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إﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ
دراسة تفسيرية
بوب أتلي
اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
المواضيع الخاصة في ھذه الدراسة
كلمة المؤلف :كيف يمكن لھذا التفسير أن يساعدك؟
ٌ
بحث شخصي عن الحقيقة القابلة لإلثبات
دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس:
المختصرات المستخدمة في ھذا التفسير
التفسير
مدخل إلى إنجيل لوقا
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األصحاح 12
األصحاح 13
األصحاح 14
األصحاح 15
األصحاح 16
األصحاح 17
األصحاح 18
األصحاح 19
األصحاح 20
األصحاح 21
األصحاح 22
األصحاح 23
األصحاح 24
الملحق  :1تعاريف مختصرة لكلمات نحوية يونانية
الملحق  :2النقد النصي
الملحق  :3مسرد المصطلحات
الملحق  :4بيان عقيدة وإيمان
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اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ
اﻟﺪراﺳﺔ
)إﻧﺠﻴﻞ ﻟﻮﻗﺎ(
البدء 2 :1 ، ARCHĒ
الخلفية ال ِعبرية واليونانية لـ "اللوغوس" )الكلمة( 2 :1 ،LOGOS
البِ ّر6 :1 ،
الكروبيم19 :1 ،
ابن ﷲ33 :1 ،
إلى األبد )مصطلح يوناني(33 :1 ،
القدوس35 :1 ،
استخدام الكلمات يؤمن ،ويأتمن ،وإيمان ،وأمانة في العھد القديم )45 :1 ،(!/0
إيمان ،يؤمن ،أو مؤ ِمن )] Pistisاسم[] Pisteuō ،فعل[] Pistos ،صفة[(45 :1 ،
صف كإنسان )لغة الوصف التجسيدية(51 :1 ،
ﷲ يُو َ
القلب51 :1 ،
النبوءة في العھد الجديد67 :1 ،
أسماء ﷲ68 :1 ،
الفداء/يفدي68 :1 ،
العھد72 :1 ،
يُقَ ﱠوى80 :1 ،
الروح ) (PNEUMAفي العھد الجديد80 :1 ،
ا ْلبِ ْكر7 :2 ،
المجد )9 :2 ،(DOXA
تحيّز بوب الكرازي10 :2 ،
المسح في الكتاب المقدس11 :2 ،
المسيّا11 :2 ،
االختيار/التعيين السابق والحاجة إلى توازن الھوتي14 :2 ،
التعزية25 :2 ،
الوحي25 :2 ،
النساء في الكتاب المقدس36 :2 ،
استعانة بولس بالنساء في الخدمة36 :2 ،
الغنوسية40 :2 ،
طس ا ْلبُ ْن ِط ﱡي1 :3 ،
بِيالَ ُ
ُس الكبير1 :3 ،
عائلة ِھي ُرود ُ
الت ْﱠوبَة3 :3 ،
الكلمات الدالة على الغفران3 :3 ،
ألقاب العھد القديم لذاك الشخص االستثنائي اآلتي16 :3 ،
النار16 :3 ،
أين ھم األموات؟17 :3 ،
الثالوث القدوس22 :3 ،
“الروح” في الكتاب المقدس1 :4 ،
األرواح النجسة في العھد القديم1 :4 ،
الكلمات اليونانية المستخدمة لالختبار ومعانيھا2 :4 ،
الشيطان2 :4 ،
خدمة ا ْل َم ْج َمع16 :4 ،
ملكوت ﷲ21 :4 ،
آمين24 :4 ،
“األرواح النجسة" 33 :4
يسوع الناصري34 :4 ،
القدوس34 :4 ،
وضع األيدي في الكتاب المقدس40 :4 ،
سيﱡون17 :5 ،
ا ْلفَ ﱢري ِ
يسوع والروح القدس17 :5 ،
ا ْل َكتَبَة21 :5 ،
ھل مخطط ﷲ الشفائي ھو لكل الدھور؟24 -23 :5 ،
ابن اإلنسان24 :5 ،
قائمة بأسماء الرسل27 :5 ،
الصوم33 :5 ،
س ْبت1 :6 ،
ال ﱠ
ش َر13 :6 ،
العدد اثنَا َع َ
بطرس ،اإلنسان14 :6 ،
ھل ينبغي على المسيحيين أن يدينوا بعضھم بعضاً؟37 :6 ،
ال ُمرائون42 :6 ،
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كالم البشر45 :6 ،
االرتداد )46 :6 ،(APHISTĒMI
تكرس النذير33 :7 ،
ﱡ
النسوة اللواتي تبعن يسوع3 :8 ،
السر في العھد الجديد11 :8 ،
الحاجة إلى المثابرة/الصبر13 :8 ،
ھذا الدھر والدھر اآلتي2 :9 ،
المجمع22 :9 ،
القيامة22 :9 ،
كلمات العھد الجديد عن عودة المسيح26 :9 ،
المجيء الثاني26 :9 ،
القيادة عند الخادم48 -46 :9 ،
اسم الرب48 :9 ،
يرسل )48 :9 ،(APOSTELLō
األدب الشرقي50 :9 ،
الصعود51 :9 ،
األعداد الرمزية في الكتاب المقدس1 :10 ،
درجات الثواب والعقاب12 :10 ،
طقوس الحداد13 :10 ،
الوصية العظمى27 :10 ،
التقديس4 :11 ،
إجراءات تأويلية لتفسير “الخطيئة التي ال تُغتفر"19 :11 ،
البسيط/السخي )34 :11 ،(HAPLOTES
كلمات تشير إلى الشعب الغبي40 :11 ،
الصدقة41 :11 ،
العُشر42 :11 ،
التوحيد5 :12 ،
االعتراف8 :12 ،
شخص الروح القدس12 :12 ،
الغنى21 :12 ،
الذراع25 :12 ،
عودة يسوع في أي لحظة مقابل العودة البعيدة )المشادة في العھد الجديد(39 :12 ،
كلمات العھد الجديد الدالة على عودة المسيح40 :12 ،
البقية التقية ،ثالثة معاني23 :13 ،
الظل كاستعارة تدل على الحماية والعناية34 :13 ،
العمالت المستخدمة في فلسطين في أيام يسوع8 :15 ،
المقاييس والموازين(6 :16 ،
وحدات قياس الوزن والحجم في الشرق األدنى القديم )نظام
َ
أقسام الكتاب المقدس العبري16 :16 ،
التوبة في العھد القديم4 :17 ،
االختيار/التعيين السابق والحاجة إلى توازن الھوتي7 :18 ،
الھالك )10 :19 ،(APOLLUMI
س ْل َ
طان )2 :20 ،(EXOUSIA
ال ﱡ
حجر الزاوية17 :20 ،
صدﱡوقِيﱢون27 :20 ،
ال ﱠ
"أبناء ﷲ" في تكوين 36 :20 ،6
سحب27 :21 ،
آتيا ً على ال ﱡ
العودة قريباً31 :21 ،
ذلِ َك ا ْليَ ْوم34 :21 ،
س َخ ْريُو ِط ﱠي3 :22 ،
ا ِإل ْ
ترتيب خدمة الفصح في اليھودية في القرن األول17 :22 ،
المواقف الكتابية من الكحول وإدمان المسكرات18 :22 ،
سفَك20 :22 ،
يُ ْ
عشاء الرب في يوحنا ) 6تفسير بوب أتلي ،المجلد  ،4إنجيل يوحنا(20 :22 ،
القيادة عند الخادم27 -25 :22 ،
النساء اللواتي كنﱠ مع يسوع وتالميذه في رحالته28 :22 ،
الحكم في ملكوت ﷲ30 :22 ،
اآلب42 :22 ،
عدم شرعية المحاكمة الليلية للمجمع ،مت 66 :22 ،68 -57 :26
ممارسات الدفن53 :23 ،
الدفن1 :24 ،
َحنُوط
ِ
العظة الكرازية KERYGMA/في الكنيسة األولى27 :24 ،
ظھورات يسوع بعد القيامة34 :24 ،
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آﻠﻤﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ
آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
أن ﻳﺴﺎﻋﺪك؟
قديم ُم ْلھَ ٍم ،بطريق ٍة يمكن معھا فھ َم
تفسي ُر الكتاب المقدس عمليةٌ عقالنيةٌ وروحيةٌ تحاو ُل فھ َم كات ٍ
ب ٍ
رسالة ﷲ وتطبيقھا في الوقت الحاضر.
العملية الروحية أساسية وحاسمة ،ولكن يصعب تحديدھا .وھي تتضمن التسليم واالنفتاح على ﷲ.
فال بد من وجود جوع ) (1له (2) ،ولمعرفته (3) ،ولخدمته .تشتمل ھذه العملية على الصالة،
واالعتراف ،واالستعداد لتغيير أسلوب الحياة .فالروح القدس حاسم وأساسي في العملية التفسيرية،
وھذا ھو السر في فھم المسيحيين المخلصين األتقياء للكتاب المقدس بطريقة مختلفة عن اآلخرين.
العملية العقالنية يسھل تحديدھا أكثر .ال بد من أن نكون منسجمين ومنصفين مع النص دون أن
نتأثر بتحيزنا الشخصي أو الثقافي أو الطائفي .نحن جميعا ً محكومون بالتاريخ فما من أحد منا مفسر
موضوعي حيادي .يقدم ھذا التفسير عملية عقالنية متأنية ،يتضمن ثالثة مبادئ تفسيرية تساعدنا
على تجاوز تحيّزنا.
المبدأ األول:
المبدأ األول ھو أن نالحظ الخلفية التاريخية التي ُكتب فيھا السفر الكتابي والمناسبة التاريخية
المحددة التي استدعت الكتابة )أو التحرير( .فالكاتب األصلي كان لديه قصد ورسالة يريد إيصالھا.
فال يمكن للنص أن يعني لنا شيئا ً لم يكن يقصده الكاتب القديم ال ُملھم الذي كتب السفر أوالً .غاية
الكاتب ھي المفتاح بالدرجة األولى -وليس حاجتنا التاريخية ،والعاطفية ،والثقافية ،والشخصية،
والطائفية .إن التطبيق العملي ھو جزء مكمل للتفسير .لكن التفسير المالئم يجب أن يأتي قبل
التطبيق .ويجب أيضا ً التسليم بأن لكل نص كتابي معنى واحد أوحد .وھذا المعنى ھو ما قصده
المؤلف الكتابي األصلي بإلھام الروح القدس لينقله إلى أھل عصره .وھذا المعنى الوحيد قد تكون له
عدة تطبيقات محتملة على ثقافات مختلفة ومواضع مختلفة .يجب أن ترتبط ھذه التطبيقات بالحقيقة
ص ّم َم ھذا الدليل الدراسي التفسيري ليزودنا
المركزية التي ينقلھا الكاتب األصلي .لھذا السببُ ،
بمقدمة موجزة إلى كل سفر من أسفار الكتاب المقدس.
المبدأ الثاني:
المبدأ الثاني ھو تحديد الوحدات األدبية في النص .كل السفر الكتابي ھو وثيقة واحدة موحدة .ليس
للمفسرين الحق بأن يعزلوا أي جانب من الحقيقة باستبعاد الجوانب األخرى .لذلك يجب أن نجاھد
لفھم ھدف كل السفر الكتابي قبل أن نفسر الوحدات األدبية المنفصلة .األجزاء المنفصلة-
أصحاحات ،مقاطع ،أو آيات -ال يمكن أن تعني ما ال تعنيه كل الوحدة األدبية .التفسير يجب أن
ينتقل من مقاربة استنتاجية للكل إلى مقاربة استقرائية لألجزاء .لذلك فإن ھذه الدراسة التفسيرية
ص ّممت لمساعدة الطالب على تحليل بنية كل وحدة أدبية من خالل المقاطع .إن التقسيمات للمقاطع
ُ
واألصحاحات ليست من وحي إلھي ،بل إنھا تساعدنا على تحديد الوحدات الفكرية.
إن التفسير على مستوى الفقرة -وليس على مستوى الجملة ،وشبه الجملة ،والعبارة ،أو الكلمة -ھو
المفتاح إلى تتبع المعنى الذي قصده كاتب السفر الكتابي .تستند المقاطع أو الفقرات على موضوع
موحد ،وعادة يُدعى الفكرة أو جملة الموضوع .كل كلمة ،وعبارة ،وشبه جملة ،وجملة في المقطع
ترتبط نوعا ً ما بھذه الفكرة الوحيدة الموحدة .إنھا تح ّددھا ،وتتوسع فيھا ،وتفسّرھا ،وتتساءل عنھا.
المفتاح الحقيقي إلى التفسير الصحيح ھو تتبع فكر الكاتب األصلي على أساس مقطع فمقطع خالل
الوحدات األدبية المستقلة التي تشكل السفر الكتابي .ھذا التفسير الدراسي مصمم لمساعدة الطالب
5

على القيام بذلك بمقارنة المقاطع في الترجمات الحديثة .ھذه الترجمات قد اختيرت ألنھا تستخدم
عدة نظريات ترجمة*.
المبدأ الثالث:
المبدأ الثالث ھو قراءة الكتاب المقدس بترجمات مختلفة إلدراك أوسع مجال ممكن من المعاني
)دالالت األلفاظ( التي تحملھا الكلمات والعبارات في الكتاب المقدس .غالبا ً ما نفھم الكلمات
والعبارات بطرق مختلفة .ھذه الترجمات المختلفة تقدم لنا نختلف االحتماالت للمعاني وتحدد
وتشرح التغايرات بين المخطوطات .وھذه ال تؤثر على العقيدة ،بل تساعدنا على محاولة العودة إلى
النص األصلي التي خطھا يراع الكاتب القديم الملھم.
المبدأ الرابع:
المبدأ الرابع ھو مالحظة النوع األدبي .الكتّاب األصليون الملھمون اختاروا أن يدونوا رسائلھم
بأشكال مختلفة )مثل ،السرد التاريخي ،والدراما التاريخية ،والشعر ،والنبوءة ،واإلنجيل ]المثل[،
والرسالة ،واألدب الرؤيوي( .ھذه األشكال المختلفة تحوي مفاتيح خاصة للتفسير )انظر الكتب
التالية:
كتاب ،How to Read the Bible for All Its Worth
للمؤلفين  Gordon Feeو.Doug Stuart
وكتاب Cracking Old Testament Codes
للمؤلفين  ,D. Brent Sandyو،Ronald L. Giese, Jr.
وكتاب Playing by the Rules
من تأليف .Robert Stein
ق من التفاسير التي لديه .لم نقصد بھا أن تكون نھائية،
ھذا التفسير يق ّدم للطالب طريقةً سريعةً ليتحق َ
بل بالحري أن تكون حافلةً بالمعلومات ومحرضةً للفكر .غالبا ً ما تساعدنا التفاسير األخرى
المتيسرة على أال نكون ضيقي األفق ،أو دوغماتيين ،أو طائفيين .يجب على المفسرين أن يكون
لديھم مجال واسع من الخيارات التفسيرية لكي يميّز كم من الممكن للنص القديم أن يكون غامضا ً.
غريب كم ھو صغير مدى التوافق بين المسيحيين الذين يزعمون أن الكتاب المقدس ھو مصدر
الحق لديھم.
لقد ساعدتني ھذه المبادئ للتغلب على الكثير من الشرطية التاريخية لدي بأن اضطرتني للعمل بجھد
على النص القديم .رجائي أن تكون ھذه الدراسة التفسيرية بركةً لكم أيضا ً.
بوب أتلي Bob Utley
جامعة شرق تكساس المعمدانية
East Texas Baptist University
 27حزيران )يونيو( 1996

* -يس تخدم ب وب أتل ي ،مؤل ف ھ ذا التفس ير الكت ابي ،اإلص دارات المختلف ة للكت اب المق دس باللغ ة اإلنكليزي ة مث ل:
إصدار الملك جيمس الجديد ) ،(NKJVاإلصدار القياسي الم نقح الجدي د ) ،(NRSVاإلص دار اإلنكلي زي المعاص ر
) ،(TEVالكتاب المقدس األورشليمي ) (JBالذي يعتمد على الترجمة الكاثوليكية الفرنس ية ،.ون ص الكت اب المق دس
المطبوع عام  (NASB) 1995والذي ھو عبارة عن ترجمة للنص كلمة فكلمة ويحوي تفسيراً للسفر آية فآية.
وبما أننا ترجمنا ھ ذا التفس ير إل ى اللغ ة العربي ة ،فك ان لزام اً علين ا اس تخدام الترجم ات العربي ة المألوف ة والت ي
اخترنا منھا :ترجم ة فان دايك-البس تاني )أو المعروف ة عموم اً باس م الترجم ة البروتس تانتية( كأس اس ،وكت اب الحي اة،
والترجمة العربية المشتركة ،والترجمة البولسية للكتاب المقدس)) .فريق الترجمة((.
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دﻟﻴﻞ إﻟﻰ ﻗﺮاءة ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺪس
ٌ ﺷﺨﺼﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺑﺤﺚ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت
ھل نستطيع أن نعرف الحقيقة؟ أين نجدھا؟ ھل نستطيع إثباتھا منطقياً؟ ھل ھناك مرجعية
نھائية؟ وھل ھناك حقائق مطلقة يمكن أن ترشد حياتنا ،وعالمنا؟ ھل ھناك معنى للحياة؟ لماذا نحن
ھنا؟ إلى أين نذھب؟ ھذه األسئلة -أسئلة يفكر بھا كل الناس العقالنيين -قد استحوذت على الفكر
البشري منذ بدء الزمن )جامعة 18 -13 :1؛  .(11 -9 :3أستطيع أن أتذكر بحثي الشخصي عن
مركز متكامل بحياتي .صرت مؤمنا ً بالمسيح منذ صباي مستنداً بشكل أساسي على شھادة آخرين
مھمين في عائلتي ،ومع نضوجي ،راودتني أسئلة حول نفسي والعالم .األفكار المبتذلة البسيطة في
تعط معنى للخبرات التي قرأت عنھا أو واجھتھا .لقد كانت فترة تشوش ،وبحث،
الثقافة والدين لم ِ
وتوق ،وغالبا ً ما كنت أشعر باليأس إزاء العالم القاسي المتبلد الشعور الذي كنت أعيش فيه.
ُ
وجدت أن
ا ّدعى كثيرون أن لديھم أجوبة على ھذه األسئلة األساسية ،ولكن بعد البحث والتأمل
إجاباتھم كانت تستند على ) (1فلسفات شخصية (2) ،أساطير قديمة (3) ،خبرات شخصية ،أو )(4
إسقاطات نفسية .كنت في حاجة إلى حد معين من اإلثبات ،بعض الدليل ،بعض المعقولية التي يمكن
أن أستند عليھا في نظرتي إلى العالم ،مركزي المتكامل ،وعلّة حياتي.
ُ
ُ
بدأت أبحث عن برھان على مصداقيته وإمكانية
وجدت ھذه في دراستي للكتاب المقدس.
االعتماد عليه ،والتي وجدتھا في ) (1المصداقية التاريخية في الكتاب المقدس والتي أ ّكدھا علم
اآلثار (2) ،دقة وصحّة النبوءات في العھد القديم (3) ،وحدة رسالة الكتاب المقدس على طول
س تبدلت حياتھم بشكل نھائي
السنوات األلف وستمائة من إصداره ،و) (4الشھادات الشخصية ألنا ٍ
من جراء احتكاكھم بالكتاب المقدس .المسيحية ،كنظام توحيدي قائم على اإليمان واالعتقاد ،فيه
القدرة على التعامل مع القضايا المعقدة للحياة البشرية .لم يؤ ّمن ھذا فقط إطار عمل عقالني ،بل
جانب اختباري لإليمان الكتابي الذي جلب لي الفرح واالستقرار.
ُ
ُ
ُ
كنت أعتق ُد أني
فھمت من خالل الكتاب المقدس.
وجدت مركز التكامل في حياتي -المسيح ،كما
لقد كانت خبرة مؤثرة ،وتحرراً عاطفيا ً .ولكن ،ال أزال أتذكر الصدمة واأللم اللذان أل ّما بي عندما
ُ
رأيت كيف كان يتم الدفاع عن الترجمات الكثيرة المختلفة لھذا السفر ،وأحيانا ً في نفس الكنائس
والمدارس الفكرية .تأكيد الوحي وموثوقية الكتاب المقدس لم تكن الغاية أو النھاية ،بل البداية فقط.
كيف أبرھن أو أرفض التفاسير المتنوعة والمتضاربة للمقاطع العديدة المختلفة في الكتابات المقدسة
التي كتبھا أولئك الذين كانوا يزعمون سلطة الكتاب المقدس وموثوقيته؟
ھذه المھمة صارت ھدف حياتي ورحلة إيمان .كنت أعلم أن إيماني بالمسيح قد ) (1جلب لي
سالما ً وفرحا ً عظيمين .وكان فكري يتوق إلى بعض الحقائق المطلقة في جو النسبية السائدة في
ثقافتي )ما بعد الحداثة(؛ ) (2دوغماتية وعقائدية األنظمة الدينية المتضاربة )أديان العالم(؛ و)(3
ُ
ھشت
التعنت المتكبر الطائفي .وفي بحثي عن مقاربات صحيحة منطقيا ً لتفسير األدب القديمُ ،د
الكتشاف تحيّزي التاريخي والثقافي والطائفي واالختباري .فغالبا ً ما كنت أقرأ الكتاب المقدس
ببساطة لكي أعزز وجھات نظري الشخصية .لقد كنت أستخدمه كمصدر للعقيدة ومھاجمة اآلخرين
وفي نفس الوقت إعادة توكيد شكوكي وتوجّساتي والنقائص لدي .وكم كان ھذا اإلدراك مؤلما ً
بالنسبة لي!
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رغم أني ال يمكن أبداً أن أكون موضوعيا ً تماماً ،إال أنه يمكنني أن أصير قارئا ً أفضل للكتاب
المقدس .أستطيع أن أح ﱠد تحيّزاتي بتحديدھا واإلقرار بوجودھا .لست متحرراً منھا بعد ،ولكني
واجھت ضعفاتي الذاتية .غالبا ً ما يكون المفسر أسوأ عدو لقراءة صحيحة للكتاب المقدس!
دعوني أضع قائمة باالفتراضات المسبقة التي أضعھا في دراستي للكتاب المقدس لكي
تستطيعوا ،كقرّاء ،أن تتم ّحصوھا معي.
 -Iاالفتراضات المسبقة:
أ -أومن أن الكتاب المقدس ھو اإلعالن الذاتي الوحيد ال ُموحى به عن ﷲ
الحقيقي األوحد .ولذلك ،يجب تفسيره على ضوء فكر الكاتب اإللھي األصلي )الروح القدس( من
خالل كاتب بشري في بيئة تاريخية معينة.
ب -أومن أن الكتاب المقدس قد ُكتب للناس العاميين-لعامة الناس .قبِ َل ﷲ أن
يتكلم إلينا بشكل واضح من خالل سياق تاريخي وثقافي .ال يخفي ﷲ الحقيقة -ھو يريدنا أن نفھم.
ولذلك ،فيجب فھم الكتاب المقدس على ضوء العصر الذي ُكتب فيه ،وليس عصرنا .ال ينبغي أن
يق ّدم لنا الكتاب المقدس معا ٍن لم يقصدھا أو ينقلھا ألولئك الذين قرأوه أو سمعوه أوالً .يمكن فھمه من
قِبل أي فكر بشري عادي وھو يستخدم أشكال وتقنيات تواصل بشرية عادية.
ج -أومن أن الكتاب المقدس له رسالة وھدف واحدين موحدين .إنه ال يتناقض
مع نفسه ،رغم أنه يحتوي على مقاطع صعبة ومتناقضة مع ذاتھا ظاھريا ً .ومن ھنا ،فإن أفضل
مفسر للكتاب المقدس ھو الكتاب المقدس نفسه.
د -أومن أن كل مقطع )ما عدا النبوءات( له معنى واحد ،معنى واحد فقط
يستند على قصد الكاتب األصلي ال ُملھم .رغم أننا ال نستطيع أن نكون على ثقة مطلقة من األمر إال
أننا نعلم أن قصد الكاتب األصلي يمكن معرفته من خالل بعض المؤشرات التي تدل عليه:
 -1النوع األدبي المختار لنقل الرسالة.
 -2الخلفية التاريخية و/أو المناسبة المحددة التي استوجبت الكتابة
 -3القرينة األدبية لكل السفر وأيضا ً لكل وحدة أدبية
 -4التصميم النصّي )المخطط( للوحدات األدبية كما ترتبط بكل الرسالة
 -5المالمح النحوية المحددة المستخدمة لنقل الرسالة
 -6الكلمات المختارة لتقديم الرسالة
 -7المقاطع المتوازية
دراسة كل من ھذه المجاالت يصبح موضوع دراستنا للمقطع .قبل أن أوضح
منھجيتي لقراءة صحيحة للكتاب المقدس ،دعوني أوضح بعض الطرق غير المالئمة المستخدمة
اليوم والتي أدت إلى الكثير من االختالف في التفسير ،والتي ينبغي تجنبھا:
 -IIطرق تفسير غير مالئمة:
أ -تجاھل السياق األدبي ألسفار الكتاب المقدس واستخدام كل جملة ،وشبه جملة ،أو حتى
الكلمات على أنھا بيان للحقيقة ليس لھا صلة بقصد الكاتب أو السياق العام األوسع .ھذا ما
يُدعى أحيانا ً "النصوص الدليلية”.
ب -تجاھل البيئة التاريخية لألسفار باستبدالھا ببيئة تاريخية مفترضة فيھا تأكيد ضعيف
أو ليس لھا ما يؤيدھا في النص نفسه.
ج -تجاھل البيئة التاريخية لألسفار وقراءتھا وكأن المرء يقرأ جريدة الصباح في الوطن
الحالي وقد كتبھا مسيحيون معاصرون باألساس.
د -تجاھل البيئة التاريخية لألسفار باعتبار النص مجازي ما يحوله إلى رسالة فلسفية
الھوتية ال عالقة لھا على اإلطالق بالمستمعين األوائل وقصد الكاتب األصلي.
ھـ -تجاھل الرسالة األصلية باستبدالھا بنظام الھوتي ذاتي خاص بالمرء ،أو عقيدة
مفضلة ،أو قضية معاصرة ال تمت بصلة إلى ھدف الكاتب األصلي والرسالة المحددة في
السفر .ھذه الظاھرة غالبا ً ما تتبع القراءة األولية للكتاب المقدس كوسيلة لتأسيس حجة
8

المتكلم أو الواعظ .وھذا ما يُشار إليه عادة بـ "تجاوب القارئ" )"التفسير بمقتضى ما
يعنيه النص لي"(.
ھناك ثالثة مكونات على األقل لھا صلة بالموضوع يمكن أن نجدھا في كل
التواصالت البشرية المكتوبة:

قصد
الكاتب
األصلي

النص
المكتوب

المتلقّون
األصليون

في الماضي ،كانت تقنيات القراءة المختلفة ،تر ّكز على أحد المكونات الثالثة ،ولكن للتأكيد
حقيقي على فرادة الوحي في الكتاب المقدس ،ھذا المخطط البياني المعدل مالئم أكثر:
التغايرات
في المخطوطات

الروح
القدس

النص
المكتوب

قصد
الكاتب
األصلي

المؤمنون
الالحقون
المتلقّون
األصليون

في الحقيقة ،إن كل المكونات الثالثة يجب أن تكون مشتملة في عملية التفسير
بھدف التحقق والتثبت ،ير ّكز تفكيري على أول مكونين :الكاتب األصلي والنص .لعل ھذا رد فعل
مني على سوء االستخدام الذي الحظته ) (1اعتبار النص مجازيا ً أو روحنة النص و) (2التفسير
القائم على "تجاوب القارئ" )ما يعنيه النص لي( .سوء االستخدام قد يحدث في كل مرحلة .يجب أن
نتحقق دائما ً من دوافعنا ،وتحيزاتنا ،وتقنياتنا ،وتطبيقاتنا ،ولكن كيف نتحقق منھا إن لم تكن ھناك
حدود للتفسير ،أو تقييدات أو معايير؟ وھنا يقدم لي قصد الكاتب وبنية النص بعض المعايير لتحديد
مجال التفسيرات الصحيحة الممكنة.
على ضوء تقنيات القراءة غير المالئمة ھذه ،ما ھي بعض المقاربات الممكنة
إلى قراءة صحيحة وتفسير للكتاب المقدس يق ّدمان درجة من التحقق والتماسك واالنسجام؟
 -IIIمقاربات ممكنة لقراءة صحيحة للكتاب المقدس:
لن أناقش ھنا التقنيات الفريدة لتفسير أنواع أدبية محددة بل المبادئ التفسيرية
العامة التي تصح بالنسبة إلى كل أنواع النصوص الكتابية .ھناك كتاب جيد عن مقاربة األنواع
األدبية بشكل صحيح ھو  How To Read The Bible For All Its Worthللمؤلف ،الذي
نشرته دار  ،Zondervanوكتاب  Cracking Old Testament Codesالذي وضعھا D.
 Brent Sandyو Ronald L. Giese, Jr.والذي نشرته .Broadman and Holman
نھجي في التفسير يركز بالدرجة األولى على القارئ بالسماح للروح القدس
بأن يوضح الكتاب المقدس من خالل أربعة حلقات قراءة شخصية .ھذا يجعل الروح القدس،
والنص ،والقارئ رئيسيين وليس ثانويين .وھذا أيضا ً يحمي القارئ من أن يتأثر بإفراط بالمفسرين.
لقد سمعت القول الذي مفاده" :الكتاب المقدس يلقي بالكثير من النور على المفسّرين” .ال يُقصد بھذا
أن يكون تعليقا ً انتقاصيا ً من مساعدات الدراسة بل باألحرى التماسا ً لتوقيت مالئم الستخدامھا.
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يجب أن نكون قادرين على إثبات تفاسيرنا استناداً إلى النص نفسه .ھناك ثالثة
وسائل على األقل تضمن لنا تحققا ً محدداً:
 -1ما يتعلق بالمؤلف األصلي:
أ -البيئة التاريخية
ب -البيئة األدبية
 -2ما يختاره الكاتب األصلي:
أ -البنى النحوية )علم نظم الجملة(
ب -استخدام الكلمة في عصر الكاتب
ج -النوع األدبي
 -3فھ ُمنا لما يالئم من:
أ -المقاطع المتوازية ذات الصلة
ب -العالقة بين العقائد )المفارقة(
يجب أن نكون قادرين على تحديد وتقديم األسباب والمنطق وراء تفسيراتنا.
الكتاب المقدس ھو مصدرنا الوحيد لإليمان والممارسة .لألسف ،غالبا ً ما يختلف المسيحيون حول
ما يعلّمه الكتاب أو يؤكده .إنه تح ﱟد ذاتي أن ن ّدعي وحي الكتاب المقدس بينما نرى المؤمنين عاجزين
على التوافق على ما يعلّمه الكتاب أو يطلبه.
حلقات القراءة األربعة ص ّممت لتؤ ّمن التبصرات التفسيرية التالية:
أ -حلقة القراءة األولى:
 -1اقرأ السفر في جلسة واحدة .اقرأه ثانية في ترجمة مختلفة ،وعسى أن
تكون من وجھة نظر ترجمة مختلفة.
أ .كلمة كلمة
ب .مترادفات دينامية
ج .صياغة جديدة للنصوص
 -2ابحث عن الھدف المركزي في كل الكتابة .حدد فكرتھا الرئيسية.
 -3افرد )إن أمكن( الوحدة األدبية ،األصحاح ،أو الفقرة ،أو الجملة التي تعبر
بشكل واضح عن ھذا الھدف أو الفكرة المركزية.
 -4حدد النوع األدبي السائد:
أ .العھد القديم
) (1السرد العبري
) (2الشعر العبري )أدب الحكمة ،والمزامير(
) (3النبوءة العبرية )نثر ،شعر(
) (4مبادئ الشريعة
ب .العھد الجديد
) (1روايات سردية )األناجيل ،أعمال الرسل(
) (2األمثال )األناجيل(
) (3الرسائل
) (4األدب الرؤيوي
ب -حلقة القراءة الثانية:
ً
 -1اقرأ السفر بأكمله من جديد ،سعيا وراء تحديد األفكار أو المواضيع الرئيسة.
 -2حدد مخططا ً للمواضيع الرئيسة واذكر باختصار محتويات كل منھا ببيان بسيط.
 -3تحقق من بيانات الھدف التي حددتھا والخطوط العريضة باستخدام الوسائل المساعدة
للدراسة.
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ج -حلقة القراءة الثالثة:
ً
 -1اقرأ السفر بأكمله ثانية ،ساعيا لتحديد البيئة التاريخية والمناسبة المعينة للكتابة من
السفر الكتابي نفسه.
 -2ضع قائمة بالبنود التاريخية المذكورة في السفر الكتابي:
أ .الكاتب
ب .التاريخ
ج .المتلقّين
د .سبب الكتابة المحدد
ھـ .جوانب البيئة الثقافية المرتبطة بھدف الكتابة
و .اإلشارات إلى الشخصيات واألحداث التاريخية
 -3ط ّور مخططك إلى مستوى الفقرة ألجل ذلك الجزء من السفر الكتابي الذي
تفسره .ضع دائما ً تحديدات ورؤوس أقالم تتعلق بالوحدة األدبية .وھذا قد يكون عدة أصحاحات أو
مقاطع .يمكنك ھذا من تتبع منطق الكاتب األصلي وتصميم النص عنده.
 -4تحقق من البيئة التاريخية باستخدام وسائل الدراسة المساعدة.
د -حلقة القراءة الرابعة:
 -1اقرأ الوحدة األدبية المعينة من جديد في ترجمات متعددة:
أ .كلمة كلمة
ب .مترادفات دينامية
ج .صياغة جديدة للنصوص
 -2ابحث عن البنى األدبية أو النحوية:
أ .العبارات المتكررة ،أفسس 13 ،12 ،6 :1
ب .البنى النحوية المتكررة ،رومية 31 :8
ج .مفاھيم متناقضة
 -3ضع قائمة بالبنود التالية:
أ .الكلمات الھامة
ب .الكلمات غير االعتيادية
ج .البنى النحوية الھامة
د .كلمات وأشباه جمل وجمل صعبة على نحو خاص.
 -4ابحث عن المقاطع المتوازية ذات الصلة:
أ .ابحث عن أوضح نص تعليمي على موضوعك مستخدماً:
) (1كتب الالھوت النظامي
) (2كتب مقدسة مشوھدة
) (3المسارد )أو فھارس الكتاب المقدس(
ب .ابحث عن فكرتين متناقضتين في موضوعك .الكثير من حقائق
الكتاب المقدس تقدم في ثنائيات جدلية ديالكتية؛ الكثير من الخالفات الطائفية تنشأ عن النصوص
الدليلية التي تشكل نصف المشادات الكتابية .كل الكتاب المقدس موحى به ،ويجب أن نكتشف
رسالته الكاملة لكي نؤ ّمن توازيا ً كتابيا ً لتفسيرنا.
ج .ابحث عن التوازيات في نفس السفر ،لنفس الكاتب أو نفس النفس؛
الكتاب المقدس ھو أفضل مفسر لنفسه ألن له كاتب واحد ،وھو الروح القدس.
 -5استخدم وسائل مساعدة على الدراسة لتتحقق من مالحظاتك حول البيئة
التاريخية ومناسبة الكتابة:
أ .كتب مقدسة دراسية
ب .موسوعات الكتاب المقدس ،دليل دراسة وقواميس
ج .مداخل إلى الكتاب المقدس
11

د .تفاسير كتابية )في ھذه المرحلة من دراستك ،اسمح للجماعة المؤمنة ،الماضية
والحاضرة ،بأن تساعدك وتص ّحح دراستك الشخصية للكتاب(.
 -IVتطبيق التفسير الكتابي:
في ھذه المرحلة ننتقل إلى التطبيق .لقد أخذتم ما يكفي من الوقت لفھم النص
في بيئته األصلية .واآلن عليك أن تطبقوه على حياتكم ،وثقافتكم .سلطة الكتاب المقدس في نظري
تعني "فھم ما كان يقوله كاتب السفر األصلي إلى الناس في عصره وتطبيق ھذه الحقيقة على
أيامنا”.
التطبيق يجب أن يتبع تفسير قصد الكاتب األصلي من حيث الزمن والمنطق
كليھما .ال يمكننا أن نطبق مقطعا ً كتابيا ً على أيامنا ما لم نعرف ما كان يقوله للناس في تلك األيام.
المقطع الكتابي يجب أال يعطينا معنى لم يكن يقصده الكاتب األصلي.
مخططكم المفصل ،على مستوى الفقرة )حلقة القراءة رقم  ،(3ستكون دليالً
لكم .التطبيق يجب أن يُنفذ على مستوى الفقرة ،وليس على مستوى الكلمة .الكلمات لھا معنى فقط
في سياق النص؛ أشباه الجمل لھا معنى فقط في سياق النص؛ والجمل لھا معنى فقط في سياق
النص .الشخص الوحيد ال ُملھم المعني بعمليات التفسير ھو الكاتب األصلي .نحن نتبع إرشاده لنا فقط
من خالل أو عبر تنوير الروح القدس لنا .ولكن التنوير ليس وحيا ً .لكي نقول "ھكذا يقول الرب"،
يجب أن نفھم ونقبل قصد الكاتب األصلي .يجب أن يكون التطبيق مرتبطا ً تماما ً بالمعنى العام لكل
الكتابة ،والوحدة األدبية المعينة وتطور الفكرة على مستوى الفقرة.
ال تدعوا قضايا يومنا الحالي تفسر الكتاب المقدس؛ دعوا الكتاب المقدس
يتكلم .ھذا قد يتطلب منا أن نستمد المبادئ من النص .وھذا صحيح إن كان النص يؤيد مبدءاً.
أحيان كثيرة ،تكون مبادئنا مجرد "مبادئ خاصة بنا" -وليست مبادئ النص.
لألسف ،في
ٍ
في تطبيق الكتاب المقدس ،من الھام أن نتذكر أنه )باستثناء النبوة( يوجد معنى
واحد أوحد فقط صحيح لنص كتابي معين .والمعنى مرتبط بقصد الكاتب األصلي ،إذ يقارب مشكلة
أو أزمة أو حاجة ما في عصره .ھناك عدة تطبيقات ممكنة يمكن أن تُستمد من ھذا المعنى الوحيد.
يجب أن يستند التطبيق على حاجات المتلقّين ،ولكن يجب أن يكون مرتبطا ً بالمعنى الذي قصده
الكاتب األصلي.
 -Vالجانب الروحي من التفسير:
ُ
ناقشت حتى اآلن العملية المنطقية والنصية التي يتضمنھا التفسير
لقد
والتطبيق .واآلن دعوني أناقش باختصار الجانب الروحي من التفسير .الئحة الكشف التالي كانت
مفيدة بالنسبة لي.
ً
أ -صلﱢ طالبا معونة الروح القدس )انظر  1كور .(16 :2 -26 :1
ب -صلﱢ طالبا ً المغفرة الشخصية والتطھير من خطيئة معروفة )انظر  1يو .(9 :1
ج -صلﱢ طالبا ً رغبة أعظم لمعرفة ﷲ )انظر مز 14 -7 :19؛ 1 :42؛ .(1 :119
د -طبّق أي تبصّر جديد فوراً على حياتك الخاصة.
ق متواضعا ً وقابالً للتعلم.
ھـ -اب َ
من الصعب المحافظة على التوازن بين العملية المنطقية والقيادة الروحية للروح القدس.
االقتباسات التالية ساعدتني ألوازن بين االثنين:
أ -من كتاب  Scripture Twistingللكاتب  James W. Sireالصفحات :18 -17
"يأتي التنوير إلى فكر شعب ﷲ -وليس فقط إلى النخبة الروحية.
ليس ھناك طبقة من المعلّمين )غورو ،مرشد روحي( في
المسيحية الكتابية ،وال طبقة مستنيرة ،وال شعب يجب أن يأتي
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منھم كل التفسير الصحيح .وھكذا ،وبينما يعطي الروح القدس
مواھب خاصة من الحكمة ،والمعرفة والتمييز الروحي ،فإنه ال
يعين ھؤالء المسيحيين الموھوبين ليكونوا المفسرين الوحيدين
المعتمدين لكلمته .األمر يعود لكل فرد من شعبه لكي يتعلم،
ويحكم ويميز بالرجوع إلى الكتاب المقدس الذي يبقى ھو صاحب
السلطة حتى ألولئك الذي أعطاھم ﷲ قدرات خاصة .باختصار،
ما أفترض خالل كل السفر ھو أن الكتاب المقدس ھو إعالن ﷲ
الحقيقي لكل البشرية ،وأنه صاحب السلطة األعلى واألخيرة في
كل األمور التي يتحدث عنھا ،وليس ھذا س ّر بالكلّية بل يمكن أن
واف الناس العاديون في كل ثقافة
كاف
يفھمه على نح ٍو
ٍ
ٍ
وحضارة”.
ب -عن  Kierkegaardمن كتاب  Protestant Biblical Interpretationللكاتب
 Bernard Rammص:75 .
بالنسبة إلى  ،Kierkegaardالدراسة النحوية والمفرداتية
والتاريخية للكتاب المقدس كانت ضرورية ولكن أساسية للقراءة
الصحيحة للكتاب المقدس" .لكي يقرأ المرء الكتاب المقدس على
أنه كلمة ﷲ يجب عليه أن يقرأه بحيث يكون قلبه في فمه أو على
لسانه ،في ترقب وتوق ،في حوار مع ﷲ .أن تقرأ الكتاب المقدس
بدون تفكير أو بإھمال أو بطريقة أكاديمية أو احترافية شيء وأن
تقرأ الكتاب المقدس على أنه كلمة ﷲ شيء آخر .كما يقرأ المرء
رسالة حب ھكذا يجب أن يقرأ الكتاب المقدس ككلمة ﷲ”.
ج -من كتاب  The Relevance of the Bibleللكاتب  ،H. H. Rowleyص:19 .
"ما من فھم على مستوى الفكر فقط للكتاب المقدس ،مھما كان
كامالً ،يمكن أن يمنحك كل كنوزه .ھكذا فھم ال يُستخف به ،إذ أنه
أساسي لفھم كامل .ولكنه يجب أن يؤدي إلى فھم روحي للكنوز
الروحية في السفر إن أردنا أن يكون كامالً .وألجل ھذا الفھم
الروحي ھناك حاجة أساسية إلى ما ھو أكثر من انتباه فكري.
األمور الروحية تُدرك روحياً ،والطالب في حاجة إلى موقف
استقبال روحي ،عطش ألن يجد ﷲ لكي يُسلّم نفسه للرب ،إن كان
يريد أن يجتاز إلى ما وراء الدراسة العلمية إلى ميراث أغنى في
ھذا الكتاب الذي ھو أعظم الكتب”.
 -VIطريقة ھذا التفسير:
"الدليل الدراسي التفسيري" مصمم ليساعدك في عملية التفسير من خالل
الطرق التالية:
أ -مخطط تاريخي موجز يبدأ به كل كتاب .بعد أن تكون قد أنھيت "حلقة
الدراسة رقم  "3تحقق من ھذه المعلومات.
ب -تبصرات لسياق النص موجودة في بداية كل أصحاح .ھذه ستساعدك كيف
تم بناء الوحدة األدبية.
ج -في بداية كل أصحاح أو كل وحدة أدبية رئيسة تجد تقسيمات المقاطع
بعناوينھا الوصفية المأخوذة من عدة ترجمات معاصرة*:
 -1ترجمة فاندايك-البستاني”.
*  -ھذه ھي الترجمات العربية المعاصرة للكتاب المقدس التي اعتمدناھا ھنا خالل ترجمة ھذا التفسير إلى اللغة العربية .وأما الكاتب
األصلي للتفسير ،البروفيسور بوب أتلي ،فقد كان قد اعتمد على الترجمات اإلنكليزية التالية ،(UBS) :و) ،(NKJVو)،(NRSV
و) ،(TEVو))) .(NJBفريق الترجمة((.
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" -2كتاب الحياة”.
" -3الترجمة العربية المشتركة”.
 -4الترجمة البولسية.
إن تقسيم الفقرات ليس من الوحي اإللھي .وھذا يمكن اكتشافه وتحديده من خالل سياق
النص .وبالمقارنة بين مختلف الترجمات المعاصرة التي ترجمت النص الكتابي من وجھات نظر
مختلفة في الترجمة ومفاھيم الھوتية مختلفة ،يمكننا أن نحلل البنية المفترضة لفكر الكاتب األصلي.
كل مقطع فيه حقيقة رئيسة واحدة .ھذه تُدعى "جملة الموضوع" أو "الفكرة المركزية في النص”.
ھذه الفكرة الواحدة ھي المفتاح إلى تفسير تاريخي ونحوي صحيح .ينبغي على المرء أال يفسر ،أو
يعظ ،أو يعلّم ،مستخدما ً أقل من مقطع كامل مكتمل .تذ ّكروا أيضا ً أن كل مقطع مرتبط بالمقاطع
األخرى المحيطة .ولھذا السبب يكون مخطط للسفر بأكمله على مستوى الفقرة أمر ھام للفھم.
د -تعليقات بوب التفسيرية تتبع مبدأ التفسير آية فآية .ھذا يضطرنا لمتابعة فكر الكاتب
األصلي .وتق ّدم الشروحات لنا معلومات كثيرة في مجاالت متعددة:
 -1سياق النص األدبي
 -2أفكار وحقائق تاريخية وثقافية
 -3معلومات نحوية
 -4دراسة المفردات
 -5مقاطع متوازية ذات صلة
ھـ -في مراحل معينة من التفسير ،تجدون مقارنة بين ترجمات مختلفة عند بعض اآليات أو
الكلمات .وھذه الترجمات ھي:
 -1ترجمة فاندايك-البستاني”.
" -2كتاب الحياة”.
 -3الترجمة العربية المشتركة”.
" -4الترجمة البولسية”.
و -بالنسبة ألولئك الذين ال يقرأون اللغات األصلية ،يمكن للمقارنة بين الترجمات أن تساعد
في تحديد المشاكل في النص:
 -1التغايرات بين المخطوطات
 -2معاني الكلمات البديلة
 -3النصوص والبُنى الصعبة نحويا ً
 -4النصوص الغامضة
رغم أن الترجمات المختلفة يمكن أن تح ّل ھذه المشاكل ،إال أنه يمكنك
الرجوع إلى مزيد من الدراسات من أجل فھم أعمق وأوسع لھا.
ز -في نھاية كل أصحاح ھناك أسئلة نقاش متعلقة بكم ،وضعتھا لكم في
محاولة للفت انتباھكم أكثر ،وھي تر ّكز على القضايا التفسيرية الرئيسة في كل األصحاح.
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اﻟﻤﺨﺘﺼﺮات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
هﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
االختصار

اسم الكتاب أو المرجع

الناشر/المحرر/الكاتب

AB

Anchor Bible Commentaries

William Foxwell Albright
and David Noel Freedman

تفاسير أنكور للكتاب المقدس
ABD

Anchor Bible Dictionary
(6 vols.)
قاموس أنكور للكتاب المقدس

David Noel Freedman

AKOT

Analytical Key to the Old
Testament
المفتاح التحليلي للعھد القديم

John Joseph Owens

ANET

Ancient Near Eastern Texts
نصوص الشرق األدنى القديم

James B. Pritchard

BAGD

A Greek-English Lexicon of the
New Testament and Early
Christian Literature

Walter Bauer, 2nd edition by F.
W. Gingrich and Fredrick
Danker

عربي للعھد-معجم مترادفات يوناني
الجديد واألدب المسيحي المبكر
BDB

A Hebrew and English Lexicon F. Brown, S. R. Driver
of the Old Testament
and C. A. Briggs
معجم مفردات عبري إنكليزي للعھد
القديم

BHS

Biblia Hebraica Stuttgartensia
GBS 1997
الكتاب المقدس العبري

DSS

Dead Sea Scrolls
مخطوطات البحر الميت
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IDB

The Interpreter’s Dictionary of George A. Buttrick
the Bible
(4 vols.)
معجم المفسر للكتاب المقدس

ISBE

International Standard Bible James Orr
Encyclopedia
(5 vols.)
موسوعة الكتاب المقدس القياسية العالمية

JB

Jerusalem Bible
الكتاب المقدس األورشليمي

JPSOA

The Holy Scriptures According
to the Masoretic Text:
A New Translation
(The Jewish Publication
Society of America)
الكتابات المقدسة بحسب النص
:الماسوري
ترجمة جديدة
()جمعية النشر اليھودية في أمريكا

KB

The Hebrew and Aramaic
Lexicon of the Old Testament
معجم المفردات العبرية األرامية للعھد
الجديد

Ludwig Koehler
Walter Baumgartner

LAM

The Holy Bible From Ancient
Eastern Manuscripts
(the Peshitta)
مخطوطات الشرق القديم للكتاب المقدس
()البسيطة

George M. Lamsa

LXX

Septuagint (Greek-English)

Zondervan, 1970

(إنكليزي-السبعينية )يوناني
MOF

A New Translation of the Bible
ترجمة جديدة للكتاب المقدس

MT

Masoretic Hebrew Text
النص الماسوري العبري

NAB

New American Bible Text
نص الكتاب المقدس األمريكي الجديد
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James Moffatt

and

NASB

New American Standard Bible
الكتاب المقدس القياسي األمريكي الجديد

NEB

New English Bible
الكتاب المقدس اإلنكليزي الجديد

NET

NIDNTT

NIDOTTE

NET Bible: New English
Translation Second Beta
Edition
الترجمة اإلنكليزية الجديدة للكتاب المقدس
New International Dictionary Colin Brown
of New Testament Theology
(4 vols).
القاموس العالمي الجديد لالھوت العھد
الجديد
New International Dictionary Willem A. VanGemeren
of Old Testament Theology and
Exegesis (5 vols.)
القاموس العالمي الجديد لالھوت وتفسير
العھد القديم

NIV

New International Version
اإلصدار العالمي الجديد

NJB

New Jerusalem Bible
الكتاب المقدس األورشليمي الجديد

NRSV

New Revised Standard Bible
الكتاب المقدس القياسي المنقّح الجديد

OTPG

Old Testament Parsing Guide
دليل مسح العھد القديم

REB

Revised English Bible
الكتاب المقدس اإلنكليزي المنقح

RSV

Revised Standard Version
اإلصدار القياسي المنقح
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Todd S. Beall, William
A. Banks and Colin Smith

SEPT

The Septuagint (GreekEnglish)
(إنكليزي-الترجمة السبعينية )يوناني

TCNT

The Twentieth Century New
Testament
العھد الجديد للقرن العشرين

TEV

Today’s English Version
اإلصدار اإلنكليزي المعاصر

YLT

Young’s Literal Translation of
the Holy Bible
ترجمة يونغ الحرفية للكتاب المقدس

ZPBE

Zondervan Pictorial Bible
Encyclopedia (5 vols.)
موسوعة زندرفان المصورة للكتاب
المقدس
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Zondervan, 1970

United Bible Societies
Robert Young

Merrill C. Tenney

ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ إﻧﺠﻴﻞ
ﻟﻮﻗﺎ
 -Iإفادات افتتاحية
أ -لوقا ھو أطول األناجيل .استعمل لوقا في لوقا-أعمال عدداً من اآليات يفوق فيه ك ﱠل ُكتﱠاب
العھد الجديد) ،إن كانت الرسالة إلى العبرانيين ال تُعتبر من كتابات بولس ،كما يقول
البعض( .إنه أممي ومسيحي من الجيل الثاني )شخصٌ لم يرى أو يعرف المسيح خالل
حياته على األرض(.
ب -يكتب لوقا باللغة اليونانية السائدة/الشعبية* بأسلوب مصقول وبدقة نحوية يتفوق بھما
على كل ُكتﱠاب العھد الجديد ،باستثناء كاتب الرسالة إلى العبرانيين .من الواضح أن اللغة
اليونانية كانت لغته األ ّم .لقد كان يتمتع بثقافة رفيعة وكان طبيبا ً )كولوسي .(14 :4
ج -ير ﱢكز إنجيل لوقا على محبة يسوع وعنايته بأولئك الذين ما كان قادة اليھود ينتبھون
إليھم أو حتى يالحظونھم.
†
 -1النساء )مثل مريم ،أليصابات ،حنة ،مريم ومرثا ،إلخ. (.
 -2الفقراء )انظر التطويبات عند لوقا ،لوقا  23 – 20 :6والتعليم عن الثروة ،لوقا
21 -13 :12؛ .(31 -19 ،13 -9 :16
 -3المنبوذين اجتماعياً ،وعرقياً ،ودينيا ً.
أ .النساء غير األخالقيات )لوقا (50 -36 :7
ب .السامريين )لوقا 56 -51 :9؛ 37 -29 :10؛ .(16 -11 :17
ج .البرص )لوقا .(19 -11 :17
د .جباة الضرائب )الع ﱠشارين( )لوقا 13 -12 :3؛ 2 -1 :15؛ -9 :18
14؛ .(10 -1 :19
ھـ .المجرمين )لوقا .(43 -35 :23
و .أعضاء العائلة المتمردين )لوقا .(32 -11 :15
ز .الفقراء )لوقا 20 :6؛ .(31 -19 :16
ح .األمميين )لوقا 29 :13؛ .(23 :14
يدون لوقا مذ ﱢكرات شاھدة العيان مريم ،وربما نسبھا أيضا ً )لوقا  .(38 -23 :3إنجيل
د -ﱢ
لوقا يستند على مقابالت وبحث وتدقيق )لوقا .(4 -1 :1

 -IIالكاتب
أ -يُج ِم ُع تقلي ٌد كنس ٌي قديم بأن الكاتب ھو لوقا ،رفيق بولس في رحالته التبشيرية.
 -1إيريناوس ) 195 -175م" Against Heresies ،.ضد الھرطقات"1 :1 :3 ،؛
اإلنجيل الذي كان بولس يكرز به.
سفر
 (10 :14 :3يقول تحديداً أن لوقا كتب في
َ
ٍ
* اللغة اليونانية السائدة/الشعبية/الشعبية ،(Koine Greek) :وتُعرف أيضا ً بـ "اللھجة اإلسكندرية" و"اليونانية الھيلينية” .تطورت مع
انتشار اللغة اليونانية إثر فتوحات اإلسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميالد ،وشاع استعمالھا في منطقة البحر المتوسط والشرق األوسط
خالل القرون التي تلت تلك الفتوحات .وكانت ھي لغة الترجمة السبعينية  Septuagint/LXXواللغة التي استخدمھا المسيحيون في العھد
الجديد وفي كتاباتھم المب ﱢكرة)) .فريق الترجمة((.
† مريم ،ھي والدة الرب يسوع المسيح؛ أليصابات ،والدة يوحنا المعمدان؛ حنة ،نبية؛ مريم ومرثا ،أصدقاء يسوع وشقيقتا لعازر الذي أقامه
الرب)) .فريق الترجمة((.
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ب ضد ماركيون ) 175م (.يقول أن لوقا كان كاتب
 -2البرولوغ إلى لوقا الذي ُكتِ َ
ھذا اإلنجيل.
 -3ترتليان )240/220 -160/150م .في " Against Marcionأناشيد ضد
ماركيون" 3 ،2 :4؛  (3 ،5 :4يقول أن لوقا كتب مدونة ملخصة عن إنجيل
بولس.
*
ْ
َ -4شذ َرة موراتوري ) 200 -180م (.تذكر اس َم لوقا على أنه كاتب اإلنجيل
وتقول أنه الطبيب المرافق لبولس .وتقول أيضا ً أن لوقا كتب ھذا اإلنجيل بنا ًء على
ما سمعه )أي أنه قابل شھو َد عيان(.
 -5أوريجنس ،اقتبس إفسافيوس عن تفسيره إلنجيل متى في كتابه )Hist. Eccl
"التاريخ الكنسي"  ،(6 :25 :6أ ﱠكد أن لوقا ھو كاتب اإلنجيل.
 -6إفسافيوس ،في كتابه )" Hist. Ecclالتاريخ الكنسي"  ،(7 -6 ،2 :4 :3أ ﱠكد
أيضا ً أن تأليف إنجيل لوقا وأعمال الرسل يرجع للوقا.
ب -الشھادة الداخلية على تأليف لوقا:
 -1ھذا اإلنجيل ،و ِمثل الكثير من األسفار الكتابيةُ ،غفل االسم.
 -2إن كان لوقا-أعمال ھما مجموعة مؤلفة من مجلﱠدين ،ويبدو ھذا حقيقيا ً من
مدخليھما المتشابھين ،فإن المقاطع التي تستخدم الضمير "نحن" )صيغة المتكلﱢم
الجمع( في أعمال الرسل )انظر لوقا 17 -10 :16؛ 16 -5 :20؛ 8 -1 :21؛ :27
 (16 :28 -1تدل ضمنا ً على أنھا رواية من شاھد عيان عن نشاط بولس
التبشيري.
 -3مقدمة إنجيل لوقا )لوقا  (4 -1 :1تقول أن لوقا قابل واستقصى وتحقق من
روايات شھود عيان لكي يكتب مقاربة تاريخية لحياة يسوع ،ما يُظھر أنه كان
مؤمنا ً من الجيل الثاني .المقدمة إلى لوقا تغطﱢي أيضا ً سفر األعمال .يتداخل إنجيل
لوقا وسفر األعمال زمنيا ً قليالً )أحداث ما بعد القيامة(.

 -IIIلوقا ،اإلنسان

ب ضد ماركيون ) 175م (.يقول عن لوقا أنه:
أ -البرولوغ إلى لوقا الذي ُكتِ َ
 -1أنه مواطن من أنطاكية السورية
 -2كان طبيبا ً
 -3كان عازبا ً غير متزوج
 -4كان تابعا ً لبولس
 -5كتب من أخائية
 -6توفي وھو في الرابعة والثمانين من العمر في بيوتيا
ب -إفسافيوس القيصري ) 339 -275م (.في " Hist. Ecclالتاريخ الكنسي" 2 :4 :3
يقول عن لوقا أنه:
 -1كان من أنطاكية
 -2كان رفيق بولس في رحالته التبشيرية
 -3كتب إنجيالً وأعمال الرسل
ج -جيروم ) 420 -346م (.كتب في  Migna XXVI. 18يقول عن لوقا أنه:
 -1كتب من أخائية
 -2مات في بيوتيا

* َش ْذ َرة مورات وري :Muratorian Fragmen :ھ ي نس خة ربم ا تك ون أق دم الئح ة معروف ة بأس ماء أس فار العھ د الجدي د .ھ ذه المخطوط ة
الالتيني ة تع ود إل ى الق رن الس ابع الم يالدي ،وق د اكتش فھا الم ؤرخ اإليط الي الش ھير  ، Ludovico Antonio Muratoriونُش رت ع ام
1740م)) .فريق الترجمة((.
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د -كان لوقا رجالً رفيع الثقافة وقد:
 -1استخدم قواعد اللغة اليونانية السائدة/الشعبية ) (Koine Greekبشكل سليم
وبارع.
 -2كانت لديه مفردات ھائلة )وخاصة طبّية وبَحْ ريّة(.
 -3كان يعرف ويطبﱢق طرق البحث )لوقا .(4 -1 :1
 -4على األرجح أنه كان طبيبا ً )كولوسي  .(14 :4لقد استخدم لوقا كلمات تتعلق
بالطبّ  ،واألدوية ،والعالج ،واألمراض ،إلخ ،.على األقل  300مرة )انظر كتاب
"لغة لوقا الطبﱢية" ،The Medical Language of Luke ،للكاتب W. K.
 ،Hobartأو األفضل كتاب " ،A. Harnackلوقا الطبيب" Luke the
 .(Physicianونالحظ أيضا ً تعليقات مرقس السلبية عن األطباء في مرقس 26 :5
محذوفة في ما يوازيھا في لوقا .43 :8
ھـ -كان أمميا ً:
 -1يبدو أن بولس يميز بين مختلف مساعديه في كولوسي ) 11 -10 :4أي "الذين
ھم من الختان"( ومساعدين آخرين )أي أبفراس ،ولوقا ،وديماس(.
 -2في أعمال  6 :2يقول لوقا" :كل واحد كان يسمعھم يتكلمون بلغته" ،مشيراً
بذلك إلى اللغة اآلرامية ،ما يوحي ضمنا ً بأنھا لم تكن لغته.
 -3في اإلنجيل يحذف لوقا كل المجادالت مع الفرﱢيسيين المتعلقة بالناموس اليھودي
الشفھي.
و -من المدھش أن أمميا ً ال نعرف الكثير عنه ،ولم يكن شاھد عيان )أي لم يكن رسوالً( قد
ير من بين كلﱢ الناس ليكتب اإلنجيل وأعمال الرسل وھما أطول سفرين في العھد
اختِ َ
الجديد .ومع ذلك ،فإن ھذا ما يُج ِمع عليه التقليد المسيحي من بداية الكنيسة.

 -IVتاريخ الكتابة
أ -ال أحد يعرف تماما ً العالقة بين
 -1مالحظات لوقا البحثية األصلية )والتي كتبھا على األرجح في فترة وجود بولس
في السجن في قيصرية ]انظر أعمال  26 -23وخاصة ([27 :24
 -2مسودته النھائية )أي إنجيل لوقا الذي نعلم أنه يستخدم إنجيل مرقس والمصدر
*

"( "Q
ب إلى ثاوفيلس أو ألجله(
 -3إنجيل لوقا-أعمال الذي انتشر )والذي ُكتِ َ
ب -ال بد أن الكتابة كانت قبل عام  95ميالدية ،إن كانت االقتباسات واالستشھادات
والتلميحات التي في رسالة إقليمس األولى من أعمال الرسل ،ذلك ألن سفر أعمال الرسل
أتى الحقا ً بعد اإلنجيل.
 -1أعمال  – 22 :13إقليمس األولى 1 :18
 -2أعمال  - 36 :20إقليمس األولى 1 :2
ب قبل دمار أورشليم ) 70م (.على يد القائد الروماني
ج -ال بد أن سفر األعمال قد ُكتِ َ
تيطُس.
 -1ليس من ذكر لموت بولس الرسول ) 68 -64م(.
ُصور بقوة
 -2خطبة إستفانوس في أعمال  7ال تشير إلى دمار الھيكل ،الذي ي ﱢ
دينونة ﷲ للديانة اليھودية.
*
ب بع د م رقس وأن ه اس تند
المصدر " :"Qمن الكلمة األلمانية  ، Quelleوتعني "مصدر” .يق ول بع ض علم اء الكت اب المق دس أن لوق ا ُكت َ
على مرقس وعلى مصدر آخر يس ّمونه المص در " "Qوھ و عب ارة ع ن مجموع ة م ن أق وال ليس وع تش ﱢكل القاس م المش ترك ب ين إنجي ل لوق ا
وإنجيل متى ولكنھا ال توجد في بقي ة األناجي ل .وھ ذه اس تندت إل ى تقلي د ش فھي ك ان منتش راً ف ي الكنيس ة األول ى .يش كك علم اء كت اب مق دس
آخرون بصحة ھذه النظرية ،إذ ال يقبلون بأقدمية إنجيل مرقس ،وال يؤيدون وجود ھذا المصدر المفترض)) .”Q" ،فريق الترجمة((.
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َب بعد العام  70م،.
 -3بولس يزور أورشليم في أعمال  21ولوقا ،إن كان قد َكت َ
لكان على األرجح سيذكر دمار أورشليم في إنجيله.
َب في وقت قريب من
د -إن كان لوقا قد استخدم إنجيل مرقس كتصميم أو مخطط و/أو َكت َ
ُ
ب في أواخر
بحثه في فلسطين وتحققه من الحقائق ،فعندھا يكون السفر على األرجح قد كتِ َ
الخمسينات وأوائل الستﱢينات )وتكون أعمال الرسل قد ُكتِبَت بعده بينما كان بولس ال يزال
في السجن في روما 63 -62 ،م.(.

سل إليھم
 -Vال ُمر َ

أ -السفر مق ﱠد ٌم بشكل خاص إلى ثاوفيلس )لوقا 4 -1 :1؛ أعمال  .(1 :1وھناك عدة نظريات
حول ھوية ھذا الشخص:
 -1موظف حكومي روماني ،ألن لوقا يدعوه "أيھا العزيز" في لوقا  ،3 :1وھذا
ھو نفس اللقب الذي يستخدمه في مخاطبة فيلكس )أعمال 26 :23؛ (3 :24
وفستوس )أعمال .(25 :26
ً
 -2سيﱢ ٌد ثري ونصير )اسم ثاوفيلس كان شائعا بين اليھود واليونانيين( ساعد في
دفع نفقات كتابة ،ونسخ ،وتوزيع إنجيل لوقا وأعمال الرسل.
 -3اسمه يعني "أحبﱠ ﷲَ"ُ " ،محبّ ﷲ" ،ولذلك فمن الممكن أن يكون إشارة ملغزة
لمسيحي ما.
ﱟ
ب -إنجيل لوقا موجﱠه إلى األمميين
 -1يشرح ويفسﱢر عادات يھودية
 -2اإلنجيل ھو لكل الناس )لوقا (10 :2
 -3إنه يستشھد بنبوءات تشير إلى "كل بشر" )انظر لوقا  6 -5 :3والمقتبسة عن
أشعياء .(40
 -4سلسلة نسب )يسوع( تعود إلى آدم )أي ،كل البشر ،انظر لوقا .(38 :3
 -5فيه أمثلة كثيرة عن محبة ﷲ لألمميين )مثال ،لوقا يُوسع حدود أولئك المدعوين
إلى الوليمة المسيانية ،لوقا .(29 :13
 -6يستخدم أمثلة من العھد القديم التي تعلن محبة ﷲ لألمميين )لوقا 32 :2؛ :4
.(77 -25
ُكرزَ بالمغفر ِة لك ﱢل
 -7مھمة لوقا العظيمة أو ھدفه ھو أن يؤ ﱢكد على أنه يجب أن ي َ
األمم )لوقا .(47 :24

 -VIأھداف لوقا من الكتابة

أُ -كتِبَ ْ
ت كلﱡ األناجيل لتوجﱠه إلى جماعات معينة من الناس بھدف التبشير )انظر يوحنا :20
.(31 -30
ﱠ
 -1متى بش َر اليھود
 -2مرقس ب ﱠش َر الرومان
 -3لوقا ب ﱠش َر األمميين
 -4يوحنا ب ﱠش َر كل الناس وجميع الشعوب
يذكر لوقا وبشكل فريد حادثة إرسال السبعين )انظر لوقا  .(24 -1 :10بالنسبة إلى
الربﱠانيين ،كان العدد سبعة رقما ً يشير إلى لغات العالم )انظر تكوين  .(10بإرسال
يسوع لسبعين كارزاً يُب ﱢشرون بالخبر السار يصل اإلنجيل إلى كل الناس.
ب -أھداف أخرى محتملة:
 -1أن يعالج موضوع المجيء الثاني المؤجﱠل
أ .لوقا  21يشبه متى  24ومرقس  ،13مع اختالف طفيف ،وھذا
األصحاح يتعلق بعودة المسيح الوشيكة ونھاية العالم.
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ب .ولكن لوقا يتكلم عن تبشير العالم الذي يستغرق وقتا ً حتى تنجزه
الكنيسة )لوقا .(47 :24
ﱢ
ج .وعلى منوال بولس ،فإن لوقا يؤكد أن ملكوت ﷲ ھو ھنا اآلن )لوقا
11 ،9 :10؛ 20 :11؛  ،(21 :17إضافة إلى التحقيق المستقبلي.
د .ال َمثَل في لوقا  27 -11 :19يتحدث عن عودة مؤ ﱠخرة لسيﱢد في بيئة
أُخروية.
ھـ .يمكننا أن نجد خالصة جيدة لآلراء والنقاشات التي يتبناھا علماء
الكتاب المقدس في "تفسير أنكور الكتابي" The Anchor Bible
 ،Commentaryالمجلد  ،28الصفحات 235. -231
 -2أن يشرح أن المسيحية ال تُش ﱢكل تھديداً للحكومة الرومانية )وكذا يفعل في
أعمال الرسل(
أ .لقب "أيھا العزيز" في المقدمة
ب .يقول بيالطس في لوقا  23ثالث مرات" :إني ال أجد علة في ھذا
اإلنسان" )انظر لوقا .(22 ،15 -14 ،4 :23
ج .الموظفون الحكوميون في أعمال الرسل يُص ﱠورون على نح ٍو حسن.
خطاب بولس إلى الموظفين الرومان يُظھر احتراما ً لھم وھم بالمقابل
يتجاوبون معه إيجابيا ً )انظر أعمال .(32 -31 :26
د .قائد المئة الروماني عند الصليب يُقدﱢم شھادة إيجابية بالمسيح )انظر لوقا
.(47 :23
ج -ھناك بعض األفكار الالھوتية الفريدة التي تلعب دوراً في إظھار أھداف لوقا من
الكتابة.
 -1يُبدي لوقا عنايةً واھتماما ً خاصا ً بجماعات معينة من الناس.
أ .الفقراء إزاء األغنياء )مثال ،التطويبات عند لوقا ،لوقا .(23 -20 :6
ب .المنبوذين
) (1النساء الال أخالقيات )لوقا (50 -36 :7
) (2السامريين )لوقا 56 -51 :9؛ (37 -29 :10
) (3المتمردين الھاربين )لوقا (32 -11 :15
) (4جباة الضرائب )لوقا (10 -1 :19
) (5البرص )لوقا (19 -11 :17
) (6المجرمين والقتلة )لوقا (43 -39 :23
 -2يذكر لوقا الھيكل في أورشليم .يبدأ اإلنجيل باليھود وكتاباتھم المقدسة )يسوع
ص
يُحقﱢق نبوءة العھد القديم( ولكنھم يرفضونه )لوقا  (36 -14 :11ويصبح مخلﱢ َ
العالم برمته )لوقا  (24 -1 :10ويستبدل ھيكلھم بذاته )مرقس 58 :14؛ 29 :15؛
يوحنا .(22 -19 :2

 -VIIمصادر إنجيل لوقا

أ -قُدﱢمت نظريات عديدة تتعلق بالعالقة بين متى ومرقس ولوقا )األناجيل اإلزائية(*.
 -1التقليد الموحﱠد للكنيسة األولى ھو أن لوقا ،الطبيب األممي/اليوناني ورفيق
الرسول بولس في رحالته التبشيرية ،ھو من كتب اإلنجيل.
 -2في حوالي العام  1776م .أطلق ) A. E. Lessingوفيما بعد  Gieselerعام
 1818م (.نظرية تقول أن مرحلة شفھية مرﱠت بھا األناجيل السينابتية .ويؤ ﱢكد أنھا

* األناجيل اإلزائية) :(Synoptic Gospels) :أو األناجيل السينابتية( ،ھي األناجيل الثالثة األولى من العھد الجديد ،تأتي التسمية م ن كلم ة
" .”Synoptiquesويمكنن ا أيض ا ً اس تعمال عب ارة "المتمائل ة" ،وذل ك ألنن ا إذا وض عنا محتوياتھ ا ف ي ثالث ة أعم دة نالح ظ تواف ق ھ ذه
المحتويات إلى درجة استخدام الكلمات عينھا في وصف أعمال يسوع وتدوين أقواله)) .فريق الترجمة((.
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جميعا ً قد اعتمدت على تقاليد شفھية باكرة ع ﱠدلھا ال ُكتﱠاب بحسب جمھور القُرﱠاء
الذي يتوجھون إليھم.
أ .متى :اليھود
ب .مرقس :الرومان
ج .لوقا :األمم
ً
كلﱡ إنجيل من ھذه األناجيل كان مرتبطا بمكان جغرافي منفصل في العالم
المسيحي.
أ .متى :أنطاكية ،سوريا أو اليھودية
ب .مرقس :روما ،إيطاليا
ج .لوقا :قيصرية على البحر ،فلسطين أو أخائية
د .يوحنا :أفسس ،آسيا الصغرى
 -3في أوائل القرن التاسع عشر قال  J. J. Griesbachبنظري ٍة مفادھا أن متى
ولوقا كتبا روايات منفصلة عن حياة يسوع ،مستقلة تماما ً عن بعضھا البعض.
وكتب مرقس إنجيالً مختصراً محاوالً أن يكتب إنجيالً متوسطا ً بين ھاتين
الروايتين.
 -4في بداية القرن العشرين طرح  H. J. Holtzmannنظرية تقول بأن مرقس ھو
أول إنجيل ُكتب وأن متى ولوقا كالھما استخدما البنية في إنجيله إضافة إلى وثيقة
منفصلة تحوي أقوال يسوع تُدعى ) Qباأللمانية  quelleأو "المصدر"( .وھذا ما
Fredrick
ُدعي بنظرية "المصدرين" )التي أقرﱠھا وصادق عليھا
 Schleiermacherعام 1832م.(.
يف ﱢكر البعض بأن ھذه القائمة من االقتباسات المأخوذة عن يسوع ،والتي
تشبه في بنيتھا أدب الحكمة في العھد القديم ،ھي ما يقول بابياس أن متى قد كتبھا.
المشكلة ھي أنه لم تبقى أية نسخة من الئحة األقوال ھذه في قيد الوجود .إن كانت
الكنيسة قد رعت األناجيل بكل ذلك الحرص واالھتمام ،فكيف أمكنھم أن يفقدوا
مجموعة أقوال لمؤسس اإليمان قد استخدمھا كلﱞ من متى ولوقا؟
 -5وفيما بعد ق ﱠد َم " B. H. Streeterنظرية مصدرين" مع ﱠدلة أطلق عليھا اسم
"نظرية الوثائق األربعة" )أو المصادر األربعة( والتي اقترحت أن مصادر لوقا
ھي إنجيل مرقس والمصدر  Qإضافة إلى "لوقا أولي”.
ﱡ
 -6النظريات المذكورة أعاله حول تأليف األناجيل السينابتية ھي مجرد تحزرات
وتخمينات .ليس من دليل مخطوطي فعلي أو تاريخي على أي من المصدر  Qأو
"لوقا أولي”.
ببساطة ،إن الدراسات الحديثة ال تعرف كيف نشأت األناجيل أو من كتبھا
)وھذا يصح أيضا ً على ناموس العھد القديم واألنبياء السابقين( .ولكن ھذا النقص
في المعلومات ال يؤثر على نظرة الكنيسة لوحي الكتاب المقدس وموثوقيته على
اعتباره وثائق إيمان ومستندات تاريخية أيضا ً.
 -7ھناك نقاط تشابه واضحة في البنية والكلمات المستخدمة في األناجيل
السينابتية ،ولكن ھناك أيضا ً فروقات كثيرة الفتة للنظر .الفروقات شائعة في
روايات شھود العيان .الكنيسة األولى ما كانت تنزعج من ھذه االختالفات في
روايات شھود العيان الثالثة عن حياة يسوع.
لعل سبب ھذه الفروقات التي قد تبدو وكأنھا اختالفات أو تضارب مر ﱡدهُ إلى
اختالف الجمھور أو القرﱠاء الذين يُكتَب لھم ،وإلى اختالف أسلوب الكاتب
واختالف اللغات المستخدمة )األرامية واليونانية( .ال بد من القول أن ھؤالء ال ُكتﱠاب
الملھَمين ،أو المحرﱢرين ،أو الجامعين للنصوص كانت لھم حرية في اختيار،
وترتيب ،وتبنﱢي ،وقبول ،وتلخيص األحداث والتعاليم في حياة يسوع )انظر "كيف
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تقرأ الكتاب المقدس بكل ما يستحق" How to Read the Bible for All Its
 Worthللكاتب  ،Fee and Stuartالصفحات .(148 -113

ب -يقول لوقا بشكل محدد أنه تتبﱠ َع ك ﱠل شيء بتدقيق وتحقق منه )لوقا  (4 -1 :1وذلك فيما
يتعلق بحياة يسوع من خالل شھود العيانَ .سجْ ُن بولس في قيصرية على البحر في فلسطين
منح لوقا الوقت والفرصة للوصول إلى ھؤالء الناس .لعل لوقا  2 -1تعكس ذكريات مريم
)انظر كتاب " ،Sir William Ramsayھل ُولد المسيح في بيت لحم؟" Was Christ
? ،Born at Bethlehemكما ساللتھا في لوقا .3
ج -يذكر العديد من مصادر الكنيسة األولى أن لوقا كان رفيق سفر الرسول بولس في
رحالته .بعض أقدم ھذه المصادر يؤكد أيضا ً على أن إنجيل لوقا كان قد تأثر بكرازة بولس.
ال يمكننا أن ننكر أن رسالة اإلنجيل العالمية األرجاء معيﱠنة بشكل واضح كنبوءة محققة في
لوقا ،وأعمال ،وكتابات بولس.

 -VIIIفرادة لوقا
أ -أول أصحاحين من إنجيل لوقا فريدان ومميزان فيه ولعلھما أتيا من مريم ،كما ساللتھا
في لوقا .28 -23 :3
ب -ھناك معجزات ال توجد إال في لوقا
 -1إحياء ابن أرملة نايين ،لوقا 17 -12 :7
 -2المرأة المريضة في المجمع والتي تُشفى يوم السبت ،لوقا 17 -10 :13
 -3المريض في المجمع الذي يُشفى يوم السبت ،لوقا 6 -1 :14
 -4شفاء البرص العشرة؛ واحد فقط ،سامري ،يرجع ليشكر ،لوقا 18 -11 :17
ج -أمثلة ينفرد بھا لوقا
 -1السامري الصالح ،لوقا 37 -25 :10
 -2الصديق اللجوج الملحاح ،لوقا 13 -5 :11
 -3الغني الجاھل ،لوقا 21 -13 :12
 -4الدرھم الضائع ،لوقا 10 -8 :15
 -5االبنان ،لوقا 32 -11 :15
 -6الوكيل غير األمين ،لوقا 8 -1 :16
 -7الغني ولعازر ،لوقا 31 -19 :16
 -8القاضي الظالم ،لوقا 8 -1 :18
 -9الفريسي والع ﱠشار ،لوقا 14 -9 :18
د -أمثال موجودة في لوقا وأيضا ً في متى ،ولكن بشكل ومحتوى مختلفين
 -1لوقا ) 46 -39 :12متى (44 -43 :24
 -2لوقا ) 24 -16 :14متى (14 -2 :22
 -3لوقا ) 27 -11 :19متى (30 -14 :25
ھـ -روايات أخرى ينفرد بھا لوقا
 -1األحداث الواردة في أول أصحاحين
 -2زكا الع ﱠشار ،لوقا 10 -1 :19
 -3إرسال بيالطس ليسوع إلى ھيرودس ليفحصه ،لوقا 12 -8 :23
 -4تلميذا عمواس ،لوقا 32 -13 :24
و -نجد العناصر التي يتميز بھا لوقا أكثر ما يمكن في لوقا  .4 :18 -51 :9ال يستند لوقا
ھنا إلى مرقس أو إلى المصدر ") "Qأي أقوال يسوع التي يُرجﱠح أن يكون متى قد كتبھا(.
وضع في أشكال مختلفة .الفكرة الموحﱢدة )بناء أدبي(
وحتى األحداث والتعاليم المتشابھة تُ َ
في ھذا القسم ھو "على الطريق إلى أورشليم" )انظر لوقا 51 :9؛ 33 ،22 :13؛ 11 :17؛
13 :18؛  ،(28 ،11 :19والتي ھي فعالً رحلته إلى الصليب.
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حلقة قراءة أولى:
)اقرأ الموضوع في فصل "دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس"(

ھذا دليل دراسة تفسيرية ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب
المقدس .يجب على كلﱢ واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس األولوية في التفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتت ﱢكل على مفسﱢر آخر.
اقرأ السفر الكتابي بجلسة واحدة .حدﱢد الفكرة المركزية من السفر بأكمله
واكتبھا بكلماتك الخاصة.
 -1موضوع السفر بأكمله
 -2النوع األدبي

حلقة قراءة ثانية:
)اقرأ الموضوع في فصل "دليل إلى قراءة صحيحة للكتاب المقدس"(

ھذا دليل دراسة تفسيرية ،بمعنى أن المسؤولية تقع عليك في تفسير الكتاب
المقدس .يجب على كل واحد منا أن يسلك في النور الذي لديه .لك أنت ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس األولوية في التفسير .يجب أال تتخلى عن ھذا وتت ﱢكل على مفسﱢر آخر.
اقرأ السفر الكتابي بأكمله للمرة الثانية بجلسة واحدة .حدﱢد المواضيع الرئيسية
في السفر وعبﱢر عن الموضوع بجملة واحدة.
 -1موضوع الوحدة األدبية األولى
 -2موضوع الوحدة األدبية الثانية
 -3موضوع الوحدة األدبية الثالثة
 -4موضوع الوحدة األدبية الرابعة
 -5إلخ.
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ﻟﻮﻗﺎ  -اﻷﺻﺤﺎح
1
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
فاندايك -البستاني
مقدمة

الحياة
ِب َھذا اإلِنجيل
لماذا ُكت َ

المشتركة
تقديم

4 -1 :1

4 -1 :1

4 -1 :1

البولسية
فجر الخالص -
مقدمة
4 -1 :1

البشارة بميالد يوحنا
المعمدان
25 -5 :1

البشارة بميالد يوحنا
المعمدان
25 -5 :1

البشارة بميالد يوحنا
25 -5 :1

الوعد بيوحنا
المعمدان
25 -5 :1

البشارة بميالد يسوع
38 -26 :1

البشارة بميالد يسوع
38 -26 :1

البشارة بميالد يسوع
38 -26 :1

البشارة بالمخلص
38 -26 :1

العذراء مريم تزور
أليصابات
45 -39 :1

مريم عند أليصابات

مريم عند أليصابات

45 -39 :1

45 -39 :1

زيارة مريم
ألليصابات
56 -39 :1

تسبحة مريم
56 -46 :1

نشيد مريم
56 -46 :1

نشيد مريم
56 -46 :1

ميالد يوحنا المعمدان
66 -57 :1

ميالد يوحنا المعمدان
66 -57 :1

ميالد يوحنا المعمدان
66 -57 :1

تسبحة زكريا
80 -67 :1

نشيد زكريا
80 -67 :1

نشيد زكريا
80 -67 :1

مولد يوحنا المعمدان
80 -57 :1

مع أن تقسيم نص الكتب المق ّدسة إلى فقرات ليس من الوحي اإللھي ،إال أن تقسيم المقاطع
والفقرات ھي المفتاح لفھم ومتابعة قصد الكاتب األصلي .قامت كلّ ترجمة حديثة بتقسيم وتلخيص
األصحاح األول .ك ّل فقرة فيھا موضوع مركزي واحد ،أو حقيقة ،أو فكرة .وك ّل طبع ٍة للكتاب
المق ّدس تُغلف ذلك الموضوع بطريقتھا الخاصة المميزة .خالل قراءتك للنص ،أية ترجمة تجد أنھا
مناسبة لفھمك لموضوع وتقسيم اآليات؟
ً
في ك ّل أصحاح عليك أن تقرأ النص في الكتاب المق ّدس أوال وأن تحاول أن تح ّدد
موضوعاته )فقراته( .ثم عليك أن تقارن فھمك بالطبعات الحديثة .فقط عندما يفھم المرء قص َد
الكاتب األصلي ،بمتابعة منطقه وطريقة عرضه ،يستطيع أن يفھم حقا ً الكتاب المق ّدس .الكاتب
بوحي إلھي -وليس للقرّاء الحق بأن يغيﱢروا أو يعدﱢلوا الفقرة .وتقع على
األصلي وحده كان قد َكتب
ٍ
قرّاء الكتاب المق ّدس مسؤولية تطبيق الحق الموحى به على يومھم وحياتھم.
الحظ أن المصطلحات التقنية واالختصارات يتم شرحھا وإيضاحھا بشكل كامل في الملحق  ،1و ،2و3
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حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك
للمواضيع مع ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي
اإللھي ،بل ھو مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد
أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
أفكار سِ ياقِ ّية*:
أ -لوقا المؤرّ خ.
 -1اآليات  4 -1فيھا عدة مفردات يونانية نادرة االستخدام تعود إلى الحقبة التاريخية
الھلّينية .يحاول لوقا أن يُعبّر عن قصده من التدوين الدقيق لما آلت إليه نتائج أبحاثه وما
ِ
ّ
االطالع في القرن األول من
اكتشفه عن حياة يسوع وخدمته .كان لوقا مواطنا ً مثقفا ً واسع
العالم اإلغريقي-الروماني.
 -2المسألة حول توجّ ه لوقا اليوناني لھا عالقة بطبيعة التاريخ اإلغريقي .فغالبا ً ما كان
يُك َتب بشكل انتقائي جداً ويھدف إلى التسلية وال ّدعاية أكثر من التاريخ الحديث .يستخدم
لوقا عبارات ِھلّينية ليصف طرقه ،ولكنه يُدوّ ن سيرة حياة يسوع بأسلوب تاريخي عِ بري.
كان ِّ
الحثيون والعبرانيون أفضل المؤرّ خين في الشرق األدنى القديم )أي أكثرھم د ّقة(.
 -3السؤال الحقيقي ھو ما ھو التاريخ؟ إن التاريخ الغربي الحديث كرونولوجيّ مر َّتبٌ وفقا ً
للتسلسل الزمنيّ ويسير على أساس أن لكل حادث سبب ونتيجة .ومع ذلك فإن التاريخ
الحديث يختلف بشكل كبير بحسب المؤلِّف الذي يكتبه وبحسب دافعه إلى الكتابة .التاريخ،
بطبيعته ،ھو انتقاء متحيّز ووصف ألحداث ماضية.
 -4ليس إنجيل لوقا تاريخا ً معاصراً حديثا ً أو سيرة ذاتية ،بل إنه تاريخ حقيقي وصالح.
ت إنجيلية ُكت َبت ألھداف كرازية تبشيرية وھي
البشائر األربعة ھي في الواقع ُكرَّ اسا ٍ
موجّ ھة إلى مجموعات معيّنة مختارة .األحداث وعالقاتھا مع بعضھا البعض ليست مرتبة
بحسب تسلسل زمني بالضرورة ويتم تفسيرھا لتحقيق أعظم تأثير في القرّ اء وال ُم َتلَقِّين .ال
يعني ھذا أنھا مُل َّفقة أو مخ َتلَقة ،بل ھي شرقية ،وليست غربية؛ ھي ذات مغزى الھوتي
وأيضا ً تاريخي .إن كانت مختلفة فھذا ال يعني أنھا سيّئة أو زائفة.
انظر الكتاب  How To Read The Bible For All Its Worthمن تأليف
 Gordon Feeو ،Douglas Stuartالصفحات 148. -127
 -5لقد استخدم لوقا أفضل التقاليد في عصره ليُصوّ ر يسوع المسيح كمسيّا الموعود من
ُرسل الفتداء ك ّل البشرية .ال بد أنه تأثر برسالة بولس األممية .يكتب لوقا إلى
ﷲ ،الم َ
ُ
يونانيين مُھ َتدين )كما ويُشجّ ع المؤمنين( ،وليست غايته فقط إعطا َءھم معلومات تاريخية
عن يسوع وحسب.
* ِسياقيّة  :(Contextual) :أي تتعلق بظروف الحدث وأحواله ))فريق الترجمة((.
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 -6األناجيل األربعة مختلفة ،مختلفة جداً ،ومع ذلك فإنھا حقيقية -ھي روايات شھود عيان
حقيقيين ،خالصات حقيقية لكلمات وأعمال يسوع -ولكنھا ليست كتب تاريخ حديثة.
إطار تاريخي فلسطيني
 -7من الواضح أن لوقا يريد أن يضع حياة يسوع وخدمته في
ٍ
وروماني.
أ .رؤيا زكريا في منطقة ھيرودس ،ملك اليھودية ).(5 :1
صادر من أوغسطس قيصر ).(1 :2
بأمر
ٍ
ب .الميالد مرتبط ٍ
ب جرى عندما كيرينيوس والي سورية ).(2 :2
ج .الميالد مرتبط باكتتا ٍ
د .كرازة يوحنا )المعمدان( ).(2 -1 :3
ْ
َ
ْص َر.
) (1ال َّس َنة ْال َخام َ
ُوس َقي َ
اري َ
ِس ِة َع ْش َر َة مِنْ َسلط َن ِة طِ ي َب ِ
)ِ (2بيالَ ُ
ال َعلَى ْال َيھُو ِد َّيةِ.
طسُ ْال ُب ْنطِ يُّ َو ٍ
ِيل.
) (3ھِيرُ و ُدسُ َرئِيس ُرب ٍْع َعلَى ْال َجل ِ
ُ
ور َّي َة.
) (4فِيلُبُّسُ َرئِيس رُ ب ٍْع َعلَى إِيط ِ
ِيسا ِنيُوسُ َرئِيس ُرب ٍْع َعلَى األَ ِبلِ َّيةِ.
) (5ل َ
ان َو َق َيا َفا رئيسا كھنة.
)َ (6ح َّن َ
ب -بركات األصحاحين األول والثاني:
 -1يجب أن نتذ ّكر أنھا أُعطيت بطابع نبوءات العھد القديم .لقد ح ّقق يسوع بالتأكيد ھذه
التوقعات التي في العھد القديم ،بل حتى تجاوزھا .يجب رؤية ھذه البركات كبشائر
لإلنجيل .إنھا صورٌ من العھد القديم ستكون عالمية )نقصد بذلك ،ليس اليھودي إزاء
اليوناني ،بل المؤمن إزاء غير المؤمن؛ ليس إسرائيل ،بل ك ّل العالم( .إن مجال تأثير
اإلنجيل أوسع من إسرائيل وفلسطين ).(47 :24
 -2يجب أن نالحظ أن لوقا ،في األصحاح  ،1يدوّ ن البركة التي مُنحت ألول لمن َعلِ َم
بميالد يسوع وتأثر به .ھذه البركات نجدھا في صيغة شعرية تم ّي ُز العھد القديم )اآليات
 55 -46و (79 -67وتشتمل على محتويات العھد القديم .الشعر في العھد القديم ھو نوع
أدبي يُدعى أدب الحكمة .وھناك إجراءات خاصة معينة ضرورية لتفسيره )انظر الكتاب
 How To Read The Bible For All Its Worthمن تأليف Gordon Fee
و ، Douglas Stuartالصفحات .(230 -206
أ" .العظيم" )نشيد مريم(55 -46 :1 ،
ب" .المبارك" )نشيد زكريا(79 -68 :1 ،
جْ .
"ال َمجْ ُد فِي األَ َعالِي" )نشيد المالئكة(14 :2 ،
ْدَك ِب َسالَ ٍم" )نشيد سمعان(32 -29 :2 ،
د.
"اآلن ُت ْطل ُِق َعب َ
َ
ج -التوازي بين يوحنا المعمدان ويسوع:
 -1األبوان َو ِرعان تقيّان.
 -2الوالدة أعلنھا المالك جبرائيل.
 -3الحبل بھما كان فائق الطبيعة.
 -4الوالدتان كلتاھما تمجّ دان ﷲ.
 -5المالك يُسمّي الطفلين.
 -6الطفالن كالھما يح ّققان النبوءة.
 -7يُذكر بشكل محد ٍد ختانُ كليھما تحت شريعة موسى.
سام رفيع.
 -8ينموان جسديا ً وعاطفيا ً بشكل طبيعي ،ولكن نموِّ ھما الروحي ٍ

دراسة الكلمات والعبارات:

فاندايك -البستاني4 -1 :1 :
2
1
ُ
ْ
ِين َكا ُنوا ُم ْنذُ
ْ
َّ
َّ
ْ
َ
َّ
ان َكث
ِيرُون َق ْد أَ َخ ُذوا ِب َتألِيفِ ِق َّ
ُور ال ُم َت َيق َن ِة عِ ن َد َنا َك َما َسل َم َھا إِل ْي َنا الذ َ
َ
" إِ ْذ َك َ
ص ٍة فِي األم ِ
ْت أَ َنا أَيْضا ً إِ ْذ َق ْد َت َتبَّعْ ُ
ِين َو ُخ َّداما ً ل ِْل َكلِ َم ِة َ 3رأَي ُ
ب َعلَى
ِيق أَنْ أَ ْك ُت َ
ْال َب ْد ِء م َُع ِاين َ
ت ك ّل َشيْ ٍء م َِن األَ َّو ِل ِب َت ْدق ٍ
4
ْك أَ ُّي َھا ْال َع ِز ُ
ف صِ حَّ َة ْال َكالَ ِم الَّذِي ُعلِّ َ
مْت ِب ِه”.
يز َثاوُ فِيلُسُ لِ َتعْ ِر َ
ال َّت َوالِي إِلَي َ
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 4 -1 :1ھذه جملة يونانية واحدة طويلة متشابكة.
1 :1
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

"إِ ْذ َكانَ َكثِي ُرونَ "
ِيرونَ "
"لَ َّما َكانَ َكث ُ

المشتركة
البولسية

:
:

كثيرا"
"ألنَّ
ً
"إِ ْذ كانَ ال َكثيرونَ "

ُتستخدم الكلمة اليونانية  epeidē perھنا فقط في العھد الجديد .ال ُتستخدم
أبداً في الترجمة السبعينية ،ولكن ُتستخدم في برديَّة  Koineالتي وُ ِجدت في مكبّ النفايات في
مصر )انظر كتاب  The Vocabulary of the Greek Testamentمن تأليف James
 Moultonو .(George Milliganوتعني بشكل رئيس "بما أنه فعالً" أو "على اعتبار أن”.
يذكر لوقا السبب الذي حدا به إلى كتابة رواية عن حياة يسوع في حين أن ھناك العديد من ھكذا
روايات قيد الوجود .ولعل ھذه تشتمل على األرجح على إنجيل مرقس )الذي يُش ّكل الخطوط
العريضة األدبية للكثير مما جاء في إنجيل متى ولوقا( ،وأيضا ً المصدر ") "Qأقوال يسوع التي
استخدمھا متى ولوقا( .وھذا يعني أيضاَ◌ً أنه في السنوات بعد العام  60الميالدي كانت ھناك عدة
روايات مكتوبة عن حياة يسوع متداولة في الكنائس.
◙
فاندايك -البستاني

:

ِصة"
"ق َّ

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

ِصة"
"ق َّ
"ر َ
واية"
ِ
َ
"رواية"
ِ

ھذه كلمة يونانية أخرى ) (diē gēsisال نجدھا في العھد الجديد إال ھنا فقط.
ُتستخدم مرتين في الترجمة السبعينية في سفر القضاة )14 :5؛  (15 :7مع كاتب أو ناسخ يُدوّ ن
شيئا ً ما .ھذه الكلمة لھا في األدب اليوناني داللة تشير إلى رواية كاملة مكتملة .يصف لوقا بحثه
التاريخي المتأني في حياة يسوع الذي قام به قبل أن يبدأ بالكتابة )اآلية .(3
◙
فاندايك -البستاني
الحياة

:

ور ا ْل ُم َت َي َّق َن ِة عِ ْن َد َنا"
"األ ُم ِ
"األحدَا ِ
ث ا َّلتِي َت َّم ْت َب ْي َن َنا"
ْ

المشتركة
البولسية

:
:

"األحدا ِ
ث الّتي َج َرت َبي َننا"
"لألحدا ِ
ث التي َجر ْت في ما َبي َننا"
ْ

:

ھذا الفعل ھو اسم فاعل تام مبني للمجھول ،ما يشير إلى النتائج الباقية
المتأتية عن الوعود المحققة المتعلقة بيسوع ،وتعاليمه ،وأعماله ،وموته وقيامته .المبني للمجھول
يدل بالتأكيد على أن أھداف ﷲ اآلب السرمدية قد تحققت بشكل كامل في المسيح.
الكلمة  plērophoreōلھا داللة لفظية مزدوجة:
 -1يستخدمھا بولس ألنه مقتنع بشكل كامل في رومية 21 :4؛ 5 :14؛ كولوسي 2 :2؛ :4
.12
 -2تستخدمھا البرديّة بمعنى "تحققت" أو "اكتملت كلّيا ً”.
على َثاوُ فِيلُسُ أن يقبل كلتا الداللتين .وعود العھد القديم تحققت في يسوع الناصري.
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سلَّ َم َھا إِلَ ْي َنا” .الكلمة اليونانية ھنا ھي  ،paradidōmiوغالبا ً ما ُتترجم بـ "التقاليد"
َ " 2 :1ك َما َ
)مرقس 13 ،9 ،8 ،5 ،3 :7؛  1كور 23 ،2 :11؛  .(3 :15يؤكد لوقا أنه حصل على معلومات
عن حياة يسوع من شھود عيان .وھذا يعني:
 -1دقة رواياته.
ً
 -2االعتراف بأنه كان مؤمنا من الجيل الثاني.
◙ "الَّذِينَ َكا ُنوا ُم ْن ُذ ا ْل َبدْ ءِ ” .تشير ھذه إلى عدد يفوق التالميذ االثني عشر .ومن أمثال ھؤالء:
 -1المرأة التي تبعت يسوع والتالميذ ).(3 -2 :8
 -2المئة وعشرون تلميذاً في العلّية في يوم الخمسين )أعمال .(15 :1
 -3الرجال العديدون الذين كان ينبغي اختيار واح ٍد منھم بدالً من يھوذا )أعمال -21 :1
.(22

موضوع خاص :البدء ARCHĒ
كلمة "بدء" ھي الكلمة اليونانية  ،archēوالتي تعني "بداية" أو "أصل" شيء ما.
 -1بداية النظام المخلوق )يوحنا 1 :1؛  1يوحنا 1 :1؛ عب .(10 :1
 -2بدء اإلنجيل )مر 1 :1؛ في 15 :4؛  2تس 13 :2؛ عب .(3 :2
 -3شھود العيان األوائل )لو .(2 :1
 -4بداية اآليات )المعجزات ،يوحنا .(11 :2
 -5بداية األركان )عب .(12 :5
 -6بداءة الثقة واليقين المستند على حقائق اإلنجيل )عب .(14 :3
 -7البداءة ،كول 18 :1؛ رؤ .14 :3
وصارت ُتستخدم بمعنى "حكم" أو "سلطان":
 .1الذي يتمتع به موظفون حكوميون من البشر:
أ .لوقا 11 :12
ب .لوقا 20 :20
ج .رومية 3 :13؛ تيطس 1 :3
 .2الذي تتمتع به السلطات المالئكية:
أ .رومية 38 :8
ب 1 .كور 24 :15
ج .أف 21 :1؛ 10 :3؛ 12 :6
د .كول 16 :1؛ 15 ،10 :2
ھـ .يھوذا اآلية 5
ھؤالء المعلّمون الكذبة يزدرون بكل سلطان ،أرضي وسماوي .إنھم متحرّ رون بشكل
متناقض .يضعون أنفسھم ورغباتھم أوالً قبل ﷲ ،والمالئكة ،والسلطات المدنية ،وقادة الكنيسة.
◙
فاندايك -البستاني

:

ُ
"خدَّاما ً لِ ْل َكلِ َمةِ"

الحياة

:

المشتركة

:

"ث َّم
صاروا خدَّا ًما لِ ْل َكلِ َمةِ"
ُ
ُ
"خدَّاما ً لِ ْل َكلِ َمةِ"

صاروا خدَّا ًما لِ ْل َكلِ َمةِ"
البولسية
" :ث َّم
ُ
شھود العيان ھؤالء ،الذين َكا ُنوا " ُم ْن ُذ ْال َب ْد ِء" ،كانوا مسؤولين عن إعالن
اإلنجيل ) 1كور  .(1 :4أن تعرف الحقيقة يعني أن تكون خادما ً لتلك الحقيقة ) 1كور 2 ،1 :4؛
تيطس 7 :1؛  1بط .(10 :4
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المفردة ) logosالكلمة( ُتستخدم لإلشارة إلى يسوع نفسه في يوحنا ،1 :1
ولكن ھنا) ،لوقا  (12 :8وفي أعمال 4 :6؛ 4 :8؛ 36 :10؛ 19 :11؛  25 :14تشير إلى البُشرى
عن يسوع.

موضوع خاص :الخلفية العِبرية واليونانية لـ "اللوغوس" )الكلمة( LOGOS
خلفية الكلمة :Logos
 -1الخلفية العِبرية:
أ -قوة الكلمة المنطوقة )أش 11 :55؛ مز 6 :33؛ 20 :107؛  ،(18 ،15 :147كما
في الخلق )تك  (29 ،26 ،24 ،20 ،14 ،11 ،9 ،6 ،3 :1وبركة اآلباء )تك  1 :27وما يليھا؛
.(1 :49
ب -اآليات في أمثال ُ 23 -12 :8ت َش ْخصِ نُ "الحكمة" على أنھا أول مخلوقات ﷲ
والعامل في ك ّل الخلق )مز  6 :33وسفر حكمة سليمان  9 :9غير القانوني(.
ج -يستبدل الترجو ُم )وھو ترجمات وتفاسير آرامية( كلمة "لوغوس"  Logosبعبارة
"كلمة ﷲ" بسبب عدم ارتياحھم إلى الكلمات والعبارات التي فيھا وصف شخصاني.
 -2الخلفية اليونانية:
أ -ھيراكليتوس :كان العالم في حالة َس َيالن وغير متماسك؛ ولكن اللوغوس اإللھي
غير الشخصي وغير المتبدل أمسك به كلّيا ً بإحكام وقاد عملية التغيير.
ب -أفالطون :اللوغوس غير الشخصي وغير المتبدل َحفِظ الكواكب في مسارھا
وح ّدد الفصول.
ج -الرواقيون :اللوغوس كان "عقل العالم" أو مديره ،ولكن كان نصف جسماني.
س اإلنسان
ص َن مفھو َم اللوغوس بأنه "الكاھن األعظم" الذي وضع ن ْف َ
د -فيلونَ :ش ْخ َ
أمام ﷲ" أو "الجسر بين اإلنسان وﷲ" أو "ذراع ال َّد ّفة الذي يحرّ ك به ربّان الكون ك ّل األشياء"
).(kosmocrater
 3 :1ھذه اآلية ھي الجملة الرئيسة بين اآليات  4 -1وفيھا عدة كلمات رئيسة ھادية ترتبط بطريقة
لوقا البحثية.
ْ
" -1إِذ َق ْد َت َتبَّعْ ُ
ت” .ھنا اسم فاعل تام مبني للمعلوم من كلم ٍة تعني "يتبع” .االستخدام
ّ
االستعاري لھذه الكلمة يعني "يبذل جھداً كبيراً ليتعلم تفاصيل وحقيقة شيء ما" )انظر
 ، Greek-English Lexiconالمجلد  ،1ص ،331 .من تأليف  Louwو،Nida
وانظر  Against Apion 1.10للكاتب .(Josephus
ترجم بمعنى "بدقة" ،أو"بكدٍّ"،
ِيق” .ھذه ھي الكلمة اليونانية  ، akribōsوالتي ُت َ
"ب َت ْدق ٍ
ِ -2
أو "على وجه الضبط") ،انظر  Against Apion 1.10للكاتب  ،(Josephusوانظر
 ، Greek-English Lexiconالمجلد  ،1ص ،674 .من تأليف  Louwو" ،Nidaيلتزم
بتطابق دقيق مع معيار أو مقياس؛ بما يخص التفصيل واالكتمال” .وھذه الكلمة ُتستخدم
عدة مرات في السبعينية )تث 18 :19؛ دا  .(19 :7أوضح استخدام لھذه الكلمة ربما نجده
عند غالينوس* ) Galenالطبيب( في إشارته إلى التحقق الدقيق من أعراض األمراض.
ُ " -3م ْن ُذ ْال َب ْد ِء” .وھذه تعني من األصل .وفي ھذه الحالة ) (1األحداث البدائية أو األولى
عن والدة يوحنا المعمدان ويسوع أو ) (2شھود العيان من بداية خدمة يسوع )أي
التالميذ ،انظر أعمال .(22 -21 :1
"علَى ال َّت َوالِي” .وھذه تعني "على التسلسل" ،أو "بالتتابع" ،أو "على التعاقب”.
َ -4
يجمع لوقا الكلمات الواحدة تلو األخرى كي يصف ترتيبه األمين ،والدقيق ،والمتتابع
للحقائق حول حياة يسوع وخدمته .وليس في روايته أي اختالق أو مبالغة.
* غ الينوس  :Galen :طبي بٌ وع ال ٌم يون اني ) 199 -129؟ م ،(.يُ َع ّد أح د أكب ر األطب اء ف ي العص ور القديم ة ،وكان ت دراس اته التش ريحية
أساسا ً لممارسة الطب في أوروبا على مدى  1400سنة)) .فريق الترجمة((.
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◙ "أَ ُّي َھا ا ْل َع ِزي ُز” .ھذا لقب يعود إلى القرن األول يدل على التبجيل واالحترام .قد يكون ھذا
س ْ
)ال َوالِي( في أعمال الرسل ):23
الشخص ھو الراعي األدبي للوقا .ويُطلق ھذا اللقب على فِيل ِْك َ
26؛  (3 :24وعلى َفسْ ُتوسُ ) ،(25 :26وكان ھذان من حكام األقاليم الرومانية .ويُستخدم ھذا
ار" )أي "األفضل"( ) 1صم  :15 :15زك 6 :15؛ (5 :22
اللقب أيضا ً في السبعينية بمعنى " ِ
خ َي ِ
أو "رأس" )أي "رئيس"( )عاموس  ،(2 :6ولكن ليس على الناس.
س” .كان ھذا االسم شائعا ً في منطقة البحر األبيض المتوسط ،يستخدمه اليھود
◙ " َث ُاوفِيلُ ُ
واليونانيون على حد سواء Theo .تعني ﷲ ،و philosتعني ) (1أحبَّ  ،ومن ھنا فاالسم يعني
" ُمحِبّ ﷲ" أو "المحبوب من ﷲ" أو ) (2صديق ،ومن ھنا المعنى "صديق ﷲ”.
ِيق” .وھذه أيضا ً مصطلح طبي استخدمه غالينوس في إشارة إلى التحقق الدقيق
◙ ِ
"ب َتدْ ق ٍ
لألعراض.
"علَى ال َّت َوالِي” .ھذه شبه جملة تفيد بوجود ھدف معين )فيھا صيغة احتمالية(.
َ 4 :1
ف” .ھذه صيغة مشددة ) (epiginōskōتشير عادة إلى معرفة كاملة ومكتملة عن طريق
◙ "لِ َت ْع ِر َ
الخبرة .وھذه تدل ضمنا ً وبشكل جيد على أن ثاوفيلس كان يعرف لتوه شيئا ً من بشرى اإلنجيل.
◙ "ا ْل َكالَم” .ھذه ھي الكلمة اليونانية  ،logosوالتي لھا الكثير من المترادفات .في اآلية  2تشير
إلى ) (1حقائق حول المسيح )انظر  (17 :7التي دونھا لوقا أو ) (2محتوى ما كان ثاوفيلس قد
ُعلِّ َم به .وربما ھذه تكون دليالً إضافيا ً على أنه كان حديث اإليمان )رغم أن علينا أن ننتبه من
القراءة الكثيرة لكلمات ھذه المقدمة التي تأخذ فيما بعد استخداما ً تقنيا ً للكنسية(.
◙ " ُعلِّ ْم َ
ت ِب ِه” .من ھذه الكلمة اليونانية نحصل على كلمة "تعليم" وفي اإلنكليزية ".”catechism
قد يعني ھذا أن ثاوفيلس كان مھتديا ً جديداً إلى المسيحية ،ولكن ھذا األمر غير مؤ ّكد ألن الكلمة
عامة وشائعة.
◙
َ
ِ
فاندايك
ف صِ َّحة ا ْل َكالَ ِم"
ر
ع
ت
ل
"
:
البستاني
ْ ِ َ
" :لِ َت َتأ َّكدَ لَ َك صِ َّحة ا ْل َكالَ ِم"
الحياة
المشتركة
البولسية

:
:

عليم"
عر َ
"ح ّتى َت ِ
ف صِ َّحة ال َّت ِ
عليم"
"لِ َكي َت ْع ِر َ
ف َج ِّيدًا َّ
قو َة ال َّت ِ

الكلمة ُ asphaleiaتستخدم بمعنيين مترابطين في برديّة اللغة اليونانية
الشائعة ) (Koineالتي وُ جدت في مصر (1) :سالمة ،أمان و) (2يقين فيما يتعلق باإليمان.
يحاول لوقا أن يُطمئن ثاوفيلس وقُرّ ا َءه من القرن األول ،والقرّ اء الالحقين من
خالل الحرص والد ّقة اللذين اعتمد عليھما كباحث وكاتب لإلنجيل .عرضُ لوقا للحقائق دقيق
وجدير بالثقة .ويمكن للمؤمنين أن يُعوِّ لوا بشكل كامل على ﷲ ،وعلى المسيح ،وعلى األناجيل!

فاندايك -البستاني7 -5 :1 :
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5
ُون
س َملِكِ ْال َيھُو ِد َّي ِة َكا ِھنٌ اسْ ُم ُه َز َك ِريَّا مِنْ فِرْ َق ِة أَ ِبيَّا َوامْ َرأَ ُت ُه مِنْ َب َنا ِ
ان فِي أَي َِّام ھِيرُو ُد َ
ت َھار َ
" َك َ
6
ِيصا َب ُ
صا َيا الرّ ب َوأَحْ َكا ِم ِه ِبالَ لَ ْو ٍم.
ِيع َو َ
ْن أَ َما َم ِ
َواسْ ُم َھا أَل َ
ﷲ َسالِ َكي ِ
اتَ .و َكا َنا ِكالَ ُھ َما َبارَّ ي ِ
ْن فِي َجم ِ
َ 7ولَ ْم َي ُكنْ لَ ُھ َما َولَ ٌد إِ ْذ َكا َن ْ
ِيصا َب ُ
ْن فِي أَيَّام ِِھ َما”.
ت أَل َ
ات َعاقِراًَ .و َكا َنا ِكالَ ُھ َما ُم َت َق ِّد َمي ِ

س الكبير ) 4 -37ق.م ،(.وھو أدومي )من أدوم( ،والذي
ُس” .ھذا ھو ھِيرُ و ُد َ
" 5 :1ھِي ُرود َ
احتال على األمر ،من خالل الدھاء السياسي وتأييد مارك أنطونيوس ،ف ُعي َّن حاكما ً على قسم كبير
من فلسطين )كنعان( على يد مجلس الشيوخ الروماني عام  40ق.م .انظر الموضوع الخاص:
"عائلة ھيرودس" ،على .1 :3
◙ َ
"ز َك ِر َّيا” .اسمه يعني "تذ ّكره الرّ ب" ) .(BDB 272كان ھذا والد يوحنا المعمدان.
ٌ
أربعة فقط من الف َِرق األربع وعشرين من الالويين ) 1أخ -7 :24
◙ "ف ِْر َق ِة أَبِ َّيا” .عاد من السبي
18؛  2أخ  .(8 :23وكانوا آنذاك منقسمين إلى أجزاء أصغر )عزرا  (39 -36 :2لكي يقو َم
بالوظيفة في الھيكل أشخاصٌ مختلفين في أسابيع مختلفة .فِرْ َقة أَ ِبيَّا كانت ُتعتبر األقل شأنا ً ومقاما ً
بين الفرق .من أجل مناقشة كاملة عن الفرق الكھنوتية انظر ،Encyclopaedia Judaica
المجلد  ،12الصفحات .93 -89
"ام َرأَ ُت ُه مِنْ َب َنا ِ
َارونَ ” .زوجته ،أليصابات ،كانت أيضا ً من عائلة كھنوتية .اسمھا العِبري
تھ ُ
◙ ْ
يمكن أن يعني )" (1ﷲ حالفٌ " أو )" (2ﷲ يُشبع حتى االمتالء”.
ار ْي ِن أَ َما َم ﷲِ” .تأتي كلمة "بار" ھنا في ھذا السياق كما في تعريف متى لھا
َ " 6 :1كا َنا ِكالَ ُھ َما َب َّ
)متى  ،(1 :6وليس بحسب ما ورد معناھا عند بولس )رومية  .(4وھذه الكلمة ال تعني الخلو من
الخطيئة ،بل البار ھو شخص يتجاوب بأمانة مع فھمه إلرادة وطرق ﷲ )تثنية  .25 :6أمثلة عن
األبرار في العھد القديم نجدھا في نوح ،تك 9 :6؛  ،1 :7وأيوب ،أيوب  .(1 :1ھذه العبارة
وضعھا لوقا ليُظھر أن ھذين الزوجين كانا يختبران العقم بسبب مشاكل جسدية ،وليس روحية.
انظر الموضوع الخاص أدناه.

موضوع خاص :البِ ّر

"البر" موضوع حاسم جداً لدرجة أن دارس الكتاب المق ّدس يجب عليه أن
يقوم بدراسة شخصية معمقة لھذا المفھوم.
وصف شخصية ﷲ على أنه "قدوس" أو "بار" ) BDB
في العھد القديمُ ،ت َ
آرام ال َّنھ َْريْن نفسھا تأتي من قصبة نھر كانت ُتستخدم كأداة في البناء لتحديد
 .(841كلمة َ
ً
االستقامة األفقية للجدران واألسوار .لقد اختار ﷲ ھذا التعبير ليُستخدم استعاريا للداللة على
طبيعته الذاتية .إنه الحافة المستقيمة )مسطرة( التي ُتقاس نسبة لھا ك ّل األشياء .ھذا المفھوم يؤكد
برّ ﷲ ،وأيضا ً حقه في أن يدين.
لقد ُخلق اإلنسان على صورة ﷲ )انظر تكوين 27 -26 :1؛ 3 ،1 :5؛ :9
ُ .(6خلق الناس ليكونوا في شركة مع ﷲ .ك ّل الخليقة ھي مسرح أو خلفية فيھا يتبدى تفاعل ﷲ
والبشر .لقد أراد ﷲ ألسمى مخلوقاته ،البشر ،أن يعرفوه ،وأن يحبوه ،وأن يخدموه ،وأن يكونوا
كمثاله .لقد اخ ُتبر والء البشر )انظر تكوين  (3وسقط الج َّدان األوالن في االمتحان .ونجم عن ذلك
ّ
تمزق العالقة بين ﷲ والبشرية )انظر تكوين 3؛ رومية .(21 -12 :5
لقد وعد ﷲ بأن يُصلح ويسترد ال ِّشركة )تكوين  .(15 :3ويفعل ذلك من
خالل إرادته وابنه ذاته .ما كان البشر قادرين على رأب الصدع )انظر رومية .(20 :3 -18 :1
بعد السقوط ،كانت أول خطوة من قِبل ﷲ نحو االسترداد ھي مفھوم العھد الذي يستند على دعوته
وتجاوب البشر التائب المؤمن المطيع .بسبب السقوط ،صار البشر عاجزين عن القيام بالعمل
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المالئم )انظر رومية 31 -21 :3؛ غالطية  .(3وكان على ﷲ نفسه أن يأخذ المبادرة ليسترجع
الناس الذين خالفوا العھد .وقد فعل ذلك بـ:
 -1إعالن البشر أبراراً بفضل عمل المسيح )أي البر القضائي أو الشرعي(.
 -2تقديم البر مجانا ً للبشر من خالل عمل المسيح )أي البر المنسوب(.
 -3تأمين سُكنى الروح القدس الذي يُنتج براً )أي التشبه بالمسيح ،واستعادة صورة ﷲ( في الجنس
البشري.
على ك ّل حال ،يطلب ﷲ تجاوبا ً ميثاقيا ً بحسب العھد .يُظھر ﷲ مراسيم أو
أحكام قضائية )أي ُيقدم مجانا ً( ويُؤمن الوسيلة ،ولكن يجب على البشر أن يتجاوبوا وأن يستمروا
في تجاوبھم من خالل:
 -1التوبة.
 -2اإليمان.
 -3الطاعة في أسلوب الحياة.
 -4المثابرة.
لذا فإن البر ھو عمل تبادلي ميثاقي بين ﷲ وأسمى خليقته .باالستناد إلى
شخصية ﷲ ،وعمل المسيح ،وتمكين الروح القدس ،يجب على ك ّل فرد أن يتجاوب معه شخصيا ً
وبشكل مستمر على نحو مالئم .ھذا المفھوم يُدعى "التبرير باإليمان” .يُعلنه ﷲ في األناجيل،
ولكن ليس باستخدام ھذه العبارات .يُعرِّ فه بشكل رئيسي بولس ،الذي يستخدم التعبير اليوناني "بر"
بأشكاله المختلفة ألكثر من  100مرة.
لكونه معلِّما ً ربِّيا ً متمرِّ ساَ ،يستخدم بولس التعبير ) (dikaiosunēبمعناه العِبري كما يُستخدم في
الترجمة السبعينية ،وليس من األدب اليوناني .في الكتابات اليونانية ،يكون ھذا التعبير مرتبط بأحد
ما متوافق أو متطابق مع توقعات ﷲ والمجتمع .وبالمعنى العِبري ،يكون مركبا ً دائما ً في تعابير
ميثاقية .يھوه إله بار أخالقي مناقبي .إنه يريد لشعبه أن يعكس شخصيته .والبشر المفديين
يصبحون خليقة جديدة .ھذه الج ِّدية ينتج عنھا أسلوب حياة جديد من القداسة )الكنيسة الكاثوليكية
الرومانية تر ِّكز على التبرير( .وبما أن إسرائيل كان ثيوقراطيا ً فلم تكن ھناك صورة واضحة
ُتظھر الفارق بين الدنيوي )معايير المجتمع( والمق ّدس )إرادة ﷲ( .ھذا التمييز يتم التعبير عنه
بالعبارات العِبرية واليونانية المترجمة إلى "عدالة" )بما يخص المجتمع( و"بر" )بما يتعلق
بالدين(.
ُ
جع إلى
اإلنجيل )البشرى السارة( ليسوع ھي أن الجنس البشري الساقط قد أر ِ
ال ِّشركة مع ﷲ .وھذا تحقق بفضل محبة ﷲ ورحمته ونعمته؛ حياة االبن ،وموته وقيامته؛ وشفاعة
الروح القدس واجتذابه الناس إلى اإلنجيل .التبرير ھو عمل مجاني يق ّدمه ﷲ ،ولطن يجب أن
يؤدي إلى القداسة )وضع أوغسطين ،الذي يعكس كالً من توكيد اإلصالح على مجانية اإلنجيل
وتوكيد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية على الحياة المتغيرة المليئة بالمحبة واألمانة( .بالنسبة
للمُصلحين ،تعبير "بر ﷲ" ھو حالة مفعولية )أي جعل البشر الخاطئين مقبولين بالنسبة إلى ﷲ
]تبرير مرتبط بالمكانة[ ،بينما عند الكاثوليك ھو حالة فاعلية ،حيث نجد عملية محاولة التشبُّه أكثر
با ]تبرير متدرج اختباري[ .وفي الواقع ،بر ﷲ ھو كلتا الحالتين(.
في رأيي ،ك ّل الكتاب المق ّدس ،من تكوين  4إلى رؤيا  20ھو تدوين
السترجاع ﷲ للشركة التي كانت في عدل .فالكتاب المق ّدس يبدأ با والبشر في شركة في بيئة
أرضية )انظر تكوين  (2 -1وينتھي الكتاب المق ّدس بنفس البيئة )انظر رؤيا  .(22 -21صورة ﷲ
ھدفه سيُستعادان.
لتوثيق النقاشات أعاله الحظوا المقاطع المختارة التالية من العھد الجديد التي
ُتوضح مجموعة المفردات اليونانية.
كقاض أو ديّان(.
 -1ﷲ بار )وھذا يرتبط عادة با
ٍ
أ .رومية 26 :3
ب 2 .تس 6 -5 :1
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ج 2 .تيموثاوس 8 :4
د .رؤيا 5 :16
 -2يسوع بارٌّ .
أ .أعمال 14 :3؛ 52 :7؛ ) 14 :22لقب للمسيّا(
ب .متى 19 :27
ج 1 .يوحنا 29 ،1 :2؛ 7 :3
 -3إرادة ﷲ لخليقته ھي البر.
أ .الويين 2 :19
ب .متى ) 48 : 5انظر (20 -17 :5
 -4وسيلة ﷲ في تأمين وتحقيق البر.
أ .رومية 31 -21 :3
ب .رومية 4
ج .رومية 11 -6 :5
د .غالطية 14 -6 :3
ھـ .أعطاھا ﷲ:
 (1رومية 24 :3؛ 23 :6
 1 (2كور 30 :1
 (3أفسس 9 -8 :2
وُ .تق َتبل باإليمان:
 (1رومية 17 :1؛ 26 ،22 :3؛ 13 ،5 ،3 :4؛ 30 :9؛ ،6 ،4 :10
10
 2 (2كور 21 :5
ز .من خالل أعمال االبن:
 (1رومية 21 :5
 2 (2كور 21 :5
 (3فيلبي 11 -6 :2
 -5إرادة ﷲ أن يكون أتباعُه أبراراً.
أ .متى 48 -3 :5؛ 27 -24 :7
ب .رومية 13 :2؛ 5 -1 :5؛ 23 -1 :6
ج 1 .تيموثاوس 11 :6
د 2 .تيموثاوس 22 :2؛ 16 :3
ھـ 1 .يوحنا 7 :3
و 1 .بطرس 24 :2
 -6سيدين ﷲ العالم بالبر.
أ .أعمال 31 :17
ب 2 .تيموثاوس 8 :4
ً
ُ
البر ھو صفة مميزة  ،تعطى مجانا لإلنسان الخاطئ من خالل المسيح.
وھو:
 .1مرسوم أو حكم قضائي من ﷲ
 .2عطية من ﷲ
 .3عمل المسيح
ً
ً
ولكنه أيضا عملية أن تصبح بارا والتي يجب أن نقوم بھا بنشاط وقوة
سترد بالخالص ،ولكنھا ترتقي
وثبات ،وھذه ستكتمل يوما ً ما عند المجيء الثاني .ال ِّشركة مع ﷲ ُت َ
وتتقدم على طول الحياة لتصير مقابلة وجھا ً لوجه عند الموت أو المجيء الثاني .Parousia
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وفيما يلي اقتباس مفيد يختم ھذا النقاش .وھو مأخوذ من "قاموس بولس ورسائله" Dictionary
 of Paul and His Lettersنشر .IVP
"يُركز كالفن ،وأكثر بكثير من لوثر ،على الجانب العالقاتي لبر ﷲ .نظرة
لوثر إلى بر ﷲ تبدو وكأنھا تشتمل على جانب التبرئة .ويُركز كالفن على الطبيعة العجيبة الرائعة
إليصال أو نقل بر ﷲ لنا" )ص.(834 .
بالنسبة لي ،عالقة المؤمن با فيھا ثالثة جوانب:
 -1اإلنجيل شخص )تركيز الكنيسة الشرقية وكالفن(.
 -2اإلنجيل حق )تركيز أوغسطين ولوثر(.
 -3اإلنجيل حياة متبدلة )التركيز الكاثوليكي(.
ً
ً
ھذه كلھا حقيقية وصحيحة ويجب أن يُنظر إليھا معا إجماليا من أجل مسيحية كتابية وصحيحة
وسليمة .أي زيادة أو نقصان في التركيز على أي منھا يُؤدي إلى مشاكل.
علينا أن ُنرحب بيسوع!
علينا أن نؤمن باإلنجيل!
علينا أن نسعى للتشبه بالمسيح!
 7 :1كان العقر يُعتبر لعنة من ﷲ في الثقافة اليھودية )نظر تك 18 :20؛ 31 :29؛ 2 :30؛ خر
26 :23؛ ال 21 -20 :20؛ تث 14 :7؛  1صم 5 :1؛ إر  .(30 :22ويذكر الكتاب المق ّدس عدة
نساء عاقرات:
 -1سارة ،تك 30 :11؛ 1 :16
 -2رفقا ،تك 21 :25
 -3راحيل ،تك 31 :29؛ 1 :30
 -4زوجة منوح ،قض 3 ،2 :13
 -5حنة 1 ،صم 5 ،2 :1
لم تكن أليصابات عاقر وحسب ،بل كانت قد تجاوزت السن الذي يمكن أن
تحبل فيه )كما الحال مع سارة( .ھذه الحالة ُتس َتخدم الھوتيا ً كطريقة لتأكيد تحكم ﷲ المباشر على
أمور الناس .لم تكن ھذه والدة عذرية ،بل والدة بمساعدة فائقة للطبيعة )مثل اسحاق ،تك 18؛
ومثل يوسف ،تك 24 -22 :30؛ ومثل شمشون ،قض 13؛ ومثل صموئيل 1 ،صم 1؛ ومثل
حزقيا ،أش  .(16 -14 :7سيح ّقق يوحنا المعمدان نبوءة العھد القديم عن ذاك الذي س ُي ِع ُّد الطريق
للمسيّا )أشعياء  40ومالخي .(3
فاندايك -البستاني17 -8 :1 :
9
8
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
صا َبت ُه القرْ َعة أنْ َيدخ َل إِلى َھ ْيك ِل
ب َعادَ ِة الك َھنو ِ
تأ َ
" َف َب ْي َن َما ھ َُو َي ْك َھنُ فِي َن ْو َب ِة فِرْ ق ِت ِه أ َما َم ﷲِ َح َس َ
10
ارجا ً َو ْق َ
ك الرّ ب
ورَ 11 .ف َظ َھ َر لَ ُه َمالَ ُ
ت ْال َب ُخ
ون َخ
ان ك ّل جُ مْ ھ
ُور ال َّشعْ ِ
ُصلُّ َ
بي َ
الرّ ب َو ُي َب ِّخ َرَ .و َك َ
ِ
ِ
ِ
12
َواقِفا ً َعنْ َيم ِ ْ
ب َو َو َق َع َعلَ ْي ِه َخ ْوفٌ َ 13 .ف َقا َل لَ ُه ْال َمالَكُ» :الَ
ورَ .فلَمَّا َرآهُ َز َك ِريَّا اضْ َط َر َ
ِين َمذ َب ِح ْال َب ُخ ِ
14
َت َخفْ َيا َز َك ِريَّا ألَنَّ طِ ْل َب َت َك َق ْد ُسم َِع ْ
ِيصا َب ُ
ك
ت َوامْ َرأَ ُت َك أَل َ
ُوح َّناَ .و َي ُكونُ لَ َ
ات َس َتلِ ُد لَ َك ابْنا ً َو ُت َسمِّي ِه ي َ
15
حُون ِب ِوالَدَ ِت ِه ألَ َّن ُه َي ُكونُ عَظِ يما ً أَ َما َم الرّ ب َو َخمْراً َومُسْ كِراً الَ
ُون َس َي ْف َر َ
َف َر ٌح َوا ْب ِت َھا ٌج َو َكثِير َ
16
ْ ُ
ين مِنْ َبنِي إِسْ َرائِي َل إِلَى الرّ ب إِلَ ِھ ِھ ْم.
ِير َ
وح ْالقُ ُد ِ
سَ .و َيرُ ُّد َكث ِ
َيْ 17ش َربُ َومِنْ َبط ِن أ ِّم ِه َي ْم َتلِ ُئ م َِن الرُّ ِ
َ
َ
ار لِ َكيْ ُي َھي َِّئ
وب اآل َبا ِء إِلَى األَ ْب َنا ِء َو ْالع َ
رُوح إِيلِيَّا َوقُ َّو ِت ِه لِ َيرُ َّد قُلُ َ
ُصا َة إِلَى ف ِْك ِر األب َْر ِ
َو َي َت َق َّد ُم أ َما َم ُه ِب ِ
لِلرَّ بِّ َشعْ با ً مُسْ َت ِع ّداً«“.
" 8 :1ف َب ْي َن َما ھ َُو َي ْك َھنُ فِي َن ْو َب ِة ف ِْر َقتِ ِه أَ َما َم ﷲِ” .تقول المشنه )وھي جزء من التلمود( أنه كان
ھناك كھنة كثيرون جداً في ذلك الزمان حتى أن ك ّل واحد منھم كان يق ّدم البخور لمرة واحدة فقط
طوال فترة حياته؛ وكان آخرون ال تتاح لھم فرصة تقديمه على اإلطالق.
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صا َب ْت ُه ا ْلقُ ْر َع ُة” .كانت القرعة ھي الطريقة اآللية لتحديد إرادة ﷲ )أعمال .(26 -21 :1
" 9 :1أَ َ
وكان ھناك عدة كھنة على رأس عملھم في نفس الوقت .فكانت القرعة ھي الطريقة االعتيادية
لتحديد من يقوم بالشعائر الدينية بينھم.
"القرعة" في العھد القديم كانت تشير باألصل إلى األوريم والتميم )الويين
 ،(8 :16اللذين كانا يُحمالن خلف صدرية الكاھن األعظم .كانت تلك ھي آلية تقرير إرادة ﷲ،
وعادة بالنسبة إلى الملك.
وكانت ھذه الطريقة ُتستخدم أيضا ً لتقسيم أرض الموعد بين األسباط في
يشوع .19 -13
استخدمت الكنيسة األولى إلقاء القرعة لتختار تلميذاً جديداً يح ّل محل يھوذا
في أعمال .1
◙ "َ ُي َب ِّخر”ُ .توصف ھذه العملية في خروج 6 :25؛ 7 :30؛  .11 :31ويوصف البخور نفسه في
خروج .38 -34 :30
 10 :1من الواضح أن ھذا كان وقتا ً محدداً من الصالة يترافق مع تقديم الذبيحة المتكرر بانتظام
)ذبيحتان يوميا ً وذبيحة محرقة لحمل( في الساعة التاسعة قبل الظھر والساعة الثالثة بعد الظھر.
وكانت التقاليد اليھودية ُتشجّ ع تقديم البخور مرتين في اليوم في ترابط مع الذبيحة المتكررة بانتظام
)خر  .(8 -7 :30كان البخور رمزاً ماديا ً لتصاعد الصالة إلى ﷲ.
الرب”ُ .تستخدم ھذه العبارة بشكلين في العھد القديم.
َ " 11 :1مالَ ُك ّ
 -1لإلشارة إلى مالك )تك 40 ،7 :24؛ خر 23 -20 :23؛ 34 :32؛ عد 22 :22؛ قض 23 :5؛
 1صم 16 :24؛  1أخ  15 :21وما تالھا؛ زك .(28 :1
 -2كطريقة لإلشارة إلى تج ٍّل مادي للرب )تك 13 -7 :16؛ 15 -11 :22؛ 13 ،11 :31؛ :48
16 -15؛ خر 4 ،2 :3؛ 21 :13؛ 19 :14؛ قض 1 :2؛ 24 -22 :6؛ 23 -3 :13؛ زك -1 :3
.(2
ً
يستخدم لوقا غالبا ھذه العبارة )لوقا 13 ،11 :1؛ 9 :2؛ أع 19 :5؛ 30 :7؛ 26 :8؛ :12
23 ،11 ،7؛ 3 :10؛  (23 :27بالمعنى األولى أعاله.
ال يستخدم العھد الجديد المعنى الثاني" ،مالك الرّ ب" ما لم تكن اآليات في
أعمال  26 :18و 29تشير إلى الروح القدس.
ور” .كان مذبح البخور يقع في المقدس ،إلى جانب حجاب قدس
◙ َ
"واقِفا ً َعنْ َيم ِ
ِين َم ْذ َب ِح ا ْل َب ُخ ِ
األقداس .وصف مذبح البخور الذھبي ھذا نجده في خر  .10 -1 :30ھذا يضع المالك بين مذبح
البخور والشمعدان ذي الرؤوس السبعة )المينورة(.
 12 :1الخوف ھو رد الفعل البشري الطبيعي في حضرة العالم الروحي )تك 1 :15؛ 17 :21؛
خر 31 ،13 :14؛ يش 1 :8؛ 8 :10؛ دا 19 ،12 :10؛ رؤ  .(17 :1ولكن ،أيضا ً وأيضا ً الرسالة
اإللھية واضحة وتقول "الَ َت َخفْ " )30 ،13 :1؛ .(10 :2
ف” .ھذا أم ٌر حاضر متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( مع أداة نفي ،ما يعني
" 13 :1الَ َت َخ ْ
*
ً
عادة أوقف فعال ما آخذاً في الحدوث .وإن الكلمة المألوفة فوبيا " "phobiaتأتي من الكلمة
اليونانية ).(phobos
سم َِع ْت” .كان زكريا ال يزال يصلّي طالبا ً ولداً .البخور الذي كان يق ّدمه إلى ﷲ
◙ "ألَنَّ طِ ْل َب َت َك َقدْ ُ
كان رمز إلى الصالة .في حلقة زكريا الكھنوتية كان تقديم البخور يعتبر شرفا ً عظيما ً .وكان أيضا ً
يعتبر وقتا ً خاصا ً للطلبات الشخصية.
* فوبيا :(phobia) :الرﱡ ھاب أو الخوف المرضي المبالغ فيه)) .فريق الترجمة((.
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وح َّنا” .في اللغة العِبرية يعني االسم "من أعطاه ﷲ بسخاء" أو "يھوه )الرّ ب( كريم"
◙ " ُي َ
).(BDB 220
 14 :1والدة يوحنا ستكون بركة ،ليس لزكريا وعائلته فقط ،بل أيضا ً إلسرائيل ولكل األرض.
الرب” .ھذه عبارة اصطالحية تعني "سيخدم مخطط ﷲ وملكوته
َ " 15 :1ي ُكونُ َعظِ يما ً أَ َما َم ّ
بطريقة خاصة” .إنه البشير الموعود بالمسيّا )أش 3 :40؛ مال 1 :3؛  .(6 ،5 :4في  32 :1ھذه
الكلمة نفسھا "عظيم" ُتستخدم كوصف ليسوع.
"خ ْمراً َو ُم ْسكِراً الَ َي ْ
◙ َ
ب” .ھذا نفي مزدوج قوي مع الفعل المبني للمعلوم في األسلوب
ش َر ُ
الخبري .يُفترض في يوحنا المعمدان أن يكون نذيراً )عدد  ،(6ما يعني أن يحيا حياة مكرسة بشكل
خاص وكليا ً لخدمة ﷲ.
انظر الموضوع الخاص على  18 :22لمعرفة المزيد عن موضوع الكحول )التخمّر( والكحولية
)إدمان(.
ُس” .كانت ھذه وسيلة العھد القديم للتأكيد على قوة ﷲ والموھبة التي
◙ " َي ْم َتلِ ُئ مِنَ ُّ
وح ا ْل ُقد ِ
الر ِ
يمنحھا لإلنسان )خر 3 :28؛ 3 :31؛  ،35 ،31 :35حيث تشير إلى أولئك الذين ساعدوا في بناء
خيمة االجتماع( .ھذا الحضور والفعالية الخاصّين بالروح القدس كانت مختفية ألربعمئة سنة .وفي
يسوع جاء الدھر الجديد للروح القدس .وھذا سيصبح عبارة اصطالحية قوية في العھد الجديد
تشير إلى قوة وحضور الرّب مع شعبه )أعمال 4 :2؛ 10 :3؛ 31 ،8 :4؛ 17 :9؛ 9 :13؛ أف
 .(18 :5انظر الموضوع الخاص" :أقنومية الروح القدس" ،على .12 :12
◙ "مِنْ َب ْط ِن أ ُ ِّم ِه” .ھذا يظھر بدء عمل ﷲ وبركته ،ليس فقط في الحمل ،بل حتى في النمو
الروحي الجنيني ) .(41 :1ھذا المظھر يُوازي أيضا ً تأكيد ﷲ إلرميا في إر ) 1:4انظر أش :49
1؛ مز .(16 -13 :139
 16 :1مھمة يوحنا الرئيسة كانت أن يع ّد إسرائيل روحيا ً القتبال المسيّا المنتصر )مرقس .(15 :1
كانت رسالته أن يتوبوا ويتجددوا .لقد كان أول نبي حقيقي )أي ممتلئا ً من الروح القدس( منذ
مالخي .وتقاطرت نحوه أعداد ھائلة من اليھود الجياع روحيا ً .يُستخدم الفعل اليوناني
 epistrephōفي السبعينية كترجمة للفعل العِبري الدال على التوبة ) ،shubانظر عدد 36 :10؛
تثنية  .(2 :30ويُستخدم بھذا المعنى في لوقا 17 ،16 :1؛ 32 :22؛ أعمال 19 :3؛ 35 :9؛ :11
21؛ 15 :14؛ 19 :15؛ 20 ،18 :26؛  .27 :28انظر الموضوع الخاص" :التوبة" ،على .3 :3
◙
"الرب إِلَ ِھ ِھ ْم” .تعكس ھذه ،على األرجح ،عاد َة العھد القديم في دمج أسماء ﷲ ،كما في تك:2
ّ
 8 ،7 ،5 ،4وآيات أخرى كثيرة.
 -1الرّ ب -يھوه )الفادي وصانع العھد ،تك .(15 -14 :3
 -2ﷲ -إيلوھيم )الخالق ،المدبر ،المؤازر لكل الحياة ،تك .(1 :1
يبدو ھذا وكأنه يعكس استخدام لوقا في  .68 ،32 ،16 :1انظر الموضوع الخاص" :أسماء ﷲ"،
على 68. :1
وح إِيلِ َّيا َوقُ َّوتِ ِه” .ھذه اآلية تشير إلى النبوءات الواردة في مال  1 :3و .6 -5 :4كان
" 17 :1بِ ُر ِ
يُفترض مجيء إيليا قبل المسيح .ولكن يوحنا يمأل دور إيليا )متى 14 :11؛  .(13 -10 :17حقيقة
أن يوحنا يح ّقق النبوءات عن إيليا يجب أن ّ
تحذرنا من الحرفية الغربية.
عندما أخذ أليشع الروح القدس ليصبح نبيا ً ) 1مل  ،(16 :19طلب أليشع حصة مضاعفة
من روح إيليا ) 2مل  .(9 :2بمعنى من المعاني ،تابع أليشع خدمة إيليا .وھذا ما يفعله يوحنا؛ إن
خدمته ھي امتداد لخدمة إيليا األخروية كما قالت النبوءة في مالخي  3و.4
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فاندايك -البستاني20 -18 :1 :
19
18
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ٌ
ِّ
َ
اب
ْف أعْ ل ُم َھذا ألني أ َنا َش ْيخ َوامْ َرأتِي ُم َت َق ِّد َمة فِي أيَّا ِم َھا؟« َفأ َج َ
" َف َقا َل َز َك ِريَّا ل ِْل َمالَكِ َ » :كي َ
ﷲ َوأُرْ سِ ْل ُ
ت أل ُ َكلِّ َم َك َوأ ُ َب ِّش َر َك ِب َھ َذاَ 20 .و َھا أَ ْن َ
ت َت ُكونُ
ْال َمالَ ُ
جب َْرائِي ُل ْال َواقِفُ قُ َّدا َم ِ
ك َو َقا َل لَهُ» :أَ َنا ِ
ص ِّد ْق َكالَمِي الَّذِي َس َيتِ ُّم فِي
صامِتا ً َوالَ َت ْق ِد ُر أَنْ َت َت َكلَّ َم إِلَى ْال َي ْو ِم الَّ ِذي َي ُكونُ فِي ِه َھ َذا ألَ َّن َك لَ ْم ُت َ
َ
َو ْق ِت ِه«“.
ف أَ ْع َل ُم ھ ََذا” .يبدو ھذا مشابھا ً كثيراً لما حدث مع إبراھيم )تك  (8 :15ومريم )لوقا
َ " 18 :1ك ْي َ
 .(34 :1ولكن ،ورغم أن ﷲ يعرف ما في القلب بشكل واضح ،فإن زكريا سأل ﷲ بطريقة تن ّم
ك ما تسبّب في رد فعل ﷲ )متى 38 :12؛ 1 :16؛ مرقس 12 -11 :8؛ يوحنا 18 :2؛
على الش ّ
30 :6؛  1كور  .(22 :1ال يستطيع المفسّرون المعاصرون القيام بتحليل نفسي على شخصيات
كتابية.
ِ " 19 :1ج ْب َرائِيل ُ” .ھذا االسم العِبري يعني "رجل ﷲ القوي" ،أو "رجل ﷲ" ،أو "ﷲ محاربي"
) .(BDB 150ھذا ھو المالك رسول ﷲ )26 :1؛ دا 16 :8؛  .(21 :9ھناك مالكان فقط يُذكر
ُرسل من ﷲ إلى دانيال ،وزكريا،
اسمھما في الكتاب المق ّدس (1) :جبرائيل ،الذي كان المالك الم َ
ومريم ،و) (2ميخائيل ) ،(BDB 567الذي ھو رئيس المالئكة )دا 13 :10؛ 1 :12؛ يھوذا 9؛
رؤ .(7 :12
ِف ُقدَّا َم ﷲِ” .صار علم المالئكة عنصراً رئيسا ً في الالھوت الرّ باني والتفكر الذي نجم
◙ "ا ْل َواق ُ
عن احتكاك إسرائيل بالزرادشتية )ديانة فارسية( .إن الكتاب المق ّدس صامت ومبھم في موضوع
العالم الروحي .ما يُق َّدم لنا يكون غالبا ً في استعارات أو رموز .نرى في العھد القديم نوعين من
المالئكة يحيطان بعرش الرّب -السرافيم )أش  (6والكروبيم )حز .(10 ،1
سلطة جبرائيل تستند على عالقته مع ﷲ واقترابه منه .وھذه رسالة ھامة من
ﷲ عن أھدافه )أي النبأ السار(.

موضوع خاص :الكروبيم
أ -أحد الرموز العديدة عن الكائنات المالئكية .ھذا النوع بالتحديد كان يحرس األماكن
المق ّدسة )خر 22 -18 :25؛  1مل .(7 -6 :8
ب -علم داللة األلفاظ غير متيقن.
 -1من األ ّكادية" ،شفيع" أو "وسيط" بين ﷲ واإلنسان.
 -2من العِبرية قد تكون ھذه لَعب على الكلمات" ،مركبة" و"الكروب" )حز 1؛ .(10
 -3يقول البعض أنھا تعني "الظھور المتألق”.
ج -شكل جسداني -كان من الصعب التحقق من ذلك بسبب األوصاف المتباينة في الكتاب
المق ّدس واألشكال المتباينة التي تجمع بين ھيئة الحيوانات والبشر في الشرق األدنى القديم .البعض
يربطھم بـ:
ّ
 -1الثور المجنح في بالد الرافدين.
*
 -2النسر-األسد المج ّنح الذي يُدعى الغِرفين في مصر.
 -3مخلوقات مج ّنحة على عرش حيرام ملك صور.
 -4السّفي ْنكس† الذي في مصر وھيئات مشابھة نجدھا في قصر الملك أخآب العاجي
في السامرة.
د -وصف ما ّدي:
 -1شكل الكروبيم مرتبط بالسرافيم في أشعياء 6.
* ال ِغرفين :(griffin) :كائن خراف ّي نصفه نس ٌر ونصفه أسدٌ)) .فريق الترجمة((.
† السّفي ْنكس :(Sphinx) :كائن خراف ّي في الميثولوجيا اليونانية لـه رأسُ امرأة وصدرُھا ،وجسم أسد ،وجناحا طائر)) .فريق الترجمة((.
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 -2أمثلة عن أشكال مختلفة:
أ .عدد الوجوه:
) (1اثنان -حز 18 :41
) (2أربعة -حز 10 ،6 :1؛ 22 ،21 ،16 ،14 :10
) (3واحد -رؤ 7 :4
ب .عدد األجنحة:
) (1اثنان 1 -مل 24 :6
) (2أربعة -حز 11 ،6 :1؛ 23 :2؛ 21 -8 ،7 :10
) (3ستة )كالسرافيم في أش  -(2 :6رؤ 8 :4
 -3مالمح أخرى:
أ .أي ٍد بشرية -حز 8 :1؛ 21 ،8 :10
ب .أرجل:
) (1أرجلھا أرجل قائمة ،بدون ركبة -حز 7 :1
) (2أقدام أرجلھا كقدم رجل العجل -حز 7 :1
 -4يُقرّ فالفيوس يوسيفوس أنه ما من أحد يعرف كيف كانت تبدو الكروبيم )انظر
.(Antiquities of the Jews, VIII.3.3
ھـ -أماكن تواجدھا وغايتھا في الكتاب المق ّدس:
 -1تحرس شجرة الحياة ،تك ) 24 :3وعلى األرجح أن الشيطان استخدمھا َمجازيا ً
في حز .(16 ،14 :28
 -2تحرس خيمة االجتماع.
أ .فوق تابوت العھد؛ خر 20 -18 :25؛ عد 89 :7؛  1صم 4 :4
بُ .تر َسم على الحجاب والستائر؛ خر 31 ،1 :26؛ 35 ،8 :36
 -3تحرس ھيكل سليمان.
أ .كروبان ضخمان منقوشان في قدس األقداس؛  1مل 28 -23 :6؛ 7 -6 :8؛
 :2أخ 14 -10 :3؛ 9 -7 :5
ب .على جدران البيت الداخلي؛  1مل 35 ،29 :6؛  2أخ 7 :3
ج .على ألواح ترتبط بالمراحض المتعددة؛  1مل 39 -27 :7
 -4تحرس ھيكل حزقيال.
أ .منقوشة على جدران األبواب؛ حز 25 ،20 -18 :41
 -5تترافق مع تنقل ﷲ.
أ .ربما استعارة للريح؛  2صم 11 :22؛ مز 10 :18؛ 4؛ أش 1 :19
ب .تحرس عرش ﷲ؛ مز 1 :80؛ 1 :99؛ أش 16 :37
ج .تحرس مركبة عرش ﷲ المتنقلة؛ حز 28 -4 :1؛ 22 -3 :10؛  1أخ :28
18
 -6ھيكل ھيرودس.
أ .مرسومة على الجدران )أي تحرسھا .انظر التلمود.(“Yoma” 54a ،
 -7مشھد العرش في سفر الرؤيا )أي تحرسه .انظر رؤ .(5 -4
 20 :1ھذه اآلية تقدم تحذيراً قويا ً من الرفض ،أو على األقل عدم اإليمان بشكل كامل ،وھذه
رسالة من ﷲ .قد يخاف البشر من عالم األرواح )المالئكة( ،ولكن يجب أن يحترموا الرسالة التي
ينقلھا ھؤالء! إن تبعات الرفض جسيمة.
◙
فاندايك -البستاني

:

"ھَا أ ْن َ
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الحياة

:

"ھَا أ ْن َ
ت"

المشتركة
البولسية

:
:

"لك َّن َك س ُت
صاب"
ُ
"ھا َ
أنت َت ُكونُ "

ھذه ھي الكلمة اليونانية  ،idouوالتي ھي األم ُر من  ،eideinالتي تعني
"يرى” .بالنسبة إلى لوقا ،لقد صارت تقنية أدبية خاصة به أن يلفت االنتباه إلى قول معين .وھذا
األسلوب يُستخدم عدة مرات في كتابات لوقا وفي الرؤيا.
فاندايك -البستاني23 -21 :1 :
21
ين مِنْ إِ ْب َطائِ ِه فِي ْال َھ ْي َك ِلَ 22 .فلَمَّا َخ َر َج ل ْمَ
ين َز َك ِريَّا َو ُم َتعّجِّ ِب َ
ان ال َّشعْ بُ ُم ْن َتظِ ِر َ
" َو َك َ
ُي َكلِّ َم ُھ ْم َف َف ِھمُوا أَ َّن ُه َق ْد َرأَى ْ
صامِتا ًَ 23 .ولَمَّا
ان يُومِئُ إِلَي ِْھ ْم َو َبق َِي َ
رُؤ َيا فِي ْال َھ ْي َك ِلَ .ف َك َ
ضى إِلَى َب ْي ِت ِه”.
خ ِْد َم ِت ِه َم َ

َيسْ َتطِ عْ أَنْ
َك ِملَ ْ
ت أَيَّا ُم

" 21 :1ا ْل َھ ْي َك ِل” .ھذه الكلمة ھي  .naosوحرفيا ً ھي من كلمة "يسكن” .وصارت ُتطلق على
البيت المركزي المكوّ ن من قدس األقداس والمقدس.
َ " 22 :1فلَ َّما َخ َر َج لَ ْم َي ْس َتطِ ْع أَنْ ُي َكلِّ َم ُھ ْم” .بحسب التقليد الرّ باني كان من المعتاد أن يبارك
الشعب عندما يخرج بعد أن ينتھي من تقديم البخور ،وذلك ببركة ھارون التي نسمع عنھا
الكاھنُ
َ
في عدد .26 -24 :6
فاندايك -البستاني25 -24 :1 :
َ
َ
َ
ات امْ َرأ ُت ُه َوأ ْخ َف ْ
"َ 24و َبعْ دَ ت ِْل َك األَي َِّام َح ِبلَ ْ
ِيصا َب ُ
ت َن ْف َس َھا َخمْ َس َة أ ْشھ ٍُر َقا ِئلَ ًةَ » :ھ َك َذا َق ْد َف َع َل ِب َي
ت أَل َ
َ
اس«“.
اري َبي َْن ال َّن ِ
َّام الَّتِي ِفي َھا َن َظ َر إِلَيَّ لِ َي ْن ِز َع َع ِ
الرّ ب فِي األي ِ
25

ُ .25 :1تظھر ھذه اآليات ما كانت تشعر به أليصابات عندما كانت عاقر .لقد كان يُنظر إلى العقر
على أنه لعنة من ﷲ )تك  .(23 :30انظر التعليق على .7 :1
فاندايك -البستاني38 -26 :1 :
27
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
اسْ
ِيل ُم َھا ناصِ َرة إِلى
ِس أُرْ سِ َل ِجب َْرائِي ُل ال َمال ُ
"َ 26وفِي ال َّشھ ِْر السَّاد
ك م َِن ﷲِ إِلى َمدِين ٍة م َِن ال َجل ِ
ِ
َع ْذ َرا َء َم ْخ ُ
ك َو َقا َل:
ت دَ اوُ َد اسْ ُم ُه يُوسُفُ َ .واسْ ُم ْال َع ْذ َرا ِء َمرْ َي ُمَ 28 .فدَ َخ َل إِلَ ْي َھا ْال َمالَ ُ
جُل مِنْ َب ْي ِ
طو َب ٍة ل َِر ٍ
29
ت فِي ال ِّن َسا ِء«َ .فلَمَّا َرأَ ْت ُه اضْ َط َر َب ْ
ت مِنْ
ار َك ٌة أَ ْن ِ
» َسالَ ٌم لَكِ أَ َّي ُت َھا ْال ُم ْن َع ُم َعلَ ْي َھا! الرّ ب مَعَكِ ُ .م َب َ
30
َكالَ ِم ِه َو َف َّك َر ْ
ح َّي ُة! َف َقا َل لَ َھا ْال َمالَكُ» :الَ َت َخافِي َيا َمرْ َي ُم ألَ َّنكِ َق ْد
ون َھ ِذ ِه ال َّت ِ
ت َما َع َسى أَنْ َت ُك َ
32
31
ُوعَ .ھ َذا َي ُكونُ عَظِ يما ً َواب َْن
ﷲَ .و َھا أَ ْن ِ
َو َج ْد ِ
ِين ابْنا ً َو ُت َسمِّي َن ُه َيس َ
ِين َو َتلِد َ
ت َس َتحْ َبل َ
ت نِعْ َم ًة عِ ْندَ ِ
33
وب إِلَى األَ َب ِد َوالَ َي ُكونُ
اإللَ ُه ُكرْ سِ يَّ دَ اوُ دَ أَ ِبي ِه َو َيمْ لِ ُ
ك َعلَى َب ْي ِ
ت َيعْ قُ َ
ْال َعلِيِّ ي ُْد َعى َويُعْ34طِ ي ِه الرّ ب ِ
35
لِم ُْل ِك ِه ِن َھا َي ٌة«َ .ف َقالَ ْ
ْف َي ُكونُ َھ َذا َوأَ َنا لَسْ ُ
ك
اب ْال َمالَ ُ
ت أَعْ ِرفُ َرجُ الً؟« َفأ َ َج َ
ت َمرْ َي ُم ل ِْل َمالَكِ َ » :كي َ
ح ُّل َعلَيْكِ َوقُ َّوةُ ْال َعلِيِّ ُت َظلِّلُكِ َفل َِذل َِك أَيْضا ً ْالقُ ُّدوسُ ْال َم ْولُو ُد ِم ْنكِ ي ُْد َعى اب َْن
َو َقا َل لَ َھا» :اَلرُّ و ُح ْالقُ ُدسُ َي ِ
36
ْن فِي َشي ُ
ِيصا َب ُ
ْخ َ
ك
ِي أَيْضا ً ُح ْبلَى ِباب
وخ ِت َھا َو َھ َذا ھ َُو ال َّش ْھ ُر السَّادِسُ لِت ِْل َ
ات َنسِ ي َب ُتكِ ھ َ
ﷲَ .وھ َُو َذا أَل َ
ِ
ٍ
ً 37
َ
ت َمرْ َي ُم» :ھ َُو َذا أَ َنا أَ َم ُة الرّ ب .لِ َيكنُْ
َ
َ
َّ
ﷲ«َ 38 .ف َقالَ ْ
ْس َشيْ ٌء َغي َْر مُمْ ِك ٍن لدَى ِ
ْال َم ْدع َُّو ِة َعاقِرا ألن ُه لي َ
ك”.
ضى مِنْ عِ ْن ِد َھا ْال َمالَ ُ
لِي َك َق ْول َِك«َ .ف َم َ
" 26 :1في ال َّ
ِس” .أي في الشھر السادس من حمل أليصابات )اآلية .(36
ش ْھ ِر َّ
الساد ِ
◙ " ِج ْب َرائِيل ُ” .انظر التعليق على .19 :1
42

)جلِي ُل األ ُ َم ِم( رغم
اس ُم َھا َناصِ َرةُ” .كانت الجليل ُتعرف بأنھا منطقة األمم َ
ِيل ْ
◙ " َمدِي َن ٍة مِنَ ا ْل َجل ِ
أن الكثير من اليھود كانوا يعيشون ھناك )ومن الواضح أنھا جماعة صغيرة جديدة من سبط يھوذا
ال َملَكي عاشوا في الناصرة( .لم ُتذكر الناصرة أبداً في العھد القديم أو التلمود أو في كتابات
فالفيوس يوسيفوس .واالسم نفسه قد يكون مرتبطا ً باللقب المِسياني "غصن" ) ،nezerأش :11
1؛ مت  .(23 :2انظر الموضوع الخاص" :يسوع الناصري" ،على  .34 :4كان يھود اليھودية
ينظرون نظرة دونية إلى سكان ھذه المنطقة .وھذا يعود إلى النبوءة في أش 1. :9
"ع ْذ َرا َء” .ليست الكلمة اليونانية  pathenonفي السبعينية غامضة كما الكلمة العِبرية
َ 27 :1
 (BDB 761 II) Almahفي أش  .4 :7إنھا تعني "عذراء" بالتحديد .يؤ ّكد متى ولوقا أن يسوع
لم يكن له أبٌ بشري )اآلية  ،(34وأن في يسوع كان التحقيق المطلق ألشعياء  14 :7وتكوين :3
 !15فھذا الطفل ھو من ﷲ وليس من إنسان )أي عمانوئيل( .غريب أن مصدر لوقا ال يذكر أش
.14 :7
ال ُتذكر الوالدة العذرية بشكل محدد في العھد الجديد خارج روايات الميالد
في متى ولوقا .وال تظھر في أي عظة في أعمال الرسل وال في الرسائل الالحقة .وھذا ليس ألنھا
ليست حقيقية ،بل ألنه قد يُساء فھمھا في حضارة يونانية/رومانية فيھا تعدد آلھة ،ويعتقدون أن
آلھة األولمب عاد ًة ما ي ّتخذون ألنفسھم نسا ًء من البشر وينجبون نسالً .إن فرادة الرواية الكتابية
ستضيع في سياق ھكذا ثقافة.
وھنا أو ّد أن أستخدم بعض المالحظات والتعليقات التي كتب ُتھا على أشعياء :7
) 14انظر الموقع.(www.freebiblecommentary.org :
"ع ْذ َراء” .الكلمة العِبرية ھنا ھي )ُ .((BDB 761) :(almahتستخدم ھذه الكلمة للداللة
َ
على امرأة صبية في سن الزواج )تك 24 :43؛ خر 8 :2؛ أمثال  .(19 :30وكانت تشير
إلى المرأة الناضجة جنسيا ً .وھناك كلمة عِ برية أخرى للداللة على المرأة العذراء وھي
) (bethulah) (BDB 143وھذه نجدھا مستخدمة في أش 12 ،4 :23؛ 22 :37؛ :47
1؛  .(5 :62تترجم السبعينية ھذه اآلية باستخدام الكلمة اليونانية ) (virginالتي تعني
"عذراء” .ھذه الكلمات متداخلة من ناحية األلفاظ ،وكل صبايا الحضارة اإلسرائيلية كنّ
ُعتبرن عذارى .على ك ّل حال ،ال أومن بوالدتين عذريتين ،بل بواحدة .كان ھناك حمل
ي
َ
عادي في أيام آحاز كآية )نالحظ استخدام ال التعريف مع كلمة "عذراء" في النص
الماسوري( وحمل عذري في أيام يسوع )انظر مت 23 -18 :1؛ لو  .(38 -26 :1إنھا
نبوءة محققة على دفعات.
أعتقد أن السبب الذي يجعل العھد الجديد ال يركز أكثر على ھذه )وفقط يظھر
في روايتي الوالدة ]أي متى 23 :1؛ لوقا  [34 ،31 :1والذي يجعله ال يُستخدم في أي
عظة في أعمال الرسل أو أي رسالة من قِبل أي رسول( ھو الخوف من سوء الفھم
الممكن للدين الروماني-اإلغريقي حيث كان شائعا ً مألوفا ً أمر التعايش والمساكنة بين
اآللھة والبشر ،ھذا الذي كان ينشأ عنه إنجاب نسل.
محاولة تأسيس عقيدة في أن الخطيئة تنتقل )من جيل إلى جيل( عبر السائل
المنوي الذكري ،وبالتالي االعتقاد بضرورة الوالدة العذرية ،ھي حماقة في نظري .في
الواقع ،إنھا مشابھة لقصص الزوجات العاقرات للبطاركة اآلباء اللواتي كنّ ينجبن أطفاالً
فقط بتحريض من ﷲ .إن ﷲ له التحكم بكل ما يخص المسيّا .بل حتى ھناك حقيقة أعظم
معلنة في العھد الجديد حيث المسيا يُصوّ ر بشكل واضح على أنه اإلله المتجسد )يو 1 :1؛
18 :5؛ 33 :10؛ 11 -9 :14؛ فيل  .(6 :2ومن ھنا الحاجة إلى والدة عذرية.
◙ " َم ْخ ُطو َبة” .ھذه اسم فاعل تام مبني للمجھول .في الثقافة اليھودية في القرن األول الميالدي،
ملزما ً .وال يمكن فسخ الخطوبة إال بالطالق أو بالموت .كانت الفتيات
كانت الخطوبة رباطا ً شرعيا ً ِ
ً
تصبحن أھالً للزواج في سن الثانية عشر ) (bat mitzvahمع فترة خطوبة تدوم سنة ) Ketubot
 .(4.4-5بالنسبة إلى الخلفية في العھد القديم انظر التعليق على تثنية .27 -23 :22
43

◙ "ل َِر ُج ٍل مِنْ َب ْي ِ
ف” .ليس مؤكداً لدينا فيما إذا كان يوسف وحده )الذي يعني
س ُ
اس ُم ُه ُيو ُ
دَاو َد ْ
ت ُ
اسمه "ليجمع الرّ ب" (BDB 415 ،ھو من نسل داود أم أن يوسف ومريم كالھما من نسله ):2
 .(5ھذه المسألة بالغة األھمية بسبب الوعود والنبوءات في  2صم 16 -12 :7؛ مز  19 :89وما
تالھا( .الفروقات الواضحة في سلسلة نسب يسوع بين متى ولوقا تعود على األرجح إلى نسلين
فترض الكثير من المفسرين أن لوقا يدوّ ن سلسلة النسب الملكية لمريم )النسل الحقيقي
مختلفينَ .ي ِ
ليسوع( ،بينما متى يدون سلسلة النسب الملكية ليوسف )النسل الشرعي اليھودي ليسوع( .ولكن
ھذه ما ھي إال تخمينات.
"اس ُم ا ْل َع ْذ َراءِ َم ْر َي ُم"* .في العِبرية ھذا االسم ھو مُرَّ َة )أي "مُرّ "  BDB 600من راعوث :1
◙ ْ
 .(20وفي السبعينية ھو مريم ) .(BDB 599يھجّ ئ لوقا االسم )وكما ك ّل األناجيل اإلزائية( بـ
"ماريا" ).(27 :1
28 :1
فاندايك -البستاني

:
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:
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َ
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:
:

"السال ُم علَيكِ "
َّ
"السال ُم علَيكِ "
َّ

ھذا شكل من الكلمات العادية المألوفة التي ُتستخدم إللقاء "التحية"
) ،chaireinأعمال 23 :15؛ يعقوب  (1 :1في العالم اإلغريقي-الروماني في القرن األول
الميالدي .شكلھا النحوي ھو أمر حاضر مبني للمعلوم .معناھا األساسي ھو "امتلئي فرحا ً" أو
اج” .ولعل ھذا يعكس الرسالة المِسيانية في زك .9 :9
"ابقي في ابتھ ٍ
ُ
ھناك احتمال آخر أن ھذه العبارة كانت تستخدم في الترجمة السبعينية في
السياق،
ُ
 -1حيث تستخدم عبارة "ال تخافي”.
 -2حيث يُطلب من شعب ﷲ أن يبتھج ألن ﷲ على وشك أن يحرّ رھم.
أ -مراثي 22 -21 :4
ب -صفنيا 20 -14 :3
ج -يوئيل 27 -21 :2
د -زكريا 9 :9
كلمات المالك األولى ھي تالعبٌ باألصوات بين chaire
ُنعم عليھا” .ھذه
و) kecharitōmenēاسم فاعل تام مبني للمجھول( ،والذي ھو "افرحي أيتھا الم َ
الكلمات لھا جذور مختلفة في علم داللة األلفاظ ،ولكنھا تبدو متشابھة وخاصة في اللفظ.
ً
نعمة” .ھذه ترجمة جيدة إن
◙ "أَ َّي ُت َھا ا ْل ُم ْن َع ُم َعلَ ْي َھا” .في الفولغاتا نجد "السالم ،يا مريم ،يا ممتلئة
رأينا أن مريم ھي المتل ّقية لنعمة ﷲ ،وليست مانحة النعمة )وفي إحدى إصدارات الكتاب المق ّدس
يأتي "يا من تبتھج بنعمة ﷲ"( .ھناك وسيط واحد فقط ،وھو يسوع ) 1تيم  .(5 :2ولكن كان ھذا
شرفا ً عظيما ً وفريداً المرأة ريفية شابّة )اآلية  .(48ھذه التحية صدمتھا )اآلية .(29
◙ "أَ ْن ِ
ت” .ھناك عدة مخطوطات يونانية قديمة مكتوبة باألحرف الكبيرة المنفصلة )المخطوطات
ت فِي ال ِّن َسا ِء”ُ .تظھر ھذه بوضوح إحدى النزعات
ار َك ٌة أَ ْن ِ
 Aو Cو (Dتضيف العبارة " ُم َب َ
المتكررة للناسخين )أي الكتبة( إلحداث تناغم بين العبارات )انظر اآلية  .(42ولكن بعض

* اس م الع ذراء ف ي ك ّل الترجم ات العربي ة ھ و "م ريم" ،وھ ذا بت أثير الثقاف ة العربي ة الش رق أوس طية الت ي احتض نت ك ّل الترجم ات العربي ة
للكتاب المق ّدس)) .فريق الترجمة((.
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إصدارات أو ترجمات الكتاب المق ّدس تغيب منھا ھذه العبارة )المخطوطة السينائية !،
والمخطوطات  Bو Lو (Wفي اآلية .28
" 30 :1الَ َت َخافِي” .ھذا أمر حاضر مع أداة نفي ،ما يعني عادة "أوقِفْ فعالً ما آخذاً في
الحدوث” .وھذه الرسالة التي ينقلھا المالئكة إلى البشر مألوفة )انظر التعليق على اآلية .(13
◙ " َقدْ َو َجدْ ِ
ت ن ِْع َم ًة عِ ْندَ ﷲِ” .يبدو أن ھذا مصطلح في العھد القديم يشير إلى عمل ﷲ الخاص في
حياة أحدھم )تك 8 :6؛ 3 :18؛ 19 :19؛ 27 :30؛ خر 17 ،12 :33؛ أع  .(46 :7يختار ﷲ أن
يستخد َم أناسا ً غير كاملين ولكن متوافرين للخدمة ،يختارون أن يثقوا به ليح ّقق أھدافه في ھذا
العالم.
" 31 :1ھَا أَ ْن ِ
س َت ْح َبلِينَ ” .كان يمكن لمريم أن تتعرض للرجم بسبب الحمل خارج الزواج )تث
ت َ
.(25 -24 :22
الطفل المولود من عذراء يح ّقق النبوءة والوعد في تك ) 15 :3انظر غل :4
 .(4قبل أن تصير ھذه العملية قيد التطبيق لم يكن ألش  14 :7أو تك  15 :3معنى .ولكن اآلن
يصبح ليوحنا 14 -1 :1؛ رو 3 :1؛ 3 :8؛ فيل  11 -6 :2معنى كامل .ﷲ صار جسداً لكي يعالج
خطيئة البشر.
ِي َتم ُ
ُوت"( ونعمة ﷲ
تلتقي في يسوع عدالة ﷲ") ،اَل َّن ْفسُ الَّتِي ُت ْخطِ ئُ ھ َ
)"ھ َك َذا أَ َحبَّ ﷲُ ْال َعالَ َم َح َّتى َب َذ َل ا ْب َن ُه ْال َوحِيدَ"( في ذرو ٍة قرباني ٍة ُمحِب ٍة افتدائية )أش :53 -13 :52
12؛ مر 45 :10؛  2كور !(21 :5
وع” .يسوع ھو المكافئ اآلرامي للكلمة العِبرية "يشوع" )(BDB 221
س َ
س ِّمي َن ُه َي ُ
"و ُت َ
◙ َ
واالسمان مركبان من كلمتي "الرّ ب/يھوه" و"خالص” .في ما يوازيه عند متى )متى  (21 :1يُفسّر
المالك معنى االسم وسبب التسمية.
 33 -32 :1تصف ھاتان اآليتان من يكون ھذا الطفل الذكر وما سيفعله.
 -1سيكون عظيما ً )ميخا .(4 :5
ابن العليّ ) 2صم 14 :7؛ مز .(7 :2
 -2يُدعى َ
 -3سيعطيه الرّ ب اإلله عرش أبيه داود ) 2صم 12 :7؛ مز 11 :132؛ ميخا .(2 :5
 -4سيملك على بيت يعقوب )ميخا .(4 -3 :5
 -5لن يكون لمُل ِك ِه نھاية )دا 44 :2؛ .(27 ،18 ،14 :7
ال بد أن ھذه العبارات قد صدمت مريم لألسباب التالية:
 -1ما كان اليھود يتوقعون تجسّداً بل تفويضا ً )مثل القضاة(.
 -2طفلھا سيكون المسيّا الموعود )أش .(7 :9
 -3ملكوته سيكون كونيا ً وأبديا ً ) 2صم 16 ،13 :7؛ أش 7 :9؛ دا 44 :2؛ ،18 ،14 :7
27؛ ميخا .(4 :5
" 32 :1ا ْبنَ ا ْل َعل ِِّي” .في العھد القديم يُدعى الملك "ابن" ) 2صم 14 :7؛ مز  .(7 :2لقراءة تعليق
على "العليّ " انظر .76 :1

موضوع خاص :ابن ﷲ

ھذا أحد األلقاب الرئيسة التي ُتطلق على يسوع .ال بد أن له مضامين إلھية.
إنه يشتمل على لقب يسوع كـ "االبن" أو "ابني" وﷲ مُخ َ
اطبا ً بـ "آب” .ير ُد ھذا اللقب  124مرة
في العھد الجديد .وحتى االسم الذي اختاره يسوع لنفسه كـ "ابن اإلنسان" له معنى ضمني إلھي
يرجع إلى دانيال .14 -13 :7
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لقب "ابن" في العھد القديم كان يمكن أن يشير إلى أحد أربع مجموعات
محددة:
أ -المالئكة )وعادة في حالة الجمع ،تك 2 :6؛ أيوب 6 :1؛ .(1 :2
ب -ملك إسرائيل ) 2صم 14 :7؛ مز 7 :2؛ .(27 -26 :89
ج -شعب إسرائيل ككل )خر 23 -22 :4؛ تث 1 :14؛ ھو 1 :11؛ مال :2
.(10
د -قضاة إسرائيل )مز .(6 :82
االستخدام الثاني ھو الذي يرتبط بيسوع .وعلى ھذا فإن "ابن داود" و"ابن
ﷲ" يعودان كالھما إلى  2صم 7؛ مز  2و .89ال يُستخدم لقب "ابن ﷲ" أبداً في العھد القديم بشكل
محدد للداللة على المسيّا ،إال كملك أخروي باعتباره أحد "المناصب الممسوحة" في إسرائيل.
ولكن ،في مخطوطات البحر الميت نجد اللقب مرتبطا ً بمضامين مِسيانية أمراً مألوفا ً )انظر
المراجع المحددة في  ،Dictionary of Jesus and the Gospelsص .(770 .ونجد اللقب
"ابن ﷲ" أيضا ً بمضمون مِسياني في مؤلَّ َفين رؤيويين يھوديين في الفترة بين العھد القديم والجديد
)إسدراس الثاني 28 :7؛ 52 ،37 ،32 :13؛  9 :14وأنوخ األول .(2 :105
خلفية ھذا اللقب في العھد الجديد في إشارته إلى يسوع يمكن إيجازھا أفضل
ما يمكن ضمن عدة أسباب ووجوه:
 -1وجوده السابق )يو .(18 -1 :1
 -2والدته الفريدة )العذرية() ،مت 23 :1؛ لو .(35 -31 :1
 -3معموديته )مت 17 :3؛ مر 11 :1؛ لو  .22 :3وإن صوت ﷲ من
السماء يُظھر تطابق شخص الملك في المزمور  2مع شخص الخادم المتألم في أشعياء .(53
 -4تجربة الشيطان له )مت 11 -1 :4؛ مر 13 ،12 :1؛ لو  .13 -1 :4لقد
ك ببنوته أو على األقل ليح ّقق ھدفه بوسائل أخرى عدا الصليب(.
غوي ليش ّ
ب وأ ُ َ
جُ رِّ َ
 -5مصادقة أشخاص معترفين على ألوھيته وإن كانوا ال يقبلونه:
أ .األرواح النجسة )مر 25 -23 :1؛ لو 41 ،37 -31 :4؛ مر :3
12 -11؛ .(7 :5
ب .غير المؤمنين )مت 43 :27؛ مر 6 :14؛ يو .(7 :19
 -6المصادقة والتأكيد من قِبل تالميذه:
أ .مت 33 :14؛ 16 :16
ب .يو 49 ،34 :1؛ 69 :6؛27 :11
 -7تأكيده الذاتي للّقب:
أ .مت 27 -25 :11
ب .يو 36 :10
 -8استخدامه لالستعارة المجازية العائلية بمخاطبة ﷲ كآب:
أ .استخدامه لكلمة "أبَّا" في حديثه إلى ﷲ.
) (1مر 36 :14
) (2رو 15 :8
) (3غل 6 :4
ب .استخدامه المتكرر للقب اآلب ) (patērليصف عالقته با .
باختصار ،إن لقب "ابن ﷲ" كان له معنى الھوتي عظيم عند أولئك الذين
عرفوا العھد القديم ووعوده وفئاته ،ولكنّ ُك ّتاب العھد الجديد كانوا متوترين بسبب استخدامه مع
األمم ألنه كانت لديھم الخلفية الوثنية بأن "اآللھة" ي ّتخذون نسا ًء ويُنجبون نسالً ھم "الجبابرة" أو
"العماليق”.
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دَاودَ أَبِي ِه” .أن يكون يسوع من نسل داود ھو أمر مِسياني ھام مؤكد
الرب اإلِلَ ُه ُك ْرسِ َّي ُ
◙ " ُي ْعطِ ي ِه ّ
) 2صم 7؛ مز 4 -3 :89؛ 11 :132؛ أش 7 -6 :9؛ 1 :11؛ إر 5 :23؛ 18 -15 :33؛ ميخا :5
(2؛ وھذا موضوع متكرر في األناجيل )سلسلة النسب في متى ولوقا ،لوقا 69 ،32 :1؛ 4 :2؛ :3
31؛ أع 31 -29 :2؛ 23 :13؛ مت 22 :15؛ 3 :20؛ 15 ،9 :21؛ يو (42 :7؛ رسائل بولس،
)رو 3 :1؛  2تيم (8 :2؛ وسفر الرؤيا )7 :3؛ .(16 :22
َ " 33 :1ي ْملِ ُك  ...إِلَى األَ َب ِد َوالَ َي ُكونُ لِ ُم ْل ِك ِه نِ َھا َي ٌة” .من الواضح أن ھذه ليست إشارة إلى الحكم
األلفي )رؤ  ،6 -1 :20وفي الواقع ،لم يُشِ رْ يسوع أبداً أو يُلمِّح إلى فترة حكم مِسيانية محدودة(،
بل إلى ملكوت أبدي )مز 7 :45؛ 2 :93؛ أش 7 ،6 :9؛ دا 18 ،14 :7؛ ومتضمنة في ميخا :5
5 -2أ( .من أجل التوسع في موضوع "الملكوت" انظر الموضوع الخاص على .21 :4

موضوع خاص :إلى األبد )مصطلح يوناني(
ھناك عبارة اصطالحية يونانية ھي "إلى األبد" )لوقا 33 :1؛ رو 25 :1؛
36 :11؛ 27 :16؛ غل 5 :1؛  1تيم  ،(17 :1والتي قد تعكس الكلمة العِبرية  .ēolamانظر
الصفحات  321 -319من كتاب  ،Synonyms of the Old Testamentللكاتب Robert B.
 ،Girdlestoneوالموضوع الخاص في العھد القديم" :إلى األبد" ) .(ēolamونجد عبارات أخرى
مشابھة لھا" ،إلى األبد" )مت ] 19 :21مر [14 :11؛ لو 55 :1؛ يو 58 :6؛ 35 :8؛ 34 :12؛
ُور" )أفسس  .(21 :3ويبدو أنه ليس
ِيع أَجْ َي ِ
ال دَھْ ِر ال ُّدھ ِ
8 :13؛ 16 :14؛  2كور  (9 :9و"إِلَى َجم ِ
ھناك تمييز بين ھذه المصطلحات اليونانية التي تشير إلى المعنى "إلى األبد” .عبارة "دھور" تكون
في حالة جمع بمعنى مجازي في البناء النحوي الرّ باني الذي يُدعى "جمع الجاللة" أو يمكن أن
تشير إلى فكرة عدة "دھور" بالمعنى اليھودي" ،دھر الشر"" ،الدھر اآلتي"" ،دھر البر”.
34 :1
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

"وأ َنا لَ ْس ُ
ف َر ُجالً"
أع ِر ُ
ت ْ
َ
"وأ َنا لَ ْس ُ
ف َر ُجالً"
أع ِر ُ
ت ْ
َ

المشتركة
البولسية

:
:

ف َر ُجالً"
أعر ُ
"وأنا َعذرا ُء ال ِ
ف َر ُجالً"
أعر ُ
"وأ َنا ال ِ

كلمة "يعرف" في اللغة العِبرية تدل ضمنا ً على عالقة شخصية حميمة )إر
 ،(5 :1وحتى اتصال جنسي )تك 1 :4؛  1صم  .(19 :1يُستخدَم ھذا المصطلح نفسه بنفس
المعنى في السبعينية )قض 39 :11؛ .(12 :21
ُ " 35 :1ت َظلِّلُكِ ” .لم تكن ھذه خبرة جنسية أو مريم .ليس للروح القدس جسد بشري مادي.
ھناك عالقة متوازية بين العبارة "اَلرُّ و ُح ْالقُ ُدسُ َي ِح ُّل َعلَيْكِ " َو"قُ َّوةُ ْال َعلِيِّ ُت َظلِّلُكِ ” .وفي ھذا السياق
ليس شخص الروح القدس ھو الذي يتم التركيز عليه ،بل فكرة العھد القديم عنه على أنه قوة ﷲ
التي تنطلق لتن ّفذ أوامر ﷲ .كما أن قوة ﷲ قد حلّت على مريم ) (eperchomaiلتح ّقق أھدافه ،كذا
فقد حلّت أيضا ً على الكنيسة األولى )أع .(8 :1
يجب أال نخلط األفكار الشِ رْ كيّة اليونانية مع ھذه النصوص التي تتكلم عن
الوالدة العذرية .انظر التعليق على  .27 :1قد يكون ھذا ھو السبب في أن ھذه الحقيقة ال تظھر في
العظات في أعمال الرسل أو في رسائل العھد الجديد.
تبدو كلمة "يُظلّل" ) (episkiazōمرتبطة بسحابة الشكينه في العھد القديم
خالل ضياعھم في البرية والتي كانت ترمز إلى حضور ﷲ )انظر نص السبعينية لخروج :40
 .(35الكلمة اليونانية نفسھا ُتستخدم لإلشارة إلى حضور ﷲ الذي يُظلّل الدائرة الداخلية للرسل
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على جبل التجلّي )مت 5 :17؛ مر 9 :7؛ لو  .(34 :9لقد كانت ُتظھر حضور ﷲ الشخصي
وقوته.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

ُّوس ا ْل َم ْولُودُ"
"ا ْلقُد ُ
ُّوس ا ْل َم ْولُودُ"
" َفا ْلقُد ُ
ُّوس ا ّلذي يولَدُ"
"فالقد ُ
ُّوس الّذي يولَدُ"
"فالقد ُ

تكاد تكون الترجمات العربية متطابقة في معنى ھذه العبارة ،خالفا ً لبعض
اللغات األخرى .إن الترجمة الحرفية عن اليونانية في ھذه العبارة ھي "لھذا السبب أيضا ً فإن
المولود يكون قدوسا ً” .في اليونانية ،الفعل "يُولَد" ھو اسم فاعل حاضر مبني للمجھول ،وتضيف
بعض المخطوطات اليونانية القديمة عبارة "منكِ " )أي من مريم ،انظر المخطوطة  .(Cوھناك
عدة تفاسير ممكنة لذلك:
ت”.
 -1الجملتين السابقتين تحويان الضمير "أن ِ
 -2اإلضافة تتبع التوازي عند متى )متى .(20 :1
َ
 -3ھذه إحدى اإلضافات الالھوتية العديدة المقصودة التي قام بھا ناسخون أو كتبة لمنع
الھرطقات الكريستولوجية* القديمة )انظر الكتاب The Orthodox Corruption of
 ،Scriptureص ،139 .من تأليف .(Bart D. Ehrman
ً
ُتستخدم ھذه بمعنى "الخلو من الخطيئة" )أع 14 :3؛ 12 :7؛  ،(14 :22ولكن أيضا بمعنى
"المُعطى ليح ّقق مھمات يعھد بھا ﷲ إليه" )أع .(27 :4
القداسة ھي سمة تميز عائلة ﷲ )"االبن القدوس" يوازي "ابن ﷲ"( .انظر
الموضوع الخاص أدناه.

موضوع خاص :ا ْلقُدُّوس
 -Iالعھد القديم
ً
ً
أ -إن أصل الكلمة  (BDB 872) kadoshليس مؤكدا ،وربما كنعانيا .ومن
المحتمل أن جزءاً من جذر الكلمة )أي  (kdيعني "يفرز أو يخصّص” .وھذا ھو مصدر التعريف
الشائع أن "مفروزين )عن الحضارة الكنعانية ،تث 6 :7؛ 21 ،2 :14؛  (19 :26لكي يستخدمھم
ﷲ”.
ب -ترتبط الكلمة أيضا ً بحضور ﷲ في األشياء ،واألماكن ،واألوقات،
واألشخاص .وال ُتستخدم في سفر التكوين ،بل تصبح شائعة االستخدام في الخروج ،والالويين،
والعدد.
ج -في األدب النبوي )وخاصة أشعياء وھوشع( ،العنصر الشخصي حاضر
مسبقاً ،ولكن غير مكثف ،يأتي إلى الواجھة .وتصبح ھذه طريقة للداللة على جوھر ﷲ )أش :6
 .(3ﷲ قدوس .واسمه الذي ي ّ
ُمثل شخصه قدوسٌ  .وشعبه ،الذي يجب أن يعكس شخصه إلى العالم
المحتاج ،قدوسٌ ھو )إذا ما أطاعوا العھد باإليمان(.
د -رحمة ﷲ ومحبته ال تنفصالن عن المفاھيم الالھوتية في العھود ،العدالة،
والشخصية الجوھرية .ومن ھنا يأتي الش ّد عند ﷲ نحو البشرية اآلثمة الساقطة المتمردة .ھناك
مقالة الفتة لالنتباه جداً عن العالقة بين ﷲ كونه "رحوم" وﷲ كونه "قدوس" في الكتاب الذي
وضعه  ،Synonyms of the Old Testament :Robert B. Girdlestoneالصفحات -112
.113
* الكريستولوجية :(Christological) :أي خاصة بشخص وعمل المسيح)) .فريق الترجمة((.
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 -IIالعھد الجديد

أُ -ك ّتاب العھد الجديد) ،ما عدا لوقا( ھم مف ّكرون عبرانيون ولكنھم متأثرون
باليونانية العامية )) (Koineالتي في السبعينية( .في الترجمة اليونانية للعھد القديم ،وليس في
األدب اليوناني الكالسيكي ،الفكر أو ال ِّدين ھو الذي يھيمن على مفرداتھم.
ب -يسوع قدوسٌ ألنه من ﷲ ومثل ﷲ )لوقا 35 :1؛ 34 :4؛ أع 14 :3؛ :4
 .(30 ،27إنه القدوس البار )أع 14 :3؛  .(14 :22يسوع قدوس ألنه بال خطيئة )يو 46 :8؛ 2
ج -بما أن ﷲ
كور 21 :5؛ عب 15 :4؛ 26 :7؛  1بط 19 :1؛ 22 :2؛  1يو .(5 :3
قدوس ،فإنه يجب على أوالده أن يكونوا مق ّدسين )ال 45 -44 :11؛ 2 :19؛ 26 ،7 :20؛ مت :5
48؛  1بط  .(16 :1وبما أن يسوع قدوس ،فإن على أتباعه أن يكونوا مق ّدسين )رو 29 -28 :8؛
 2كر 18 :3؛ غل 19 :4؛ أف 4 :1؛  1تس 13 :3؛ 3 :4؛  1بط  .(15 :1المسيحيون مخلّصون
ليخدموا على شبه المسيح )في القداسة(.
◙ "ا ْبنَ ﷲِ” .انظر الموضوع الخاص" :اب َْن ﷲِ" ،على 32. :1
س َ
ِن َلدَى ﷲِ” .يشير ھذا القول إلى اآلية  ،36ولكن أيضا ً إلى
" 37 :1ألَ َّن ُه َل ْي َ
ش ْي ٌء َغ ْي َر ُم ْمك ٍ
رسالة جبرائيل إلى مريم )اآليات  .(35 -26حمل أليصابات كان طريقة لتأكيد أعمال ﷲ الفائقة
الطبيعة في الحمل البشري )انظر ترجمة السبعينية لتكوين .(14 :18
ھذه العبارة ھي مصطلح في العھد القديم يدل على قوة ﷲ في تحقيق أھدافه
وغاياته )أي 2 :42؛ إر 17 :32؛ زك  .(6 :8قد تكون فيھا إشارة إلى تك  ،14 :18التي تتناول
بشكل محدد واضح موضوع والدة اسحاق )وھذه أيضا ً والدة فائقة الطبيعة ولكن ليست عذرية(.
وترد أيضا ً في تأكيد مشابه في مرقس  27 :10ولوقا .27 :18
الرب” .كلمة "الرّ ب" )وباليونانية  kuriosالتي تعكس  (adonتشير بشكل واضح
" 38 :1أَ َم ُة ّ
إلى الرّ ب )يھوه( ھنا ،ولكن في  34 :1تستخدم أليصابات ھذه الكلمة لإلشارة إلى يسوع .انظر
تعليقا ً أوسع على اآلية  43والموضوع الخاص على .68 :1
◙ "لِ َي ُكنْ لِي َك َق ْولِ َك” .ھذه صيغة تم ّني مبنية للمتوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( في
األسلوب الخبري ،وھي صالة أو تعبير عن رغبة .يا لإليمان العظيم الذي ُتظھره ھذه الصبية!
إنھا بال خطيئة ،ولكنھا تتم ّتع بإيمان عظيم )اآلية  .(45ھذه اآلية تظھر التوازن الالھوتي بين
سيادة ﷲ ومشيئته المتعلقة بالعھد )أي "إن ....فعندھا"( من حيث التجاوب البشري .ﷲ خطط
وبادر بالعمل؛ ومريم تعاونت وتجاوبت.
فاندايك -البستاني45 -39 :1 :
َ 40
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
"َ 39ف َقا َم ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ال إِلى َمدِين ِة َيھُوذا َودَ خلت َبيْت زك ِريَّا
ت َمرْ َي ُم فِي ت ِْل َك األَي َِّام َوذ َھ َبت ِبسُرْ َع ٍة إِلى ال ِج َب ِ
ض ْال َجنِينُ فِي َب ْط ِن َھا َوا ْم َتألَ ْ
اتَ 41 .فلَمَّا َسم َِع ْ
َو َسلَّ َم ْ
صا َب ُ
ِيصا َب َ
ت
ات َسالَ َم َمرْ َي َم ارْ َت َك َ
ت أَلِي َ
ت َعلَى أَل َ
42
ت َعظِ ٍيم َو َقالَ ْ
ص َر َخ ْ
ِيصا َب ُ
ار َك ٌة
ص ْو ٍ
ات م َِن الرُّ
ار َك ٌة أَ ْن ِ
ت فِي ال ِّن َسا ِء َو ُم َب َ
تُ » :م َب َ
ت ِب َ
س َو َ
أَل َ
وح ْالقُ ُد ِ
ِ
44
43
ص ْو ُ
ت َسالَمِكِ فِي
ار َ
ص َ
ِين َ
ِي َث َم َرةُ َب ْطنِكِ ! َفمِنْ أَي َْن لِي َھ َذا أَنْ َتأْت َِي أ ُ ُّم َربِّي إِلَيَّ ؟ َفھ َُو َذا ح َ
ھ َ
45
َ
ْ
ُ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
اج فِي َبطنِي .فطو َبى لِلتِي آ َمنت أنْ َيتِ َّم َما قِي َل ل َھا مِنْ ِق َب ِل الرّ ب«“.
أ ُ ُذ َنيَّ ارْ تك َ
ض ال َجنِينُ ِبا ْب ِت َھ ٍ
 39 :1لم يعِشْ زكريا وأليصابات في أورشليم ،بل بالقرب منھا.
ض ا ْل َجنِينُ فِي َب ْط ِن َھا” .ليس ھذا أمراً غير اعتيادي بالنسبة للشھر السادس من
"ار َت َك َ
ْ 41 :1
ً
الحمل ،ولكن التوقيت عجائبي! كانت عين اإليمان ترى معنى عظيما في أمر أو حادث عادي
معروف .أ ّكد الرّ بانيون أن الطفل غير المولود بعد يمكن أن يتجاوب مع األمور الروحية )تك :25
 .(22يوحنا ،الذي حُ بل به بمعونة ﷲ ،كان في حضرة يسوع )وكالھما لم يُولَ ْد بعد(.
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ترد ھنا في
"ام َتألَ ْت مِنَ ُّ
◙ ْ
وح ا ْلقُد ِ
ُس” .الحظ أن ھذه العبارة )المألوفة جداً في سفر األعمال( ِ
الر ِ
بيئة سابقة لحلول الروح القدس في يوم الخمسين .مھما يكن من أمر ،إن تبصّر أليصابات النبوي
الناشئ بعيد المنال ومن الواضح أنه فائق الطبيعة.
ار َك ٌة” .ھذان شكالن من الھتاف الحافل بالتعجب )بالعِبرية واآلرامية(،
ار َك ٌةَ ....و ُم َب َ
ُ " 42 :1م َب َ
ً
كما في المزمور ) 1 :1بدون أفعال( .ك ٌّل من ھذين أيضا اسم فاعل تام مبني للمجھول .مريم
مبارك بفضل ابنھا )تك .(15 :3
مباركة لھدف إلھي .والعالم
َ
َ
"ر ِّبي” .تستخدم أليصابات الكلمة الھامة على المستوى الالھوتي "ربّ " )خر 14 :3؛ مز
َ 43 :1
 (1 :110لتشير إلى المسيا غير المولود بعد ) .(14 :2من الواضح أن االمتالء بالروح القدس قد
فتح عينيھا كما فعل مع سمعان في لوقا 26 :2؛ ومع حنة في لوقا 38 -36 :2؛ ومع نثنائيل في
يوحنا 49 :1؛ ومع بطرس في متى  .16 :16تستخدم أليصابات نفس الكلمة اليونانية "ربّ " ،محل
"يھوه" في اآليات  45و) 47 -46بتأثير رسوله المالك( .في العبادة اليھودية الالحقة كان اليھود
غير مرتاحين إلى التفوّ ه باسم إله العھد ،يھوه ،ولذلك فقد استبدلوه بالكلمة العِبرية ) Adonزوج،
مالك ،سيّد ،ربّ ( في قراءتھم للكتابات المق ّدسة .وھذا ّأثر بدوره أيضا ً على الترجمات للكتاب
المق ّدس إلى مختلف اللغات ،فصار االسم "ربّ " يُطلق على ﷲ )مز  .(1 :110انظر الموضوع
الخاص على .68 :1
ُ " 45 :1طو َبى” .ھذه كلمة يونانية تعني مباركة ) (makariaمختلفة عن تلك المستخدمة في
اآلية ) 42مرتين( ،والتي ھي  .eulogeōالكلمة في اآلية ُ 42تس َتخدم فقط في إشارة إلى ﷲ
)ومرة عن مريم في  ،(42 :1أما الكلمة في اآلية  45ف ُتستخدم مع البشر )لو 23 -20 :6؛ مت :5
.(11 -3
◙ "لِلَّتِي آ َم َن ْت” .تبدو ھذه المقارنة مقصودة مع شكوك زكريا التي عبّر عنھا والتي نتج البُكم
عنھا .ولكنھا يمكن أن تفيد كطريقة لإلشارة إلى الھدف البشاري من جميع األناجيل )يو -30 :20
 .(31يريد لوقا من قُرّ ائه ومستمعيه اليونانيين أن يختبروا اإليمان بكلمة ﷲ ووعوده.

موضوع خاص :استخدام الكلمات يؤمن ،ويأتمن ،وإيمان ،وأمانة في العھد القديم
)!(0/
 -Iمالحظة استھاللية:
ال بد من القول أن استخدام ھذا المفھوم الالھوتي ،الحاسم جداً في العھد
الجديد ،ليس محدداً بشكل واضح في العھد القديم .ھذه المفردات موجودة في العھد القديم ولكن
تظھر في مقاطع مختارة رئيسية ومع أشخاص معينين.
يمزج العھد القديم بين:
أ -الفرد والجماعة.
ب -اللقاء الشخصي وإطاعة العھد.
ً
اإليمان ھو لقاء شخصي وأسلوب حياة يومي بآن معا .من األسھل وصفه من
خالل حياة الشخص أكثر من استخدام المفردات المعجمية )أي دراسة الكلمات( .ھذا الجانب
الشخصي نجد صورة أوضح ما تكون له عند:
أ -إبراھيم ونسله.
ب -داود وإسرائيل.
ھؤالء الرجال قابلوا/واجھوا ﷲ وتغيرت حياتھم بشكل دائم ال رجعة فيه )لم
تكن حياتھم مثالية ،بل إيمانا ً مستمراً مطرداً( .كشف اختبارُھم نقا َط ضعف وقوة إيمانھم لدى
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لقاءھم با  ،ولكن عالقة الثقة الحميمة استمرت في نھاية األمر مع مرور األيام .لقد اخ ُت ِبر إيمانھم
صقِل ،ولكنه استمر كما تب ّدى واضحا ً من خالل تكرسّھم وأسلوب حياتھم.
و ُ
 -IIالجذر الرئيسي المستخدم:
أ.(BDB 52) (0/!) -
 -1الفعل.
أ .جذر  -Qalيدعم ،يعضد ) 2مل 5 ،1 :10؛ أستير ،7 :2
االستخدام غير الالھوتي(.
ب .جذر  -Niphalيتأكد أو يؤكد ،يؤسس ،يعزز ،يكون أمينا ً
أوجديراً بالثقة.
) (1عن الناس ،أش 2 :8؛ 1 :53؛ إر 14 :40
) (2عن األشياء ،أش 23 :22
) (3عن ﷲ ،تث 9 :7؛ أش 7 :49؛ إر 5 :42
ج .جذر  -Hiphilيقف راسخاً ،يؤمن ،يأتمن
) (1آمن إبراھيم با  ،تك 6 :15
) (2آمن اإلسرائيليون في مصر ،خر 31 :4؛ ) 31 :14وھناك
نفي لذلك في تث .(32 :1
) (3آمن اإلسرائيليون بأن الرّ ب تكلّم عبر موسى ،خر 9 :19؛
مز 24 ،12 :106
) (4لم يؤمن آحاز با  ،أش 9 :7
) (5ك ّل من يؤمن به ،أش 16 :28
) (6اإليمان بحقائق حول ﷲ ،أش 12 -10 :43
 -2االسم )مذكر( -أمانة )تث 20 :32؛ أش 1 :25؛ (2 :26
 -3ظرف -حقاً ،الحق ،أوافق ،ليكن كذلك )تث 25 -15 :27؛  1مل
36 :1؛  1أخ 36 :16؛ أش 16 :65؛ إر 5 :11؛  .(6 :28ھذا ھو االستخدام الليتورجي للـ
"آمين" في العھد القديم والعھد الجديد.
ب (BDB 54) ;/! -اسم مؤنث ،ثبات ،أمانة ،صدق.
 -1عن الناس ،أش 20 :10؛ 3 :42؛ 1 :48
 -2عن ﷲ ،خر 6 :34؛ مز 2 :117؛ أش 19 ،18 :38؛ 8 :61
 -3عن الصدق ،تث 4 :32؛  1مل 16 :22؛ مز 4 :33؛ 3 :98؛
5 :100؛ 30 :119؛ إر 5 :9؛ زك 16 :8
ج ،(BDB 53) %1&/! -ثبات ،رسوخ ،وفاء
 -1عن األيدي ،خر 12 :17
 -2عن األوقات ،أش 6 :33
 -3عن البشر ،إر 3 :5؛ 28 :7؛ 2 :9
 -4عن ﷲ ،مز 11 :40؛ 12 :88؛ 8 ،5 ،2 ،1 :89؛ 138 :119
 -IIIاستخدام بولس لھذا المفھوم من العھد القديم:
أ -يستند بولس في فھمه الجديد للرب والعھد القديم على لقائه الشخصي مع
يسوع على الطريق إلى دمشق )أع 9؛ 22؛ .(26
ب -وجد تأييداً من العھد القديم لفھمه الجديد من خالل فقرتين أساسيتين في
العھد القديم تستخدمان الجذر !.0/
 -1تك  -16 :15لقاء إبراھيم الشخصي أخذ ﷲ المبادرة فيه )تكوين
 (12ونتج عنه حياة إيمان مليئة بالطاعة )تك  .(22 -12أشار بولس إلى ھذا في رومية 4
وغالطية .3
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 -2أش  -16 :28أولئك الذين يؤمنون به )أي ،حجر الزاوية الذي
اختبره ﷲ ووضعه بشكل راسخ( سوف لن:
أ .رو " ،33 :9يخزى" أو "يخيب”.
ب .رو  ،11 :10نفس الحال كما في األعلى.
 -3حب  -4 :2أولئك الذين يعرفون ﷲ األمين يجب أن يحيوا حياة
أمينة )إر  .(28 :7يستخدم بولس ھذا النص في رو  17 :1وغل ) 11 :3الحظ أيضا ً عب :10
.(38
 -IVاستخدام بطرس لھذا المفھوم من العھد القديم:
أ -يدمج بطرس بين:
 -1أش  1 -14 :8بط ) 8 :2حجرة عثرة(.
 -2أش  1 -16 :28بط ) 6 :2حجر زاوية(.
 -3مز  1 -22 :118بط ) 7 :2حج ٌر مرذول(.
ج ْنسٌ م ُْخ َتارٌَ ،و َك َھ ُنوتٌ
ب -يُحوِّ ل اللغة الفريدة التي تصف إسرائيلِ " ،
ُملُوكِيٌّ  ،أُم ٌَّة مق ّد ٌ
سةَ ،شعْ بُ ا ْق ِت َنا ٍء" من:
 -1تث 15 :10؛ أش 21 :43
 -2أش 6 :61؛ 21 :66
 -3خر 6 :19؛ تث 6 :7
واآلن يستخدمھا من إيمان الكنيسة بالمسيح.
 -Vاستخدام يوحنا لھذه الفكرة:
أ -استخدامھا في العھد الجديد:
"آمن" ھي من الكلمة اليونانية ) ،(pisteuōوالتي يمكن ترجمتھا أيضا ً
الكلمة
َ
بـ "يؤمن" ،إيمان" أو "ائتمان” .فمثالً ،ال يأتي االسم في إنجيل يوحنا ،بل يُستخدم الفعل غالباً.
ك في يوحنا  25 -23 :2حول أصالة وصدق تعھد الحشد ليسوع الناصري كمسيّا .أمثلة
ھناك ش ّ
أخرى عن ھذا االستخدام السطحي لكلمة "يؤمن" نجدھا في يوحنا  59 -31 :8وأعمال ،13 :8
 .24 -18اإليمان الكتابي الحقيقي ھو أكثر من تجاوب أولي .يجب أن تتبعه عملية تلمذة )مت :13
.(32 -31 ،22 -20
ب -استخدامھا مع أحرف الجر:
 eis -1تعني "في” .ھذا التركيب الفريد يؤكد على وضع المؤمنين
ثقتھم/إيمانھم في يسوع.
أ .في اسمه )يو 12 :1؛ 23 :2؛ 18 :3؛ 1يو .(13 :5
ب .فيه )يو 11 :2؛ 18 ،15 :3؛ 39 :4؛ 40 :6؛ ،39 ،31 ،5 :7
48؛ 30 :8؛ 36 :9؛ 42 :10؛ 48 ،45 :11؛ 42 ،37 :12؛ مت 6 :18؛ أع 34 :10؛ فيل :1
29؛  1بط .(8 :1
ج .فيَّ )يو 35 :6؛ 38 :7؛ 26 ،25 :11؛ 46 ،44 :12؛ ،1 :14
12؛ 9 :16؛ .(20 :17
د .في االبن )يو 36 :3؛ 35 :9؛ 1يو .(10 :5
ھـ .في يسوع )يو 11 :12؛ أع 4 :19؛ غل .(16 :2
و .في النور )يو .(36 :12
ز .في ﷲ )يو .(1 :14
 En -2تعني "في" كما في يو 15 :3؛ مر 15 :1؛ أع 14 :5
 Epi -3تعني "في" أو "على" ،كما في مت 42 :27؛ أع 42 :9؛ :11
17؛ 31 :16؛ 19 :22؛ رو 24 ،5 :4؛ 33 :9؛ 11 :10؛  1تيم 16 :1؛  1بط 6 :2
 -4حالة نصب غير مباشر بدون أحرف جر كما في غل 6 :3؛ أع
8 :18؛ 25 :27؛ 1يو 23 :3؛ 10 :5
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 hoti -5تعني "يؤمن بأن" ،وتعبّر عن قناعة بما يؤمن به المرء.
أ .يسوع ھو قدوس ﷲ )يو .(69 :6
ب .يسوع ھو الـ "أنا ھو" )الكائن( )يو .(24 :8
ج .يسوع في اآلب واآلب فيه )يو .(38 :10
د .يسوع ھو المسيّا )يو 27 :11؛ .(31 :20
ھـ .يسوع ھو ابن ﷲ )يو 27 :11؛ .(31 :20
و .يسوع أرسله اآلب )يو 42 :11؛ .(21 ،8 :17
ز .يسوع واحد مع اآلب )يو .(11 -10 :14
ح .يسوع جاء من اآلب )يو .(30 ،27 :16
ط .يسوع طابق نفسه مع اسم العھد لآلب" ،أنا ھو" )يو 24 :8؛
.(19 :13
ي .سنحيا معه )رو .(8 :6
ك .يسوع مات وقام من جديد ) 1تس .(14 :4
 -VIاالستنتاج
اإليمان الكتابي ھو التجاوب البشري مع الكلمة/الوعد اإللھي .ﷲ يبادر دائما ً
)يو  ،(65 ،44 :6ولكن جزءاً من ھذا التواصل اإللھي يحتاج إلى تجاوب من قِبل البشر.
أ -الثقة واالئتمان
ب -إطاعة العھد
اإليمان الكتابي ھو:
 -1عالقة شخصية )إيمان أولي(.
 -2تأكيد على الحقيقة الكتابية )اإليمان بإعالن ﷲ(.
 -3تجاوب إطاعة مالئم له )اإليمان يوميا ً(.
ليس اإليمان الكتابي بطاق َة سفر إلى السماء أو بوليصة تأمين .إنه عالقة
شخصية .وھذه ھي غاية الخلق وأن يكون البشر قد ُخلقوا على صورة وشبه ﷲ )تك -26 :1
 .(27المسألة ھي "الصداقة الحميمة” .ﷲ يرغب بال ِّشركة ،وليس بموقف الھوتي معين .ولكن
ُظھ َر األبنا ُء ميز َة "العائلة" )أي القداسة ،ال 2 :19؛ مت :5
ال ِّشركة مع ﷲ القدوس تتطلب أن ي ِ
48؛  1بط  .(16 -15 :1لقد ّأثر السقوط )تك  (3على قدرتنا على التجاوب بشكل مالئم .ولذلك،
فإن ﷲ تصرّ ف بدالً م ّنا )حز  ،(38 -27 :36مانحا ً إيانا "قلبا ً جديداً" و"روحا ً جديداً" ما يم ّكننا
من خالل اإليمان والتوبة ألن نحصل على ال ِّشركة مع ﷲ ونطيعه.
األمور الثالثة جميعھا أساسية حاسمة .يجب أن نحافظ عليھا جميعا ً .الھدف
ھو أن نعرف ﷲ )بالمعنيين العِبري واليوناني( وأن نعكس شخصه في حياتنا .ھدف اإليمان ليس
السماء يوما ً ما ،بل التشبه بالمسيح ك ّل يوم.
األمانة البشرية ھي النتيجة )العھد الجديد( ،وليس األساس )العھد القديم(
للعالقة مع ﷲ :إيمان البشر في أمانة ﷲ؛ ثقة البشر بموثوقية ﷲ .لبّ نظرة العھد الجديد إلى
الخالص ھو أن البشر يجب أن يتجاوبوا فوراً وبشكل متواصل مع النعمة المبادرة ورحمة ﷲ التي
وزود ،وعلينا أن نتجاوب باإليمان واألمانة )أف 9 -8 :2
تجلّت في المسيح .لقد أحبّ  ،وأرسلَّ ،
و.(10
ﷲ األمين يريدنا شعبا ً أمينا ً ليعلن نفسه إلى عالم ال أمانة فيه ويأتي بھم إلى
إيمان شخصي به.
ٍ
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موضوع خاص :إيمان ،يؤمن ،أو مؤمِن )] Pistisاسم[] Pisteuō ،فعل[Pistos ،
]صفة[(.

أ -ھذه كلمة في غاية األھمية في الكتاب المق ّدس )عب  .(6 ،1 :11إنھا موضوع الكرازة
األولى ليسوع )مر  .(15 :1ھناك متطلبان اثنان على األقل للعھد الجديد :التوبة واإليمان )مر :1
15؛ أع 16 :3؛ .(21 :20
ب -أصل ومعاني الكلمة:
 -1كلمة "إيمان" في العھد القديم كانت تعني الوالء ،أو الوفاء ،أو الموثوقية،
وكانت وصفا ً لطبيعة ﷲ ،ال طبيعتنا.
 -2كان مصدرھا الكلمة العِبرية ) ،(BDB 53 ،emunah ،emunوالتي
كانت تعني "أن يكون متأكداً أو وطيداً” .اإليمان الذي يخلّص ھو تصديق فكري )مجموعة
حقائق( ،وحياة أخالقية )أسلوب حياة( ،وفي المقام األول التزام اختياري )قرار( عالقاتي )ترحيب
لدى الشخص إلقامة عالقة(.
ج -استخدامھا في العھد القديم:
ً
ال بد من التأكيد أن إيمان إبراھيم لم يكن إيمانا بمسيّا مستقبلي ،بل
بوعد ﷲ بأنه سيكون له ابن ونسل )تك 2 :12؛ 5 -2 :15؛ 8 -4 :17؛  .(14 :18تجاوب
إبراھيم مع ھذا الوعد بأن وثق با  .كأال يزال لديه شكوك ومشاكل بخصوص ھذا الوعد ،الذي
استغرق ثالثين سنة حتى تحقق .ولكن إيمانه غير الكامل كان مقبوالً لدى ﷲ .فا على استعداد
ألن يعمل مع كائنات بشرية فيھا نقص إذا ما تجاوبت معه ومع وعوده باإليمان ،حتى ولو كان
ھذا بمقدار حبة خردل )مت .(20 :17
د -استخدامھا في العھد الجديد:
"آمن" ھي من الكلمة اليونانية ) ،(pisteuōوالتي يمكن ترجمتھا أيضا ً
الكلمة
َ
ً
بـ "يؤمن" ،إيمان" أو "ائتمان” .فمثال ،ال يأتي االسم في إنجيل يوحنا ،بل يُستخدم الفعل غالبا ً.
ك في يوحنا  25 -23 :2حول أصالة وصدق تعھد الحشد ليسوع الناصري كمسيّا .أمثلة
ھناك ش ّ
أخرى عن ھذا االستخدام السطحي لكلمة "يؤمن" نجدھا في يوحنا  59 -31 :8وأعمال ،13 :8
 .24 -18اإليمان الكتابي الحقيقي ھو أكثر من تجاوب أولي .يجب أن تتبعه عملية تلمذة )مت :13
.(32 -31 ،22 -20
ھـ -استخدامھا مع أحرف الجر:
 eis -1تعني "في” .ھذا التركيب الفريد يؤكد على وضع المؤمنين
ثقتھم/إيمانھم في يسوع.
أ .في اسمه )يو 12 :1؛ 23 :2؛ 18 :3؛ 1يو .(13 :5
ب .فيه )يو 11 :2؛ 18 ،15 :3؛ 39 :4؛ 40 :6؛ ،39 ،31 ،5 :7
48؛ 30 :8؛ 36 :9؛ 42 :10؛ 48 ،45 :11؛ 42 ،37 :12؛ مت 6 :18؛ أع 34 :10؛ فيل :1
29؛  1بط .(8 :1
ج .فيَّ )يو 35 :6؛ 38 :7؛ 26 ،25 :11؛ 46 ،44 :12؛ ،1 :14
12؛ 9 :16؛ .(20 :17
د .في االبن )يو 36 :3؛ 35 :9؛ 1يو .(10 :5
ھـ .في يسوع )يو 11 :12؛ أع 4 :19؛ غل .(16 :2
و .في النور )يو .(36 :12
ز .في ﷲ )يو .(1 :14
 En -2تعني "في" كما في يو 15 :3؛ مر 15 :1؛ أع 14 :5
 Epi -3تعني "في" أو "على" ،كما في مت 42 :27؛ أع 42 :9؛ :11
17؛ 31 :16؛ 19 :22؛ رو 24 ،5 :4؛ 33 :9؛ 11 :10؛  1تيم 16 :1؛  1بط 6 :2
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 -4حالة نصب غير مباشر بدون حرف جر كما في غل 6 :3؛ أع
8 :18؛ 25 :27؛ 1يو 23 :3؛ 10 :5
 hoti -5تعني "يؤمن بأن" ،وتعبّر عن قناعة بما يؤمن به المرء.
أ .يسوع ھو قدوس ﷲ )يو .(69 :6
ب .يسوع ھو الـ "أنا ھو" )الكائن( )يو .(24 :8
ج .يسوع في اآلب واآلب فيه )يو .(38 :10
د .يسوع ھو المسيّا )يو 27 :11؛ .(31 :20
ھـ .يسوع ھو ابن ﷲ )يو 27 :11؛ .(31 :20
و .يسوع أرسله اآلب )يو 42 :11؛ .(21 ،8 :17
ز .يسوع واحد مع اآلب )يو .(11 -10 :14
ح .يسوع جاء من اآلب )يو .(30 ،27 :16
ط .يسوع طابق نفسه مع اسم العھد لآلب" ،أنا ھو" )يو 24 :8؛
.(19 :13
ي .سنحيا معه )رو .(8 :6
ك .يسوع مات وقام من جديد ) 1تس .(14 :4
◙ "أَنْ َي ِت َّم” .ھذه ھي الكلمة اليونانية  ،teleiōsisوالتي تعني "إتمام" أو "تحقيق” .آمنت مريم
بكلمة ﷲ لھا .ھذا ھو المفتاح إلى المفھوم الكتابي عن اإليمان .تكلّم ﷲ خالل العھد القديم إلى
كائنات بشرية .أولئك الذين سيصيرون مؤمنين يجب أن يؤمنوا .عليھم أن يتجاوبوا مع كلمة ﷲ
بأن يستسلموا إلرادته وھدفه .وكثيرون كان لديھم ھذا "اإليمان" المالئم )عب .(11

فاندايك -البستاني55 -46 :1 :
48
47
َ
ت َمرْ َي ُمُ » :ت َع ِّ
"َ 46ف َقالَ ْ
اع أَ َم ِتهِ.
ظ ُم َن ْفسِ ي الرّ ب َو َت ْب َت ِھ ُج رُوحِي ِبا َّ ِ م َُخلِّصِ ي أل َّن ُه َن َظ َر إِلَى ا ِّت َ
ض ِ
49
ص َن َع ِبي َع َظا ِئ َم َواسْ ُم ُه قُدُّوسٌ َ 50و َرحْ َم ُت ُه إِلَى
ِير َ
ال ُت َطوِّ ُبنِي ألَنَّ ْال َقد َ
َفھ َُو َذا ُم ْن ُذ َ
اآلن َجمِي ُع األَجْ َي ِ
52
51
ص َن َع قُ َّو ًة ِبذ َِراعِ هَِ .ش َّت َ
وب ِھ ْم .أَ ْن َز َل األَعِ َّزا َء
ِين َي َّتقُو َنهُ.
ت ْالمُسْ َت ْك ِب ِر َ
َ
يل األَجْ َيا ِل لِلَّذ َ
ِج ِ
ين ِبف ِْك ِر قُلُ ِ
54
53
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ضدَ إِسْ َرائِي َل
اع خي َْرا ٍ
ينَ .ع َ
ارغِ َ
ص َر َ
ت َو َ
ج َي َ
َع ِن الك َراسِ يِّ َو َرف َع ال ُمتضِ ع َ
ِين .أش َب َع ال ِ
ف األغ ِن َيا َء ف ِ
َ
َ
َ
َ
َف َتاهُ لِ َي ْذ ُك َر َرحْ َم ًة َ 55ك َما َكلَّ َم آ َبا َءنا .إلِبْراھِي َم َونسْ لِ ِه إِلى األ َب ِد«“.
تواز،
َ " 47 -46 :1ن ْفسِ يُ ....روحِي” .ھاتان الكلمتان ) (psuchēو) ( pneumaھما في عالقة
ٍ
ولذلك فإنھما مترادفتان )كما التوازي بين "الرّ ب" و"ﷲ مخلّصي"( .البشر ھم في وحدة منسجمة،
وليسوا تفرّ عا ً ثنائيا ً أو تفرّعا ً ثالثيا ً )تك  .(7 :2ھذه قضية مثيرة للجدل ،ولذلك أود أن أورد ھنا
تعليقي على  1تس  .23 :5انظر الموقع.(www.freebiblecommentary.org) :
"ليس ھذا تفرّ عا ً ثنائيا ً وجوديا ً في الجنس البشري ،بل عالقة ثنائية بالنسبة لھذا
الكوكب و ُ .تستخدم الكلمة العِبرية ) (nepheshمع البشر والحيوانات في سفر
التكوين ،بينما الروح ) (ruahف ُتستخدم فقط مع البشر .ليس ھذا دليالً نصّيا ً على
ُصور البشر في الكتاب
طبيعة البشر في كونھم كائن مثلّث التركيب )تفرّ ع ثالثي( .ي َّ
المق ّدس بالدرجة األولى على أنھم وحدة متكاملة )تك  .(7 :2لالطالع بإيجاز على
النظريات المتعلقة بالجنس البشري من حيث التفرّع الثالثي ،أو التفرّع الثنائي ،أو
الوحدة المتجانسة ،انظر كتاب ) Christian Theologyالطبعة الثانية( ،الصفحات
 ، 557 -538للكاتب Millard J. Erickson’s؛ وكتاب Polarities of Man’s
) Existence in Biblical Perspectiveص ،(133 .للكاتب ،Frank Stagg’s
و  ،Revelation and Godالصفحات  ،51 -50للكاتب .”W. T. Conner
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◙ " ُت َع ِّظ ُمَ ...ت ْب َت ِھ ُج"* .الكلمة األولى ھي في الزمن المضارع .والثانية ھي في الماضي البسيط.
ربما تشير العبارة األولى إلى المسيّا الذي لم يُولَد بعد والعبارة الثانية إلى إيمان مريم بالرّ ب.
َ " 46 :1م ْر َي ُم” .ھناك نقاش الفت لالنتباه حول أي اسم ظھر في المخطوطة األصلية (1) -مريم،
) (2أليصابات ،أو ) (3وال أي اسم على اإلطالق .ك ّل الشھادات اليونانية فيھا االسم "مريم"
)ويُھجأ بطريقتين مختلفتين( ،ولكن ثالثة نصوص التينية وتعليقات كتبھا إيريناوس وجيروم في
تعليق على مالحظات أوريجانوس ،قد فتحت المجال للتخمين .ألجل المزيد من المعلومات ،انظر
كتاب ،A Textual Commentary on the Greek New Testamentالصفحات -130
 ،131للكاتب .Bruce M. Metzger
َّ 47 :1
"ﷲ ُم َخ ِّلصِ ي”ُ .تدرك مريم حاجتھا إلى مخلّص .وبما أن ھناك غموض في استخدام لقب
الرّ ب ) ،(kuriosوالذي يمكن أن يشير إلى الرّ ب أو إلى المسيّا ،فأجد شيّقا ً بالنسبة لي أن أرى
كيف أن ھذا اإلبھام "المتعمَّد" ربما يستمر في ك ّل العھد الجديد .المظھر الثالوثي† لطبيعة ﷲ يوحّد
اآلب واالبن .انظر الموضوع الخاص" :الثالوث القدوس" ،على .22 :3
في رسالة بولس إلى تيطس يُطلق بولس اسم "مخلّص" على اآلب ثالث
مرات )تي 3 :1؛ 10 :2؛  .(4 :3وفي ك ّل سياق يطلق على يسوع أيضا ً لقب "مخلّص" )تي :1
4؛ 13 :2؛ .(6 :3
اع” .لقد اختار ﷲ فتاة ريفية شابّة لتكون أ ُ ّم المسيّا )تك  .(15 :3كم ھو عظيم ﷲ!
" 48 :1ا ِّت َ
ض ِ
ّ
سيتعظم .ليس في حاجة إلى استحقاقات بشرية وإنجازات .سوف يمنح
إنه متح ّكم في ك ّل شيء.
الفداء.
◙ " ُت َط ِّو ُبنِي” .لقد باركت أليصابات قريب َتھا الشابّة مرتين لتوّ ھا )اآليات  .(45 ،42وھذا سيتكرّر
في ك ّل زمان بسبب أھمية وعظمة ابنھا!
ِير” .يعكس ھذا اللقب اسم ﷲ الذي استخدمه اآلباء البطاركة ) El Shaddaiخر :6
" 49 :1ا ْل َقد َ
 .(3انظر الموضوع الخاص" :أسماء ﷲ" ،على .68 :1
ُّوس” .انظر الموضوع الخاص على 35. :1
"اس ُم ُه قُد ٌ
◙ ْ
ال” .في ھذا إشارة من العھد القديم إلى شخصية الرّ ب غير المتب ّدلة
َ 50 :1
يل األَ ْج َي ِ
ج ِ
"ر ْح َم ُت ُه إِلَى ِ
المتميزة بالرحمة واألمانة للعھد نحو أولئك الذين يؤمنون )تث 10 :5؛ 9 :7؛ مز .(17 :103
◙ " َي َّتقُو َن ُه” .ھذه تعني أن نحترم ونبجّ ل ﷲ ،وأن نبقيه في موضع الخشية )عن ﷲ في أعمال :9
31؛ عن الموظفين الحكوميين في رومية 7 :13؛ وعن أسياد العبيد في  1بط .(18 :2
"ص َن َع قُ َّو ًة ِبذ َِراعِ ِه” .ھذه عبارة وصف تشخيصية بصفات بشرية .ليس جسد مادي.
َ 51 :1
وھذا األسلوب يُستعمل في الكتاب المق ّدس لوصف قوة ﷲ في الفعل )مز :1 :98؛ -15 :118
16؛ أش 9 :51؛  .(10 :52وغالبا ً ما يُصور يسوع على أنه على يمين اآلب )مت 44 :22؛ :26
64؛ لو 42 :20؛ 69 :22؛ أع 34 ،33 :2؛ 31 :5؛ .(56 ،55 :7

صف كإنسان )لغة الوصف التجسيدية(:
موضوع خاص :ﷲ ُيو َ

 -Iھذا النوع من اللغة شائ ُع االستخدام جداً في العھد القديم )بعض األمثلة(.
أ -أجزاء الجسد البشري

* الترجمة األدق بحسب النص اليوناني ھي "تُعظّم )مضارع( ....وابتھجت )ماض()) .”....فريق الترجمة((.
† ثالوثي :(Trinitarian) :ذو عالقة بالثالوث القدوس)) .فريق الترجمة((.
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 -1العيون -تك 31 ،4 :1؛ 8 :6؛ خر 17 :33؛ عد 14 :14؛ تث
12 :11؛ زك 10 :4
 -2األيدي -خر 17 :15؛ عد 23 :11؛ تث 15 :2
 -3ذراع -خر 6 :6؛ 16 :15؛ تث 34 :4؛ 15 :5؛ 8 :26
 -4آذان -عد 8 :11؛  1صم 21 :8؛  2مل 16 :19؛ مز 1 :5؛
17 :10؛ 6 :18
 -5وجه -خر 11 :33؛ عد 25 :6؛ 8 :12؛ تث 10 :34
 -6إصبع -خر 19 :8؛ 18 :31؛ تث 10 :9؛ مز 3 :8
 -7صوت -تك 10 ،8 :3؛ خر 26 :15؛ 19 :19؛ تث 17 :26؛
10 :27
 -8أقدام -خر 10 :24؛ حز 7 :43
 -9ھيئة بشرية -خر 11 -9 :24؛ مز 47؛ أش 1 :6؛ حز 26 :1
 -10مالك الرّب -تك 13 -7 :16؛ 15 -11 :22؛ 13 ،11 :31؛
16 -15 :48؛ خر 21 -13 ،4 :3؛ 19 :14؛ قض 1 :2؛ 23 -22 :6؛ 22 -3 :13
ب -أعمال جسدية:
 -1التكلم كما عند الخلق -تك 26 ،24 ،20 ،14 ،11 ،9 ،6 ،3 :1
 -2السير )أي صوت السير( في عدن -تك 8 :3؛ ال 12 :26؛ تث
14 :23
 -3إغالق باب سفينة نوح -تك 16 :7
 -4شم رائحة القرابين -تك 21 :8؛ خر 25 ،18 :29؛ ال 31 :26
 -5النزول -تك 5 :11؛ 21 :18؛ خر 3 :8؛ 20 ،18 ،11 :19
 -6دفن موسى -تث 6 :34
ج -مشاعر إنسانية )بعض األمثلة(
 -1الندم/التوبة – تك 7 ،6 :6؛ خر 14 :32؛ قض 18 :2؛  1صم
35 ،29 :15؛ عا 6 ،3 :7
 -2الغضب -خر 14 :4؛ 7 :15؛ عد 10 :11؛ 9 :12؛ 22 :22؛
4 ،3 :25؛ 14 ،13 ،10 :32؛ تث 15 :6؛ 4 :7؛ 20 :29
 -3الغيرة -خر 5 :20؛ 14 :34؛ تث 24 :4؛ 9 :5؛ 15 :6؛ :32
21 ،16؛ يش 19 :24
 -4االشمئزاز/المقت – ال 23 :20؛ 30 :26؛ تث 19 :32
د -مفردات تختص بالعائلة:
 -1أب
أ -أبو إسرائيل -خر 22 :4؛ تث 1 :14؛ أش 2 :1؛ 16 :63؛ :64
8
ب -أبو الملك 2 -صم 16 -11 :7؛ مز 7 :2
ج -استعارات تشير إلى أعمال أبوية -تث 31 :1؛ 5 :8؛ مز :27
10؛ أم 12 :3؛ إر 22 ،4 :3؛ 20 :31؛ ھو 4 -1 :11؛ مال 17 :3
 -2أحد األبوين -ھو 4 -1 :11
 -3أم -مز ) 10 :27تناظر مع األم الممرضة أو التي تعتني باألوالد(؛
أش 15 :49؛ 13 -9 :66
 -4عاشق مخلص فتي -ھو 3 -1
 -Iأسباب استخدام ھذا النوع من اللغة:
أ -من الضروري أن يعلن عن نفسه للبشر .الفكرة السابقة عن ﷲ كذكر
ھي لغة وصفية تجسيدية ألن ﷲ روح.
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ب -يتخذ ﷲ معظم الجوانب ذات المغزى من الحياة البشرية ويستخدمھا
ليعلن نفسه للبشرية الساقطة )أب ،أم ،مربي ،عاشق(.
ج -مع أنه أمر ضروري ،إال أن ﷲ ال يريد أن يكون محدوداً في أي ھيئة
جسدية مادية )انظر خر 20؛ تث .(5
د -اللغة الوصفية التجسيدية القصوى ھي تجسد يسوع .ﷲ صار جسديا ً
ملموسا ً )انظر  1يو  .(3 -1 :1رسالة ﷲ صارت كلمة ﷲ )انظر يو .(18 -1 :1
◙" َ
ش َّت َ
ت ا ْل ُم ْس َت ْك ِب ِرينَ بِف ِْك ِر قُلُوبِ ِھ ْم” .تعكس ھذه العبارة أعمال الرّ ب في ما دوّ نه العھد القديم كما
نجد في السبعينية )عد 35 :10؛ تث 3 ،1 :30؛ إر  .(22 -20 :51طرق ﷲ تختلف جداً عن
طرق البشر )أش  .(9 -8 :55إنه يرفع أولئك الضعفاء ،والعاجزين ،والمتواضعين ،مثل مريم )لو
.(21 :10
ً
الكلمة اليونانية المترجمة "متكبرين" ھي ) (huperēphanosوغالبا ما
ُتستخدم في أشعياء )الترجمة السبعينية 25 :1؛ 12 :2؛ 11 :13؛ .(20 :29
من أجل "القلب" انظر الموضوع الخاص التالي:

موضوع خاص :القلب

ُتستخدم الكلمة اليونانية ) (kardiaفي الترجمة السبعينية والعھد الجديد
لتعكس كلمة "لب" العِبرية )ُ .(BDB 523) (lēbتستخدم بطرق مختلفة )انظر الصفحات -403
 404من كتاب  ،A Greek-English Lexiconللمؤلفين  Bauerو Arndtو
Gingrichو.(Danker
 -1مركز الحياة الجسدية ،استعارة ُتستخدم مع األشخاص )أع 17 :14؛ 2
كور 3 -2 :3؛ يع .(5 :5
 -2مركز الحياة الروحية )أي األخالقية(.
أ .ﷲ يعرف القلب )لو 15 :16؛ رو 27 :8؛  1كور 25 :14؛  1تس
4 :2؛ رؤ .(23 :2
بُ .تستخدَم الكلم ُة لوصف حياة البشر الروحية )مت 19 -18 :15؛
35 :18؛ رو 17 :6؛  1تيم 5 :1؛  2تيم 22 :2؛  1بط .(22 :1
 -3مركز الحياة الفكرية )أي الفكر ،مت 15 :13؛ 48 :24؛ أع 23 :7؛
14 :16؛ 27 :28؛ رو 21 :1؛ 6 :10؛ 18 :16؛  2كور 6 :4؛ أف 18 :1؛ 18 :4؛ يع :1
26؛  2بط 19 :1؛ رؤ 7 :18؛ القلب مرادف للفكر في  2كور  15 -14 :3وفي .(7 :4
 -4مركز اإلرادة )أع 4 :5؛ 23 :11؛  :1كور 5 :4؛ 37 :3؛  2كور :9
.(7
 -5مركز العواطف )مت 28 :5؛ أع 37 ،26 :2؛ 54 :7؛ 13 :21؛ رو :1
24؛  2كور 4 :2؛ 3 :7؛ أف 22 :6؛ في .(7 :1
 -6المكان الفريد لعمل الروح القدس )رو 5 :5؛  2كور 22 :1؛ غل 6 :4؛
] 17أي المسيح في قلوبنا ،أف .([17 :3
 -7القلب ھو طريقة مجازية لإلشارة إلى مجمل الشخص )أي الشخص ككل(
)مت  ،37 :22مقتبسا ً من تث  .(5 :6إن األفكار والدوافع واألعمال المنسوبة إلى القلب تكشف
بشكل كامل نمط الشخص .ھناك بعض االستخدامات المدھشة لھذه الكلمات في العھد القديم:
قلب ِه” .الحظ أيضا ً ھو .9 -8 :11
أ .تك 6 :6؛ " ،21 :8تأس َ
ّف )ﷲ( في ِ
ْ
ْ
ُ
"ب ُك ِّل َقل ِب َك َو ِبك ِّل َنفسِ َك”.
ب .تث 29 :4؛ ِ ،5 :6
ُ
ج .تث ْ ،6 :10
وب ُك ْم" ،ورو .29 :2
"اخ ِت ُنوا ُغرْ لَ َة قُل ِ
د .حز َ " ،32 -31 :18ق ْلبًا َجد ً
ِيدا" إزاء "قلبا ً من حجر”.
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 52 :1ھذه موازاة لآلية  ،51كما اآلية  .53وھذا معروف بـ "الوعد المقلوب” .الرّب سيُنزل
ِين.
المتكبّرين والمقتدرين ويرفع ْال ُم َّتضِ ع َ
 53 :1ھذه اقتباس من مز  .7 :109الفكرة نفسھا نجدھا في مز  .9 -7 :146طرق ﷲ مختلفة
عن طرق البشر )أش .(11 -8 :55
" 54 :1إِ ْس َرائِيل َ َف َتاهُ” .كانت الكلمة "فتى" ُتستخدم أصالً في العھد القديم كلقب تشريف للقادة
)مثال :موسى ،يشوع ،داود(.
وصارت ُتستخدم بمعنى جمعي )يدل على الجماعة( فتشير إلى إسرائيل،
وخاصة في أناشيد العبد في أشعياء )9 -8 :41؛ 19 -18 :42؛  .(10 :43ھذا المعنى الجمعي
يتجسد في اإلسرائيلي المثالي )أي المسيّا في أش 1 :42؛ .(12 :53 -13 :52
◙ "لِ َي ْذ ُك َر َر ْح َم ًة” .ﷲ كان وال يزال أمينا ً إلسرائيل بسبب شخصيته التي ال تتبدل )مال (6 :3
المتميزة بالرحمة والمحبة حسب العھد )في العِبرية .(hesed
ُ 55 :1تر ّكز ھذه اآلية على دعوة إبراھيم )تك  (17 ،15 ،12ونسله الذين سيؤمِّنون عائلة وشعبا ً
ٌ
للمسيّا .يسوع ھو
تحقيق لـ "نسل" إبراھيم )رو 20 -18 :2؛ غل .(19 -15 :3
◙ "إِلَى األَ َب ِد” .انظر الموضوع الخاص عن المصطلحات اليونانية لعبارة "إِلَى األَ َبدِ" ،على :1
.33
فاندايك -البستاني56 :1 :
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
"َ 56ف َم َك َث ْ
ْ
ت َمرْ َي ُم عِ ْندَ َھا َنحْ َو ثالث ِة أشھ ٍُر ث َّم َر َج َعت إِلى َبي ِت َھا”.
ُ " :56 :1ث َّم َر َج َع ْت إِلَى َب ْيتِ َھا” .من الواضح أنھا ستواجه الھزء والسخرية .اإليمان له ثمن دائما ً.
فاندايك -البستاني58 -57 :1 :
ً 58
57
َ
صا َب ُ
يرا ُن َھا َوأَ ْق ِر َباؤُ َھا أَنَّ الرّب َع َّظ َم َرحْ َمت ُهَ
َ
َ
ات َف َت َّم َز َما ُن َھا ِلتلِدَ ف َولدَ ِ
ت ابْناَ .و َسم َِع ِج َ
" َوأَمَّا أَلِي َ
لَ َھا َف َف ِرحُ وا َم َع َھا”.
ً
بركة من ﷲ .كان قد
 57 :1بالنسبة إلى اليھود ،كان إنجاب طفل ،وخاصة إذا ما كان ذكراً،
مضى وقت طويل على أليصابات بدون أوالد واآلن أنجبت طفالً سليما ً معافى.
فاندايك -البستاني66 -59 :1 :
60
ُ
َ
َ
"َ 59وفِي ا ْل َي ْوم َّ
َ
ُ
َ
ْ
ِن َجاءُوا لِ َي ْختِنوا الص َِّبيَّ َو َسم َّْوهُ ِباسْ ِم أ ِبي ِه َز َك ِريَّاَ .فأ َجا َبت أ ُّم ُه َو َقالت» :ال َب ْل
الثام
ِ
ِ
61
يرتِكِ َت َسمَّى ِب َھ َذا االِسْ ِم«ُ 62 .ث َّم أَ ْو َمأُوا إِلَى أَ ِبي ِه َم َاذا
ْس أَ َح ٌد فِي عَشِ َ
ُوح َّنا«َ .ف َقالُوا لَ َھا» :لَي َ
ي َُسمَّى ي َ
64
63
ْ
ْ
َ
ً
ْ
ً
َ
َ
َّ
ال ان َف َت َح َف ُم ُه
ُوحنا«َ .ف َت َعجَّ َ
ب َقا ِئال» :ٱسْ ُم ُه ي َ
ب ل ْوحا َو َك َت َ
ي ُِري ُد أَنْ ي َُسمَّىَ .فطل َ
ب ال َجمِيعَُ .وفِي ال َح ِ
65
ُ
يران ِِھ ْمَ .و ُتحُ ِّد َ
ُور َجمِي ِع َھا فِي ك ّل
ﷲَ .ف َو َق َع َخ ْوفٌ َعلَى ك ّل ِج َ
َول َِسا ُن ُه َو َت َكلَّ َم َو َب َ
ار َك َ
ث ِب َھ ِذ ِه األم ِ
66
ِين» :أَ َت َرى َم َاذا َي ُكونُ َھ َذا الص َِّبيُّ ؟«
وب ِھ ْم َقا ِئل َ
ال ْال َيھُو ِد َّي ِة َفأ َ ْودَ َع َھا َجمِي ُع السَّا ِمع َ
ِج َب ِ
ِين فِي قُلُ ِ
َو َكا َن ْ
ت َي ُد الرّ ب َم َع ُه”.
ص ِب َّي” .كان جميع جيران إسرائيل يمارسون ھذه
ِن َجا ُءوا لِ َي ْخ ِت ُنوا ال َّ
َ :59 :1
"وفِي ا ْل َي ْو ِم ال َّثام ِ
العادة ما عدا أھل فلسطين )شعب إيجه اليوناني( .وفي معظم الحضارات كانت ھذه الممارسة في
العادة طقسا ً لالنتقال إلى الرجولة ،ولكن لم يكن الحال ھكذا بالنسبة إلى إسرائيل .بل باألحرى
59

دخول إلى شعب العھد .لقد كانت عالمة على عالقة إيمان خاصة بالرّ ب )تك -9 :17
طقس
كانت
َ
ٍ
 .(14كان ك ّل أب من البطاركة يختن أوالده )أي كان يتصرف ككاھن بالنسبة إلى عائلته
الخاصة( .يقول  Robert Girdlestoneفي كتابه  Synonyms of the Old Testamentص.
 ،214أن طقس الختان كان مرتبطا ً بإراقة دم خالل عملية الختان .والدم كان مرتبطا ً بصياغة
العھد )تك  ،(17 :15وانتھاك العھد )تك  ،(17 :2وتجديد العھد )أش .(53
اليوم الثامن كان الوقت المعين ألجل إزالة ُغرلة الذكور من اليھود )ال :12
3؛ تك  .(12 :17وكان ھذا الطقس ھاما ً جداً ويجب القيام به حتى ولو وقع اليوم الثامن في يوم
سبتٍ.
وح َّنا” .كانت تسمية الطفل ھي من اختصاص األب عادة ،ولكن في حالة يسوع
س َّمى ُي َ
ُ " 60 :1ي َ
)مت  (21 :1ويوحنا ) ،(13 :1المالك الرسول ھو الذي يُسمِّيھما.
ب ا ْل َجمِي ُع” .ھذه ھي الكلمة اليونانية ) (thaumazōالتي استخدمھا لوقا في أغلب
َ " 63 :1ف َت َع َّج َ
األحيان )63 ،21 :1؛ 33 ،18 :2؛ 22 :4؛ 9 :7؛ 25 :8؛ 43 :9؛ 38 ،13 :11؛ 26 :20؛
41 ،12 :24؛ أع 7 :2؛ 12 :3؛ 13 :4؛ 31 :7؛  .(41 :13مفردات لوقا متأثرة بالترجمة
السبعينية .ھذه الكلمة نجدھا أيضا ً في سياق عدة نصوص من العھد القديم )تك 21 :19؛ ال :19
25؛ 32 :26؛ تث 17 :10؛ 50 :28؛ أيوب 4 :41؛ دا ُ .(27 :8تستخدم صيغة االسم مع
معجزات ﷲ )خر 20 :30؛ تث 12 :34؛ قض 13 :6؛ و 1أخ .(9 :16
◙ َ
ف” .أدرك ھؤالء الجيران ،والعائلة ،واألصدقاء ،حضور ﷲ الخاص وھدفه اإللھي )اآلية
"خ ْو ٌ
 (66في ما يختص بھذا الحمل والوالدة .ھذا الخوف )واألفضل استعمال كلمة "خشية"( ھو رد
الفعل الطبيعي المتوقع في حضرة ما ھو فائق الطبيعة.
الرب َم َعه” .يضيف لوقا ھذه التعليقات الشخصية عدة مرات )50 :2؛ 15 :3؛
َ " 66 :1كا َن ْت َي ُد ّ
39 :7؛ 14 :16؛ 20 :20؛ .(12 :23
ً
ً
كان ھذا مصطلحا ساميا يشير إلى حضور ﷲ وقوته ومخططه لألفراد الذين
يصبحون جزءاً من تصميمه للملكوت ) 1أخ 19 :28؛ حز  .(3 :1وبالتناظر يجب أن ينطبق ھذا
على مزاج والنظرة العالمية لجميع المؤمنين .ﷲ معنا ،ولنا ،وله مخطط وھدف لحياتنا .انظر
الموضوع الخاص على .51 :1
فاندايك -البستاني79 -67 :1 :
ً 68
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َّ
ار ٌ
ص َن َع
وح الق ُد
"َ 67وٱ ْم َتألَ َز َك ِريَّا أَبُوهُ م َِن الرُّ
ك الرّ ب إِل ُه إِسْ َرائِي َل ألن ُه اف َت َقدَ َو َ
س َو َت َنبَّأ َقا ِئالُ » :م َب َ
ِ
ِ
70
69
ِين ُھ ْم ُم ْن ُذ
ص فِي َب ْي ِ
فِدَ ا ًء لِ َشعْ ِب ِه َوأَ َقا َم لَ َنا َقرْ َن َخالَ ٍ
ين الَّذ َ
ت دَ اوُ َد َف َتاهَُ .ك َما َت َكلَّ َم ِب َف ِم أَ ْن ِب َيا ِئ ِه ْال ِق ِّديسِ َ
71
َ
َ
ِيع ُم ْبغِضِ ي َنا72 .لِ َيصْ َن َع َرحْ َم ًة َم َع آ َبائِ َنا َو َي ْذ ُك َر َعھْدَ هُ
الدَّھْ ِرَ .خالَ ٍ
ص مِنْ أعْ دَ ائِ َنا َومِنْ أ ْيدِي َجم ِ74
73
ِين مِنْ أَ ْيدِي أَعْ دَ ائِ َنا
ف
إلب َْراھِي َم أَ ِبي َنا :أَنْ يُعْ طِ َي َنا إِ َّن َنا ِبالَ َخ ْوفٍ ُم ْن َقذ َ
ْالمق ّدس .ٱ ْل َق َس َم الَّذِي َحلَ َ
ِ
75
َّام َح َياتِ َناَ 76 .وأَ ْن َ
ت أَ ُّي َھا الص َِّبيُّ َن ِبيَّ ْال َعلِيِّ ُت ْد َعى ألَ َّن َك َت َت َق َّد ُم أَ َما َم
ِيع أَي
اس ٍة َو ِبرٍّ قُ َّدا َم ُه َجم َ
َنعْ ُب ُدهُ ِب َقدَ َ
ِ
77
َوجْ ِه الرّ ب لِ ُت ِع َّد ُ
ص ِب َم ْغف َِر ِة َخ َطا َيا ُھ ْم ِ 78بأَحْ َشا ِء َرحْ َم ِة إِلَ ِھ َنا الَّتِي
طرُ َقهُ .لِ ُتعْ طِ َي َشعْ َب ُه َمعْ ِر َف َة ْال َخالَ ِ
79
ين فِي ُّ
ِي
الظ ْل َم ِة َوظِ الَ ِل ْال َم ْو ِ
ت لِ َكيْ َي ْھد َ
ِب َھا ا ْف َت َقدَ َنا ْال ُم ْش َر ُق م َِن ْال َعالَ ِء .لِيُضِ ي َء َعلَى ْال َجالِسِ َ
يق ال َّسالَ ِم«“.
أَ ْقدَ ا َم َنا فِي َط ِر ِ
ُس”ُ .تظھر ھذه حضور وقوة الروح القدس الذي كان فعاالً في
" 67 :1ٱ ْم َتألَ مِنَ ُّ
وح ا ْل ُقد ِ
الر ِ
العالم حتى قبل يوم الخمسين .انتبھوا أال تفصلوا أو تميزوا جذريا ً بين أعمال الروح القدس في
العھد القديم وأعماله في العھد الجديد .الفرق ھو فقط في الشخصنة أو طريقة ظھور الروح القدس
في العھد الجديد )انظر الموضوع الخاص على  ،(12 :12وليس في أعماله.
◙ " َت َن َّبأ َ” .انظر الموضوع الخاص التالي.
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موضوع خاص :النبوءة في العھد الجديد
 -Iالنبوءة في العھد الجديد ليست نفسھا كما في النبوءة في العھد القديم ) ،(BDB 611والتي لھا
المعنى الرّ باني ألنھا إعالنات موحى بھا من ﷲ )أع 21 ،18 :3؛ رو .(26 :16 :األنبياء وحدھم
كان في مقدورھم أن يكتبوا الكتابات المق ّدسة.
أُ -دعي موسى نبيا ً )تث .(21 -15 :18
ب -األسفار التاريخية )يشوع -ملوك ]ما عدا راعوث[( كانت ُتدعى "األنبياء
السابقين" )أع .(24 :3
ّ
ج -األنبياء كانوا يحلون محل الكاھن األعظم كمصدر للمعلومات من ﷲ
)أشعياء -مالخي(.
د -القسم الثاني من القانون العِبري ھو "األنبياء" )مت 17 :5؛ 40 :22؛ لو
16 :16؛ 27 ،25 :24؛ رو .(21 :3
 -IIيُستخدم المفھوم في العھد الجديد بطرق عديدة مختلفة.
أ -يُشير إلى أنبياء العھد القديم ورسالتھم الموحى بھا )مت 23 :2؛ 12 :5؛
13 :11؛ 14 :13؛ رو .(2 :1
ب -يشير إلى رسالة إلى فرد معين أكثر منھا إلى جماعة م ّتحدة )أي أنبياء
العھد القديم تكلّموا بالدرجة األولى إلى إسرائيل(.
ج -يشير إلى ك ّل من يوحنا المعمدان )مت 9 :11؛ 5 :14؛ 26 :21؛ لو :1
 (76ويسوع كمعل َنين لملكوت ﷲ )مت 57 :13؛ 46 ،11 :21؛ لو 24 :4؛ 16 :7؛ 33 :13؛
 .(19 :24وأعلن يسوع أيضا ً أنه أعظم من األنبياء )مت 9 :11؛ 41 :12؛ لو .(26 :7
د -أنبياء آخرون في العھد الجديد.
 -1حياة يسوع الباكرة كما يدوّ نھا إنجيل لوقا )أي ذكريات مريم(.
أ .أليصابات )لو .(42 -14 :1
ب .زكريا )لو .(79 -67 :1
ج .سمعان )لو .(35 -25 :2
د .حنة )لو .(36 :2
 -2تنبؤات ساخرة )قيافا ،يو .(51 :11
ھـ -يشير إلى من يعلن اإلنجيل )لوائح المواھب المعلنة في  1كور -28 :12
29؛ أف .(11 :4
و -يشير إلى موھبة موجودة في الكنيسة )مت 34 :23؛ أع 1 :13؛ :50
32؛ رو 6 :12؛  1كور 29 -22 ،10 :12؛ 2 :13؛ أف  .(11 :4ويمكن لھذا أن يشير أحيانا ً
إلى امرأة )لو 36 :2؛ أع 70 :2؛ 9 :21؛  1كور .(5 -4 :11
ز -يشير إلى سفر الرؤيا الرؤيوي )رؤ 3 :1؛ .(19 ،18 ،10 ،7 :22
 -IIIأنبياء العھد الجديد.
أ -ال يُق ّدمون إعالنا ً موحى به بنفس الطريقة كما فعل أنبياء العھد القديم )أي
الكتابات المق ّدسة( .ھذا القول ممكن بسبب استخدام العبارة "اإليمان" )أي ،معنى إنجيل مكتمل(
المستخدمة في أعمال 7 :6؛ 8 :13؛ 22 :14؛ غل 23 :1؛ 23 :3؛ 10 :6؛ في 27 :1؛ يھوذا
.20 :3
ھذا المفھوم واضح من العبارة الكاملة المستخدمة في يھوذا " ،3اإليمان
المسلَّم مرة للقديسين” .اإليمان "مرّ ة للجميع" يشير إلى الحقائق والعقائد والمفاھيم والتعاليم ذات
المنظور العالمي للمسيحية .ھذا التركيز على أن اإليمان "مسلَّم مرّ ة" ھو األساس الكتابي للوحي
الذي ينحصر الھوتيا ً بكتابات العھد الجديد ،والذي ال يسمح باعتبار كتابات أخرى أو كتابات
الحقة موحى بھا .ھناك عدة مجاالت غامضة ،وغير مؤكدة ،ومبھمة في العھد الجديد ،إال أن
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المؤمنين يؤكدون باإليمان أن ك ّل ما "يحتاجون إليه" من أجل اإليمان والممارسة مُشتم ٌل في العھد
الجديد بوضوح كافٍ .ھذه الفكرة توصف بما يُسمى "مثلّث الوحي”.
 -1أعلن ﷲ نفسه عبر التاريخ )اإلعالن(.
 -2اختار ﷲ ك ّتابا ً معينين من البشر ليُدوّ نوا ويُفسّروا أعماله
)الوحي(.
روحه القدوس ليفتح عقول وقلوب البشر ليفھموا ھذه
 -3وھب ﷲ
َ
الكتابات ،ليس بشكل تحديدي ،بل بما يكفي للخالص وللحياة المسيحية الفعّالة )التنوير( .الفكرة من
ھذه ھي أن ذلك الوحي محدود ومقتصر على ُك ّتاب الكتابات المق ّدسة .وليس من كتابات أو رؤى
أو إعالنات أخرى موثوقة مصادق عليھا .القانون أُغلق .لدينا ك ّل الحق الذي نحتاج إليه لنتجاوب
بشكل مالئم مع ﷲ .ھذه الحقيقة ُترى على أفضل ما يكون في التوافق بين مؤلّفي الكتاب المق ّدس
إزاء الخالف بين المؤمنين المخلصين األتقياء .ما من كاتب أو متكلّم معاصر يمكن أن يصل إلى
مستوى القيادة اإللھية التي تم ّتع بھا ُك ّتاب الكتابات المق ّدسة.
ب -في بعض األحوال يتشابه أنبياء العھد الجديد مع أنبياء العھد القديم.
 -1التنبؤ بأحداث مستقبلية )مثل بولس ،أعمال 22 :27؛ وأغابوس،
أعمال 28 -27 :11؛ 11 -10 :21؛ أنبياء آخرون ُغفل االسم ،أعمال .(23 :20
 -2يعلنون الدينونة )بولس ،أعمال 11 :13؛ .(28 -25 :28
 -3أعمال رمزية تصوِّ ر بشكل حيوي قوي حدثا ً ما )أغابوس ،أعمال
.(11 :21
ج -يعلنون حقائق اإلنجيل أحيانا ً بطرق تنبؤية )أعمال 28 -27 :11؛ :20
23؛  ،(11 -10 :21ولكن ليس ھذا التركيز األولي .التنبؤ الوارد ذكره في  1كورنثوس يعني
بشكل أساسي إيصال أو نقل اإلنجيل ).(39 ،24 :14
د -إنه وسيلة الروح القدس المعاصرة لنقل التطبيقات المعاصرة والعملية
لحق ﷲ بما يتعلق بكل حالة ،أو ثقافة ،أو حقبة زمنية ) 1كور .(3 :14
ھـ -لقد كان األنبياء فعّالين وذوي تأثير كبير في الكنائس البولسية األولى )1
كور 5 -4 :11؛ 29 ،28 :21؛ 9 ،8 ،2 :13؛ ،32 ،31 ،29 ،24 ،22 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 :14
39 ،37؛ أف 20 :2؛ 5 :3؛ 11 :4؛  1تس  (20 :5ويُذكرون في "تعليم الرسل" )(Didache
)الذي ُكتب في أواخر القرن الميالدي األول أو القرن الثاني ،وتاريخه غير محدد بشكل مؤكد(
وفي المونتانية التي ظھرت في القرنين الثاني والثالث في شمال أفريقيا.
 -IVھل توقفت مواھب العھد الجديد؟
أ -تصعب اإلجابة على ھذا السؤال .بيد أن تعريف الھدف من المواھب
يساعد على توضيح المسألة .ھل كان يُقصد بھا تعزيز الكرازة األولى لإلنجيل أم ھي طرق حالية
سائدة في الكنيسة لخدمة الكنيسة والعالم الضال؟
ب -ھل ينظر المرء إلى تاريخ الكنيسة ليجيب على ھذا السؤال أم ينظر إلى
العھد الجديد بحد ذاته؟ ليس في العھد الجديد أية إشارة على أن المواھب الروحية مؤقتة .وأولئك
الذين يحاولون أن يستخدموا  1كور  13 -8 :13لمقاربة ھذه المسألة يسيئون استخدام غاية
المؤلف من كتابة ھذا المقطع ،الذي يؤكد على أن ك ّل شيء ما عدا المحبة سيزول ويفنى.
ج -يمكنني أن أجرؤ على القول أنه وبما أن العھد الجديد ،وليس تاريخ
الكنيسة ،ھو السلطة ،فإن على المؤمنين أن يقرُّ وا على أن المواھب تستمر .مھما يكن من أمر،
أعتقد أن الثقافة تؤثر على التفسير .بعض النصوص الشديدة الوضوح ما عادت ُتطبق أو قابلة
للتطبيق )مثل القُبلة المق ّدسة ،ارتداء النساء للحجاب ،اجتماع الكنائس في البيوت ،الخ( .إن كانت
الثقافة تؤثر على النصوص ،فلماذا ال تؤثر على تاريخ الكنيسة؟
د -ھذا سؤال ال يمكن اإلجابة عليه بشكل محدد وواضح .يؤيد بعض
المؤمنين فكرة "التوقف/االنقطاع" والبعض اآلخر يؤيد "عدم االنقطاع” .وفي ھذا المجال ،كما في
عدة قضايا تفسيرية ،قلب المؤمن ھو الدليل .العھد الجديد غامض وثقافي .الصعوبة ھي في القدرة
على تحديد أي النصوص متأثرة بالثقافة/التاريخ وأيھا تنطبق على جميع األزمان وجميع الثقافات.
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)انظر كتاب  ،How to Read the Bible for All Its Worthالصفحات  19 -14و،77 -69
من تأليف Feeو  .(Stuartوھنا النقطة التي ھي موضع النقاشات حول الحرية والمسؤولية ،التي
نجدھا في رو  13 :15 -1 :14و 1كور  ،10 -8حاسمة أساسية .من المھم أن نجيب على السؤال
بطريقتين:
 -1على ك ّل مؤمن أن يسلك باإليمان في النور الذي لديه .ﷲ ينظر إلى
قلوبنا ودوافعنا.
 -2على ك ّل مؤمن أن يسمح للمؤمنين اآلخرين بأن يسلكوا وفق فھمھم
لإليمان .يجب أن يكون ھناك تسامح ضمن الحدود الكتابية .ﷲ يريدنا أن نحبّ بعضنا بعضا ً كما
ھو يحبّنا.
ھـ -خالصة المسألة ،المسيحية ھي حياة إيمان ومحبة ،وليس الھوتا ً كامالً.
العالقة مع ﷲ التي تؤثر في عالقتنا مع اآلخرين ھي أكثر أھمية من المعلومات الدقيقة المحددة أو
الكمال العقائدي.
 70 -68 :1يشكر زكريا ،والد المعمدان" ،الرّ ب إِلَه إِسْ َرائِي َل" إلرساله المسيّا الموعود .فحوى
النص ال يذكر ابنه بالذات )أي يوحنا( حتى نصل إلى اآليات  .77 -76في ھذا القسم بالذات،
اآليات  75 -71و 79 -78ھي أيضا ً ترنيمة شكران للربّ على الخالص الذي أتى به المسيّا الذي
أرسله )أف .(12 -3 :1
ار ٌك” .انظر التعليق على .45 :1
ُ " 68 :1م َب َ
"الرب إِلَ ُه إِ ْس َرائِيل َ” .ھذه العبارة تحوي ترجمة يونانية السمي ﷲ األكثر شيوعا ً واستخداما ً.
◙
ّ
" -1الرّ ب" تعكس اسم الرّب في خروج  ،14 :3ھذه الكلمة التي تدل على
وصانع للعھد.
ﷲ كمخلّص ،وفادٍ،
ٍ
" -2ﷲ" تعكس االسم العام  ،إيلوھيم )) (Elohimتك  ،(1 :1والذي يدل
على ﷲ كخالق ،ومزوِّ د ،ومؤازر لكل الحياة على ھذا الكوكب.
إن ﷲ الخالق والفادي )تك  (4 :2يُعلن عن نفسه إلى العالم من خالل
تعامالته مع إبراھيم ونسله )تك  .(17 ،15 ،12من إسرائيل سيخرج المسيّا الموعود به من قِبل
ﷲ.

موضوع خاص :أسماء ﷲ

أ .إيل :(BDB 42, KB 48) El
 -1المعنى األصلي من االسم العام القديم الذي يُطلق على ﷲ غير مؤكد ،ومع ذلك
فإن العديد من العلماء والدارسين يعتقدون أنه يتح ّدر من الجذر األ ّكادي الذي يعني "أن يكون
قويا ً" أو "أن يكون مقتدراً" )انظر تكوين 1 :17؛ عدد 19 :23؛ تثنية 21 :7؛ مزمور .(1 :50
 -2في ھيكل البانتيون الكنعاني اإلله األسمى ھو إيل )نصوص رأس شمرا(.
 -3في الكتاب المق ّدس ال يترافق االسم إيل عادة مع تعابير أخرى .ھذه األسماء
المترافقة المركبة صارت طريقة لوصف ﷲ.
أ .إيل أيليون ") El-Elyonﷲ العلّي" ،(BDB 42 & 751 II ،تك -18 :14
22؛ تث 8 :32؛ أش .14 :14
ب .إي ُل ُرئِي ") El-Roiﷲ الذي يرى" أو "ﷲ الذي يعلن عن نفسه"BDB ،
 ،(42 & 909تك .13 :16
ج .إيل شداي") El-Shaddaiﷲُ ْال َق ِديرُ" أو "إله ك ّل الحنان" أو "إله الجبل"،
 ،(BDB 42 & 994تك 1 :17؛ 11 :35؛ 14 :43؛ 25 :49؛ خروج .3 :6
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د .إيل عُالم ") El-Olamاإللَه السَّرْ َمدِي" ،(BDB 42 & 761 ،تكوين :21
 .33ھذا اللقب مرتبط الھوتيا ً بوعد ﷲ لداود) ،صموئيل الثاني .(16 ،13 :7
يل َب ِريث ") El-Beritإله العھد" ،(BDB 42 & 136 ،قضاة 46. :9
ھـ .إِ ِ
 -4إيل يساوي كالً من:
أ" .يھوه" في مز 8 :85؛ أش .5 :42
َ
َ
يك”.
ب" .إيلوھيم" في تكوين 3 :46؛ أيوب " ،8 :5أنا ﷲُ إل ُه ِأب َ
ج" .شداي"في تكوين .25 :49
د" .الغيرة" في خروج 14 :34؛ تثنية 24 :4؛ 9 :5؛ .15 :6
ھـ" .الرحمة" في تثنية 31 :4؛ نحميا .31 :9
و" .األمين" في تثنية 9 :7؛ .4 :32
ز" .العظيم والمروع" في تثنية 21 :7؛ 17 :10؛ نحميا 5 :1؛ 32 :9؛ دانيال .4 :9
ح" .المعرفة" في صموئيل األول .3 :2
ط" .ملجأي القوي" في صموئيل الثاني .33 :22
"اإللَ ُه ْال ُم ْن َتقِ ُم لِي" في صموئيل الثاني .48 :22
يِ .
ك" .القدوس" في أشعياء .16 :5
ل" .القدير" في أشعياء .21 :10
م" .خالصي" في أش .2 :12
نْ .
"العَظِ ي ُم ْال َجبَّارُ" في إرميا .18 :32
ص" .الم َُج َ
ازاة" في إرميا 56. :51
 -5تركيبة مؤلفة من أبرز أسماء ﷲ في العھد القديم ونجدھا في يشوع 22 :22
)إيل ،إيلوھيم ،يھوه ،مكررة(.
ب .عليون :(BDB 751, KB 832) Elyon
 -1المعنى الرئيسي له ھو "السامي"" ،الممجد" ،أو "العالي" )قارن بين تك
17 :40؛  1مل 8 :9؛  2مل 17 :18؛ نح 25 :3؛ إر 2 :20؛ 10 :36؛ مز .(13 :18
ُ -2تستخدم بمعنى يفيد الموازاة مع عدة أسماء وألقاب أخرى .
أ" .إيلوھيم" -مز 2 -1 :41؛ 11 :37؛ .11 :107
ب" .يھوه" -تك 22 :14؛  2صم .14 :22
ج" .إيل شداي" -مز .9 ،1 :91
د" .إيل" -عد .16 :24
ً
ً
ھـ" .إياله" -يُستخدم غالبا في دانيال  6 -2وعزرا  ،7 -4مرتبطا مع
االسم إيليار )االسم اآلرامي الذي يعني َّ
"ﷲ ْال َعلِي"( في دانيال 26 :3؛ 2 :4؛ 21. ،18 :5
 -3يُستخدم غالبا ً مع غير اإلسرائيليين.
صادِق ،تك .22 -18 :14
أَ .م ْلكِي َ
ب .بلعام ،عدد .16 :24
ج .موسى ،ممثالً األمم في تثنية .8 :32
د .إنجيل لوقا في العھد الجديد ،الموجّه إلى األمميين ،يستخدم أيضا ً
المرادف اليوناني )) (Hupsistosقارن 76 ،35 ،32 :1؛ 35 :6؛ 28 :8؛ أعمال 48 :7؛ :16
.(17
ج .إيلوھيم )جمع( ،إيلوه )مفرد( ،ويُستخدم بشكل أكبر في الشعر ).(BDB 43, KB 52
 -1ھذا التعبير ال نجده خارج العھد القديم.
 -2ھذه الكلمة يمكن أن تشير إلى إله إسرائيل أو آلھة األمم )قارن خروج :12
12؛  .(3 :20عائلة إبراھيم كانوا مُشركين )قارن يشوع .(2 :24
 -3يمكن أن يدل على قضاة إسرائيل )قارن خروج 6 :21؛ مزمور .(6 :82
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 -4التعبير إيلوھيم يُستخدم أيضا ً لإلشارة إلى كائنات روحية أخرى )مالئكية ،أو
شيطانية( كما في تثنية ) 8 :32الترجمة السبعينية(؛ مز 5 :8؛ أيوب 6 :1؛ 7. :38
 -5في الكتاب المق ّدس ،ھذا اللقب ھو اللقب أو االسم با )تكوين .(1 :1
يُستخدم حصريا ً حتى تكوين  ،4 :2حيث يُضم إلى يھوه .إنه يشير بشكل أساسي )الھوتيا ً( إلى ﷲ
كخالق ،ومؤازر ،ومانح ك ّل حياة على ھذا الكوكب )انظر مز  .(104إنه اسم مرادف لـ إيل
)انظر تثنية  .(19 -15 :32يمكن أن يتوازى أيضا ً مع يھوه كما أن المزمور ) 14إيلوھيم( ھو
نفسه المزمور ) 53يھوه( ،ما عدا التغير في األسماء اإللھية.
 -6رغم أنه اسم جمع وأنه يُستخدم لإلشارة إلى آلھة أخرى ،إال أن ھذا التعبير
يدل غالبا ً إلى إله إسرائيل ،ولكن يأتي معه الفعل المفرد عادة لإلشارة إلى االستخدام التوحيدي.
 -7ھذا التعبير يرد على فم غير اإلسرائيليين كاسم .
صادِق ،تكوين 22 -18 :14
أَ .م ْلكِي َ
ب .بلعام ،عدد 2 :24
ج .موسى ،ممثالً األمم ،تثنية 8. :32
 -8إنه أمر غريب أن اسما ً شائعا ً إلله بني إسرائيل التوحيدي موجود بصيغة
الجمع! ورغم عدم التأكد ،نورد ھنا بعض النظريات التي ُتفسّر ذلك.
أ .ھناك عدة أسماء جمع في اللغة العِبريُ ،تستخدم غالبا ً
للتأكيد .ونجد مثل ھذا تقريبا ً في قاعدة في النحو العِبري الالحق ُتدعى "جمع الفخامة" ،حيث
يُستخدم الجمع لتعظيم فكرة أو مفھوم ما.
ب .قد يشير ھذا إلى مجلس المالئكة ،الذين يلتقي بھم ﷲ في
السماء والذين يُنفذون أوامره )قارن الملوك األول 23 -19 :22؛ أيوب 6 :1؛ مزمور 1 :82؛
.(7 ،5 :89
ج .وحتى من الممكن أن يعكس ھذا إعالن العھد الجديد عن
ﷲ الواحد في ثالثة أقانيم .في تكوين  1 :1ﷲ يخلق؛ تكوين  2 :1الروح القدس يحضن ليفقس،
ومن العھد الجديد نعلم أن يسوع ھو شريك ﷲ اآلب في الخلق )قارن يوحنا 10 ،3 :1؛ رومية
36 :11؛  1كورنثوس 6 :8؛ كولوسي 15 :1؛ عبرانيين 2 :1؛ .(10 :2
د .يھوه ).(BDB 217, KB 394
 -1ھذا اسم يشير إلى ﷲ صانع العھد؛ وﷲ المخلّص ،والفادي! البشر
يخلفون العھود ،ولكن ﷲ أمين لكلمته ووعده وعھده )انظر مزمور  .(103ھذا السم يُذكر أوالً في
ترافق مع االسم إيلوھيم في تكوين  .4 :2ليس ھناك روايتي خلق في تكوين  ،2 -1بل توكيدين:
) (1ﷲ كخالق الكون )المادي( و) (2ﷲ كخالق البشرية بشكل خاص .تكوين  24 :3 -4 :2تبدأ
اإلعالن الخاص عن المكانة المميزة والھدف من الجنس البشري وأيضا ً مشكلة الخطيئة والتمرد
الذي ارتكبه اإلنسان رغم وضعه الفريد.
ُ
ِئ أنْ ي ُْد َعى ِباسْ ِم الرّ ب"
 -2في تكوين  26 :4يرد القول" :حينئذ ا ْبتد َ
)يھوه( .ولكن خروج  3 :6تدل ضمنا ً على أن شعب العھد األوائل )اآلباء وعائالتھم( عرفوا ﷲ
فقط باسم إيل شداي .االسم يھوه فُسِّر مرة واحدة فقط في خروج  ،16 -13 :3وخاصة في اآلية
 .14ولكن كتابات موسى ُتفسّر غالبا ً الكلمات اعتماداً على كلمات شائعة مألوفة ،وليس استناداً إلى
علم أصل األلفاظ وتاريخھا )انظر تكوين 5 :17؛ 36 :27؛  .(35 -13 :29ھناك عدة نظريات
ُتفسر معنى ھذا االسم )مأخوذاً من .(IDB, vol. 2, pp. 409-11
ً
محبة م ّتقد ًة”.
أ .من الجذر العربي" ،يُبدي
ب .من الجذر العربي" ،يھُب" )يھوه كا العاصفة(.
ج .من جذر أوغاريتي )كنعاني( "يتكلم”.
د .بنا ًء على نقش فينيقي ،كاسم فاعل يعني "الذي يُؤازر"
أو "الذي يُؤسِّس”.
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ھـ .من الصيغة العِبرية كال  Qalوالتي تعني "الكائن" ،أو
"الحاضر" )بالمعنى المستقبلي" ،الذي سيكون"(.
و .من الصيغة العِبرية ھيفيل " Hiphilالذي يُحدث
الكينونة”.
"الحي أبداً ،الحي األوحد وحده”.

ز .من الجذر العِبري "يحيا" )مثال ،تكوين  ،(20 :3بمعنى

ح .من سياق النص في خروج  16 -13 :3كتحوير في
صيغة الناقص المُستخدمة بمعنى تام" :سأستمر في أن أكون ما اعتدت أن أكون" أو "سأستمر في
أن أكون ما كنت عليه دائما ً" )انظر J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Old
 ،Testament,ص .(67 .االسم الكامل ليھوه يُعبر عنه غالبا ً بشكل مختصر أو ربما ھكذا كانت
الصيغة األصلية.
) (1ياه )مثال ،ھللو-ياه ،BDB 219 ،انظر
خروج 2 :15؛ 16 :17؛ مز 9 :89؛ .(35 :104
) (2ياھو )النھاية "يا" في األسماء ،مثل
أشعيا(.
) (3يو )"يو" التي تبدأ بھا بعض األسماء ،مثل
يشوع أو يوئيل(.
 -3في اليھودية الالحقة ،اسم العھد ھذا صار مق ّدسا ً )اسم يھوه الرّ باعي( الذي كان
اليھود التل ّفظ به لئال يُخالفوا الوصية الواردة في خروج 7 :20؛ تثنية 11 :5؛  .13 :6ولذلك
استبدلوا التعبير العِبري بمعنى "مالك"" ،سيد"" ،زوج"" ،رب"" -أدون" أو "أدوناي" )ربي(.
وعندما كانوا يصلون إلى اسم يھوه في قراءتھم لنصوص العھد القديم كانوا يلفظون "رب” .وھذا
ھو السبب في أن االسم يھوه قد ُكتب "رب" في ك ّل الترجمات.
 -4كما الحال مع إيل ،يھوه ُيدمج غالبا ً مع تعابير أخرى لتأكيد صفات معينة من إله
عھد إسرائيل .ھناك الكثير من التراكيب في األسماء ،ولكن نذكر ھنا بعضا ً منھا.
أ .يھوهِ -يرْ ا ْه )الرّ ب سوف يدبّر (BDB 217 & 906 ،تك :22
.14
ب .يھوه -رفا )الرّ ب شافيك ، BDB 217 & 950 ،اسم فاعل
 ،(Qalخروج .26 :15
ج .يھوهِ -نسِّي )الرّ ب رايتي ،(BDB 217 & 651 ،خروج :16
.15
َّ
ُ
َ
ِّ
د .يھوه-مقدشكم )الرّ ب الذِي ُيقد ُسك ْم ،BDB 217 & 872 ،اسم
فاعل  ،(Pielخروج .13 :31
ُ
َ
ھـ .يھوه -شلوم )الرّ ب سالمنا ،(BDB 217 & 1022 ،قضاة :6
.24
ْ
ُ
)ربّ الجُ نود 1 ،(BDB 217 & 878 ،صم
و .يھوه-صباؤوت َ
11 ،3 :1؛ 4 :4؛ 2 :15؛ وغالبا ً ما نجدھا في كتب األنبياء.
ز .يھوه -روعي )الرّ ب راعيَّ  ،BDB 217 & 944 ،اسم
فاعل  ،(Qalمز .1 :23
ح .يھوه -صدقينو )الرّ ب ِبرُّ َنا ،(BDB 217 & 841 ،إر :23
.6
ط .يھوهَ -ش َّم ْه )الرّ ب ھناك ،(BDB 217 & 1027 ،حز :48
.35
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◙ "ا ْف َت َقدَ ” .ھذا االفتقاد من قِبل الرّ ب كان في شخص وعمل يسوع .يسوع حقق الفداء ،ليس فقط
لشعب إسرائيل ،بل للعالم كله )تك 50 :3؛ 3 :12؛ خر .(6 -5 :19
ِدَاء “ .انظر الموضع الخاص أدناه.
◙ "ف ً

موضوع خاص :الفداء/يفدي
 -Iالعھد القديم
أ -في المقام األول ھناك كلمتان تشريعيتان قانونيتان عِ برانيتان تعبّران عن
ھذه الفكرة.
 ،(BDB 145, I) (Ga’al) -1والتي تعني بشكل رئيس "يحرّ ر بدفع
فدية” .وھناك صيغة من الكلمة ) (go’elتضيف إلى ھذا المفھوم فكرة وساطة شخصية ،عادة ما
تكون عضواً في العائلة )أي مفت ٍد قريب( .ھذا الجانب الثقافي من حق استرجاع أشياء ،أو
حيوانات ،أو أرض )ال  ،27 ،25أو أقارب )راعوث 14 :4؛ أش  (22 :29تحوّ ل الھوتيا ً ليُطبَّق
على تحرير الرّ ب )يھوه( إلسرائيل من مصر )خر 6 :6؛ 13 :15؛ مز 2 :74؛ 50 :77؛ إر
 .(11 :31فيصبح "الفادي" )أيوب 25 :19؛ مز 14 :19؛ 35 :78؛ أمثال 11 :23؛ أش :41
14؛ 14 :43؛ 24 ،6 :44؛ 4 :47؛ 17 :48؛ 26 ،7 :49؛ 8 ،5 :54؛ 20 :59؛ 16 :60؛
60 :63؛ إر .(34 :50
 ،(BDB 804) (Padah) -2والتي تعني بشكل أساسي "يُحرّ ر" أو
ينقذ”.
أ .افتداء األبكار )خر 40 ،30 :30؛ وعدد .(17 -15 :80
ب .االفتداء الجسدي يغاير االفتداء الروحي )مز .(15 ،8 ،7 :49
ج .سيحرّ ر يھوه إسرائيل من خطيئتھم وتمردھم )مز .(8 -7 :130
ب -الفكرة الالھوتية تشتمل على عدة بنود ذات صلة.
 -1ھناك حاجة ،وعبودية ،ومصادرة ،وسجن.
أ .جسدية.
ب .اجتماعية.
ج .روحية )مز .(8 :130
 -2ال بد من دفع ثمن لقاء الحرية واالنعتاق واالسترداد.
أ .عن شعب إسرائيل )تث .(8 :7
ب .عن األفراد )أي 27 -25 :19؛ .(28 :33
 -3يجب أن يقوم أحدھم بدور الوسيط والمتبرع .كلمة ) (gaalتتضمن
المعنى بأن ھذا يكون عادة فرداً من العائلة أو نسيبا ً قريبا ً )أي .(BDB 145 ،go’el
 -4غالبا ً ما يصف يھوه نفسه بكلمات مرتبطة بالعائلة:
أ .أب.
ب .زوج.
ج .فادٍ/منتقم نسيبٌ قريب.
الفداء كان يضمنه وكيل يھوه الشخصي؛ كان يُدفع ثمن ويتحقق
الفداء.
 -IIالعھد الجديد
ُ
أ -ھناك عدة كلمات تستخدم لتعبّر عن المفھوم الالھوتي.
 1) (Agorazō) -1كور 20 :6؛ 23 :7؛ 2بط 1 :2؛ رؤ 9 :5؛ :14
 .(4 -3ھذا مصطلح تجاري يدل على الثمن الذي يُدفع لقاء شيء ما .نحن شعب اش ُترينا بالدم وال
سيطرة لنا على حياتنا الخاصة .نحن نخصّ المسيح.
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) (Exagorazō) -2غل 13 :3؛ 5 :4؛ أف 16 :5؛ كول  .(5 :4ھذا
ناموس يقوم
أيضا ً مصطلح تجاري .إنه يدل على موت يسوع ال َبدَ ليّ ع ّنا .لقد حمل يسوع "لعنة"
ٍ
على أساس اإلنجاز )الناموس الموسوي() .أف 16 -14 :2؛ كور  ،(14 :2ھذا الناموس الذي ما
كان البشر الساقطون ليستطيعوا أن يح ّققوه .لقد حمل يسوع اللعنة )تث  (23 :21ع ّنا جميعا ً )مر
45 :10؛  2كور  .(21 :5في يسوع ،امتزجت عدالة ﷲ ومحبته فبزغ عنھا غفرانٌ كام ٌل منه،
وقبو ٌل لديه ،ودخو ٌل إليه.
 (Luō) -3وتعني "يحرّ ر”.
أ" ،(Lutron) .فدية" )مت 28 :20؛ مر  .(45 :10ھناك كلمات
قوية تفوَّ ه بھا يسوع تتعلق بھدف مجيئه ليكون مخلّصا ً للعالم بتسديد دين خطيئ ٍة لم يكن مدينا ً بھا
)يو .(29 :1
ب" ،(Lutroō) .يُحرِّ ر”.
) (1يفدي إسرائيل )لو .(21 :24
) (2يبذل نفسه لكي يفدي ويطھّر الشعب لنفسه )تيطس .(14 :2
) (3يكون بديالً بال عيب وال دنس ) 1بط .(19 -18 :1
ج" ،(Lutrōsis) .الفداء"" ،االنعتاق" أو "التحرير”.
) (1نبوءة زكريا عن يسوع ،لو .68 :1
) (2تسبيح ح ّنة ألجل يسوع ،لو .38 :2
) (3ذبيحة يسوع التي ھي أفضل والمقدمة مرة واحدة ،عب :9
.12
(Apolytrōsis) -4
أ .الفداء عند المجيء الثاني )أع .(21 -19 :3
) (1لو 28 :21
) (2رو 23 :8
) (3أف 14 :1؛ 30 :4
) (4عب 15 :9
ب .الفداء بموت المسيح.
) (1رو 24 :3
) 1 (2كور 30 :1
) (3أف 7 :1
) (4كول 14 :1
 1) (Antilytron) -5تيم  .(6 :2ھذا نص حاسم )كما في تيطس :2
 (14يربط التحرير بموت يسوع البدلي على الصليب .إنه الذبيحة الوحيدة والوحيدة المقبولة ،الذي
مات عن "الكل" )يو 29 :1؛ 17 -16 :3؛ 42 :4؛  1تيم 4 :2؛ 10 :4؛ تي 11 :2؛  2بط 9 :3؛
 1يو 2 :2؛ .(14 :4
ب -المفھوم الالھوتي في العھد الجديد.
 -1البشر مستعبدين للخطيئة )يو 34 :8؛ رو 18 -10 :3؛ .(23 :6
 -2عبودية اإلنسان للخطيئة أعلن عنھا الناموس الموسوي في العھد
القديم )انظر غل  (3وعظة يسوع على الجبل )انظر متى  .(7 -5أعمال البشر صارت حكما ً
للموت )انظر كول .(14 :2
 -3لقد جاء يسوع ،حمل ﷲ الذي بال خطيئة وبال عيب ،ومات بدالً
ع ّنا )يو 29 :1؛  2كور  .(21 :5وقد اش ُترينا من الخطيئة لكي نخدم ﷲ )رو .(6
 -4بالمعنى الضمني ،الرّب ويسوع كالھما "أنسباء قريبين" يعملون
لصالحنا ومن أجلنا .وھذا يكمل االستعارات العائلية )أي ،األب ،الزوج ،االبن ،األخ ،النسيب
القريب(.
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 -5لم يكن الفداء ثمنا ً يُق ّدم للشيطان )كما في الھوت القرون الوسطى(،
بل مصالحة بين كلمة ﷲ وعدالته مع محبته وتدبير العناية الكامل في المسيح .على الصليب ،ت ّم
استرداد السالم ،وغفران التمرّ د البشري ،وصارت صورة ﷲ في اإلنسان اآلن فعّالة بشكل كامل
من جديد في شِ ركة وصداقة حميمة.
 -6ال يزال ھناك جانب مستقبلي من الفداء )رو 23 :8؛ أف 14 :1؛ :4
 ،(30يشتمل على قيامة أجسادنا والعالقة الشخصية الحميمة مع ﷲ الثالوث .أجسادنا المُقامة
ستكون مثل جسد المسيح ) 1يو  .(2 :3لقد كان له جسد مادي ،ولكن له جانب بعدي إضافي .من
الصعب تحديد المفارقة في  1كور  19 -12 :15مع  1كور  .58 -35 :15من الواضح أن ھناك
جسد أرضي مادي ،وسيكون ھناك جسد سماوي روحي .يسوع كان يتمتع بكليھما.
ص” .كانت قرون الحيوان في العھد القديم ترمز إلى قوة ذلك الحيوان )تث :33
َ " 69 :1ق ْرنَ َخالَ ٍ
17؛ مز 10 :92؛ زك  .(21 -18 :1كانت ُتستخدم لوصف قوة األشرار )مز  (10 :75واألبرار
) 1صم 1 :2؛ مز 10 :75؛ 18 :89؛ .(14 :148
ھذا المصطلح الثقافي صار قيد االستخدام لإلشارة إلى القوة الفعالة للمذبح
الذي ُتق َّدم عليه الذبائح )خر 2 :27؛ 10 :30؛  1مل 50 :1؛  .(28 :2ومن ھنا نشأ وتطور
مفھوم ﷲ الحامي القوي لخالص المرء ) 2صم 2 :22؛ مز .(2 :18
◙ "فِي َب ْي ِ
معان من العھد القديم.
دَاو َد َف َتاهُ” .ھذه العبارة تستحضر إلى األذھان عدة
ت ُ
ٍ
 -1الكلمة الرئيسة ھي "بيت" وسياق النص الرئيس ھو  2صم  .7ومن ھذا
الوعد المِسياني يأتي مز  17 :132وأش  .1 :11المسيّا سيكون من سبط يھوذا )تك  (49ومن
عائلة يسى )مت 1 :1؛ لو 32 :1؛ يو 42 :7؛ أع 23 :13؛ رو 3 :1؛ رؤ .(16 :21
 -2كلمة "فتى" كانت لقب تشريف ويُطلق على موسى ويشوع.
 70 :1الحديث ھنا في صيغة الغائب ھو عن الروح القدس الذي في اآلية  .67ھذا ھو التأكيد
للعھد الجديد على الوحي ووثاقة الصلة لنبوءة العھد القديم )رو 2 :1؛ 21 :3؛  .(26 :16وھي
أيضا ً تأكيد على أقنومية الروح القدس .انظر كتاب ) ،(Christian Theologyالطبعة الثانية،
الصفحات  ،878 -875للكاتب  .Millard J. Ericksonانظر الموضوع الخاص على .12 :12
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

" ُم ْن ُذ الدَّ ھْ ِر"
ِيم"
" ُم ْن ُذ ا ْل َقد ِ

المشتركة
البولسية

:
:

ديم َّ
مان"
الز ِ
"مِنْ َق ِ
"في َّ
الغابر"
الز َم ِن
ِ

ھذه العبارة متصلة بأنبياء العھد القديم .لقد وُ ضِ عت لوصف "األنبياء
القديسين" )انظر أع  .(21 :3إن المغزى الالھوتي منھا ھو أن مِسيانية يسوع لم تكن اختراعا ً
جديداً ظھر في اآلونة األخيرة ،بل ھي نبوءة قديمة موحى بھا من ﷲ .فھو سيمنح الخالص
الجسدي )العھد القديم( والروحي )العھد الجديد( لشعب إسرائيل وغيرھم )مت 20 -18 :28؛ لو
47 :24؛ أع .(8 :1
َ 71 :1
ص” .الكلمة "خالص" في العھد القديم لھا معنى رئيس وھو التحرير الجسدي المادي
"خالَ ٍ
)اآلية  .(74وھذه تستھل اقتباسا ً من المزمور .10 :106
72 :1
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فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

ص َن َع َر ْح َم ًة َم َع آ َبائِ َنا"
"لِ َي ْ
الر ْح َم َة َن ْح َو آ َبائِ َنا"
"لِ ُيتِ َّم َّ

المشتركة
البولسية

:
:

"ور ً
حمة مِن ُه آلبائِنا"
َ
ص َن ُع َر ً
حمة الى آبائِنا"
"فھكذا َي ْ

البيتان في اآلية  72متوازيان .العھد الذي قُطع إلبراھيم )تك (17 ،15 ،12
يُذكر بشكل محدد في اآليات  .75 -73وكان ھذا عھداً شرطيا ً يقوم على وعد ﷲ في اآليات -73
74أ والتجاوب اإليماني المالئم في اآليات 74ب.75 -
"ع ْھدَ هُ ا ْلمقدّ س” .انظر الموضوع الخاص أدناه.
◙ َ

موضوع خاص :العھد
ليس من السھل تعريف "عھد"  ،(BDB 136) berithأو تحديدھا .ليس
ھناك فعل مقابل لھا في العِبرية .تبين بالبرھان أن ك ّل المحاوالت الستخراج تعريف أتيمولوجي
ُ
اضطرت العلماء والدارسين إلى التمحص في
غير مقنعة .ولكن تمركزية واضحة للمفھوم قد
استخدام الكلمة لمحاولة تحديد معناھا الوظيفي.
العھد ھو الوسيلة التي بھا يتعامل ﷲ الحقيقي األوحد مع مخلوقاته البشرية.
مفھوم العھد أو الميثاق أو االتفاقية أساسي وحاسم في فھم اإلعالن الكتابي .الشد بين سيادة ﷲ
المطلقة وإرادة اإلنسان الحرة تتبدى بشكل واضح في مفھوم العھد .بعض العھود تستند حصريا ً
على شخص ﷲ وأعماله.
 -1الخلق نفسه )انظر تكوين .(2 -1
 -2دعوة إبراھيم )انظر تكوين .(12
 -3العھد مع إبراھيم )تكوين .(15
 -4االستمرارية والوعد مع نوح )تكوين .(9 -6
مھما يكن من أمر ،إن طبيعة العھد نفسھا تتطلب تجاوبا ً:
 -1باإليمان ينبغي على آدم أن يطيع ﷲ وأال يأكل من الشجرة التي في وسط
عدن.
 -2باإليمان يتوجب على إبراھيم أن يترك عائلته ،وأن يتبع ﷲ ،وأن يص ّدق
وعد ﷲ له بنسل في المستقبل.
 -3باإليمان يجب على نوح أن يبني فلكا ً كبيراً بعيداً عن الماء وأن يجمع
الحيوانات فيه.
 -4باإليمان أخرج موسى بني إسرائيل من مصر إلى جبل سيناء وتلقى
إرشاداً محدداً ألجل حياة دينية واجتماعية مع وعود بالبركات واللعنات )انظر تثنية .(28 -27
نفس الشد الذي بين عالقة ﷲ مع البشر نجده في "العھد الجديد” .الشد يمكن
أن يُرى بشكل واضح بمقارنة حزقيال  18مع حزقيال ) 37 -27 :36عمل يھوه( .ھل يستند
العھد على أعمال ﷲ السمحة أم على تجاوب البشر اإلرادي؟ تلك ھي القضية المركزية في
العھدين القديم والجديد .إن غاية كليھما ھي نفسھا (1) :استعادة ال ِّشركة مع يھوه ،ھذه ال ّشركة التي
فُقدت في تكوين  ، 3و) (2تأسيس شعب بار يعكس شخصية ﷲ.
العھد الجديد الذي في إرميا  34 -31 :31يحل مشكلة الشد بإزالة األداء
البشري كوسيلة للحصول على القبول .شريعة ﷲ تصبح رغبة داخلية بدالً من قانون شرعي
خارجي .ھدف خلق شعب تقي وبار يبقى نفسه ،ولكن المنھج يتغير .لقد أثبت الجنس البشري
الساقط أنه غير أھل أو وافٍ ليعكس صورة ﷲ .لم تكن المشكلة ھي عھد ﷲ ،بل خطيئة وضعف
البشر )انظر رومية 7؛ غالطية .(3
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الشد نفسه الذي في عھود الزمن القديم الشرطية وغير الشرطية يبقى نفسه
ُنجز ليسوع المسيح ،ولكنه يتطلب
في العھد الجديد .الخالص مجاني تماما ً من خالل العمل الم َ
التوبة واإليمان )مبدئيا ً وبشكل مستمر( .إنه بيان وقرار شرعي ودعوة إلى التشبه بالمسيح بآن
معاً ،عبارة داللية إلى القبول وأمر بالقداسة .المؤمنون ال يخلصون بإنجازاتھم ،بل بالطاعة )انظر
أفسس  .(10 -8 :2الحياة التقية تصبح البرھان على الخالص ،وليس وسيلة الخالص .على ك ّل
حال ،الحياة األبدية لھا مواصفات يمكن مالحظتھا أو رؤيتھا .ھذا الشد نراه بشكل واضح في
الرسالة إلى العبرانيين.
ف إلِ ْب َراھِي َم أَ ِبي َنا” .عھد ﷲ مع إبراھيم نجد تدوينا ً عنه في األصحاحين
س َم الَّذِي َحلَ َ
" 73 :1ٱ ْل َق َ
 12و ،15ولكن ھذا الحلف الخاص نجده في تكوين  .19 -16 :22ويذكر بولس ھذا الحلف/الوعد
عدة مرات في رومية  ،4حيث ّ
يوثق أن الخالص اإللھي يستند دائما ً إلى ) (1رحمة ﷲ ومبادرته
لقطع العھد و) (2تجاوب البشر باإليمان.
 74 :1ھدف الفداء البشري ھو خدمة اإلنسان  .ھذا أُسُّ فكر بولس في رومية .6
الخوف من ﷲ سببه الخطيئة .المسيح يزيل عقوبة الخطيئة ويستعيد "صورة
ﷲ" )تك  (27 -26 :1في الجنس البشري الساقط ،وھكذا تصبح ال ِّشركة والصداقة بدون خوف
ممكنة من جديد ،كما كانت في ج ّنة عدن.
س ٍة” .انظر الموضوع الخاص" :قدوس" ،على .35 :1
َ " 75 :1قدَا َ
◙ " ِب ٍّر” .انظر الموضوع الخاص على .6 :1
"وأَ ْن َ
الص ِب ُّي َن ِب َّي ا ْل َعل ِِّي ُتدْ َعى” .ھذا القول كان مُجفالً إذ أنه في ذلك الوقت لم يكن
ت أَ ُّي َھا َّ
َ 76 :1
ھناك نبي في إسرائيل منذ مالخي ،على مدى  400سنة.
لقب ْ
"ال َعلِيِّ " ) (hupsistosيأتي من الترجمة السبعينية للكلمة العِبرية
) .(Elionينطبق أوالً على ﷲ في تك  22 ،20 ،19 ،18 :14في عالقة مع ملكي صادق )عب
 (1 :7ومن جديد في عدد  16 :24في عالقة مع بلعام.
يستخدم موسى ھذا اللقب في اإلشارة إلى ﷲ في تث ) 8 :32انظر أع :17
 .(26ويُستخدم عدة مرات في المزامير )13 :18؛ 35 :78؛ .(27 :89
ُك ّتاب األناجيل يستخدمونه عدة مرات في ارتباط مع يسوع كونه يُدعى ابن
العليّ )32 :1؛ مر 7 :5؛ وفي موازاة للوقا  (28 :8وھنا في ھذا النص ،مع يوحنا المعمدان كنبي
للعليّ  .انظر كتاب ) ،(Synonymsof the Old Testamentص ،35 .للكاتب Robert B.
.Girdlestone
الرب لِ ُتعِدَّ ُط ُر َق ُه” .كان اليھود يتوقعون سابقا ً للمسيح ،وبسبب مال  5 :4كانوا
◙ " َت َت َقدَّ ُم أَ َما َم َو ْج ِه ّ
يتوقعون أن يتجسّد إيليا من جديد .كان يوحنا المعمدان يلبس ثيابا ً ويعيش بشكل يشبه إيليا كثيراً .لم
ير يوحنا نفسه في ھذا الدور )يو  ،(21 :1ولكن يسوع يقول أنه حقق ھذه النبوءة )مت .(14 :11
َ
ً
يصف يوحنا نفسه )لو  (6 -2 :3مستخدما ھذا االقتباس نفسه من مال ) 1 :3انظر أش -3: 40
.(4
كلمة "الرّ ب" ھي طريقة لترجمة االسم "يھوه” .إنھا تشير إلى إله العھد مع
إسرائيل )17 -16 :1؛ مال 1 :3؛ أش  .(4 -3 :40يوحنا يُع ُّد الطريق لمجيء يھوه من خالل
المسيّا اآلتي من عنده.
 77 :1خدمة يوحنا في إعداد الناس بمجيء المسيح كان لھا ھدف ثالثي الجوانب.
 -1أن يُبرز معنى الحاجة الروحية )أي ،معمودية التوبة(.
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 -2أن يؤتي الناس بمعرفة الخالص )أي ،توبوا وآمنوا( في رحمة ﷲ،
ومسيّا ﷲ ،وعناية ﷲ التدبيرية اآلتية حاالً )لو .(15 :1
 -3أن يد ّل على يسوع )يو .(37 -35 ،34 -29 :1
ال يستطيع يوحنا أن يؤتي بالخالص عن طريق مغفرة الخطايا ،ولكنه يدل
على ذاك الذي يستطيع ذلك وسيفعل ذلك -أال وھو يسوع الناصري.
" 78 :1بأ َ ْح َ
شاءِ َر ْح َم ِة إِلَ ِھ َنا” .إنھا طبيعة ﷲ اآلب نفسھا التي ال تتبدل )مل  ،6 :3ورغم أنھا قد
تعكس أش  2 :9أو  ،(1 :60التي أرسلت المسيّا )يو  .(16 :3الرحمة ھي المفتاح إلى "التعيين
السابق" )رو 18 ،16 ،15 :9؛ .(32 ،31 ،30 :11
الكلمة اليونانية المترجمة "حانية" ھي حرفيا ً ) ،(splagchnonوالتي كانت
تشير إلى "أحشاء" الذبيحة ،ھذه التي كان يأكلھا الكنعانيون والتي كان اليھود يق ّدمونھا ليھوه على
مذبح األضاحي في خيمة االجتماع )خر 13 :29؛ ال 15 ،10 ،4 -3 :3؛ 9 -8 :4؛ 4 -3 :7؛ :8
25 ،16؛ .(16 ،10 :9
لقد كان القدماء يعتبرون أن المشاعر ھي في ھذه "األعضاء السفلى" )الكبد،
والكليتين ،واألمعاء ،أش 15 :63؛ إر 19 :4؛ وتستمر االستعارة في العھد الجديد 2 ،كور :6
12؛ 15 :7؛ فيل 8 :1؛ 1 :2؛ كول 12 :3؛ فيلمون .(120 ،12 ،7
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

"الَّتِي بِ َھا ا ْف َت َق َد َنا ا ْل ُم ْ
ش َر ُق مِنَ ا ْل َعالَءِ "
"تِ ْل َك الَّتِي َت َف َّقدَ َنا ِب َھا ا ْل َف ْج ُر ا ْل ُم ْ
ش َر ُق مِنَ ا ْل َعالَءِ "
شر ًقا مِنَ ال ُعلى"
" َي َتف َّقدُنا ُم ِ
ب ال َّ
ب لنا منَ العَالءِ افتِقادَ ال َكو َك ِ
ارق"
"ألتي َتجلُ ُ
ش ِ

بما أن ھناك عدة تلميحات إلى مالخي في ھذا التسبيح لزكريا ،فعلى األرجح أنه تلميح
يشير إلى مال 2 :4أ" .ولكم أيھا الم ّتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتھا”.
الكلمة "الشمس" ال تظھر في النص اليوناني ،بل تظھر فقط كلمة "تشرق" )كما الحال في
المقابل السبعيني لمالخي  .(2 :4كلمة "الشمس" لھا أصالن ممكنان.
 -1الرمز في َ
الزرادَ ْشتيّة )أي الديانة الفارسية خالل فترة سبي إسرائيل( عن
إلھھم الصالح العليّ ) ،(Ahura Masdaالذي كان على ھيئة قرص الشمس مع أجنحة.
 -2اللقب اإللھي "العليّ " ) (76 ،32 :1ھو طريقة لإلشارة إلى عطية ﷲ للنور/الشمس
ت يُرمز له بالنور/الشفاء.
خالص آ ٍ
)مز  .(6 -1 :19يتحدث األصحاح  4في مالخي عن يوم
ٍ
ھناك تباينات في المخطوطة اليونانية بما يتعلق بزمن الفعل )حاضر/مستقبل( .نبوءة
مالخي ھي عن المستقبل ،ولكن حدث المسيح بالنسبة إلى يوحنا المعمدان كان حاضراً.
 79 :1ھذه اقتباس من أش ) 2 -1 :9ما يعني أن اآلية  78كان يمكن أن تشير أيضا ً إلى أش :9
 (2كان ھناك عدة دراسات من مالخي لھا ما يوازيھا في أشعياء )أي ،أع ُّدوا طريق الرّ ب( .تبدو
ھذه تالعبا ً لفظيا ً ربّانيا ً آخر على كلمات "شروق الشمس" و"يُضيء”.
كانت نبوءة أشعياء باألصل تشير إلى األسباط األولى المھزومة في شمال إسرائيل والذين
أُخذوا إلى السبي أوالً خالل الغزو الشمالي ألشور في القرن الثامن قبل الميالد .يؤكد
أشعياء أن ھؤالء سيكونون أول من سيسمع األنباء السارّ ة التي ُتنقل إليھم .أول منطقة قام
يھا يسوع بخدمته كانت الجليل.
السالَ ِم” .ھا ھنا مصدر المبني للمعلوم في األسلوب الخبري من
يق َّ
◙ " َي ْھد َ
ِي أَ ْقدَا َم َنا فِي َط ِر ِ
الكلمة اليونانية "يُوجِّ ه” .يُستخدَ م لثالث مرات في العھد الجديد :مرة ھنا ومرتان مع بولس
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في رسالتيه إلى أھل تسالونيكي ) 1تس 11 :3؛  2تس  .(5 :3وفي ھذه األماكن الثالثة
يُؤكد على إرشاد وقيادته .يرتبط ھذا في السبعينية بـ "اإلبقاء على الطريق القويم" )أي،
ُوصف اإليمان في العھد القديم بطريق واضح .على شعب ﷲ أن يتبعوا
طريق ﷲ( .ي َ
الطريق ،وأن يبقوا في المسلك المستقيم .وليس صدفة أن الكنيسة األولى في أعمال الرسل
ُتدعى "الطريق”.
فاندايك -البستاني80 :1 :
80
ُ
ْ
إلسْ َرائِي َل”.
وح َو َك َ
" أَمَّا الص َِّبيُّ َف َك َ
ُور ِه ِ
اري إِلَى َي ْو ِم ظھ ِ
ان فِي ال َب َر ِ
ان َي ْنمُو َو َي َت َق َّوى ِبالرُّ ِ
شبه ھذه كثيراً وصف نمو يسوع ،جسديا ً وروحيا ً معا ً
" 80 :1أَ َّما َّ
الص ِب ُّي َف َكانَ َي ْن ُمو َو َي َت َق َّوى”ُ .ت ِ
).(40 :2

موضوع خاصُ :ي َق َّوى

ھذه الكلمة ) (krataioōفي المبني للمجھول ُتستخدم عدة مرات في العھد

بمعان مختلفة.
الجديد
ٍ

 -1نمو يسوع الطبيعي كإنسان ،يو .40 :2 ،80 :1
 -2المؤمنون وقد تقووا بالروح القدس ،أف .16 :6
 -3وجوب أن يكون المؤمنون راسخين أو موطدي العزم في إيمانھم
بمواجھة الصراعات الداخلية في كنيسة كورنثوس 1 ،كور .13 :16

وح” .كما الحال غالباً ،المسألة التفسيرية ھي ،ھل تشير ھذه إلى الروح القدس أم إلى
"ب ُّ
◙ ِ
الر ِ
ً
روح يوحنا البشرية؟ من الممكن أن تكون اإلشارة إلى كليھما ،استنادا إلى التلميح الذي يعود إلى
أش .2 -1 :11

موضوع خاص :الروح ) (PNEUMAفي العھد الجديد

الكلمة اليونانية التي تعني "الروح" ُتستخدم بطرق عديدة في العھد الجديد .فيما يلي بعض
التصنيفات الممثلة لھا وأمثلة عنھا.
أ -إشارة إلى ﷲ الثالوث:
 -1إلى اآلب )يو .(24 :4
 -2إلى االبن )رو 10 -9 :8؛  2كور 7 :3؛ غل 6 :4؛  1بط .(11 :1
 -3إلى الروح القدس )مر 11 :1؛ مت 16 :3؛ 20 :10؛ يو 8 ،6 ،5 :3؛
39 :7؛ 17 :14؛ أع 4 :2؛ 9 :5؛ 35 ،29 :8؛ رو 4 :1؛ 16 ،11 :8؛ 1كور ،11 ،10 ،4 :2
14 ،13؛ .(7 :12
ب -إلى قوة الحياة البشرية:
 -1ليسوع )مر 12 :8؛ يو 38 ،33 :11؛ .(21 :13
 -2للجنس البشري )مت 43 :22؛ أع 59 :7؛ 16 :17؛ 22 :20؛ رو :1
9؛ 16 :8؛  1كور 11 :2؛ 5 -3 :5؛ 35 :7؛ 45 :15؛ 18 :16؛  2كور 13 :2؛ 13 :7؛ فيل
23 :4؛ كول .(5 :2
ج -إلى العالم الروحي:
 -1الكائنات الروحية.
أ .الصالحة )أي ،المالئكة ،أع 9 -8 :23؛ عب .(14 :1
ب .الشريرة )أي ،الشيطانية ،مت 16 :8؛ 1 :10؛ 45 ،43 :12؛ أع
16 :5؛ 7 :8؛ 16 :16؛ 21 -12 :19؛ أف .(12 :6
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ج .األشباح )لو .(37 :24
 -2البصيرة الروحية )مت 3 :5؛ 41 :26؛ يو 6 :3؛ 23 :4؛ أع 25 :18؛
21 :19؛ رو 29 :2؛ 6 :7؛ 10 ،4 :8؛ 11 :12؛  1كور .(37 :14
 -3األمور الروحية )يو 63 :6؛ رو 29 :2؛ 15 ،9 ،5 ،2 :8؛ 27 :15؛ 1
كور 11 :9؛ .(12 :14
 -4المواھب الروحية ) 1كور 1 :12؛ .(1 :14
 -5وحي الروح القدس )مت 43 :22؛ لو 27 :2؛ أف .(17 :1
 -6الجسد الروحاني ) 1كور .(45 -44 :15
د -وھي تميز:
 -1موقف العالم )رو 15 :8؛ 8 :11؛  1كور .(12 :2
 -2عملية التفكير عند البشر )أع 10 :6؛ رو 6 :8؛  1كور .(2 :4
ھـ -العالم المادي:
 -1الريح )مت 27 ،25 :7؛ يو 8 :3؛ أع .(2 :2
 -2ال َّن ْفسْ )أع 25 :17؛  2تس .(8 :2
من الواضح أن ھذه الكلمة يجب أن ُتفسَّر على ضوء النص الذي تحويه
مباشرة .ھناك عدة ظالل للمعنى يمكن أن تشير إلى ) (1العالم المادي؛ ) (2العالم غير المنظور؛
) (3وأيضا ً أشخاص من ھذا العالم المادي أو العالم الروحي.
سام في ھذه المرحلة من
الروح القدس ھو أحد الثالوث القدوس الفعّال بشكل ٍ
التاريخ .الدھر الجديد للروح القدس قد أتى .وكل ما ھو صالح ،قدوس ،بارٌّ  ،وحقيقي يعود إليه.
حضوره ،ومواھبه ،وخدمته حاسمة في تأييد اإلنجيل ونجاح ملكوت ﷲ )يو  14و .(16إنه ال
يلفت االنتباه إليه ،بل إلى المسيح )يو  .(14 -13 :16إنه يُجرِّ م ،ويُقنع ،ويتلمَّس.

أسئلة للمناقشة:

ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المق ّدس.
فلك َ
أنت والكتاب المق ّدس والروح
على ك ّل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي َ
ّ
القدس األولية في التفسير .ويجب ّأال تتخلى عن ھذا لصالح مفسّر ما أو معلق ما.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسة
المطروحة في ھذا القسم من السفر .لقد عُني بھا أن تحرِّ ضك على التفكير ال أن تكون مح ِّددة.
 -1لماذا ُتعتبر الوالدة العذرية مفھوما ً كتابيا ً ھاماً؟
 -2كيف ح َّق َق الرو ُح القدس ھذه المھمة؟
 -3كيف نوازن بين عظمة إيمان مريم وكونھا تتمتع بإنسانية سويّة؟
 -4ما الحقيقة الھامة المعلنة في اآليات 53 -51؟
 -5لما ُتع ُّد األلقابُ للملك اإللھي المدرجة في اآلية  6في غاية األھمية لفھمنا ليسوع الناصري؟
 -6أ ّنى لزكريا أن يستطيع االمتالء بالروح القدس قبل يوم الخمسين؟
 -7ما السرّ الھام وراء األصل الداودي للمسيّا؟
 -8لماذا كان اليھود يتوقعون أن يتجسّد إيليا من جديد؟
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ﻟﻮﻗﺎ  -اﻷﺻﺤﺎح 2
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
ميالد يسوع المسيح
ميالد يسوع المسيح
7 - 1 :2
7 - 1 :2
الرعاة والمالئكة
الرعاة والمالئكة
40 -8 :2
20 -8 :2
ختان الطفل يسوع وتقديمه في
الھيكل
40 -21 :2
الصبي يسوع يمكث في الھيكل
52 -41 :2

البولسية
المشتركة
الميالد اإللھي
ميالد يسوع
7 - 1 :2
7 - 1 :2
الرعاة
الرعاة والمالئكة
20 -8 :2
20 -8 :2
الصبي
ختان يسوع وتقديمه تسمية
إلى
وتقدمته
للرب
الھيكل
40 -21 :2
40 -21 :2
يسوع في الھيكل الصبـي يسوع في يسوع بين العلماء
الھيكل
بين المعلمين
52 -41 :2
52 -41 :2
52 -41 :2

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني7 -1 :2 :
2
1
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
االكتِتَابُ األ ﱠو ُل
ْص َر بِأن يُكتَت َ
س قي َ
صد ََر أَ ْم ٌر ِمن أوغ ْسط َ
" َوفِي تِ ْلكَ األَي ِﱠام َ
َب كلﱡ ال َم ْسكونَ ِةَ .وھَذا ِ
4
3
ص ِع َد يُوس ُ
ُف
اح ٍد إِلَى َم ِدينَتِ ِه .فَ َ
ُوريﱠةَ .فَ َذھ َ
َب ْال َج ِمي ُع لِيُ ْكتَتَبُوا ُكلﱡ َو ِ
يرينِيُوسُ َوالِ َي س ِ
َج َرى إِ ْذ َكانَ ِك ِ
ت
اص َر ِة إِلَى ْاليَھُو ِديﱠ ِة إِلَى َم ِدينَ ِة دَا ُو َد الﱠتِي تُ ْدعَى بَيْتَ لَحْ ٍم لِ َكوْ نِ ِه ِم ْن بَ ْي ِ
يل ِم ْن َم ِدينَ ِة النﱠ ِ
أَيْضا ً ِمنَ ْال َجلِ ِ
6
5
َب َم َع َمرْ يَ َم ا ْم َرأَتِ ِه ْال َم ْخطُوبَ ِة َو ِھ َي ُح ْبلَىَ .وبَ ْينَ َما ھُ َما ھُنَاكَ تَ ﱠم ْ
ت أَيﱠا ُمھَا لِتَلِدَ.
دَا ُو َد َوع َِشي َرتِ ِه لِيُ ْكتَت َ
7
ض ٌع فِي ْال َم ْن ِز ِل”.
ت ا ْبنَھَا ْالبِ ْك َر َوقَ ﱠمطَ ْتهُ َوأَضْ َج َع ْتهُ فِي ْال ِم ْذ َو ِد إِ ْذ لَ ْم يَ ُك ْن لَھُ َما َموْ ِ
فَ َولَ َد ِ
“ 1 :2أَ ْم ٌر” .ھذه االكتتابات الرومانية كانت تجري كل  14سنة وقد بدأت على عھد أغسطس
قيصر ) 30ق.م .إلى  14م ،.انظر 1 :3؛ مت  .(17 22نعلم عن ھذه االكتتابات الدورية من بردية
ثان في أع  37 :5وفي كتابات يوسيفوس،
مصرية .لقد كانت تستغرق سنين إلنھائھا .يُذكر إحصاء ٍ
ويُقال أنه جرى عام  6م.؛ ولذلك فإن االكتتاب األول يكون قد بدأ حوالي العام  8ق.م) .انظر أع :5
.(37
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◙ “يُ ْكتَت ََب” .كان ھذا االكتتاب بھدف تحصيل الضرائب والتجنيد العسكري .على كل حال ،كان
اليھود معفيين من الخدمة العسكرية .وربما كان يشتمل أيضا ً على أداء قسم والء لقيصر.
س ُكونَ ِة” .تشير ھذه إلى اإلمبراطورية الرومانية أو العالم المتمدن المعروف آنذاك )5 :4؛
◙ “ا ْل َم ْ
26 :21؛ أع 28 :11؛ 31 ،6 :17؛ 27 :19؛ 5 :24؛ مت 14 :24؛ رؤ  .(10 :3ولعله من
المؤكد أن بعض ھذه النصوص يعكس تأكيداً على نظرية عالمية ،كما في مت 14 :24؛ أع :17
31؛ وعب 6 :1؛ .(5 :2
ثان مذكور في أع  .37 :5ھذه االكتتابات
َ “ 2 :2ھ َذا اال ْكتِت ُ
َاب األَ ﱠو ُل َج َرى” .ھناك إحصاء ٍ
الرومانية كانت تستغرق عدة سنوات إلكمالھا ،وربما تصل إلى  14عاما ً )الدليل من مصر(.
وس” .ھناك مشكلة في ھذا القول والتاريخ المدني .كان كيرينيوس الحاكم المدني على
◙ “ ِكي ِرينِيُ ُ
سوريا عام  6م.
لقد كان القائد العسكري في سوريا ،والتي كانت اليھودية جزء منھا ،من  7 -10ق.م،.
ولكنه لم يصبح قائداً سياسيا ً حتى عام  6م .لقد جاء إلى اليھودية عام  7/6لھدف واضح وھو
االكتتاب ألجل تحصيل الضرائب )يوسيفوس .(Antiq. 18.1-2,26 :وتَ ِر ُد في أحد المراجع
المعلومة بأن كيرينيوس كان موفداً رسميا ً خاصا ً ألغسطس للتعامل مع ال ﱢسبط المتمرد ) Annals,
 (13.48ولذلك فقد كان الحاكم العسكري على سوريا بينما كان  Varasھو الحاكم المدني.
يؤكد كتاب  ،A Translator’s Handbook on the Gospel of Lukeص،105 .
أن كيرينيوس كان يتصرف كممثل شخصي عن اإلمبراطور خالل الفترة  12ق.م .إلى  16م،.
والتي تشتمل على مھمة إدارية متعلقة باالكتتاب .ويؤكد أيضا ً أنه كان حاكما ً على سوريا لمرتين،
من  2 -3ق.م ،.وأيضا ً من  16 -6م .مصدر ھذه المعلومات ھو كتاب Interpreter’s
 ،Dictionary of the Bibleالمجلد  ،3ص.977 -975 .
 .3 :2تشير كلمة “الجميع” إلى الذكور ،وربما الذكور الخاضعين لضريبة الممتلكات )األرض،
المحالت التجارية ،الخ.(.
اح ٍد إِلَى َم ِدينَتِ ِه” .كان ھذا الجانب الفريد المرتبط بالثقافة اليھودية .كان في الناصرة
◙ “ ُك ﱡل َو ِ
عشيرة من سبط يھوذا )عائلة يسﱠى( يعيشون ھناك ،ولكن بالنسبة لعدة عائالت كانت بيت لحم مدينة
أسالفھم.
◙“ 4 :2بَيْتَ لَ ْح ٍم” .كانت ھذه قرية يھوذاوية صغيرة تبعد حوالي  6أميال إلى جنوب غرب
أورشليم وتبعد حوالي  70ميالً إلى جنوب الناصرة .لقد كانت تُعرف في العھد القديم باسم ا ْف َراتَةَ
)تك  ،(19 :35والتي صارت تُعرف باسم بَيْتَ لَحْ ٍم ا ْف َراتَةَ كما يرد في ميخا  .2 :5كانت ھذه طريقة
لتمييزھا عن بيت لحم التي في شمال فلسطين.
تُعرف ھذه المدينة بأنھا المدينة التي كان يعيش فيھا بوعز وراعوث ،سلفي داود الملك
)راعوث  .(11 :4ووالد داود ،يسّى ،كان يعيش في ھذه المدينة أيضا ً ) 1صم  .(12 :17بما أنھا
كانت موطن أسالف داود ،فقد كانت النبوءات تتنبأ والدة يسوع فيھا ،ولكن ھذا ما كان متوقعا ً )مي
2 :5؛ مت 6 ،5 :2؛ يو .(42 :7
يرتِ ِه” .يتساءل المرء كم من النبوءة التي في  2صم  17 -12 :7كان
َش َ
ت دَا ُو َد َوع ِ
◙ “لِ َك ْونِ ِه ِمنْ بَ ْي ِ
في ذھن لوقا ) (32 :1عندما دون ھذه العبارة عن نسب يسوع .قد تكون ھذه العبارة تلميحا ً مباشراً
إلى ھذه الوعود المسيانية في العھد القديم.
“ 5 :2لِيُ ْكتَت ََب َم َع َم ْريَ َم” .يتساءل المرء لماذا سافرت مريم في وقت متأخر من حملھا في حين انه
كان مطلوبا ً من الذكور فقط أن يعودوا إلى موطن أسالفھم.
 -1يوسف لم يُ ِرد أن يتركھا في الناصرة حيث ستتعرض لالنتقاد والتھجم اللفظي
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 -2يوسف أو مريم كان يعرف النبوءة في ميخا  5وأراد تحقيقھا
 -3كان ﷲ يعمل في حياتھم ،في ذلك الوضع الذي كان مجھوالً بالنسبة إلى يوسف ومريم
◙ “ا ْل َم ْخطُوبَ ِة” .تدل اآليات في مت  25 -24 :1إلى المعنى الضمني أنھما كانا متزوجان ،ولكن
لزما ً شرعا ً .كانت الزيجات
زواج لم يكن قد اكتمل .كانت الخطوبة في الثقافة اليھودية رابطا ً ُم ِ
تُرتبھا العائالت وفترة الخطوبة ھذه كانت تدوم عادة حتى السنة.
َ “ 6 :2وبَ ْينَ َما ھُ َما ُھنَاك” .قد تشير ھذه إلى فترة مطولة قضوھا في بيت لحم ،ربما إلبقاء مريم
بعيدة عن الھزء في الناصرة.
“ 7 :2ا ْلبِ ْك َر” .تُستعمل ھذه بمعنى “وريث” في العھد القديم .توحي أيضا ً بأن مريم كان لديھا أوالد
آخرين )مت 56 -55 :13؛ يو .(35 :7
موضوع خاص :ا ْلبِ ْكر
بمعان عديدة متمايزة.
ھذه الكلمة “ا ْلبِ ْكر” ) (prōtotokosتُستخدم في الكتاب المقدس
ٍ
تفوق أو تَبريز االبن البكر في العائلة )مز 27 :89؛ لو
 -1خلفيتھا في العھد القديم تشير إلى ﱡ
7 :2؛ رو 29 :8؛ عب (28 :11
 -2استخدامھا في كول  15 :1ھو بمعنى أن يسوع ھو بكر كل خليقة ،ھذا المعنى الذي قد
يكون تلميحا ً إلى العھد القديم في أم  ،31 -22 :8أو أن يسوع وكيل ﷲ في الخلق )يو 3 :1؛  1كور
6 :8؛ كول 16 -15 :1؛ عب (2 :1
ْ
 -3استخدامھا في كول 18 :1؛  1كور ) 20 :15وھنا( يشير إلى يسوع على أنه بِك ٌر ِمنَ
ت.
األَ ْم َوا ِ
 -4ھذا لقب في العھد القديم يُستخدم لإلشارة إلى المسيا )مز 27 :89؛ عب 6 :1؛ .(23 :12
لقد كان لقبا ً يجمع عدة مفاھيم تشمل أولية ومركزية يسوع .في ھذا السياق يكون البندان  3أو  4ھما
األفضل.
◙ “قَ ﱠمطَ ْتهُ” .ھذه الكلمة ) (BDB 367تعني يلف بقماش ،كما في حالة الذراع المكسورة )حز :30
 .(21تُستخدم لتقميط الطفل الحديث الوالدة في حز ) 4 :16حك  .(4 :7تُستخدم استعاريا ً في
أي .9 :38
من الواضح أن كل جسم الطفل المولود حديثا ً كان يُقمط أو يُلف ألجل تدفئته وحمايته.
وكانت ھذه اإلجراءات تُتبع مع كل األطفال.
◙ “ا ْل ِم ْذ َو ِد” .كان ھذا معلف الطعام للحيوانات األليفة في المنزل )انظر السبعينية ،أش 3 :1؛ أم
 .(4 :14كانت تلك ظروف فظ غير صحية ،ولكنھا كانت منتشرة في كل أرجاء العالم الريفي
القديم.
◙ “ا ْل َم ْن ِز ِل” .الكلمة ) (katalumaغير محددة وقد تشير إلى:
 -1غرفة الضيوف )كانت الحيوانات غالبا ً ما تعيش على مقربة شديدة من مالكيھا ،مر :14
14؛ لو 11 :22؛ انظر كتاب  ،Through Peasant Eyesص ،15 .تأليف
.(Kenneth Bailey
 -2يوستينوس الشھيد ) 168/162 -110ق.م (.يقول أن يسوع كان قد ُولد في مغارة تُستخدم
كزريبة للحيوانات )ھذا األمر المألوف في ھذه المنطقة(.
 -3يقول آخرون أنھا كانت في فسحة سماوية في النزل.
 -4التفسير التقليدي األكثر انتشاراً ھو أنه ُولد في غرفة في المستوى السفلي الذي تتشاركه
الحيوانات مع أصحاب البيت )وليس في نزل(.
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كانت بيت لحم قرية صغيرة جداً .ولست متأكداً أنه كان ھناك كثير من المسافرين ليزدحم بھم
النزل )الكلمة العادية ،pandocheion ،انظر  .(34 :10كانت الثقافة اليھودية تشدد على
االلتزام الثقافي باستضافة األقرباء .لقد كان ھناك الكثير من األقرباء في البلدة الذين جاؤوا
ألجل االكتتاب حتى أنه لم يكن ھناك غرفة ضيوف متوافرة .يستخدم لوقا نفس الكلمة في :22
 11لإلشارة إلى “المنزل” )مر .(14 :14
تُستخدم الكلمة بمجال واسع من المعاني في السبعينية ،ولكن أحدھا ھو غرفة في بيت المرء،
وعادة تكون على السطح ) 1صم 18 :1؛  2صم 6 :7؛  1أخ .(5 :17
فاندايك -البستاني14 -8 :2 :
8
ﱠ
ت اللي ِْل َعلَى َر ِعيﱠتِ ِھ ْم َوإِ َذا َمالَ ُ
ك الرﱠبﱢ َوقَفَ
" َو َكانَ فِي تِ ْلكَ ْال ُك َ
ور ِة ُرعَاةٌ ُمتَبَ ﱢدينَ يَحْ ُرسُونَ ِح َرا َسا ِ
10
ال لَھُ ُم ْال َمالَ ُ
ك» :الَ تَخَ افُوا .فَھَا أَنَا أُبَ ﱢش ُر ُك ْم
َظيما ً .فَقَ َ
بِ ِھ ْم َو َمجْ ُد الرﱠبﱢ أَ َ
ضا َء َحوْ لَھُ ْم فَخَ افُوا َخوْ فا ً ع ِ
11
بِفَ
َظ ٍيم يَ ُك ُ
ب :أَنﱠهُ ُولِ َد لَ ُك ُم ْاليَوْ َم فِي َم ِدينَ ِة دَا ُو َد ُمخَ لﱢصٌ ھُ َو ْال َم ِسي ُح الرﱠبﱡ .
يع ال ﱠش ْع ِ
حع ِ
َ 12ر ٍ
ون لِ َج ِم ِ
13
ْ
ْ
ْ
ْ
َوھَ ِذ ِه لَ ُك ُم ال َعالَ َمةُ :ت َِج ُدونَ ِطفالً ُمقَ ﱠمطا ً ُمضْ َجعا ً فِي ِمذ َو ٍد«َ .وظَھَ َر بَ ْغتَةً َم َع ال َمالَ ِك ُج ْمھُو ٌر ِمنَ
14
اس
ض ال ﱠسالَ ُم َوبِالنﱠ ِ
ْال ُج ْن ِد ال ﱠس َم ِ
اويﱢ ُم َسبﱢ ِحينَ ﷲَ َوقَائِلِينَ » :ا ْل َمجْ ُد ِ ﱠ ِ فِي األَعَالِي َو َعلَى األَرْ ِ
ْال َم َس ﱠرةُ«“.
9

ور ِة” .ھذه تشير إلى بيت لحم.
“ 8 :2فِي تِ ْلكَ ا ْل ُك َ
◙ “ ُرعَاةٌ” .لقد كان الربانيون يعتبرون الرعاة منبوذين دينيا ً وأن شھادتھم غير مقبولة في المحكمة
)التقليد اليھودي الالحق( .كان ذلك بسبب أنھم كانوا يعيشون مع األغنام وما كانوا يستطيعون أن
يحفظوا كل قوانين وأعراف الربانيين )التلمود( .ربما يكون ھناك بعض االرتباط الرمزي مع داود
لكونه راعيا ً في نفس المنطقة .ميالد المسيا أُعلن أوالً لرعاة يھود .ومن المدھش ،أن يونانيا ً يكتب
إلى يونانيين ،بينما متى يكتب إلى اليھود ،يذكر المجوس )ربما يونانيين( من الشرق.
◙ “ َر ِعيﱠتِ ِھ ْم” .ليس من طريقة أبداً للتأكد من زمن والدة يسوع خالل السنة ألن ماشية الھيكل كانت
تُحفظ في تلك المنطقة طوال السنة .حمل ﷲ )يو ُ (29 :1ولد في نفس المنطقة التي تُستخدم فيھا
حمالن الذبائح خالل دورة السنة في ذبيحة الھيكل اليومية .إن كان األمر كذلك ،فإن ھؤالء الرعاة
ربما يكونون الويين.
التأريخ التقليدي الواقع في  25كانون األول/ديسمبر لالحتفال بميالد يسوع ظھر بعد مئات
السنين الحقا ً )في القرن الرابع ،( Constitutions of the Holy Apostles, v. 3.13،ومن
الواضح انه اختير ليتزامن مع احتفال وثني متعلق بعبادة النجوم )االنقالب الشتوي( .بعض
العناصر من عيد ميالد المسيح حاليا ً كانت جزءاً من عيد روماني يُدعى “عيد الساتورناليا"*.
إكليمندس اإلسكندري ،في نھاية القرن الثاني ،علّق على انعدام االتفاق على التاريخ الدقيق
لميالد يسوع ) .(Stromata, 1.21وحتى اليوم يحتفل بعض المؤمنين بعيد الميالد في  6كانون
الثاني/يناير وليس في  25كانون األول/ديسمبر )أي ،األرثوذكس الشرقيين ،واألرمن األرثوذكس(.
ب” .يبدو ھذا المالك منفصالً عن الجنود السماويين الذين تكلّموا أو أنشدوا الحقا ً.
َ “ 9 :2مالَ ُك ال ﱠر ﱢ
النص اليوناني ال يحوي أداة تعريف مع كلمة “مالك” .ھذه العبارة اليونانية نفسھا تماما ً تُستخدم مع
المالك الذي ظھر لزكريا في المقدس )انظر التعليق على .(11 :1
ب” .ھذه العبارة تُستخدم غالبا ً في السبعينية لإلشارة إلى الحضور الشخصي المجيد
◙ “ َم ْج ُد ال ﱠر ﱢ
للرب/يھوه )انظر خر 10 ،7 :16؛ 16 :24؛ 38 -34 :40؛ عد .(19 :16

* “عيد الساتورناليا" :(Feast of Saturnalia) :عيد كان يُحتفل فيه في روما القديمة باإلله “ساتورن” واالنقالب الشتوي ،وذلك في
كانون األول/ديسمبر)) .فريق الترجمة((.

78

موضوع خاص :المجد ):(DOXA
المفھوم الكتابي لـ “المجد” يصعب تحديده .مجد المؤمنين ھو أن يفھموا اإلنجيل والمجد
في ﷲ ،وليس في أنفسھم )انظر إرميا .(24 -23 :9
في العھد القديم الكلمة العبرية األكثر شيوعا ً لـ “المجد” ) (kbdكانت أساسا ً كلمة تجارية
تتعلق بالمقاييس )"أن يكون ثقيالً"( .ما كان ثقيالً كان ثمينا ً أو له قيمة جوھرية ثمينة .وعادة ما كان
يُضاف مفھوم اللمعان إلى الكلمة لتعبر عن جالل ﷲ )انظر خروج 18 -16 :19؛ 17 :24؛
أشعياء  .(2 -1 :60ھو وحده الثمين والمستحق والجدير باالحترام .وھو أشد لمعانا ً مما يستطيع
البشر الساقطون أن ينظروه )انظر خروج 23 -17 :33؛ أشعياء  .(5 :6الرب يمكن معرفته حقا ً
وفقط من خالل المسيح )انظر إرميا 14 :1؛ متى 2 :17؛ عبرانيين 3 :1؛ يعقوب .(1 :2
كلمة “مجد” غامضة نوعا ً ما (1) :قد توازي عبارة “بر ﷲ"؛ ) (2قد تشير إلى “قداسة”
أو “كمال” ﷲ؛ أو ) (3يمكن أن تشير إلى صورة ﷲ التي ُخلق البشر عليھا )انظر تكوين :26 :1
27؛ 1 :5؛  ،(6 :9ولكن تشوھت الحقا ً بسبب التمرد )انظر تكوين  .(22 -1 :3تُستخدم ألول مرة
للداللة على حضور الرب مع شعبه خالل فترة الضياع في البرية في خروج 10 ،7 :16؛ الويين
23 :9؛ وعدد .10 :14
◙ “ َوقَفَ بِ ِھ ْم” .يُستخدم ھذا الفعل نفسه عند الحديث عن المالكين عند الصعود )انظر .(4 :24
ضا َء َح ْولَ ُھم” .بولس استخدم ھذه الكلمة نفسھا عن خبرته على طريق دمشق في أع 26ك .13
◙ “أَ َ
ھذان ھما المكانان الوحيدان اللذان يرد فيھما ذكر ھذه الكلمة في العھد الجديد؛ وھي ال تظھر أبداً
على اإلطالق في السبعينية .أتساءل إن كان لوقا حصل على ھذه الكلمة ،التي تصف حضور ﷲ
المجيد ،من سماعه لشھادة بولس مرات عديدة.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

َ
"خافُوا َخ ْوفًا ع َِظي ًما"
َ
ف"
"خافُوا أَ َ
ش ﱠد ا ْل َخ ْو ِ

" :خافوا َخوفًا شَديدًا"
المشتركة
ستَولى َعلَيھم َخوفٌ عَظيم"
البولسية
" :ا ْ
العبارة اليونانية تعني حرفيا ً“ :خافوا خَ وفًا َشديدًا” .والفعل والمفعول به ھما نفس الكلمة .ھذا ما
يُسمى “تشابھا ً مفعوليا ً” .رؤية العالم الروحي تخيف البشرية الساقطة دوما ً.
◙ “الَ ت ََخافُوا” .ھذا أمرٌ حاضر مع أداة نفي ،ما يعني عادةً أن تتوقف عن عمل كان قد أخذ في
الحدوث لتوه .وھذه التحية المالئكية مألوفة للبشر الخائفين )انظر .(30 ،13 :1
يم”“ .خوفھم العظيم” توازن اآلن بـ “الفرح العظيم”.
◙ “أُبَ ﱢ
ح ع َِظ ٍ
ش ُر ُك ْم بِفَ َر ٍ
الكلمة المترجمة “الفرح العظيم” ھنا ) ،euangelizōانظر  (19 :1مركبة من كلمتين “سار”
و"رسالة/خبر” .وھي تُستخدم غالبا ً في السبعينية للكرازة بخبر سار ) 1صم 9 :31؛  2صم :1
20؛ 10 :4؛ 31 ،20 -19 :18؛  1مل 42 :1؛ مز .(10 :39
وصارت تُستخدم بمعنى تقني لإلشارة إلى الكرازة بإنجيل يسوع المسيح )انظر 18 :3؛ ،18 :4
43؛ 22 :7؛ 1 :8؛ 6 :9؛ 16 :16؛ 1 :20؛ أع 42 :5؛ 25 ،12 ،4 :8؛ 36 :10؛ 20 :11؛ :14
21 ،15 ،2؛ .(18 :17
ب” .كان ھذا الوعد في تك 15 :3؛ 3 :12؛ خر 6 -5 :19؛ وعند أنبياء القرن
يع ال ﱠ
ش ْع ِ
◙ “لِ َج ِم ِ
ُ
ً
الثامن .ھذا ھو السر الذي كان محتجبا في الماضي ،ولكنه أعلِن اآلن بشكل كامل في المسيح )انظر
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أف  .(13 :3 -11 :2ھذا الخبر السار وصل إلى الرعاة المنبوذين )وبمعنى ضمني إلى قُرّاء لوقا
اليونانيين( .ھذا التأكيد العالمي يتكرر ويُعرّف في اآلية .32
موضوع خاص :تحيّز بوب الكرازي
يجب أن أعترف لكم أيھا القرّاء بأني منحا ٌز في ھذه النقطة .الالھوت النظامي عندي ليس
الكالفينية وال التدبيرية ،بل المأمورية الكرازية العظمى )أي متى 20 -18 :28؛ لوقا -46 :24
47؛ أعمال  .(8 :1أعتقد أن ﷲ كان لديه مخطط أبدي لفداء كل البشر )تكوين 15 :3؛ 3 :12؛
خروج 6 -5 :19؛ إرميا 34 -31 :31؛ حزقيال 18؛ 39 -22 :36؛ أعمال 23 :2؛ 18 :3؛ :4
28؛ 29 :13؛ رومية  ،(31 -21 ،20 -19 ،18 -9 :3كل ھذه ُخلِقَت على صورته ومثاله )تكوين
 .(27 -26 :1كل عھود العھد القديم متحدة في المسيح )غالطية 29 -28 :3؛ كولوسي .(11 :3
يسوع ھو سر ﷲ ،كان ُمحتجبا ً ولكنه اآلن ُمعلن )انظر أفسس  .(13 :3 -11 :2إنجيل العھد
الجديد ،وليس إسرائيل ،ھو المفتاح للكتاب المقدس.
ُلون كل تفسيري للكتاب المقدس .إني أقرأ كل النصوص من خالله .إنه
ھذا الفھم المسبق ي ﱢ
انحياز بالتأكيد )كل المفسّرين لديھم ھذه( ،ولكنھا افتراضات مسبقة مستندة إلى الكتاب المقدس.
◙ “أَنﱠهُ ا ْليَ ْوم” .غالبا ً ما يستخدم لوقا كلمة “اليوم” لإلشارة إلى حضور الدھر التدبيري الجديد.
 -1لو  -11 :2ميالد المسيح
 -2لو  -21 :4يقتبس العھد القديم من أش ) 2 -1 :61في اآليات (19 -18
 -3لو  -26 :5شفاء يسوع لألبرص )إشارة إلى الدھر الجديد(
 -4لو  -33 -32 :13الشفاءات )آية تدل على الدھر الجديد(
 -5لو  -9 :19الخالص يأتي إلى بيت زكا
 -6لو  -43 :23مع يسوع في الفردوس
 -7أع  -9 :4شفاءات بطرس التي تشير إلى الدھر الجديد
 -8أع  -33 :13قيامة يسوع )عالمة الدھر الجديد ،اقتباس من مز (7 :2
الدھر المسياني الجديد ،دھر الروح القدس ،قد انطلق اآلن في الزمان.
◙ “ َم ِدينَ ِة دَا ُود” .يشير ھذا إلى بَيْتَ لَحْ ٍم .انظر التعليق على .4 :2
ص” .كان ھذا اللقب يُستخدم لإلشارة إلى الرب/يھوه في العھد القديم )47 :1؛ أش ،3 :43
◙ “ ُم َخلﱢ ٌ
11؛ 21 ،15 :45؛ 26 :49؛ .(16 :60
في اإلمبراطورية الرومانية كان ھذا اللقب يُطلق على القيصر .الكلمة في العبرية تعني
“مخلّص/محرر” ) (BDB 446وھي جزء من اسم يسوع )أي ،ھوشع.(BDB 448 ،
ھذا الموضع واآلية  47 :1من المدھش أنھما الموضعان الوحيدان اللذان تُستخدم فيھما ھذه
الكلمة في األناجيل اإلزائية.
وإنھا ألمر صاعق حقيقة أن يسوع النجار الذي من الناصرة يُطلَق عليه اثنان من األلقاب
في العھد القديم التي تُستخدم لإلشارة إلى الرب/يھوه )وھما مخلّص ورب(.
عندما يضيف لقب المسيا )المسيح ( ،فمن الواضح أن لوقا يك ّدس تأكيداً فوق تأكيد على
ألوھية يسوع .تميل األناجيل اإلزائية ،وخاصة مرقس ،إلى حجب ألوھية يسوع حتى النھاية .يؤكد
يوحنا بوضوح وقوة الوجود السابق ليسوع وألوھيته في يو  .18 -1 :1وأما لوقا ،فباستخدام ھذه
األلقاب ،يضع أساس مسرح المشھد الالھوتي لليونانيين )جمھور يوحنا ولوقا( ليفھموا من كان/ھو
يسوع.
سيح” .المعنى الحرفي ھو “الممسوح” من الفعل  .chriōإنھا تشير إلى ال َملِ ِك اآلتي
◙ “ا ْل َم ِ
) ، Mashiachمز 2 :2؛ 50 :18؛ 9 :84؛ 51 -49 :89؛  (17 ،10 :132الذي سيُدعى ويُ َع ﱡد
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ليعمل مشيئة ﷲ في المبادرة إلى االستعادة والدھر الجديد .الكلمة العبرية تتم ترجمتھا إلى اليونانية
إلى “المسيح"*.
موضوع خاص :المسح في الكتاب المقدس )(BDB 603
أ -كان المسح يُستخدم من أجل التجميل )تث 40 :28؛ را 3 :3؛  2صم 20 :12؛ 2 :14؛ 2
أخ 15 :28؛ دا 3 :10؛ عا 6 :6؛ مي (15 :6
ب -يُستخدم للضيوف )مز 5 :23؛ لو 46 ،38 :7؛ يو (2 :11
ج -يُستخدم للشفاء )أش 1 :61؛ إر 8 :51؛ مر 13 :6؛ لو 34 :10؛ يع ] (14 :5ويُستخدم
بمعنى له عالقة في الصحة في حز [9 :16
د -يُستخدم لالستعداد للدفن )تك 2 :50؛  2أخ 14 :16؛ مر 1 :16؛ يو 7 ،3 :12؛ -39 :19
(40
ھـ -يُستخدم بمعنى ديني )لإلشارة إلى شيء ،تك 18 :28؛ ] 13 :31عمود[؛ خر 36 :29
]المذبح[؛ خر 26 :30؛ ال 13 -10 :8؛ عد] 1 :7خيمة االجتماع[(
و -يُستخدم ألجل تنصيب القادة
 -1كھنة
أ -ھارون )خر 41 :28؛ 7 :29؛ (30 :30
ب -أبناء ھارون )خر 15 :40؛ ال (36 :7
ج -عبارة أو لقب معياري )عد 3 :3؛ ال (32 :16
 -2ملوك
أ -من قِبل ﷲ ) 1صم 10 :2؛  2صم 7 :12؛  2مل 12 ،6 ،3 :9؛ مز (7 :45
ب -على يد األنبياء  1صم 16 :9؛ 1 :15؛  1مل (45 :1
ج -على يد الكھنة ) 1مل 39 ،34 :1؛  2مل (12 :11
د -على يد الشيوخ )قض 15 ،8 :9؛  2صم 7 :2؛ 3 :5؛  2مل (30 :23
ھـ -عن يسوع باعتباره الملك المسياني )مز 2 :2؛ لو ] 18 :4أش [1 :61؛ أع
27 :4؛ 3 :10؛ عب ] 9 :1مز ([7 :45
و -أتباع يسوع ) 2كور 21 :1؛  1يو ([chrisma] 27 ،20 :2
 -3وربما عن األنبياء )أش (1 :61
 -4أدوات غير مؤمنة كوسيلة في التحرير اإللھي
أ -كورش )أش (1 :45
ب -ملك صور )حز  ،14 :28حيث يستخدم استعارات جنة عدن(
 -5كلمة أو لقب “المسيّا” يعني “الممسوح” )(BDB 603
موضوع خاص :المسيّا
ھذا الموضوع مأخوذ من تعليق في تفسيري لدانيال  .6 :9الصعوبة في تفسير ھذه اآلية ھي
بسبب المعاني المحتملة المرتبطة بكلمة المسيا أو الممسوح ).(BDB 603
 -1استُخدمت للداللة على الملك اليھودي ) 1صم 10 :2؛ (3 :12
 -2استُخدمت لإلشارة إلى الكھنة اليھود )ال (5 ،3 :4
 -3استُخدمت مع كورش )أش (1 :45
 -4البند  1والبند  2مندمجان في المزمور  110وزكريا 4
 -5استُخدمت لإلشارة إلى مجيء ﷲ الخاص ،الملك الذي من نسل داود ليُدخل الدھر الجديد من
البر.
أ -نسل يھوذا )تك (4 :49
* “المسيح" :في اليونانية ))) .(Christos) (Χριστόςفريق الترجمة((.
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ب -بيت يسّى ) 2صم (7
ج -الحكم الكوني )مز 2؛ أش 6 :9؛ 5 -1 :11؛ ميخا  4 -1 :5وما تالھا(
أنا شخصيا ً أميل إلى مطابقة “الممسوح” مع يسوع الناصري بسبب ما يلي:
 -1إدخال الملك األبدي في دانيال  2خالل اإلمبراطورية الرابعة
 -2إدخال “ابن اإلنسان” في دا  13 :7إذ يُعطى حكما ً أبديا ً
 -3العبارات التي تدل على الفداء في دا  ،24 :9والتي تصل إلى ذروة تاريخ العالم الساقط
 -4استخدام يسوع لسفر دانيال في العھد الجديد )مت 15 :24؛ مر .(14 :13
◙ “ال ﱠر ﱡب” .الكلمة اليونانية “الرب” ) (kuriosيمكن أن تُستخدم بمعنى عام أو بمعنى الھوتي
متطور .يمكن أن تعني “سيّد”“ ،سير”“ ،مولى”“ ،مالك”“ ،زوج” ،أو “رجل ﷲ الكامل” )يو :9
 .(38 ،36استخدام العھد القديم )في العبرية (adon ،لھذه الكلمة جاء من مقت اليھود ألن يلفظوا أو
يعلنوا اسم إله العھد ،يھوه ،والذي ھو من الفعل العبري “يكون” )خر  .(14 :3لقد كانوا يخشون
اطل” )خر 7 :20؛ تث  .(11 :5وكانوا
مخالفة الوصية التي تقول“ :ال تَ ْن ِط ْق بِاس ِْم الرﱠبﱢ الَ ِھكَ بَ ِ
يعتقدون أنھم إن لم يعلنوه/يلفظوه ،فال يكونوا بذلك قد نطقوا باسمه باطالً .ولذلك ،فقد استبدلوا به
الكلمة العبرية  ،adonوالتي لھا معنى مشابه للكلمة اليونانية ) kuriosالرب( .لقد استخدم كتّاب
العھد الجديد ھذه الكلمة لوصف األلوھية الكاملة للمسيح )لو 11 :2؛ يو 28 :20؛ أع 36 :10؛ 1
كور 8 :2؛ فيل 11 :2؛ يع 1 :2؛ رؤ  .(16 :19عبارة “يسوع ھو الرب” كانت اعترافا ً علنيا ً
باإليمان وصيغة صالة كانت تُتلى في المعمودية في الكنيسة األولى )انظر رو 13 -9 :10؛  1كور
3 :12؛ فيل  .(11 :2في أع  36 :2نجد استخدام كلمتي المسيح والرب على يسوع.
انظر الموضوع الخاص“ :أسماء ﷲ" ،على 68. :1
“ 12 :2ھ ِذ ِه لَ ُك ُم ا ْل َعالَ َمةُ” .يتساءل المرء إذا ما كان في ھذا تلميح مقصود إلى أشعياء  .7كان على
زكريا ومريم أن يؤمنا بدون تأكيد مباشر ،وأما ھؤالء الرعاة فقد أُعطيوا تأكيداً مباشر .أتساءل إذا
ما كانوا تبعوا حياة يسوع وخدمته ،أو كانوا بين الجموع التي تبعته .إني أندھش من أننا ال نسمع
المزيد عن شھادة شھود العيان ھؤالء.
◙ “فِي ِم ْذ َو ٍد” .لم يكن ھناك أمر غير اعتيادي في المالبس التي كان يرتديھا الطفل يسوع ،ولكن
األمر غير االعتيادي كان في أن المسيا يستلقي في معلف إلطعام الحيوانات.
ي” .ھذه حرفيا ً “جيش السماء” .إنھا تعكس الكلمة العبرية “”sabbaoth
س َما ِو ﱢ
“ 13 :2ا ْل ُج ْن ِد ال ﱠ
)الصباؤوت( ،والتي تحمل أيضا ً داللة معنى عسكري )انظر يش 5ك  .(14انظر الموضوع
الخاص :أسماء ﷲ على .68 :1
“ 14 :2ا ْل َم ْج ُد ِ فِي األَعَالِي” .يُعطى ﷲ مجداً:
 -1لشخصه )"في األعالي"(
ْ
َ
ﱠ
َ
َ
اس ال َم َسرﱠة"(
ض ال ﱠسال ُمَ ،وبِالن ِ
 -2للنبأ السار الخاص به )" َعلى األرْ ِ
 -3إلرسال ابنه
 -4للنبأ السار بعمله ال ُمنجز في فداء البشرية الساقطة
ﷲ جدير بالمجد )انظر الموضوع الخاص على  (9 :2والمديح من خليقته ومن أفواه أوالده
المفديين.
ھناك بعض االختالط بخصوص الموضع أو المكان الذي ظھر فيه ھؤالء المالئكة .المالك األول
يبدو أنه ظھر على األرض بجانب الرعاة ،بينما العدد الكبير من المالئكة ربما ظھروا في السماء.
ھناك غموض في النص حول ذلك .عبارة “في األعالي” تشير إلى ﷲ ،وليس إلى المالئكة.
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◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

س ﱠرةُ"
ض ال ﱠ
س ا ْل َم َ
سالَ ُمَ ،وبِالنﱠا ِ
" َعلَى األَ ْر ِ
س ﱠرةُ"
ض ال ﱠ
س ا ْل َم َ
سالَ ُمَ ،وبِالنﱠا ِ
" َعلَى األَ ْر ِ

سال ُم لِلحائزينَ ِرضاهُ"
المشتركة
ض ال ﱠ
" :في األر ِ
البولسية
بھم المس ﱠرة"
ض ال ﱠ
س الذينَ ِ
سال ُم ،للنﱠا ِ
" :على األَر ِ
ھناك اختالف في المخطوطات يتعلق بالكلمة األخيرة في اليونانية .إن صيغة اسم المجرور
نجدھا في المخطوطة السينائية ،والمخطوطة  ، Aوالمخطوطة  ، Bوالمخطوطة  Dوفي النص
اليوناني الذي استخدمه كيرلس األورشليمي ،وجيروم ،وأوغسطين .وإن  UBS4يعطي احتماالً
كبيراً لھذه الصيغة .ھذا البنية النحوية غير مألوفة في اللغة اليونانية الشعبية ،بل ھي بنية سامية
نجدھا في مخطوطات البحر الميت .األصحاحات االفتتاحية في لوقا فيھا الكثير من ھذه البنى
السامية )انظر  ،Bruce M. Metzgerالكتاب A Textual Commentary on the Greek
 ،New Testamenص ،(133 .التي قد تعكس وثائق آرامية مكتوبة.
ليس ھذا ن ّ
صا ً عن محبة ﷲ لكل البشر كما في 10 :2ح يو 16 :3؛  1تيم 4 :2؛ أو  2بط
 ،9 :3بل عن عرض ﷲ تقديم السالم ألولئك الذين يعرفونه والذين ينخرطون في ملكوته .لم يكن
اإلنجيل ھو النبأ السار لكثير من اليھود في أيام يسوع ،ولذلك ال يمكن أن يشير إلى إسرائيل لوحده.
بالتأكيد أنه أمر صحيح أن سر اختيار ﷲ وإرادة اإلنسان الحرة يصعب التناغم بينھما ،ولكنھما
كالھما صحيح كتابيا ً .يجب أال نسلّم بصحة جزء من مشادة العھد الجديد ،بل أن نعتنق كل المشادة-
الكرازة بسيادة ﷲ لكل من يقتبلھا .ھناك مشادة بين اآلية ) 10سواء كانت تشير إلى إسرائيل أو
البشرية( واآلية .14
موضوع خاص :االختيار/التعيين السابق والحاجة إلى توازن الھوتي:
االختيار عقيدة رائعة .ولكنھا ليست دعوة إلى المحسوبية ،بل دعوة ليكونوا قناة ،أو أداة،
أو وسيلة لفداء اآلخرين .في العھد القديم ،كان ھذا التعبير يُستخدم في المقام األول للخدمة؛ وفي
العھد الجديد يُستخدم بشكل أساسي للداللة على الخالص الذي ينشأ عن الخدمة .الكتاب المقدس ال
يُوفّق أبداً بين ما يبدو أنه تناقض بين سيادة ﷲ وإرادة اإلنسان الحرة ،بل يؤكدھما كليھما .وخير
مثال على الشد في الكتاب المقدس نجده في رومية  9عن اختيار ﷲ السيادي ورومية  10عن
تجاوب اإلنسان الذي البد منه ).(13 ،11 :10
المفتاح إلى الشد الالھوتي يمكن أن نجده في أفسس  .4 :1يسوع ھو رجل ﷲ المختار ومن
المحتمل أن الجميع مختارون فيه ) .(Karl Barthيسوع ھو “نعم” ﷲ لحاجة اإلنسان الساقط
) .(Karl Barthتساعدنا أفسس  4 :1أيضا ً على إيضاح المسألة بالتأكيد على أن الھدف من
التعيين السابق ھو ليس السماء ،بل القداسة )التشبﱡه بالمسيح( .غالبا ً ما ننجذب إلى منافع اإلنجيل
ونتجاھل المسؤوليات! إن دعوة ﷲ )االختيار( ھي لآلن وإلى األبد.
تأتي العقائد مترابطة مع حقائق أخرى ،وليس كحقائق مفردة غير مرتبطة بشيء .قياس
التمثيل الجيد سيكون كوكبة إزاء نجم منفرد .ﷲ يُص ّور الحقيقة بصور شرقية وليس غربية .يجب
أال نزيل الشد الذي ينشأ عن ثنائيات الحقائق العقائدية الجدلية )المفارقات(:
 -1التعيين السابق إزاء إرادة اإلنسان الحرة
 -2ضمان المؤمنين إزاء الحاجة إلى المثابرة
 -3الخطيئة األصلية إزاء الخطيئة االختيارية
 -4الخلو من الخطيئة )الكمالية( إزاء تخفيف الخطايا
 -5التبرير والتقديس األولي والفوري إزاء التقديس المتدرج
 -6الحرية المسيحية إزاء المسؤولية المسيحية
 -7سمو ﷲ إزاء تأصﱡ ل ﷲ
ً
 -8ﷲ الذي ال يمكن معرفته جوھريا إزاء ﷲ الذي يُعرف بالكتاب
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 -9ملكوت ﷲ الحاضر إزاء التحقيق المستقبلي
 -10التوبة كعطية من ﷲ إزاء التوبة كتجاوب ميثاقي بشري ضروري
 -11يسوع كإله إزاء يسوع كإنسان
 -12يسوع كمسا ٍو لآلب إزاء يسوع كتابع لآلب
المفھوم الالھوتي لـ “العھد” يوحﱢد سيادة ﷲ )الذي يأخذ دائما ً المبادرة ويبدأ برنامج العمل(
وتجاوب المؤمن التائب اإللزامي األولي والمستمر عند اإلنسان .حاذروا السعي للبرھان الكتابي
ألحد جانبي المفارقة وانتقاص شأن اآلخر .وحاذروا تأكيد عقيدتكم المفضلة أو نظام الالھوت
المأثور لديكم.
فاندايك -البستاني20 -15 :2 :
15
ْ
ض ْ
َ
ُ
ت
ال الرﱢ َجا ُل الرﱡ عَاة بَ ْع ُ
ت َع ْنھُ ُم ْال َمالَئِ َكةُ إِلَى ال ﱠس َما ِء قَ َ
" َولَ ﱠما َم َ
ب اآلنَ إِلى بَ ْي ِ
ْض» :لِنَذھَ ِ
ضھُ ْم لِبَع ٍ
لَحْ ٍم َونَ ْنظُرْ ھَ َذا األَ ْم َر ْال َواقِ َع الﱠ ِذي أَ ْعلَ َمنَا بِ ِه الرﱠبﱡ «16 .فَ َجا ُءوا ُمس
ْر ِعينَ َو َو َج ُدوا َمرْ يَ َم َويُوسُفَ
ِ
17
يل لَھُ ْم ع َْن ھَ َذا ال ﱠ
صبِ ﱢيَ 18 .و ُكلﱡ الﱠ ِذينَ
َوالطﱢ ْف َل ُمضْ َجعا ً فِي ْال ِم ْذ َو ِد .فَلَ ﱠما َرأَوْ هُ أَ ْخبَرُوا بِ ْال َكالَ ِم الﱠ ِذي قِ َ
يل لَھُ ْم ِمنَ الرﱡ عَا ِةَ 19 .وأَ ﱠما َمرْ يَ ُم فَ َكان ْ
َت تَحْ فَظُ َج ِمي َع ھَ َذا ْال َكالَ ِم ُمتَفَ ﱢك َرةً بِ ِه فِي
َس ِمعُوا تَ َع ﱠجبُوا ِم ﱠما قِ َ
َ
ُ
قَ ْلبِھَا20 .ثُ ﱠم َر َج َع الرﱡ عَاةُ َوھُ ْم يُ َمجﱢ ُدونَ ﷲَ َويُ َسبﱢحُونَهُ َعلَى كلﱢ َما َس ِمعُوهُ َو َرأوْ هُ َك َما قِي َل لَھُ ْم”.
 .15 :2ھؤالء الرعاة أدركوا الجانب النبوي من رسالة المالئكة وكانوا يريدون )كال الفعلين
احتماليان( أن يذھبوا ويؤكدوا ھذا اإلعالن العظيم في القرية المجاورة.
ما كنت ألود أن أكون ذاك الراعي الذي اضطُر أن يبقى ويرعى األغنام.
ھذه اآلية تستخدم كلمة  rēmaبمعنى “شيء” )اآلية  (19بدالً من “كلمة” أو “كالم” أو
“قول” )اآلية .(17
 .16 :2لم يكن من الصعب على الرعاة أن يجدوا مريم ويوسف والطفل في تلك القرية الصغيرة،
بيت لحم .كان ھذا المشھد تماما ً كما قال المالئكة.
 .18 -17 :2لمن تشير عبارة “ ُكلﱡ الﱠ ِذينَ "؟ يمكن أن يكونوا الناس والزوار في بيت لحم أو ،بسبب
القرب من أورشليم وأھمية ومصدر الرسالة ،قد تشير إلى رؤساء الدين في أورشليم .مھما يكن من
أمر الحظوا أننا ال نسمع الرسالة من جديد في أي مكان آخر في العھد الجديد .ربما جعل رؤساء
اليھود ،وبسبب تحيّزھم ،الرعاة ّ
يكذبون كل الرواية أو يرفضون تصديقھا.
َ “ 19 :2وأَ ﱠما َم ْريَ ُم فَ َكانَتْ ت َْحفَظُ َج ِمي َع ھ َذا ا ْل َكالَ ِم ُمتَفَ ﱢك َرةً بِ ِه فِي قَ ْلبِ َھا” .كانت مريم تف ّكر في ھذه
األحداث مراراً وتكراراً )انظر  .(51 :2مصدر لوقا ألحداث ھذه السنوات الباكرة يبدو أنه مريم.
ربما زارھا بينما كان بولس في السجن في قيصرية لمدة عامين.
 .20 :2ال بد أنه كان من الصعب العودة إلى الحياة كالمعتاد .أتساءل كم كان عدد الرعاة بين ھؤالء
على قيد الحياة عندما بدأ يسوع خدمة رسالته العلنية بعد نحو ثالثين سنة.
◙ “يُ َم ﱢجدُونَ ﷲَ” .تحتوي ھذه على اسمي فاعل حاضرين:
 -1تمجيد ﷲ20 :2 -؛ 26 ،25 :5؛ 15 :17؛ 47 :23؛ أع 21 :4؛ 18 :11؛ 47 :23
 -2تسبيح ﷲ20 ،13 :2 -؛ 37 :19؛ أع 47 :2؛ 9 ،8 :3
ھناك عبارات أخرى موازية مثل:
 -1باركه ﷲ68 ،64 :1 -؛ 28 :2؛ 53 :24
 -2شكر ﷲ38 :2 -
 -3يمجّد ﷲ14 :2 -؛ 18 :17؛ 38 :19؛ ) 23 :12منفي(
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من الواضح أن ھذا الموضوع وارد كثيراً في كتابات لوقا .ﷲ يستحق المجد ،والمديح،
والبركة.
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
 -1لماذا تم االكتتاب في العالم الروماني؟
 -2ھل ھناك مشكلة في التسلسل التاريخي لألحداث عند لوقا؟
 -3ما أھمية والدة يسوع في بيت لحم؟ وماذا يدلّنا ھذا بخصوص سيطرة ﷲ على
التاريخ؟
 -4لماذا ُولد يسوع في إسطبل؟
 -5ما مغزى إعالن مالك الرب عن والدة المسيح للرعاة؟
 -6لماذا تكون األلقاب “مخلّص"“ ،المسيّا" ،و"الرب” في غاية األھمية؟
أفكار سياقية على لوقا 52 -21 :2
ھناك عدة شعائر وطقوس يھودية يُشار إليھا في ھذا المقطع.
أ -طقس الختان
 -1عالمة عھد الرب مع إبراھيم )تك (14 -1 :17
أ -كل ذكر
ب -الولد البالغ  8أيام من العمر )ال (3 :12
ج -لكل األجيال
د -للخدام والعبيد في البيت )خر (44 :12
ھـ -الذكور الغرلة يجب فصلھم عن جماعة اإليمان
 -2السكاكين المصنوعة من الصوان التي كانوا يستخدمونھا
أ -خر 25 :4
ب -يش 3 -2 :5
 -3ال يجرى في مكان خاص ،بل يقوم به األب )تك  ،(27 -23 :17ويكون عادة
محلّيا ً )ليس في خيمة االجتماع(
 -4كان يقوم به اآلباء البطاركة )تك  ،(24 -13 :34ولكن أُھمل في السبي )خر :4
 (26 -24وعاد تأسيسه من جديد في الفتح )يش (9 -4 :5
ب -طقس تطھير الطفل المولود
 -1فترة النجاسة
أ -كل سائل يخرج من الجسم يجعل المرء نجسا ً طقسيا ً
ب -كانت األم تُعتبر نجسة لمدة  7يوما ً بعد والدة الطفل الذكر )ال (2 :12
ج -كانت األم تُعتبر نجسة لمدة  14يوما ً بعد والدة الطفلة )ال (6 :12
د -كانت تبقى نجسة ألربعين يوما ً بعد والدة الصبي )ال  (4 -3 :12وثمانين
يوما ً بعد والدة الفتاة )ال (6 :12
ھـ -ھذه النجاسة الطقسية تُقارن بدورة الطمث الشھرية
 -2طقس التطھير
أ -بعد فترة انتظار تأتي األم إلى خيمة االجتماع وتجلب معھا تقدمة ھي
عبارة عن:
) (1حمل عمره سنة ليق ّدم كمحرقة )ال (6 :12
85

) (2حمامة أو يمامة فتية كذبيحة خطية )ال (6 :12
َ
) (3إن كان الشخص فقيراً ،فعندھا يُقبل َزوْ َج يَ َم ٍام أوْ فَرْ خَ ْي َح َم ٍام )ال
(8 :12
ب -ھذه اإلجراءات ينشأ عنھا تطھير طقسي
ج -طقس افتداء البكر
 -1بسبب موت البكر في مصر ،فإن البكر من العائالت غير الكھنوتية كان يُق ّدم ليخدم
الرب )خر .(13
 -2أخذ الالويون والكھنة كسبط مكانة األبكار الذكور في خدمة الرب/يھوه )عد ،12 :3
45؛ .(14 :8
ً
ً
 -3كان يجب أن على اآلباء أن يدفعوا للكاھن )أي كاھن( ثمنا محددا ليسترجعوا ابنھم
البكر الذكر )خر .(20 :34
ً
 -4يبدو أن ھذه نجد انعكاسا لھا في لو  23 :2و27ب ،بينما طقس تطھير األم نجده في :2
24. ،22
 -5يقول الربانيون أن ھذا االفتداء كان يمكن القيام به في اليوم الحادي والثالثين .ھذا ال
يالئم توقيت فترة نجاسة مريم التي تمتد  40يوما ً .بعض الدارسين يرون طقسين فقط في ھذا
السياق.
د -األمر بأن على جميع الذكور )وبالمعنى الضمني مع عائالتھم( أن يأتوا إلى خيمة
االجتماع/الھيكل على األقل في أيام األعياد السنوية الثالثة )خر 17 ،14 :23؛ ال (23
 -1األعياد الرئيسية الثالثة:
أ -الفصح/الفطير )خر 15 -14 :23؛ ال 8 -4 :23؛ عد (25 -16 :28
ب -عيد الحصاد/يوم الخمسين )خر 16 :23؛ 34 -22 :34؛ ال -15 :23
21؛ عد (31 -26 :28
ج -عيد الجمع/المظال )خر 16 :23؛ ال 36 -34 :23؛ تث (17 -13 :16
 -2جاء أبوا يسوع به إلى أورشليم ألجل عيد الفصح عندما بلغ الثانية عشر )لو -41 :2
 (43تماما ً قبل ما يسمى  bar mitzvahفي الثالثة عشر من العمر
 -3حقق يسوع كل جوانب الناموس الموسوي ).(39 :2
ھـ -يدھشنا رؤية مدى قلة اقتباسات العھد القديم في إنجيل لوقا )24 ،23 :2؛  .(6 -4 :3ھذا يصح
أيضا ً على إنجيل مرقس )الذي ُكتب إلى الرومان( .ھذه الثالثة تأتي في أصحاحات لوقا الثالث
األولى ،والتي ربما تكون من مقابالته مع مريم أو توثيق معلومات استناداً إلى مريم .لوقا ،وإذ
يكتب إلى اليونانيين ،ال يشعر بالحاجة إلى توثيق نبوءات العھد القديم كما يفعل متى )انظر 23 :1؛
23 ،18 ،15 :2؛ 3 :3؛ 15 :4؛ 17 :8؛ 21 -18 :12؛ 25 :13؛ 5 :21؛  ،(9 :27الذي يكتب
إلى اليھود.
فاندايك -البستاني21 :2 :
ْ
َ
ْ
"َ 21ولَ ﱠما تَ ﱠم ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ي ُس ﱢم َي يَسُو َع ك َما تَ َس ﱠمى ِمنَ ال َمال ِك قب َْل أن ُحبِ َل بِ ِه فِي
ت ثَ َمانِيَةُ أَي ٍﱠام لِيَختِنوا ال ﱠ
صبِ ﱠ
ْالبَ ْ
ط ِن”.
“ 21 :2ثَ َمانِيَةُ أَيﱠ ٍام” .كان ھذا وقت الختان عند اليھود )تك 12 :17؛ ال  .(3 :12لقد كان يُعتبر في
غاية األھمية لدرجة أنه كان يُجرى في السبت .جميع شعوب منطقة البحر األبيض المتوسط كانوا
يُختتنون )ما عدا الفلسطينيين(.
كان الرومان يمارسون ھذا الطقس في اليوم التاسع ،واليونانيون في اليوم السابع أو
العاشر ،والعرب في عيد الميالد الثالث عشر )تك  .(26 -23 :17بالنسبة إلى اليھود ،كان الختان
عالمة على عھد الرب مع إبراھيمُ .ولد يسوع تحت الناموس .انظر األفكار السياقية ،الفقرة أ.
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سو َع” .كان األھل يُس ّمون أوالدھم عادة ،ولكن اسم ھذا الطفل ،يسوع ،كان قد أعلنه
س ﱢم َي يَ ُ
◙“ ُ
جبرائيل )31 :1؛ مت .(21 :1
يسوع )في اليونانية( ھو نفسه يشوع أو يشوا )في العبرية( .االسم مركب من اسم إله
العھد ،يھوه ،واالسم من “ينقذ” أو “يخلّص” .ال نعلم بالتأكيد الطريقة األدق لربط ھذين االسمين ،إذ
يُفترض إضافة فعل .فيما يلي بعض الخيارات.
" -1الرب/يھوه يخلّص"
" -2الخالص ھو من الرب/يھوه"
" -3الرب/يھوه يحرّر"
ّ
" -4الرب/يھوه ھو المخلص"
فاندايك -البستاني24 -22 :2 :
ُ
ت أَي ﱠا ُم ت ْ
"َ 22ولَ ﱠما تَ ﱠم ْ
ص ِع ُدوا بِ ِه إِلَى أو ُر َشلِي َم لِيُقَ ﱢد ُموهُ لِلرﱠبﱢ َك َما ھُ َو
َط ِھ
ب َش ِري َع ِة ُمو َسى َ
يرھَا َح َس َ
ِ
24
يحةً َك َما قِي َل
وس الرﱠبﱢ  :أَ ﱠن ُك ﱠل َذ َك ٍر فَاتِ َح َر ِح ٍم يُ ْدعَى قُ ﱡدوسا ً لِلرﱠبﱢ َ .ولِ َك ْي يُقَ ﱢد ُموا َذبِ َ
َم ْكتُوبٌ فِي نَا ُم ِ
َ
وس الرﱠبﱢ زَ وْ َج يَ َم ٍام أوْ فَرْ خَ ْي َح َم ٍام”.
فِي نَا ُم ِ
23

“ 22 :2أَيﱠا ُم تَ ْط ِھي ِرھَا” .ضمير الغائب ھنا“ ،ھا" ،حيّر وأربك دارسي الكتاب المقدس ألنه يدل
ضمنا ً على فكرة تقدمة عن الخطية لكل من األم واالبن .لقد ُولِ َد يسوع تحت الناموس )اآليات -21
27 ،22؛  (5 -4 :4وكان عليه أن يحقق كل األمور )مت  .(15 :3لقد طبّق بشكل كامل جميع
العادات اليھودية في عصره .كانت مدة التطھير أربعين يوما ً بعد والدة الذكر وثمانين يوما ً بعد
والدة الفتاة )ال  .(5 -1 :12انظر األفكار السياقية ،الفقرة ب.
شلِي َم” .بيت لحم أعلى جغرافيا ً من أورشليم ،ولكن بالنسبة إلى اليھود ،ما من
ص ِعدُوا ِإلَى أُو ُر َ
◙“ َ
مكان على األرض كان أعلى روحيا ً من أورشليم .في الكتاب المقدس على المرء دائما ً أن “يصعد
إلى أورشليم” .ھناك طقسان شعائريان يھوديان أو ثالثة تُذكر في اآليات .44 -22
األول كان يُقام محلّيا ً )الختان( ،والبقية في الھيكل في وقت الحق .تطھير مريم بعد 40
يوما ً ودفع فدية عن االبن الذكر البكر جريا بحسب التقاليد الربانية الالحقة في اليوم الحادي
والثالثين.
◙ “ ُك ﱠل َذ َك ٍر فَاتِ َح َر ِح ٍم” .ھذا الطقس اليھودي )خر  (15 ،13 ،12 ،2 :13كان يُقام في الفصح )خر
 .(12أخذ الالويون كجماعة مكانة البكر كخدام خاصين  .ثمن الفداء في أيام يسوع كان خمسة
شواقل ،التي كان ينبغي دفعھا إلى أي كاھن )عد  .(16 :18كان ھذا السعر العادي لحمل الذبيحة.
انظر األفكار السياقية ،الفقرة ج.
زَو َج يَ َم ٍام أَ ْو فَ ْر َخ ْي َح َم ٍام” .كانت ھذه أرخص تقدمة تطھير يمكن أن يصنعھا المرء.
ْ “ 24 :2
الطير الواحد كان لذبيحة الخطيئة واآلخر كان للمحرقة )ال  .(8 -6 :12ھذا الطقس ھو في اإلشارة
إلى التطھير التي نجدھا في اآلية  .22كل انبعاث جسدي كان يجعل اليھودي نجسا ً طقسياً ،ولذلك،
فالوالدة كان يجب التعامل معھا بتقديم ذبيحة .كان يُسمح للنساء بمشاھدة الطقس بالنظر من خالل
باب ) (Nicorالمخصص لھن ولكن ما كان يُسمح لھن بدخول الباحة الداخلية للھيكل ألنھن ) (1كن
يعتبرن نجسات طقسيا ً و) (2ألنھن كن نساء.
تُظھر ھذه التقدمة أن المجوس من المشرق ما كانوا قد أحضروا ھداياھم بعد.
فاندايك -البستاني32 -25 :2 :
ً
ً
ْ
َ
َ
"َ 25و َكانَ َر ُج ٌل فِي أُو ُر َشلِي َم ا ْس ُمهُ ِس ْم َع ُ
يل َوالرﱡو ُح
ْزيَة إِس َْرائِ َ
ان َوھَذا َ
الر ُج ُل َكانَ بَا ّرا تَقِيّا يَنت َِظ ُر تَع ِ
26
يح الرﱠبﱢ .
وح ْالقُ ُد
وح َي إِلَ ْي ِه بِالرﱡ
س أَنﱠهُ الَ يَ َرى ْال َموْ تَ قَب َْل أَ ْن يَ َرى َم ِس َ
ْالقُ ُدسُ َكانَ َعلَ ْي ِهَ .و َكانَ قَ ْد أُ ِ
ِ
ِ
28
27
وح إِلَى ْالھَ ْي َك ِلَ .و ِع ْن َد َما َدخَ َل بِال ﱠ
صبِ ﱢي يَسُو َع أَبَ َواهُ لِيَصْ نَ َعا لَهُ َح َس َ
وس أَخَ َذهُ
ب عَا َد ِة النﱠا ُم ِ
فَأَتَى بِالرﱡ ِ
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30
ال»29 :ٱآلنَ تُ ْ
طلِ ُ
ي قَ ْد
ق َع ْبدَكَ يَا َسيﱢ ُد َح َس َ
اركَ ﷲَ َوقَ َ
َعلَى ِذ َرا َع ْي ِه َوبَ َ
ب قَوْ لِكَ بِ َسالَ ٍم ألَ ﱠن َع ْينَ ﱠ
32
31
ك
ور إِ ْعالَ ٍن لِألُ َم ِم َو َمجْ داً لِ َش ْعبِ َ
ب .نُ َ
ْص َرتَا خَ الَ َ
أَب َ
يع ال ﱡشعُو ِ
صكَ ٱلﱠ ِذي أَ ْع َد ْدتَهُ قُ ﱠدا َم َوجْ ِه َج ِم ِ
يل«“.
إِس َْرائِ َ

س ْم َعانُ ” .ھذا اسم شائع االستخدام جداً ) ،BDB 1035يعني “السماع” من تك .(33 :29
ِ “ 25 :2
ّ
ً
ﱢ
بعض المصادر القديمة تفترض أن ھذا كان ابن المعلم ِھليل والد َج ْملِيئِيلُ ،ولكن يُشك كثيرا في ھذا
األمر .يفترض آخرون أنه كان رئيس المجمع .ھذه االقتراحات تُقدم بطريقة تجعل سمعان كاھنا ً
وھذا يتالءم مع طقس دفع الفدية عن االبن البكر الذكر ،ولكن النص ليس ھكذا .يقول التقليد أنه كان
طاعنا ً في السن ،ولكن النص ال يذكر ذلك.
◙ “بَا ًّرا” .انظر التعليق الكامل والموضوع الخاص على .6 :1
◙ “تَقِيًّا” .ھذه الكلمة تعني حرفيا ً “محافظ جداً” .إنھا تشير إلى من ھو حريص على القضايا
الدينية ،ولذلك فھو شخص تقي .لقد استُخدمت في السبعينية في ال  31 :15ومي  .2 :7ال نجدھا
سوى في كتابات لوقا في العھد الجديد )25 :2؛ أع 5 :2؛ 2 :8؛ .(12 :22
س َرائِي َل” .تُستخدم ھذه الكلمة عدة مرات في كتابات لوقا )25 :2؛ 24 :6؛ أع 36 :4؛
◙ “تَ ْع ِزيَةَ إِ ْ
31 :9؛ 15 :13؛ ،(31 :15ولكنھا ال تُستخدم في األناجيل األخرى .يبدو أنھا موازية لـ “ ِفدَا ًء فِي
أُو ُر َشلِي َم” في اآلية ) 38انظر  (21 :24وربما “ملكوت ﷲ” في ) 51 :23انظر مر .(43 :15
ولذلك ،فإن لھا تو ّجه أخوري )أش  .(2 -1 :40وھي أيضا ً عبارة مفضلة عند بولس .ففي فقرة
واحدة في  2كور  1يستخدمھا  6مرات.
موضوع خاص :التعزية
ھذا الموضوع مأخوذ من تفسيري لرسالة كورنثوس الثانية .11 -4 :1
تُستخدم كلمة “تعزية" ،paraklēsis ،بأشكالھا المختلفة عشر مرات في اآليات  .11 -3إنھا الكلمة
المفتاحية الرئيسية في كل المقطع وأيضا ً في األصحاحات  ،9 -1حيث تُستخدم عشرين مرة .الكلمة
تعني “يطلب الرأفة” .وغالبا ً ما يستخدمھا المحامي عن شخص طالبا ً االستناد إلى القانون ملتمسا ً
المعونة والتعزية واإلرشاد .وفي ھذا السياق ھنا تُستخدم بمعنى التشجيع والتعزية .وھناك كلمة لھا
صلة بھذه ،وھي “ ،"paraklētosتُستخدم في إشارة إلى الروح القدس نجدھا في يوحنا ،16 :14
26؛ 26 :15؛ 7 :16؛ وعن يسوع في  1يوحنا  .1 :2وفي ھذا السياق تُستخدم مع اآلب.
الفعل من  parakaleōيُستخدم بمعاني متعددة:
أ -في السبعينية:
 -1يش ّدد ويشجّع ،تث 28 :3
 -2يع ّزي ،تك 67 :24؛ 35 :37؛ مز ) 50 :119وبمعنى مسياني في أش 1 :40؛ :49
13؛ 3 :51؛ (2 :61
 -3يشفق ويرأف ،تث 36 :32؛ قض 18 :2؛ مز 14 :135
 -4يواسي ويشدد ،أش 4 :35
 -5يرشد ويھدي ،خر 13 :15
ب -في رسائل بولس إلى أھل كورنثوس:
 -1يطلب أو يحث 1 ،كور 10 :1؛ 16 :4؛ 31 -30 :14؛ 16 -15 :16؛  2كور 8 :2؛
20 :5؛ 1 :6؛ 6 ،4 :8؛ 1 :10
 -2يعزي ،يواسي 2 ،كور 6 ،4 :1؛ 7 :2؛ 13 ،7 ،6 :7؛ 11 :13
 -3يرأف ،يعزي") ،يرد بالحسنى"( 1 ،كور 13 :4
 -4يناشد ،يتوسل ،يطلب 1 ،كور 12 :16؛  2كور 5 :9؛ 18 :12
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ُس َكانَ َعلَ ْي ِه” .ليس اإلنجيل ھو نتيجة بحث أو اكتشاف بشريين .إنه إعالن فائق
◙“ ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
الطبيعة لروح قدس ﷲ )اآليات .(27 -26
الروح القدس ھو مصدر إعالنات تحقيق مخطط ﷲ الفدائي في ھذه األصحاحات االفتتاحية
من لوقا:
 -1أليصابات41 :1 ،
 -2زكريا67 :1 ،
 -3سمعان26 ،25 :2 ،
ت ويذھب ،بل مكث عليه.
الحظوا زمن الماضي المتصل .الروح القدس لم يأ ِ
موضوع خاص :الوحي
اإليمان “لمرة واحدة وأخيرة” يشير إلى الحقائق والعقائد والمفاھيم والتعاليم العالمية النطاق
للمسيحية ) 2بط  .(21 :2ھذا التأكيد المسلّم به ھو األساس الكتابي لحصر الوحي الھوتيا ً في
كتابات العھد الجديد وعدم السماح لكتابات الحقة أو أخرى بأن تُعتبر من الوحي .ھناك عدة مناطق
رمادية غير مؤكدة وغامضة في العھد الجديد ،ولكن المؤمنين يؤكدون باإليمان أن كل ما
اف في العھد الجديد.
“يحتاجون إليه” ألجل اإليمان والممارسة موجود بوضوح ك ٍ
ھذا المفھوم يُوصف بدقة بما يُسمى “مثلث الوحي”.
 -1ﷲ أعلن نفسه خالل التاريخ على مر الزمان )اإلعالن(
َ
 -2اختار ﷲ ُكتّابا ً معينين من البشر ليدونوا ويُوثّقوا ويفسّروا أعماله )الوحي(
 -3أعطى روحه القدوس ليفتح أذھان وقلوب البشر ليفھموا ھذه الكتابات ،ليس بشكل محدد
دقيق ،بل بما يكفي للخالص ولحياة مسيحية فعالة صالحة )التنوير(
الفكرة ھنا ھي أن الوحي مقتصر على ُكتّاب الكتاب المقدس .ليس من كتابات أخرى أو رؤى
أو إعالنات مصادق عليھا .القانون أُغلق .لدينا كل الحق الذي نحتاج إليه لنتجاوب بشكل مالئم
ومرض .
ٍ
ّ
ُ
ُ
الحقيقة ترى أفضل ما يكون في توافق كتاب الكتاب المقدس مقابل عدم توافق مؤمنين
مخلصين أتقياء .ما من كاتب أو خطيب معاصر يصل إلى مستوى القيادة اإللھية التي وصل إليھا
ُكتّاب الكتاب المقدس.
ب” .كان الروح القدس قد وعد سمعان أنه سوف لن يختبر الموت الجسدي إلى أن
يح ال ﱠر ﱢ
س َ
◙ “ َم ِ
يرى بعينيه فادي ﷲ ،الممسوح ،المسيّا )انظر الموضوع الخاص على ) (11 :2تبدو مثل أيوب
.(27 -25 :19
وح َي إِلَ ْي ِه” ھي تام مبني للمجھول فيه كناية في األسلوب الخبري .لقد قام ﷲ بذلك الوحي
الكلمة “أُ ِ
وبقي اإلعالن .يُستخدم الفعل في السبعينية لإلشارة إلى إعالن ﷲ عن ذاته )إر 30 :32؛ 2 :33؛
.(23
:36
من الواضح أن كلمة “الرب” تشير إلى “يھوه/الكائن” وكلمة “المسيح” تدل على الطفل
يسوع .يسوع لم يكتسب مسيانيته؛ لقد ُولد وھو المسيح )ال تَبنﱢيَويّة ،وال غنوسية* ،انظر الملحق:
مسرد الكلمات(.
“ 27 :2أَبَ َواهُ” .ھذه ببساطة لغة وصفية .وھي ال تقول شيئا ً عن عقيدة الوالدة العذرية )34 :1؛
مت .(25 -18 :1

* الغنوسية :(Gnosticism) :وتُسمى أيضا ً )الغنوصية/الغنوسطية/األدرية( :ھي فلسفة دينية ظھرت قبل المسيحية )واستمرت بالتزامن
مع بداية المسيحية( تقول أن الخالص يأتي عن طريق معرفة الحقائق الباطنية واألسرار اإللھية ،ما يحرر اإلنسانية من العالم المادي الذي
تعتبره ھذه الفلسفة شراً)) .فريق الترجمة((.
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س” .يبدو أن ھذه تشير إلى العادة الشعائرية بافتداء البكر )انظر
◙ “لِيَ ْ
س َ
صنَ َعا لَهُ َح َ
ب عَا َد ِة النﱠا ُمو ِ
خروج  .(13انظر األفكار السياقية ،الفقرة ج.
اركَ ﷲَ” .بركة سمعان موجھّة إلى الرب/يھوه ألجل إرساله فادي ﷲ الموعود )ألجل
َ “ 28 :2وبَ َ
الناس أجمعين ،انظر .(32 -29 :2
29 :2
فاندايك -البستاني

:

سيﱢ ُد"
" َ

الحياة

:

سيﱢ ُد"
"ال ﱠ

المشتركة
البولسية

:
:

رب"
" ﱡ
سيﱢد"
"ال ﱠ

الكلمة  despotēsتُستخدم غالبا ً في الترجمة اليونانية للعھد القديم المعروفة بالسبعينية للداللة على
الرب/يھوه )انظر تك 8 ،2 :15؛ يش 14 :5؛ أش 24 :1؛  .(1 :3وفي اللغة اإلنكليزية درج
استعمال كلمة “) ”despotأي ،حاكم مطلق( المستمدة من ھذه الكلمة اليونانية .إنھا تُستخدم
لإلشارة إلى من يتمتع بسلطة وقوة عظيمتين مطلقتين .ونجد الكلمة مستخدمة لإلشارة إلى
الرب/يھوه في أع  24 :4ورؤ  10 :6ولإلشارة إلى يسوع في  2بط  1 :2ويھوذا اآلية .4
سالَ ٍم” .ھذه عبارة اصطالحية من العھد القديم تشير إلى الموت الجسدي بعد حياة سعيدة
◙ “تُ ْطلِ ُ
ق بِ َ
طويلة مديدة )انظر تك 15 :15؛ إر  .(5 :34ليس الموت عدواً لمن يعرفون ﷲ.
وح َي إِلَ ْي ِه” )اسم فاعل تام
س َ
◙ “ َح َ
ب قَ ْولِكَ ” .يشير ھذا في السياق إلى اآلية  .26الكلمة اليونانية “أُ ِ
ُ
مبني للمجھول( تستخدم عادة في المبني للمجھول لإلعالنات اإللھية )مت 22 ،12 :2؛ لو 26 :2؛
أع 22 :10؛ عب 5 :8؛ .(7 :11
 .30 :2ھذا التأكيد على رؤية خالص ﷲ ربما يكون متأتيا ً من نبوءة العھد القديم )انظر أش :52
 (10أو تُظھر نفس الرسالة.
في ھذه األصحاحات االفتتاحية من لوقا ،كلمة “خالص” لھا معنيين:
 -3في نصوص العھد القديم المقتبس عنھا تشير إلى خالص بني إسرائيل جسدياً.
 -4على ضوء اإلنجيل تشير الكلمة إلى الخالص الروحي ،الذي يأتينا من خالل
اإليمان بشخص يسوع وعمله.
ّ
في العھد القديم ،يخلص إسرائيل من األمم ،ولكن مسيّا إسرائيل سيخلص اآلن األمم.
ور إِ ْعالَ ٍن لِألُ َم ِم” .ھذا ھو اإلنجيل العالمي ،الذي كان وال بد
يع ال ﱡ
ب ...نُ َ
ش ُعو ِ
َ “ 32 -31 :2ج ِم ِ
ً
صادما ً جداً لليھود )أتساءل إن كان سمعان قد فھم تماما ھذه النبوءات على ضوء المسيح( ،ولكن
كان مثيراً أن يسمعه قرّاء لوقا اليونانيون )انظر أش 4 -2 :2؛ 2 :9؛ 6 :42؛ 6 :49؛ 4 :51؛
 .(3 -1 :60ھذه العبارة يمكن أن تعني “في حضور اليونانيين” )مز 3 -1 :98؛ أش -1 :52
 ،(10ولكن ھذا ال يالئم سياق النص .من المذھل الكم الھائل من التلميحات التي من نبوءات أشعياء
التي نجدھا في أول أصحاحين من لوقا .أشعياء ،من بين كل األنبياء ،رأى ھذا الخالص العالمي
الكوني )الذي يصبح موضوع العھد الجديد47 :24 ،؛ يو 12 :1؛ 16 :3؛ 10 :4؛ أع -34 :10
43 ،35؛  1تيم 4 :2؛ 10 :4؛ تي 11 :2؛  1يو 2 -1 :2؛ 14 :4؛  2بط .(9 :3
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فاندايك -البستاني35 -33 :2 :
34
ُ
َ
ار َكھُ َما ِس ْم َع ُ
"َ 33و َكانَ يُوس ُ
ال لِ َمرْ يَ َم أ ﱢم ِه» :ھَا إِ ﱠن ھَذا قَ ْد
ان َوقَ َ
يل فِي ِهَ .وبَ َ
ان ِم ﱠما قِ َ
ُف َوأُ ﱡمهُ يَتَ َع ﱠجبَ
ِ
35
ت أَيْضا ً يَجُو ُز فِي نَ ْف ِس ِك َسي ٌ
ْف لِتُ ْعلَنَ
يرينَ فِي إِس َْرائِ َ
يل َولِ َعالَ َم ٍة تُقَا َو ُمَ .وأَ ْن ِ
ض َع لِ ُسقُ ِ
ُو ِ
وط َوقِيَ ِام َكثِ ِ
ُ
ُ
ير ٍة«“.
أَ ْف َكا ٌر ِم ْن قلو ٍ
ب َكثِ َ
ان” .ھذا ماضي متصل فيه كناية .لقد تعجبوا مراراً وتكراراً .لعل ھذا يشير إلى
“ 33 :2يَتَ َع ﱠجبَ ِ
كون اليونانيين مشتَ َملين في خالص ﷲ .كانت مريم قد سمعت للتو شھادة جبرائيل وأليصابات.
مريم ويوسف تلقيّا رسالة الراعي.
◙
فاندايك -البستاني

:

ض َع"
" ُو ِ

الحياة

:

" ُج ِع َل"

المشتركة
البولسية

:
:

ختارهُ ﷲ"
"اَ َ
" ُج ِع َل"

ُوضع على" ،ولكنھا أخذت امتداداً استعاريا ً يدل
ھذه الكلمة تعني حرفيا ً “يُلقي على” أو “ي َ
على “عالمة محددة” في السبعينية في يش  .6 :4إنھا تُستخدم بھذه المعاني عدة مرات في العھد
الجديد ) 1تس  ،3 :3والتي ھي أيضا ً مضارع مبني للمجھول ]مجھول الصيغة معلوم المعنى[ في
األسلوب الخبري.
وط” .مخطط ﷲ الفدائي العالمي )انظر الموضوع الخاص على  ،(11 :2الذي سيتجلى من
◙“ ُ
سق ُ ِ
خالل المسيا المتألم ،والذي لن يكون من السھل على كثيرين أن يؤمنوا به .ولكن ،طريقة تجاوبھم
ستحدد مصيرھم الروحي ومستقبلھم األبدي )انظر يو 12 :1؛ 19 -16 :3؛ .(39 :9
ربما تشير كلمة “سقوط” إلى اليھود غير المؤمنين الذين يتعثرون بيسوع )انظر -17 :20
18؛  1كور 23 :1؛  1بط  .(8 -6 :2إنه الحجر الذي رفضه البنﱠاؤون )انظر أش 14 :8؛ :28
16؛ مت 44 ،42 :21؛ رو 33 :9؛  1كور 23 :1؛  1بط  .(8 :2المستمعون إلى اإلنجيل يجب أن
يأخذوا خيارھم بخصوص يسوع .ليس ھناك موقف حيادي تجاھه )انظر مت  .(39 -34 :10فھو
إما المسيح أو المسيّا ّ
الكذاب )انظر يو 18 -1 :10؛ .(6 :14
◙ “ َوقِيَ ِام” .ھذه الكلمة اليونانية نفسھا تُترجم “قيامة” في نصوص أخرى .ھذا الطفل الخاص،
المسيا ،سيكون الطريق الوحيد ليكون المرء با ّراً أمام ﷲ .اإليمان به واالتّكال عليه سيحدد مصير
المرء األبدي .سر الشر ھو أنه حتى مع الروح القدس والخبر السار عن المسيح ،كثيرون سوف
يرفضونه )12 -11 :8؛  2كور .(4 :4
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

او ُم"
"لِ َعالَ َم ٍة تُقَ َ
او ُم"
"آيَةً تُقَ َ

المشتركة
البولسية

:
:

"عال َم ِة ِمنَ ﷲ يُقا ِومونَھا"
" َھ َدفًا لل ُمخالَفَة"

أحد األدلة التي تؤكد مسيانية يسوع ھي الرفض الذي يتلقاه .وقد يكون ھذا تلميحا ً إلى
نصوص العھد القديم ،مثل أش  ،10 -9 :6التي يقول يسوع أنھا الغرض من األمثال )أي المعنى
المخفي ،انظر لو 10 :8؛ مت 13 :13؛ مر 12 :4؛ يو 36 :12ب.(43 -
ُ
َ
ُ
يتنبأ العھد القديم مراراً وتكراراً أن بقية تقية مؤمنة فقط سيخلصون )تطلق/تحرﱠر(.
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س ْيفٌ ” .يشير ھذا إلى السيف الكبير الذي كان يحمله الرومان .وھذا إشارة استعارية إلى
َ “ 35 :2
رفض يسوع وصلبه .كانت مريم حاضرة عند صلب يسوع )يو  .(27 -26 :19يبدو أن ھذه العبارة
موجھة بشكل خاص إلى مريم.
ير ٍة” .ليس من حل وسط مع يسوع .إنه يستقطب كل جماعة ،وكلما
ب َكثِ َ
◙ “لِتُ ْعلَنَ أَ ْف َكا ٌر ِمنْ قُلُو ٍ
تجاوب المرء معه كلما انكشف قلبه له )لو  .(18 -17 :8أن يكون المرء يھوديا ً ما كان أبداً ليجعل
اإلنسان با ّراً أمام ﷲ تلقائيا ً )وكذلك الحال مع العضوية في الكنيسة أو النشاط الديني(.
فاندايك -البستاني38 -36 :2 :
َ
َ
ّ
ٌ
ير ٍة قَ ْد عَا َش ْ
"َ 36و َكان ْ
َت نَبِيﱠةٌ َحنﱠةُ بِ ْن ُ
ج َس ْب َع
ير َو ِھ َي ُمتَق ﱢد َمة فِي أي ٍﱠام َكثِ َ
يل ِم ْن ِسب ِْط أ ِش َ
ت فَنُوئِ َ
ت َم َع زَ وْ ٍ
37
ار ُ
ت
ق ْالھَ ْي َك َل عَابِ َدةً بِأَصْ َو ٍام َو ِط ْلبَا ٍ
وريﱠتِھَاَ .و ِھ َي أَرْ َملَةٌ نَحْ َو أَرْ بَ ٍع َوثَ َمانِينَ َسنَةً الَ تُفَ ِ
ِسنِينَ بَ ْع َد بُ ُك ِ 38
ْ
ْ
ﱠ
ت تُ َسبﱢ ُح الرﱠبﱠ َوتَ َكل َم ْ
ك السﱠا َع ِة َوقَفَ ْ
يع ال ُم ْنت َِظ ِرينَ فِدَا ًء فِي
لَ ْيالً َونَھَاراً .فَ ِھ َي فِي تِل َ
ت َع ْنهُ َم َع َج ِم ِ
أُو ُر َشلِي َم”.
“ 36 :2نَبِيﱠةٌ” .لم يكن ھناك ناطق باسم ﷲ ُملھَم حقا ً منذ مالخي )أو كاتب أخبار األيام(.
أن تكون النساء في مراكز قيادة لم يكن أمراً جديداً أو غير مألوف في العھد القديمَ .مرْ يَم،
ير أمثلة على ذلك )انظر أع 17 :2؛ .(9 :21
ُورةَ ،را ُعوث ،خَ ْل َدةَ ،وأَ ْستِ َ
َحنﱠةَُ ،دب َ
موضوع خاص :النساء في الكتاب المقدس:
 -Iالعھد القديم:
ُ
أ -في حضارة ذلك العصر كانت النساء تعتبرن من الممتلكات.
 -1كانت النساء ضمن قائمة الممتلكات )خر (17 :20
 -2معاملة النساء العبيد )خر (11 -7 :21
 -3نذور النساء كانت قابلة لإلبطال على يد ذكر مسؤول في المجتمع )عدد (30
 -4النساء كغنائم حرب )تث 14 -10 :20؛ (14 -10 :21
ب -عمليا ً كانت ھناك تبادلية:
 -1الرجل والمرأة ُخلقا على صورة ﷲ )تك (27 -26 :1
 -2أكرم أباك وأمك )خر ] 12 :20عدد ([16 :5
 -3بجّل أمك وأباك )ال 3 :19؛ (9 :20
 -4الرجال والنساء يمكن أن يكونوا منذورين مكرسين )عدد (2 -1 :6
 -5البنات لھن حق اإلرث )عدد (11 -1 :27
 -6النساء جزء من شعب العھد )تث (12 -10 :29
 -7يتلقون التعليم على يد األب أو األم )أمثال 8 :1؛ (20 :6
 -8أبناء وبنات ھيمان )عائلة الوية( كانوا يقودون الموسيقى في الھيكل ) 1أخ
(6 -5 :25
 -9األبناء والبنات سيتنبؤون في الدھر الجديد )يوئيل (29 -28 :2
ج -النساء كن في مراكز قيادية:
 -1أخت موسى ،ميريام ،كانت تُدعى نبية )خر (21 -20 :15
 -2نساء كن موھوبات من ﷲ ليُشيدن خيمة االجتماع )خر (26 -25 :35
 -3امرأة ،ديبورا ،وھي أيضا ً نبية )انظر قضاة  ،(4 :4قادت جميع األسباط
)قضاة 5 -4 :4؛ (7 :5
 -4خلدة كانت نبية حثھا الملك يوشيا على أن تقرأ وتفسّر “سفر الشريعة”
المكتشف آنذاك ) 2مل 14 :22؛  2أخ (27 -22 :34
 -5راعوث ،المرأة التقية كانت السلف األعلى داود
 -6أستير ،المرأة التقية خلّصت الشعب اليھودي في بالد فارس
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 -IIالعھد الجديد
أ -كانت النساء في حضارتي اليھودية والعالم اإلغريقي-الروماني كلتيھما تُعتبرن
مواطنات من الدرجة الثانية ال يتمتعن سوى ببضعة حقوق أو امتيازات )ما عدا مقدونية(.
ب -نساء في أدوار قيادية:
 -1أليصابات ومريم ،امرأتان تقيتان وضعتا أنفسھما تحت تصرف ﷲ )لوقا -1
(2
 -2حنة ،امرأة تقية تخدم في الھيكل )لوقا (36 :2
 -3ليديا ،مؤمنة وقائدة لكنيسة بيتية )أعمال (40 ،14 :16
 -4بنات فيلبس األربعة ،كن نبيات )أعمال (9 -8 :21
 -5فيبي ،شماسة الكنيسة التي في كنخريا )رومية (1 :16
 -6بريسكا )بريسكيال( ،شركاء بولس في الخدمة ومعلمة أبلس )أعمال 26 :18؛
رومية .(3 :16
 -7مريم ،تريفينا ،تريفوسا ،برسيس ،جوليا ،شقيقة نيريوس ،وھن عدة نساء
شاركن بولس في الخدمة )رومية (16 -6 :16
 -8يونياس ،على األرجح أنھا امرأة رسولة )رومية (7 :16
 -9أفودية وسنتيخي ،شركاء بولس في الخدمة )فيلبي (3 -2 :4
 -IIIكيف يوازن المؤمن المعاصر األمثلة الكتابية المتضاربة؟
أ -كيف يستطيع المرء أن يحدد الحقائق التاريخية أو الحضارية التي تنطبق على سياق
النص األصلي عن الحقائق األبدية الصحيحة لكل الكنائس ،وكل المؤمنين في كل الدھور
والعصور؟
 -1يجب أن نأخذ بعين االعتبار قصد الكاتب األصلي الملھم بشكل جدي .الكتاب
المقدس ھو كلمة ﷲ والمصدر الوحيد لإليمان والممارسة.
 -2يجب أن نتعامل مع النصوص الملھمة الشرطية التاريخية بشكل واضح
أ .العبادة في إسرائيل )الطقوس والليتورجيا(
ب .اليھودية في القرن الميالدي األول
ج .أقوال بولس التاريخية الشرطية الواضحة في  1كورنثوس
) (1نظام الشريعة في روما الوثنية
) (2البقاء عبداً )(24 -20 :7
) (3التبتل )(35 -1 :7
) (4العذارى )(38 -36 :7
) (5الطعام المقدم كقرابين لألصنام )8؛ (33 -23 :10
) (6األعمال غير الالئقة في عشاء الرب )(11
 -3أعلن ﷲ نفسه بشكل كامل وواضح إلى حضارة معينة ،في يوم معين .يجب أن
نأخذ بشكل جدي اإلعالن ،ولكن ليس كل جانب من تفاصيله التاريخية .كلمة ﷲ ُكتبت بكلمات بشر.
ب -التفسير الكتابي يجب أن يُركز على قصد الكاتب األصلي .ما الذي كان يقوله في
أيامه؟ ھذا أمر أساسي وحاسم من أجل التفسير الصحيح ،وبعد ذلك نطبق ھذا على يومنا الحالي.
المشكلة اآلن ھي مع النساء في أدوار القيادة )المشكلة التفسيرية الحقيقية قد تكون تحديد الكلمة .ھل
كانت ھناك خدمات أكبر من الرعاة الذين كانوا يُرون في موقع القيادة؟ ھل كان يُنظر إلى
الشماسات أو النبيات كقادة؟( من الواضح تماما ً أن بولس ،في  1كور  35 -34 :14و 1تيم -9 :2
 ،15يؤكد على أن النساء ال يجب أن يأخذن دور قيادي في العبادة العامة .ولكن كيف أطبّق ھذا
اليوم؟ ال أريد لحضارة بولس أو حضارتي أن تسكت كلمة ﷲ وإرادته .ربما كانت العادات في أيام
بولس مقيدة جداً ،ولكن من جھة أخرى قد تكون مفتوحة كثيرة في أيامنا .ال أشعر بالكثير من
االرتياح وأنا أقول أن كلمات بولس وتعاليمه شرطية متعلقة بالقرن األول وھي حقائق مرتبطة
بواقع محلي .من أنا ألسمح لفكري أو ثقافتي أن تنكر كاتبا ً ُملھماً؟
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على كل حال ،ماذا أفعل عندما أرى ثالثة أمثلة كتابية عن نساء قائدات )حتى في كتابات
بولس ،انظر رومية (16؟ مثال واضح عن ذلك نجده في نقاش بولس حول العبادة العامة في 1
كور  .14 -11في  5 :11يبدو أنه يسمح للمرأة بأن تعظ وتصلي في العبادة العامة ورؤوسھم
مغطاة ،ومع ذلك في  ،35 -34 :14يطالب بأن تبقين صامتات .كانت ھناك شماسات )رومية :16
 (1ونبيات )أعمال  .(9 :21إن ھذا التنوع ھو الذي يسمح لي ببعض الحرية ألحدد تعليقات بولس
)في ما يتعلق بالتقييدات على النساء( على أنھا مقتصرة على كورنثوس وأفسس في القرن األول.
ففي كلتا الكنيستين كانت ھناك مشاكل مع نساء يمارسن حريتھن الجديدة )انظر Bruce Winter,
 ،(Corinth After Paul Leftوھذا ما أدى إلى صعوبة بالنسبة إلى كنائسھم في إيصال
مجتمعھم إلى المسيح .كان على حريتھن أن تكون محدودة لكي يصبح اإلنجيل أكثر فعالية وتأثيراً.
الحال في أيامنا بعكس أيام بولس .اإلنجيل قد يصبح محدوداً إذا لم يُسمح للنساء المتفوھات
والمدربات بأن يشاركوا في نشر اإلنجيل ،أو أن ال يُسمح لھن بالقيادة .ما ھي الغاية النھائية من
العبادة العامة؟ أليست البشارة والتلمذة؟ ھل يمكن أن يُكرﱠم وأن يكون راضيا ً إذا ما كانت النسوة
قائدات؟ الكتاب المقدس بأكمله يقول“ :نعم”.
أنا أميل إلى فكر بولس؛ الالھوت الذي أتبعه بولسي بالدرجة األولى .ال أريد أن أكون
متأثراً بإفراط أو منجذبا ً إلى فلسفة التساوي بين الجنسين المعاصرة .ولكني أشعر أن الكنيسة كانت
بطيئة في التجاوب مع الحقائق الكتابية الواضحة ،الرق غير المالئم ،والعنصرية ،والتعصب،
والتحيز الجنسي .لقد كانت أيضا ً بطيئة في التجاوب بشكل مالئم مع سوء معاملة النساء في العالم
المعاصر .لقد حرر ﷲ في المسيح العبيد والنساء .وبالتالي ال أقبل بنص متأثر بثقافة معينة أن
يقيدھم ويستعبدھم من جديد.
من جھة أخرى ،كمفسر أعرف أن كورنثوس كانت كنيسة مفتتة فوضوية .مواھب الروح
القدس كانت موضع افتخار وتبا ٍه .ولعل النساء كن مأخوذات بھذه المشكلة .وأعتقد أيضا ً أن أفسس
كانت متأثرة بالمعلمين الكذب الذين كانوا يستغلون ويستخدمونھن كمتكلمين بدائل عنھم في الكنائس
البيتية في أفسس.
ج -اقتراحات لمزيد من القراءة:
) How to Read the Bible For All Its Worthللكاتب Gordon Fee and
) (Dougالصفحات .(77 -61
) Gospel and Spirit: Issues in New Testament Hermeneuticsللكاتب
.(Gordon Fee
) Hard Sayings of the Bibleللكاتب Walter C. Kaiser, Peter H. Davids,
) (F. F. Bruce, and Manfred T. Branchالصفحات 616 -613؛ .(667 -665
موضوع خاص :استعانة بولس بالنساء في الخدمة
الحظ أن كل النساء الوارد ذكرھم في رومية  16كانوا عاملين مع بولس في الكرازة باإلنجيل
)انظر فيل  :(3 :4فِيبِي في اآلية 1؛ بِ ِري ْس ِكالﱠ في اآلية 3؛ مريم في اآلية 6؛ يُونِيَا )إن كان االسم
يس في اآلية 12؛ و"أمه”
يونياس -فھذا اسم رجل( في اآلية 7؛ ت َِريفَ ْينَا َوت َِريفُو َسا في اآلية 12؛ بَرْ ِس َ
في اآلية 13؛ جُولِيَا في اآلية 15؛ و"أخته” في اآلية  .15احذروا من الدوغماتية فيما يتعلق بالنساء
في الخدمة .كل المؤمنين موھوبين ) 1كور (11 ،7 :12؛ كل المؤمنين ھم خ ّدام بدوام كامل )انظر
أف  .(12 :4وفي ھذه القائمة لدينا ش ّماسة ،فِيبِي ،وربما امرأة رسولة ،يُونِيَا )انظر يوئيل 28 :2؛
أع  .(21 -16 :2يصعب علينا أن نعرف كيفية تناول ھذه المسألة كتابيا ً بسبب األقوال التي تبدو
متضاربة عند بولس كما نرى في  1كور  5 -4 :11مقارنة باآلية .34 :14
ير” .تُظھر ھذه وجود سبط خارج األسباط العشر الشمالية الذي سباھم األشوريون عام
ش َ
س ْب ِط أَ ِ
◙“ ِ
 722ق.م .في أيام يسوع؛ لقد كانت بعض األسباط الشمالية قد عادت فعالً.
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سنَةً” .ھذه المرأة كانت قد كرّست حياتھا
“ 37 :2أَ ْر َملَةٌ نَ ْح َو أَ ْربَ ٍع َوثَ َمانِينَ َ
المبكر.

بعد موت زوجھا

ق ا ْل َھ ْي َك َل” .ھذه العبارة ھي مثال عن عبارات كثير كانت موضع جدال بين المفسّرين.
◙ “الَ تُفَا ِر ُ
بعض المؤمنين المعاصرين يؤكدون أن المعنى يجب أن يكون حرفيا ً )أي أنھا كانت تعيش ھناك
فعليا ً( وإال فال يكون الكتاب المقدس صحيحا ً .في نظري ھذه مغاالة واضحة .لقد كانت ھناك خالل
النھار وفي كل المناسبات الخاصة .كانت حياتھا مكرّية للتعبد  .وھذا يشابه المشادة بين المعنى
الحرفي واالستعاري فيما يتعلق باتّكاء حزقيال أمام بيته في بابل ألربعة أيام على جنبه )انظر حز
.(8 -4 :4
“ 38 :2تَ َكلﱠ َمتْ َع ْنهُ” .ال نعرف ما قالت عنه بالضبط ،فلماذا يذكرھا لوقا ھنا باألساس؟ لقد كان
ذلك ليعطي دليالً باستخدام شاھدين كما كانت تتطلب الشريعة الموسوية )انظر عد 30 :35؛ تث
6 :17؛  .(15 :19صغار السن )يوحنا الجنين( وكبار السن )سمعان وحنّة( وأيضا ً الذكور واإلناث
عرفوا من كان يسوع.
شلِي َم” .انظر التعليق “تعزية إسرائيل” على  .25 :2زكريا أيضا ً يتكلّم
◙ “ا ْل ُم ْنت َِظ ِرينَ فِدَا ًء فِي أُو ُر َ
عن ذلك في  .74 -68 :1من أجل فكرة “الفداء" ،انظر الموضوع الخاص على .68 :1
فاندايك -البستاني40 -39 :2 :
39
ْ
اص َر ِة.
" َولَ ﱠما أَ ْك َملُوا ُك ﱠل َش ْي ٍء َح َس َ
يل إِلَى َم ِدينَتِ ِھ ُم النﱠ ِ
وس الرﱠبﱢ َر َجعُوا إِلَى ال َجلِ ِ
ب نَا ُم ِ
وح ُم ْمتَلِئا ً ِح ْك َمةً َو َكان ْ
َت نِ ْع َمةُ ﷲِ َعلَ ْي ِه”.
ال ﱠ
صبِ ﱡي يَ ْن ُمو َويَتَقَ ﱠوى بِالرﱡ ِ

40

َو َكانَ

ب” .كان يسوع ووالداه من اليھود المستقيمي
س ال ﱠر ﱢ
س َ
َي ٍء َح َ
“ 39 :2لَ ﱠما أَ ْك َملُوا ُك ﱠل ش ْ
ب نَا ُمو ِ
اإليمان بكل معنى الكلمة .لقد كانوا يكملون كل متطلبات الناموس الموسوي في الھيكل بالنسبة
ألنفسھم وألوالدھم.
يل” .كانت ھذه ھي المنطقة التي قصد يسوع أن يبدأ فيھا خدمته  ،كما تنبّأ عن
◙ “ َر َج ُعوا ِإلَى ا ْل َجلِ ِ
ذلك العھد القديم )انظر أش  .(1 :11وكانت ھذه من المفترض أن تكون أول جزء من أرض
الموعد ،التي غزاھا وھزمھا أرام ،وأشور ،وبابل ،وفارس.
اص َر ِة” .القرية التي ترعرع فيھا يسوع كانت تدعى الناصرة .وھي مذكورة في العھد القديم،
◙ “النﱠ ِ
وفي التلمود ،وفي كتابات يوسيفوس.
من الواضح أنھا لم تستقر إال على عھد يوحنا ھيركانوس )الحسموني( ،الذي حكم خالل الفترة
 104 -134ق.م .بما أن يوسف ومريم كانا في ھذه القرية فھذا يعني ضمنا ً أن عشيرة من نسل داود
كانوا قد استقروا في ذلك المكان.
قد يكون لھذا ارتباط أتيمولوجي بين اسم الناصرة واللقب المسياني “غصن” )انظر مت ،23 :2
َاص ِريّا ً"( ،والتي ھي  netserفي اللغة العبرية )انظر أش  ،1 :11إر 5 :23؛ :33
“إِنﱠهُ َسيُ ْدعَى ن ِ
15؛ زك 8 :3؛ 12 :6؛ رؤ 5 :5؛  .(16 :22انظر الموضوع الخاص على .34 :4
يبدو أن ھذه كانت تعبيراً يدل على الخزي بسبب موقعھا البعيد عن أورشليم في منطقة وسط األمم
)يو  46 :1وأع  ،5 :24ورغم ذلك ،فإن ھذا أيضا ً جاء في النبوءة ]انظر أش  .([1 :9ولع ّل ھذا
اص ِريﱡ َملِ ُ
ھو السبب وراء كتابة عبارة “يَسُو ُ
ض َعت على الصليب
ك ْاليَھُود” على اللوحة التي ُو ِ
ع النﱠ ِ
فوق رأس يسوع.
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صبِ ﱡي يَ ْن ُمو” .نما يسوع وترعرع بشكل طبيعي كأي طفل بشري )كما كان الحال مع
َ “ 40 :2كانَ ال ﱠ
ً
ً
ً
يوحنا ،انظر  (80 :1جسديا ،وعاطفيا ،وروحيا )اآلية  ،52انظر الموضوع الخاص على .(80 :1
قد يكون ھذا تصريحا ً مضاداً للغنوسية .من الواضح أن يسوع كان يالزم مدرسة المجمع مع باقي
األطفال.
انظر الموضوع الخاص أدناه.
موضوع خاص :الغنوسية
أ -ج ّل معرفتنا بھذه الھرطقة تأتي من كتابات غنوسية تعود للقرن الثاني الميالدي .ولكن
أفكارھا كانت موجودة في القرن األول )مخطوطات البحر الميت( وكتابات يوحنا الرسول.
ب -المشكلة في أفسس )ا تيم( ،وكريت )تي( ،وكولوسي )كول( كانت ھجينا ً من غنوسية أولية
ويھودية ناموسية متشددة بالقوانين.
ج -بعض المعتقدات من الغنوسية الفالنتينية والسيرنثية في القرن الثاني.
 -1المادة والروح توجدان معا ً دوما ً )ثنوية وجودية( .المادة شر ،والروح خير .وﷲ ،الذي
ھو روح ،ال يمكن أن يشارك مباشرة في قولبة المادة الشريرة.
 -2ھناك فيض ) eonsأو مستويات مالئكية( بين ﷲ والمادة .آخرھا أو األدنى مستوى فيھا
ھو يھوه الذي في العھد القديم ،الذي ش ّكل الكون ).(kosmos
 -3يسوع كان فيضاً ،مصل يھوه ،ولكن أعلى منه في السلّم ،وأقرب إلى اإلله الحقيقي.
يضعه البعض في أعلى مرتبة ،ولكن يبقى أقل من ﷲ وبالتأكيد ليس ھو إلھا ً متجسداً )انظر يوحنا
 .(14 :1بما أن المادة شر ،فال يمكن ليسوع أن يتمتع بجسد بشري ويبقى إلھيا ً .لقد ظھر بھيئة
بشرية ،ولكنه كان روحا ً فقط )انظر  1يو 3 -1 :1؛ .(6 -1 :4
 -4يمكن نيل الخالص من خالل اإليمان بيسوع باإلضافة إلى معرفة خاصة ،وھذه
المعرفة ال يحظى بھا سوى أناسٌ خاصّون.
كان ال ب ّد من المعرفة )كلمات المرور( للمرور عبر العوالم السماوية .اليھودية الناموسية
المتشددة بالقوانين كانت ضرورية أيضا ً للوصول إلى ﷲ.
د -قال المعلّمون الغنوسيون الكذبة بوجود نظامين أخالقيين متعاكسين.
 -1بالنسبة للبعض ،نمط الحياة ليس له أية عالقة على اإلطالق بالخالص .وھؤالء
يرون أن الخالص والروحانية مغلّفين في معرفة سرّية )كلمات مرور( من خالل العوالم المالئكية
).(eons
ً
ً
ّ
 -2بالنسبة لآلخرين ،نمط الحياة كان أساسيا وحاسما للخالص .في ھذا السفر ،يركز
المعلّمون الكذبة على نمط حياة تنسّكي زھدي كدليل على الخالص الحقيقي )انظر .(23 -16 :2
ه -من المراجع المھمة على ھذا الموضوع :كتاب  The Nag Hammadi Libraryمن
تأليف  James M. Robinsonو.Smith Richard
◙ “ َو َكانَتْ نِ ْع َمةُ ﷲِ َعلَ ْي ِه” .الكلمة اليونانية  charisلھا مجال سام ّي واسع .يضع  LouwوNida
في  ،Greek-English Lexiconالمجلد  ،2ص ،262 .الكلمات “اللطف ،العطية ،الشكر،
واإلرادة الطيبة” كترجمات محتملة ھنا .إن المعنى الذي تُستخدم فيه الكلمة ھنا فري ٌد بالنسبة إلى
بمعان متعددة في إنجيل لوقا ،ولكنھا ھنا فقط تعني “نعمة”.
األناجيل اإلزائية .تُستخدم الكلمة
ٍ
فاندايك -البستاني51 -41 :2 :
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" َو َكانَ أَبَ َواهُ يَ ْذھَبَ
ُ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ﱠ
ان ُك ﱠل َسنَ ٍة إِ
ِ
صبِ ﱡي يَسُو ُ
ع فِي أُو ُر َشلِي َم
إِلَى أُو ُر َشلِي َم َك َعا َد ِة ْال ِعي ِدَ 43 .وبَ ْع َد َما أَ ْك َملُوا األَيﱠا َم بَقِ َي ِع ْن َد ُرجُو ِع ِھ َما ال ﱠ
44
يرةَ يَوْ ٍم َو َكانَا يَ ْ
َويُوس ُ
ف.
ُف َوأُ ﱡمهُ لَ ْم يَ ْعلَ َماَ .وإِ ْذ ظَنﱠاهُ بَ ْينَ الرﱡ ْفقَ ِة َذھَبَا َم ِس َ
ار ِ
طلُبَانِ ِه بَ ْينَ األَ ْق ِربَا ِء َو ْال َم َع ِ
46
َ 45ولَ ﱠما لَ ْم يَ ِجدَاهُ َر َج َعا إِلَى أُو ُر َشلِي َم يَ ْ
طلُبَانِ ِهَ .وبَ ْع َد ثَالَثَ ِة أَي ٍﱠام َو َجدَاهُ فِي ْالھَ ْي َك ِل َجالِسا ً فِي َو ْس ِط
48
47
ْص َراهُ ا ْن َدھَ َشا.
ْال ُم َعلﱢ ِمينَ يَ ْس َم ُعھُ ْم َويَسْأَلُھُ ْمَ .و ُكلﱡ الﱠ ِذينَ َس ِمعُوهُ بُ ِھتُوا ِم ْن فَ ْھ ِم ِه َوأَجْ ِوبَتِ ِه .فَلَ ﱠما أَب َ
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49
ي لِ َما َذا فَ َع ْلتَ بِنَا ھَ َك َذا؟ ھُ َو َذا أَبُوكَ َوأَنَا ُكنﱠا ن ْ
َوقَالَ ْ
ال لَھُ َما:
َطلُبُكَ ُم َع ﱠذبَ ْي ِن!” فَقَ َ
ت لَهُ أُ ﱡمهُ» :يَا بُنَ ﱠ
50
»لِ َما َذا ُك ْنتُ َما ت ْ
َطلُبَانِنِي؟ أَلَ ْم تَ ْعلَ َما أَنﱠهُ يَ ْنبَ ِغي أَ ْن أَ ُكونَ فِي َما ألَبِي؟” .فَلَ ْم يَ ْفھَ َما ْال َكالَ َم الﱠ ِذي قَالَهُ لَھُ َما.
51
خَاضعا ً لَھُ َماَ .و َكان ْ
َت أُ ﱡمهُ تَحْ فَظُ َج ِمي َع ھَ ِذ ِه األُ ُمو ِر فِي
اص َر ِة َو َكانَ
ِ
ثُ ﱠم نَزَ َل َم َعھُ َما َو َجا َء إِلَى النﱠ ِ
قَ ْلبِھَا”.

ح” .كان على اليھودي الذكر الذي يتجاوز الحادية
سنَ ٍة إِلَى أُو ُر َ
شلِي َم فِي ِعي ِد ا ْلفِ ْ
ان ُك ﱠل َ
◙ “يَ ْذ َھبَ ِ
ص ِ
والعشرين من العمر أن يحضر األعياد السنوية الرئيسية الثالثة جميعا ً )خر 17 -14 :23؛ :34
ض ذلك في القرن األول إلى عيد واحد بسبب عدد اليھود الذين يعيشون
23؛ تث  .(16 :16وقد ُخفﱢ َ
خارج فلسطين .ھذا النص دليل آخر على التزام والدي يسوع بالناموس الموسوي .لم تكن الشريعة
تطلب حضور مريم ولكنھا أرادت ذلك بنفسھا.
سنَةً” .كان يسوع يدنو كثيراً من الـ “ ،"Bar Mitzvahالتي
َ “ 42 :2ولَ ﱠما َكانَتْ لَهُ ا ْثنَتَا َعش َْرةَ َ
كانت تجعل الصبي اليھودي “ابنا ً للناموس”.
كان ھذا يحدث في سن الثالثة عشرة .وربما د ّون لوقا أن عمره كان ْاثنَتَا َع ْش َرةَ َسنَةً ليظھر كم كان
يسوع ضليعا ً تماما ً بالكتب المقدسة حتى وھو في ذاك العمر .من الواضح أن يسوع كان آنذاك قد
أدرك من ھو )انظر اآلية .(49
“ 43 :2أَ ْك َملُوا األَيﱠا َم” .تلك الجماعات من الحجّاج كانوا يأتون كجماعة لضمان أمنھم وسالمتھم
وكانوا يبقون عادة من يومين إلى سبعة أيام )خر 16 -15 :12؛ ال 8 -6 :23؛ تث .(3 :16
سفُ َوأُ ﱡمهُ لَ ْم يَ ْعلَ َما” .كان الرجال والنساء
سو ُع فِي أُو ُر َ
◙ “بَقِ َي ِع ْن َد ُر ُجو ِع ِھ َما ال ﱠ
شلِي َمَ ،ويُو ُ
صبِ ﱡي يَ ُ
في قوافل الحج تلك يسافرون بشكل منفصل وفي معظم األوقات كان األوالد يلعبون معا ً .وعلى
األرجح أن كال والدي يسوع كان يظن أن يسوع في عناية اآلخر.
يرةَ يَ ْو ٍمَ ،و َكانَا يَ ْطلُبَانِ ِه” .تلك القوافل كانت عادة تغادر أورشليم وتتوقف في
س َ
َ “ 44 :2ذ َھبَا َم ِ
بيروث ،على بعد ثماني أو عشر أميال من أورشليم لقضاء الليل .كانوا يقطعون عادة حوالي
عشرين ميالً في النھار.
“ 46 :2بَ ْع َد ثَالَثَ ِة أَيﱠ ٍام” .ھذا يشتمل على يوم سفر بعيداً عن أورشليم ،ويوم سفر عائدين إليھا،
ويوم بحث عن يسوع.
◙ “فِي ا ْل َھ ْي َك ِل” .في أيام السبت وأيام األعياد كان الربّانيون يحاضرون في الناس في األروقة
المغطاة لباحة النساء )الباحة األبعد إلى الخارج من المبنى(.
سأَلُ ُھ ْم” .ھذا نموذج يساعدنا جميعا ً .التقينا جميعا ً بمعلّمين كان لھم أثر علينا وإننا
س َم ُع ُھ ْم َويَ ْ
◙ “ي َ ْ
ٌ
حسن أن تكون لدينا روح تلقّي .ولكن ال بد من أن يأتي يوم نصل فيه إلى
نشكر ﷲ عليھم .إنه ألم ٌر
فكر تأ ّملي ناضج عندما نطرح أسئلة عن األشياء التي أخبرنا بھا حتى أولئك الذين نثق بھم .النضج
يسمع ويسأل .الحقيقة التي اعتدنا أن نشارك اآلخرين بھا يصير لزاما ً علينا أن نتبناھا شخصيا ً.
س ِم ُعوهُ بُ ِھتُوا ِمنْ فَ ْھ ِم ِه َوأَ ْج ِوبَتِ ِه” .ھذا ماضي متصل مبني للمتوسط في
ُ “ 47 :2ك ﱡل الﱠ ِذينَ َ
األسلوب الخبري ،ما يوحي بخبرة متكررة .لقد كانت ھذه ھي المناسبة الوحيدة التي نعرف أن
يسوع أمكنه فيھا أن يسمع الربانيين الكبار في أورشليم وأن يناقشھم فيما يتعلق بالناموس .ومثل
ھؤالء القادة ھم أولئك الذين سيرفضون االستماع إليه وھو راشد.
تُظھر ھذه اآلية طبيعة يسوع االستثنائية النادرة ،بينما تؤكد اآلية  52طبيعته العادية .كلتاھما
حقيقيتان .لقد عرف يسوع باكراً جداً من ھو ولماذا جاء .ومع ذلك فقد كان إنسانا ً كامالً حقا ً.
97

“ 48 :2ا ْن َد َھشَا” .ھذه تعني حرفيا ً “ضربته صاعقة” )انظر 48 :2؛ 32 :4؛ 43 :9؛ أع :13
.(12
◙ “أَبُوكَ َوأَنَا” .الحظ التغاير بين استخدام مريم للضمير في “أبوك” واستخدام يسوع للضمير في
“أبي” في اآلية  .49توضح اآلية  50أن مريم ويوسف لم يدركا الفرق أو التمايز ،وأما يسوع فقد
كان يدرك ذلك.
ماض متصل .ما برحا يبحثان عنه لثالثة أيام )انظر  (46 :2وكانا
◙ “ ُكنﱠا نَ ْطلُبُكَ ُم َع ﱠذبَ ْي ِن” .ھذا
ٍ
قلقين للغاية على يسوع وسالمته.
“ 2:49أَلَ ْم تَ ْعلَ َما أَنﱠهُ يَ ْنبَ ِغي أَنْ أَ ُكونَ فِي َما ألَبِي؟” .ھذه أول كلمات مدونة يقولھا يسوع .يُظھر ھذا
أن يسوع كان يعرف شيئا ً عن أصله وھدفه ،حتى في ذلك الوقت الباكر .قد تكون ھذه أيضا ً محاولة
من لوقا ليفنّد ھرطقة “المتبنﱢية”.
لإلطالع على نقاش شيّق حول “بدعة المتبنﱢية” وكيف ع ﱠدل ال ُكتّاب األوائل نصوصھم لكي
يرفضوا ھذه الھرطقة المتعلقة بالمسيح ،انظر كتاب The Orthodox :see Bart D. Ehrman
 ، Corruption of Scriptureص .118 -47 .ولتعريف مختصر عنھا انظر مسرد
المصطلحات الذي وضعته في الملحقات.
 .50 :2ھناك ثالثة أماكن في إنجيل لوقا تقول تحديداً أن مستمعي يسوع لم يفھموا.
 -1أبواه50 :2 -
 -2الجموع9:45 -
 -3االثنا عشر) 34 :18 -عندما كان يسوع يتكلم عن موته(
كان لالثني عشر االمتياز بأن يتلقوا الكثير من تعليم يسوع الخاص ) ،(24 -21 :10ولكن
كانوا ال يزالون غير قادرين على فھم ما يقوله عن آالمه وموته في أورشليم )انظر مر 23 :9؛
يو 22 :2؛ 16 :12؛  (26 :14إلى أن قام )انظر .(45 :24
في إنجيل يوحنا ،ھذا الفصل ھو جزء من ثنوية عمودية )أي ،يسوع من األعلى والبشر من
األسفل(.
اص َر ِة” .ھذا آخر ذكر ليوسف .من الواضح أنه مات في عمر
“ 51 :2نَزَ َل َم َع ُھ َما َو َجا َء إِلَى النﱠ ِ
مبكر ،ولكن كان للزوجين عدة أوالد آخرين قبالً )انظر مت 46 :12؛ 55 :13؛ مر 3 :6؛ يو :2
12؛ 10 ،5 ،3 :7؛ أع 14 :1؛  1كور 5 :9؛ غل .(19 :1
اض ًعا لَ ُھ َما” .ھذا ماضي متصل مبني للمجھول فيه كناية“ ،لقد كان دائما ً خاضعا ً لھما”.
◙ “ َكانَ َخ ِ
كانت الشريعة صارمة في ھذا الخصوص )انظر تث  .(21 -18 :21نما يسوع وترعرع في عائلة
يھودية طبيعية عادية ،مطيعا ً ومتبّعا ً القوانين اليھودية العادية المتعلقة باألطفال.
◙ “ َو َكانَتْ أُ ﱡمهُ ت َْحفَظُ َج ِمي َع ھ ِذ ِه األُ ُمو ِر فِي قَ ْلبِ َھا” .تذكرت مريم كل تلك الحوادث الباكرة ):2
 ،(19ولكنھا لم تفھمھا )اآلية  (50إلى أن تمت القيامة .من الواضح أن لوقا قابل مريم وكانت إحدى
مصادر إنجيله .وربما جرى ھذا اللقاء خالل فترة سجن بولس لسنتين في قيصرية ،ذلك المرفأ على
البحر.
فاندايك -البستاني52 :2 :
ْ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ﱢ
َ
"َ 52وأَ ﱠما يَسُو ُ
اس”.
ع فَ َكانَ يَتَقَ ﱠد ُم فِي ال ِحك َم ِة َوالقا َم ِة َوالن ْع َم ِةِ ،عن َد ﷲِ َوالن ِ
 .52 :2عاش يسوع حياة طفولة طبيعية .إنه إنسان حقا ً )بعكس ما يقوله الغنوسيون(؛ ومن ھنا
ندرك كيف يفھمنا بشكل كامل.
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أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
 -1لماذا كان يسوع في حاجة إلى ذبيحة خطية لتُق ﱠدم عنه وعن مريم؟
 -2ما ھو األمر غير االعتيادي في رسالة سمعان؟
 -3لماذا ُذكرت حنّة رغم أن كلماتھا عن يسوع لم تُد ﱠون؟
 -4ھل عاش يسوع طفولة “طبيعية"؟
 -5اذكر ثالثة شعائر يھودية يجري الحديث عنھا في اآليات .41 -21
 -6لماذا أغفل لوقا رواية المجوس والھروب إلى مصر؟
 -7ما كان موقف اليھود المستقيمي اإليمان من يسوع؟
 -8ما المعنى المتضمن في اآليتين  40و 52؟
 -9ھل ما يُذكر في اآلية  40ھو مرحلة “ ”Var Mitzvahليسوع؟
 -10صف كيف كانت قوافل الحجاج .وھل تفسر ھذه فقدان والدي يسوع له ليوم كامل؟
 -11لماذا اندھش والدا يسوع؟ ولماذا اندھش يسوع من ردة فعلھم؟
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ﻟﻮﻗﺎ  -اﻷﺻﺤﺎح 3
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
يوحنا المعمدان يمھد يوحنا المعمدان
الطريق
20 -1 :3
20 -1 :3
معمودية يسوع المسيح معمودية يسوع
22 -21 :3
22 -21 :3
نسب يسوع المسيح
نسب يسوع المسيح
38 -23 :3
38 -23 :3

البولسية
المشتركة
يوحنا التمھيد لرسالة يسوع-
بشارة
نب ّي األردن
المعمدان
20 -1 :3
20 -1 :3
اعتماد يسوع
معمودية يسوع
22 -21 :3
22 -21 :3
نسب يسوع
نسب يسوع
38 -23 :3
38 -23 :3

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني6 -1 :3 :
1
ْ
ْ
ْ
ُ
ً
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْص َر إِذ كانَ بِيالطسُ البُن ِط ﱡي َوالِيا َعلى
ُوس قي َ
اري َ
" َوفِي ال ﱠسنَ ِة ْالخَ ا ِم َس ِة َع ْش َرة ِمن َسلطن ِة ِطيبَ ِ
ور ِة
وريﱠةَ َو ُك َ
يل َوفِيلُبﱡسُ أَ ُخوهُ َرئِ َ
ْاليَھُو ِديﱠ ِة َو ِھيرُو ُدسُ َرئِ َ
يس ُرب ٍْع َعلَى ْال َجلِ ِ
يس ُرب ٍْع َعلَى إِيطُ ِ
2
يس ْال َكھَنَ ِة َحنﱠانَ َوقَيَافَا َكان ْ
س َولِي َسانِيُوسُ َرئِ َ
ت ََرا ُخونِيتِ َ
َت َكلِ َمةُ ﷲِ
يس ُربٍْ 3ع َعلَى األَبِلِيﱠ ِة فِي أَي ِﱠام َرئِ ِ
ْ
ور ِة ْال ُم ِحيطَ ِة بِاألُرْ دُنﱢ يَ ْك ِر ُز بِ َم ْع ُمو ِدي ﱠ ِة التﱠوْ بَ ِة
يع ْال ُك َ
َعلَى يُو َحنﱠا ب ِْن زََ 4ك ِريﱠا فِي البَرﱢ يﱠ ِة فَ َجا َء إِلَى َج ِم ِ
صوْ ُ
خ فِي ْالبَرﱢ ي ﱠ ِة
ت َ
ال إِ َش ْعيَا َء النﱠبِ ﱢي القَائِلَ » :
لِ َم ْغفِ َر ِة ْالخَ طَايَا َك َما ھُ َو َم ْكتُوبٌ فِي ِس ْف ِر أَ ْق َو ِ
ص ِ
ار ٍ
5
صي ُر
أَ ِع ﱡدوا طَ ِري َ
ق الرﱠبﱢ اصْ نَعُوا ُسبُلَهُ ُم ْستَقِي َمةًُ .كلﱡ َوا ٍد يَ ْمتَلِ ُئ َو ُكلﱡ َجبَ ٍل َوأَ َك َم ٍة يَ ْنخَ فِضُ َوتَ ِ
ً6
ْال ُمع َْوج ُ
ص ﷲِ«“.
ْص ُر ُكلﱡ بَ َش ٍر خَ الَ َ
ﱠات ُم ْستَقِي َمةً َوال ﱢش َعابُ طُرُقا ً َس ْھلَة َويُب ِ
ص َر” .لسنا متأكدين من التأريخ بالضبط،
“ 1 :3ال ﱠ
وس قَ ْي َ
س ْلطَنَ ِة ِطيبَا ِريُ َ
س ِة َعش َْرةَ ِمنْ َ
سنَ ِة ا ْل َخا ِم َ
ولكن على األرجح أن الفترة التاريخية ھي بين  28 -27ميالدية.
ُوس بزمام الحكم في األقاليم قبل سنتين من موت أغسطس ،وعلى كل حال
اري َ
أمسك ِطيبَ ِ
فقد حكم بين  37 -14ميالدية.
ُ
من الواضح أن اآليتين  2 -1تظھران طريقة لوقا في التأريخ الدقيق لھذه الحادثة .لوقا
مھتم بتوثيق أحداث اإلنجيل مع التاريخ المدني أكثر بكثير من أي كاتب آخر للعھد الجديد .المسيحية
دين يرتكز على التاريخ .إنھا تستند وترتكز على “الحادثة” التي يد ّونھا الكتاب المقدس.
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س ا ْلبُ ْن ِط ﱡي َوالِيًا َعلَى ا ْليَ ُھو ِديﱠ ِة” .انظر الموضوع الخاص أدناه.
◙ “ َكانَ بِيالَطُ ُ
س ا ْلبُ ْن ِط ﱡي
موضوع خاص :بِيالَطُ ُ
 -Iاإلنسان
أ -مكان وتاريخ الوالدة غير معروف
ب -من سالح الفرسان )الفئة فوق الوسطى من المجتمع الروماني(
ج -متزوج ولكن ال نعرف أوالده
د -التعيينات اإلدارية المبكرة )التي يُفترض أن تكون عديدة( غير معروفة
 -IIشخصيته
أ -ھناك وجھتا نظر مختلفتان
 -1يُصوره فيلون ) ، Legatio and Gaiumص (305 -299 .ويوسيفوس )Antiq. 18.3.1
س ال يرحم.
و (Jewish Wars 2.9.2-4كديكتاتور قا ٍ
 -2يصوره العھد الجديد )األناجيل وأعمال الرسل( كحاكم روماني ضعيف يسھل التالعب به.
ب -في كتابه ، Jesus and the Rise of Early Christianityيعطي  ،Paul Barnettص.
 ،148 -134تفسيراً معقوالً لوجھتي النظر ھاتين.
ُ -1عيﱢن بيالطس حاكما ً عام  26م .تحت إدارة طيباريوس ،الذي كان مناصراً لليھود ):Philo
، Legatio and Gaiumص (166 -160 .متّبعا ً نصيحة سيجانوس ،المستشار الرئيسي
لطيباريوس ،والذي كان مناوئا ً لليھود.
 -2تعرض طيباريوس لخسارة في قوته السياسية لصالح  ،L. Aelius Sejanusالوالي البريتوري
الذي صار صاحب النفوذ الحقيقي وراء العرش والذي كان يكره اليھود )Legatio and :Philo
 ، Gaiumص.(160 -159 .
ﱢ
ً
 -3كان بيالطس صنيعة سيجانوس وحاول أن يخلف في نفسه انطباعًا قويّا بما يلي:
ّ
أ -إحضار األعمدة الرومانية إلى أورشليم ) 26م( ،ھذا العمل الذي لم يقُ ْم به أيﱞ من الحكام
اآلخرين من قبل .وھذه الرموز لآللھة الرومانية أجّجت غضب اليھود )يوسيفوسAntiq. :
18.3.1؛ .(Jewish Wars 2.9.2-3
ب -سك العمالت ) 31 -29م (.التي كانت تحمل صور العبادة الرومانية محفورة عليھا .يقول
يوسيفوس أن بيالطس كان يحاول عن عمد أن يطيح بشريعة اليھود وعاداتھم )يوسيفوسAntiq. :
.(18.4.1-2
ج -أخذ المال من خزينة الھيكل لبناء قناة جر مياه في أورشليم )يوسيفوسAntiq. 18.3.2 :؛
.(Jewish Wars 2.9.3
د -قتل العديد من الجليليين إبّان تقديم الذبائح في الفصح في أورشليم )لو .(12 :13
ه -جلب المجنات الرومانية إلى أورشليم )عام  31م .(.ناشده ابن ھيرودس الكبير أن يزيلھا ،ولكنه
أبى ذلك ،فما كان من ذاك إال أن كتب إلى طيباريوس ،الذي أمر بإزالتھا وإعادتھا إلى قيصرية
على البحر ) ، Legatio and Gaium :Philoص.(305 -299 .
و -ذبح الكثير من السامريين على َجبَ ِل ِج ِر ﱢزي َم ) 37/36م (.وھم يبحثون عن مواد مقدسة في
ديانتھم ،كانت قد ضاعت .وھذا ما جعل المسؤول المحلي األعلى فوق بيالطس )فيتاليوس ،والي
أرام( يقيله من منصبه ويرسله إلى روما )يوسيفوس.(Antiq. 18.4.1-2 :
ُ
ُوس كامل سلطته السياسية؛ ولذلك فإن البنود أ ،ب،
اري َ
 -4أع ِد َم سيجانوس عام  31م .واستعاد ِطيبَ ِ
ج ،د كان من المحتمل أن بيالطس ھو من قام بھا ليكسب ثقة سيجانوس وأن البند ه ربما كان
ُوس ،ولكنھا أعطت نتائج معكوسة.
اري َ
محاوالت قام بھا ليكسب ثقة ِطيبَ ِ
 -5من الواضح ،مع اإلمبراطور الذي استعاد قوته والمناصر لليھود ،وباإلضافة إلى رسالة رسمية
من طيباريوس إلى الحكام ليكونوا لطفاء مع اليھود ) ،Legatio and Gaium :Philoص.
 ،(161 -160أن قادة اليھود في أورشليم استغلوا ضعف وھشاشة بيالطس سياسيا ً أمام طيباريوس
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وأثّروا عليه لكي يصلب يسوع .ھذه النظرية التي قال بھا  Barnettتقارب بين وجھتي النظر حول
بيالطس بطريقة معقولة.
 -IIIمصيره
ُوس تماما ً ) 37م.(.
اري َ
أ -استُدعي إلى روما ووصل إليھا بعيد موت ِطيبَ ِ
ب -لم يتم تعيينه من جديد.
ج -حياته بعد ذلك ال نعرف شيئا ً عنھا .ظھرت عدة نظريات الحقاً ،ولكن ما من حقائق مؤكدة.
يل” .ھيرُو ُدسُ أَ ْنتِيبَاسُ  4 ،ق.م 39 – .م ،.كان يُدعى حاكما ً أو
◙ “ ِھي ُرود ُ
ُس َرئِ َ
يس ُر ْب ٍع َعلَى ا ْل َجلِ ِ
رئيس ربع .أزاله كاليغوال من منصبه لتبديل لقبه إلى “ملك” .انظر الموضوع الخاص أدناه.
ُس الكبير
موضوع خاص :عائلة ِھي ُرود ُ
أِ -ھيرُو ُدسُ الكبير
 -1ملك يھوذا ) 4 -37ق.م ،(.أدومي )من أدوم( ،استطاع من خالل الدھر السياسي ودعم
 Mark Antonyأن يتدبر أمره لكي يُعي ﱠن حاكما ً على قسم كبير من فلسطين )كنعان( من قِبل
مجلس الشيوخ الروماني عام  40ق .م.
 -2يُذكر في مت  19 -1 :2ولو 5 :1
 -3أبناؤه:
أ -ھيرودس فيلبس )ابن مريان التي من سمعان(
) (1زوج ھيروديا ) 4ق.م 34 -.م(.
) (2يُذكر في مت 3 :14؛ مر 17 :6
ب -ھيرودس فيلبس )ابن كليوباترا(
) (1رئيس ربع منطقة شمال وغرب بحر الجليل ) 4ق.م 34 -.م(.
) (2يُذكر في لو 1 :3
جِ -ھيرُو ُدسُ أَ ْنتِيبَاسُ
) (1رئيس ربع في الجليل وبيرية ) 4ق.م 39 -.م(.
) (2يُذكر في مت 12 -1 :14؛ مر 29 ،14 :6؛ لو 19 ،1 :3؛ أع 27 :4؛ 1 :13
س  ،حاكم اإلقليم
دِ -ھيرُو ُدسُ أَرْ ِخيالَ ُو َ
) (1حاكم يھوذا والسامرة وأدوم ) 4ق.م 6 -.م(.
) (2يُذكر في مت 22 :2
وس )ابن مريان(
ھـ -أَ ِر ْستُوبُولُ َ
) (1يُذكر على أنه والد ھيرودس أَ ْغ ِريبَاسُ األول الذي كان:
)أ( ملك يھوذا ) 44 -37م(.
)ب( يُذكر في أع 24 -1 :12؛ 35 :23
 ابنه كان ِھيرُو ُدسُ أَ ْغ ِريبَاسُ الثاني -رئيس ربع اإلقليم الشمالي ) 70 -50م(. ابنته كانت بَرْ نِي ِكي -زوجة أخيھا -تُذكر في أع 32 :26 -13 :25 ابنته كانت دروسيالس
 -زوجة فِيلِ ْك َ -تُذكر في أع 24 :24ب -المراجع الكتابية إلى عائلة ِھيرُو ُدسُ
ِ -1ھيرُو ُدسُ رئيس الربع ،يُذكر في مت  1 :14وما تالھا؛ لو 1 :3؛  ،31 :13و ،7 :23كان
ابن ِھيرُو ُدسُ الكبير .لدى موت ِھيرُو ُدسُ الكبير ،قُسّمت مملكته إلى أبنائه المتعددين .كلمة “رئيس
102

ربع” تعني “حاكم الربع”ِ .ھيرُو ُدسُ ھذا كان يُعرف باسم ِھيرُو ُدسُ أَ ْنتِيبَاسُ  ،والذي ھو صيغة
مختصرة ألنتيباتر .كان يحكم الجليل وبيرية .وھذا يعني أن قسما ً كبيراً من خدمة يسوع كانت في
إقليم ھذا الحاكم األدومي من الجيل الثاني.
َ
ُ
ً
ً
وس .وكانت متزوجة أيضا قبال من
ِ -2ھيرُو ِديﱠا ،كانت ابنة ِھيرُو ُدسُ أَ ْنتِيبَاسُ  ،شقيق أ ِر ْستُوبُول َ
فيلبس ،األخ غير الشقيق ل ِھيرُو ُدسُ أَ ْنتِيبَاسُ  .لم يكن ھذا فيلبس رئيس الربع الذي كان يحكم منطقة
شمال الجليل فقط ،بل فيلبس األخ اآلخر ،الذي كان يعيش في روما .كانت لھيروديا ابنة وحيدة من
فيلبس .لدى زيارة ھيرودس أنتيباس إلى روما التقى بھيروديتاس التي أغوته ،والتي كانت تطمح
إلى إحراز تقدم سياسي .لذلك فإن ھيرودس أنتيباس طلﱠق زوجته ،التي كانت أميرة نبطية ،وطلّقت
ھيروديا فيلبس لكي تستطيع ھي وھيرودس أنتيباس أن يتزوجا .كانت أيضا ً شقيقة ھيرودس
أغريباس األول )انظر أع .(12
 -3نعلم باسم سالومة ،ابنة ھيروديا ،من فالفيوس يوسيفوس في كتابه The Antiquities of
 .the Jews 8:5:4ال بد أنھا كانت في مرحلة من عمرھا بين الثانية عشر والسابعة عشر من
العمر في ذلك الوقت .من الواضح أن أمھا كانت تتح ّكم بھا وتتالعب بھا .تزوجت فيما بعد فيلبس
رئيس الربع ،ولكن سرعان ما تر ّملت.
َ
 -4بعد حوالي عشر سنوات من قطع رأس يوحنا المعمدان ،ذھب ِھيرُو ُدسُ أ ْنتِيبَاس إلى روما
بتحريض من زوجته ھيروديا ليسعى وراء لقب الملك ألن أغريباس األول ،أخيه ،كان قد حصل
على ذلك اللقب .ولكن أغريباس األول كتب إلى روما واتّھم أنتيباس بتأييد البارثيانيين ،العدو اللدود
لروما من الھالل الخصيب )بالد الرافدين( .ومن الواضح أن اإلمبراطور صدق أغريباس األول،
فنفى ِھيرُو ُدس أَ ْنتِيبَاس وزوجته إلى أسبانيا.
 -5لربما يسھل علينا تذكر كل من ھؤالء األشخاص المختلفين الذين يحملون اسم ھيرودس
كما يُصورھم العھد الجديد بأن نتذكر أن ھيرودس الكبير قتل أطفال بيت لحم؛ وھيرودس أنتيباس
قتل يوحنا المعمدان؛ وھيرودس أنتيباس األول قتل يعقوب الرسول؛ وھيرودس أغريباس الثاني
سمع دفاع بولس المدون في سفر أعمال الرسل.
ج -ألجل معلومات عن خلفية عائلة ھيرودس الكبير ،يمكن االستعانة بالفھرس عند
فالفيوس يوسيفوس ،في كتابه. Antiquities of the Jews
يس ُر ْب ٍع َعلَى إِيطُو ِريﱠةَ” .كان فيلبس 4 ،ق.م 34 -م ،.أفضل حاكم بين أوالد
◙ “فِيلُبﱡ ُ
س َرئِ َ
ھيرودس.
يس ُر ْب ٍع َعلَى األَبِلِيﱠ ِة” .ال يُذكر ھذا الشخص في العھد الجديد إال ھنا .يذكر
سانِيُ ُ
◙ “لِي َ
وس َرئِ َ
يوسيفوس ابنا ً أبكر لبطليموس ،الذي حكم خالسيس ،المشتملة على أبيال )ولكن ليس األَبِلِيﱠ ِة( ،بدءاً
من العام  40ق.م) .يوسيفوس.(Antiq. 15.4.1 and14.13.3 :
إال أن نقشا ً من األَبِلِيﱠ ِة يذكر على نحو خاص رئيس ربع يُدعى لِي َسانِيُوسُ  .وھذا النقش ھو من العام
 11م .أو من  29 -14م .ويذكر يوسيفوس أيضا ً شخصا ً يُدعى لِي َسانِيُوسُ في ارتباط مع أبيال
)انظرAntiq. 19.5.1; 20.7.1 :؛ و.( Jewish Wars 2.11.5; 2.12.8
من جديد تتأكد تاريخية لوقا.
تقع األبلية إلى الشمال من الجليل وكانت أصالً جزءاً من مقاطعة ھيرودس الكبير.
س ا ْل َك َھنَ ِة َحنﱠانَ َوقَيَافَا” .اسمه في اليونانية ھو Hannas؛ يدعوه يوسيفوس
“ 2 :3فِي أَيﱠ ِام َرئِي ِ
“حنانوس”  .Hannanosيبدو أن االسم ھو من أصل عبري “رحوم” أو “رؤوف” ).(hānān
في العھد القديم كان رئيس الكھنة يخدم طوال حياته وكان يجب أن يكون من نسل ھارون.
إال أن الرومان حولوا ھذا المنصب إلى وظيفة مرموقة ،تشتريھا عائلة الوية .كان رئيس الكھنة
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يتحكم بتجارة البضائع في باحة النساء )في الھيكل( ويديرھا .وتطھير يسوع للھيكل أغضب ھذه
العائلة.
بحسب فالفيوس يوسيفوس ،كان حنّان رئيس كھنة خالل الفترة  14 -6م .كان قد عيّنه
كيرينيوس والي أرام وأزاحه فاليريوس غراتوس .وتاله أوالده ) 5أبناء وحفيد( في ھذا المنصب.
وكان قيافا ) 36 -18م ،(.صھره )يو  ،(13 :18قد استلم المنصب وراءه مباشرة .كان حنّان ھو
السلطة الحقيقية وراء المنصب .يصفه يوحنا قائالً أنه أول شخص أُ ِخ َذ يسو ُ
ع إليه )يو ،13 :18
.(22 -19
◙ “قَيَافَا” .كان قيافا رئيس كھنة عيّن ْته روما لقاء أموال ،خالل الفترة  36 -18م .لقد كان صھر
حنّان ،رئيس الكھنة من  15 -6م .كانت ھذه العائلة تتحرك بدافع السياسة والثروة أكثر منھا بدافع
الروحانية .ولكن من غير اإلنصاف أن ندين معھم كل الص ّدوقيين أو أعضاء المجمع ألجل ھذه
المسألة.
◙ “ َكلِ َمةُ ﷲِ” .ھذه صيغة من العھد القديم تشير إلى ﷲ يتكلم إلى األنبياء )مثال ،إر .(2 :1
وتُستخدم ھنا ألجل نقل رسالة ﷲ عن طريق آخر أنبياء العھد القديم ،يوحنا المعمدان.
◙ “فِي ا ْلبَ ﱢريﱠ ِة” .ربما كان يوحنا المعمدان أحد أعضاء أو زوار جماعة األسّانيين )مر 4 :1؛ مت
 .(1 :3كانت البرية أيضا ً مكان السكن االعتيادي إليليا .لقد كان يوحنا )المعمدان( يبدو ،ويتصرف،
ويعيش مثل إيليا .وسيقول يسوع عنه أنه يحقق النبوءات المدونة في مالخي  4 -3عن مجيء إيليا
قبل المسيا )مت 14 :11؛ .(13 -10 :17
َ “ 3 :3م ْع ُمو ِدي ﱠ ِة” .خلفية معمودية الماء في القرن األول في فلسطين ربما تكون:
 -1جماعة األسّانيين )مخطوطات البحر الميت(
 -2معمودية المھتدين حديثا ً من اليونانيين
 -3رمز التطھير في اليھودية )أش (16 :1
◙ “التﱠ ْوبَ ِة” .انظر الموضوع الخاص أدناه.
موضوع خاص :التﱠ ْوبَة
التوبة )مع اإليمان( ھي مطلب في كل من العھد القديم ) ، BDB 636، Nachamمثال:13 ،
12؛ 14 ،12 :32؛  ،BDB 996 ،Shuvمثال 1 ،مل 47 :8؛ حز 6 :14؛  (30 :18والعھد
الجديد.
 -1يوحنا المعمدان )مت 2 :3؛ مر 4 :1؛ لو (8 ،3 :3
 -2يسوع )مت 17 :4؛ مر 15 :1؛ لو 32 :5؛ 5 ،3 :13؛ 7 :15؛ (3 :17
 -3بطرس )أع 38 :2؛ 19 :3؛ 22 :8؛ 18 :11؛  2بط (9 :3
 -4بولس )أع 24 :13؛ 30 :17؛ 21 :20؛ 20 :26؛ رو 4 :2؛  2كور (10 -9 :2
ولكن ما ھي التوبة؟ ھل ھي الحزن؟ ھل ھي التوقف عن الخطيئة؟ أفضل أصحاح في العھد
الجديد يساعدنا على فھم المعاني المختلفة لھذا المفھوم ھو  2كور  ،11 -8 :7حيث نجد ثالث
كلمات يونانية مترابطة ولكن مختلفة.
“ -1الحزن” ) ،lupeŌاآليات ] 8مرتين[] 9 ،ثالث مرات[] 10 ،مرتين[ .(11 ،إنھا تعني
الحزن أو الكرب ولھا معنى الھوتي محايد.
“ -2التوبة” ) ،metanoeŌاآليات  .(10 ،9إنھا مركبة من “بحسب” و"الفكر" ،التي تدل
ضمنا ً على فكر جديد ،وطريقة جديدة من التفكير ،وموقف جديد من الحياة وﷲ .ھذه ھي التوبة
الحقيقية.
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“ -3الندم” ) ،metamelomaiاآليات ] 8مرتين[ .(10 ،وھي مركبة من “بحسب”
و"العناية” .تُستخدم مع يھوذا في مت  3 :27وعيسو في عب  .16 -17 :12إنھا تعني األسف على
النتائج ،وليس على األفعال.
التوبة واإليمان من متطلبات العھد )مر 15 :1؛ أع 41 ،38 :2؛ 19 ،16 :3؛ .(21 :20
ھناك بعض النصوص التي تقول أن ﷲ يمنح التوبة )أع 31 :5؛ 18 :11؛  2تيم  .(25 :2ولكن
معظم النصوص ترى في التوبة تجاوبا ً بشريا ً ضروريا ً للعھد إزاء تقديم ﷲ للخالص المجّاني.
ال بد من معرفة تعريف الكلمات العبرية واليونانية من أجل فھم المعنى الكامل للتوبة .العبرية
تتطلب “تغيير السلوك" ،بينما اليونانية تتطلب “تغيير الذھن” .اإلنسان المخلّص يتلقى فكراً جديداً
وقلبا ً جديداً .فھو يف ّكر بطريقة مختلفة ويحيا بطريقة مختلفة .وبدالً من أن يسأل“ :ماذا أفعل اآلن؟”
يصبح السؤال“ :ما ھي مشيئة ﷲ؟” ليست التوبة شعوراً يتالشى أو خلواً كامالً من الخطيئة ،بل
عالقة جديدة مع ﷲ القدوس يتح ّول بھا المؤمن تدريجيا ً إلى إنسان قديس.
◙ “المغفرة” .ھذه صيغة من الكلمة اليونانية المألوفة  ، aphiēmوتُستخدم غالبا ً بمعنى مغفرة
الخطية )24 ،23 ،21 ،20 :5؛  .(48 ،47 :7كانت ھذه أيضا ً مصطلحا ً طبيا ً ) (aphesisيشير
إلى االرتياح من المرض ) .(39 :4يستخدم لوقا ھذه الكلمة  aphesisغالبا ً في كتاباته ولكنھا تظھر
مرة واحدة فقط في متى ،ومرتين في مرقس ،وال توجد في يوحنا ،وتظھر مرتين فقط في كتابات
بولس.
مھمة يوحنا المعمدان كانت أن يدعو إسرائيل للتوبة عن الخطيئة والعودة عن الشعائر
الخالية من اإليمان إلى اإليمان الشخصي .كانت رسالته موجھة إلى شعب العھد الذين خالفوا
وأساؤوا فھم رحمة ومحبة الرب حسب العھد مراراً وتكراراً .أ ّكد يوحنا بشكل بارز على الحاجة
الروحية التي ال يستطيع أحد سوى يسوع أن يس ّدھا.
موضوع خاص :الكلمات الدالة على الغفران
ھا ھنا معظم الكلمات أو المصطلحات العبرية التي تعبر عن المغفرة اإللھية للخطيئة البشرية
والتمرد.
“ -1يغفر"“ ،يسامح" ،خر 9 :34؛ ال 35 ،31 ،26 ،20 :4؛ 18 ،16 ،13 ،10 :5؛ عد
20 :14؛ 13 ،8 ،5 :30؛  1مل 50 ،39 ،34 ،30 :8؛ مز 11 :25؛ 3 :103؛ أش 7 :55؛ دا :9
19؛ عا ) .2 :7ھذه الكلمة تُستخدم دائما ً عن ﷲ ،وليس عن البشر(.
“ -2يمسح"“ ،يمحو” )ھذا فعل شائع جداً وبمعان كثيرة( .خر 21 :23؛ عد 8 :14؛ يش
19 :24؛ مز 18 :25؛ مي 18 :7
“ -3يغطي"“ ،يكفّر عن” شائع االستخدام في سفر الالويين؛ مز 3 :65؛ 38 :78؛ أش :6
7؛ إر 23 :18؛ حز 63 :16؛ دا 24 :9
“ -4يمحو"“ ،يمسح" ،نح 5 :4؛ مز 9 ،1 :51؛ أش 25 :43؛ 22 :44؛ إر 23 :18
“ -5يشفي" 2 ،أخ 14 :7؛ مز 4 :41؛ أش 10 :6؛ إر 22 :3؛ ھو 13 :5؛ 4 :14
“ -6يتجاوز عن" ،أم 11 :19؛ عا 8 :7؛ مي 18 :7
“ -7يغسل" ،مز 7 ،2 :51؛ إر 22 :2؛ 14 :4
“ -8يُطھّر" ،ال 30 :16؛ مز 7 :51؛ أم 9 :20؛ حز 13 :24
“ -9يرمي خلف ظھره" ،أش 17 :38؛ مي 19 :7
“ -10يُطھّر" ،مز ) 7 :51ھذا المعنى بالتطھير اإللھي من ھذا الفعل الشائع نجدھا ھنا فقط(.
“ -11يحجب وجھه عن" ،مز 9 :51
“ -12ال يذكر" ،أش 25 :43
“ -13يدوس اإلثم") ،حرفيا ً “يخضع"( ،مي 19 :7
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 .6 -4 :3ھذا اقتباس من أش  .5 -3 :40وحده لوقا يستخدم االقتباس بشكل كامل لآليات  4و5؛
بينما بقية األناجيل تقتبس اآلية  3فقط .وھذا يظھر الجانب العالمي المتساوق المتجانس لإلنجيل لكل
البشر.
الحظ الجوانب ذات الصلة في ھذا االقتباس من العھد القديم:
 -1يوحنا كان من “البرية”.
 -2يوحنا كان يھيئ الناس القتبال رسالة وخدمة يسوع المسيا.
 -3كل العراقيل أمام ﷲ ،التي ترمز لھا ھنا العوائق المادية ،يجب أن تُزال.
ُ “ -4كلﱡ بَ َش ٍر” سيبصر خالص ﷲ ويستفيد منه.
ُوب” .ھذا التام المبني للمجھول في األسلوب الخبري من  graphōكان عبارةً
َ “ 4 :3م ْكت ٌ
اصطالحية عبرية تُستخدم للبدء باستشھاد من العھد القديم .الكلمة اليونانية  graphēكانت تُستخدم
غالبا ً لوصف الكتابات المقدسة في العھد الجديد )انظر 21 :4؛ .(32 ،27 :24
س ْف ِر” .ھذه ھي الكلمة اليونانية ) biblosانظر  ،(42 :20والتي منھا استم ّدينا كلمة
◙ “فِي ِ
“كتاب/سفر” والحقا ً “الكتاب المقدس" ،ولكنھا ھنا تشير إلى درج من ال ﱠر ّ
ق )انظر 20 :4؛ رؤ :5
.(5 -1
ماض بسيط مبني للمعلوم ،يشير إلى اإللحاح .في النص العبري
ب” .ھذا أمر
◙ “أَ ِعدﱡوا طَ ِري َ
ق ال ﱠر ﱢ
ٍ
الماسوري ،نقرأ كلمة الرب ) ،(adonولكن كلمة الرب/يھوه ھي التي في النص .كانت العبارة
أصالً تشير إلى اإلعداد المادي لزيارة ملكية )أش 14 :57؛  .(10 :62وصارت تشير استعاريا ً إلى
خدمة يوحنا المعمدان الذي يُع ّد روحيا ً الطريق ليسوع المسيّا ،الذي يُدعى أيضا ً “الرب”
).(kurios
ب” .ينسب ُكتّاب العھد الجديد عادة كتابات العھد القديم التي تتحدث عن الرب/يھوه إلى
◙ “ال ﱠر ﱢ
يسوع.
ستَقِي َمةً” .النص الماسوري والسبعينية يقوالن“ :ق ّوموا طرق إلھنا” .وقد ع ﱠدل
سبُلَهُ ُم ْ
◙“ ْ
اصنَ ُعوا ُ
مرقس )أو بطرس( النص )أو اقتبس صيغة نصية غير معروفة( ليجعل العبارة تدل بشكل محدد
على يسوع ،وليس على الرب/يھوه )لوقا يستخدم إنجيل مرقس ھنا(.
 .5 :3اللغة المجازية في ھذه اآلية يمكن أن تُفھم بإحدى الطريقتين:
 -1تاريخياً ،تُستخدم إلعداد طريق أمام زيارة ملكية.
 -2أخروياً ،تُستخدم لإلشارة إلى العوائق المادية وقد أُزيلت من أمام شعب ﷲ لكي يجتمعوا
به.
ص ﷲِ” .كلمة “الخالص” ھي من السبعينية؛ بينما متى يقول “مجد” )انظر
ص ُر ُك ﱡل بَ َ
ش ٍر َخالَ َ
◙ “يُ ْب ِ
.(32 -30 :3
ﱢ
الخالص العالمي )أي ،لكل من يتوب ويؤمن( يُركز عليه لوقا ،الذي يكتب إلى جمھور
يوناني.
فاندايك -البستاني9 -7 :3 :
7
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
وع الﱠ ِذينَ خَ َر ُجوا لِيَ ْعتَ ِم ُدوا ِمنهُ» :يَا أوْ ال َد األفا ِعي َمن أ َراك ْم أن تَ ْھ ُربُوا ِمنَ
" َو َكانَ يَقُو ُل لِلُ 8ج ُم ِ
ب اآلتِي؟ فَاصْ نَعُوا أَ ْث َماراً تَلِي ُ
ق بِالتﱠوْ بَ ِة .والَ تَ ْبتَ ِدئُوا تَقُولُونَ فِي أَ ْنفُ ِس ُك ْم :لَنَا إِب َْرا ِھي ُم أَبا ً .ألَنﱢي
ْالغ َ
َض ِ
9
ت ْالفَأْسُ َعلَى أَصْ ِل
أَقُو ُل لَ ُك ْم إِ ﱠن ﷲَ قَا ِد ٌر أَ ْن يُقِي َم ِم ْن ھَ ِذ ِه ْال ِح َج َ
ض َع ِ
ار ِة أَوْ الَداً ِإلب َْرا ِھي َمَ .وٱآلنَ قَ ْد ُو ِ
ار«“.
ال ﱠش َج ِر فَ ُكلﱡ َش َج َر ٍة الَ تَصْ نَ ُع ثَ َمراً َجيﱢداً تُ ْقطَ ُع َوتُ ْلقَى فِي الن ﱠ ِ
“ 7 :3يَقُو ُل” .يُظھر ھذا الزمن الماضي المتصل رسالة يوحنا المعمدان المتكررة.
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وع الﱠ ِذينَ َخ َر ُجوا” .ھذا اسم فاعل حاضر متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( يُؤكد
◙ “ا ْل ُج ُم ِ
على أن الحشود استمرت بالمجيء .كان ھناك جوع روحي في إسرائيل.
◙ “يَا أَ ْوالَ َد األَفَا ِعي” .كان ھناك أيضا ً حضور لجماعة يھودية مھيمنة )انظر مت 34 :12؛ :23
 .(23تُستخدم ھذه في مت  7 :3لإلشارة إلى الصدوقيين ذوي البر الذاتي .يجب أن نتذكر أن الناس
كانوا يحترمون ويُعجبون بھؤالء القادة الدينيين )أي الصدوقيين والفريسيين( .لم يكن يوحنا معجبا ً
بھم على اإلطالق ،وبالحري دعاھم إلى التوبة واإليمان الشخصيين )مر .(15 :1
ب اآلتِي” .تحقيق األخروي يتطلب يوما ً جديداً للروح القدس ،ولكن أيضا ً يوم دينونة )مت
◙ “ا ْل َغ َ
ض ِ
.(25 -24
أولئك الذين لديھم الكثير يُطلب منھم الكثير ).(48 :12
اصنَ ُعوا أَ ْث َما ًرا” .ھذا أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .كان يوحنا يطالب بتغيير نمط الحياة
ْ “ 8 :3
إلعطاء الدليل على تغير حقيقي في القلب )التوبة( .ھذا المفھوم للثمر الروحي يمكن رؤيته في مت
23 -15 :7؛ 33 :12؛ لو 45 -39 :6؛ غل  .23 -22 :5الحياة األبدية لھا سمات يجب مراعاتھا.
◙ “لَنَا إِ ْب َرا ِھي ُم أَبًا” .ھؤالء القادة اليھود كانوا يتّكلون على نسلھم العنصري )يو 59 -37 :8؛ غل
.(29 :3
كان الربانيون يعتقدون أن وعود ﷲ إلبراھيم وذريته )تك  (17 ،15 ،12كانت وعوداً
غير مشروطة ،ولكن أنبياء العھد القديم يعلنون بوضح أنھا تشترط التجاوب باإليمان )رو 5 -4 :9
إزاء  .(4 -1 :10ال يمكن ألھلية اآلباء البطاركة وال لعھود العھد القديم أن تحل محل التوبة
واإليمان الشخصي والطاعة والمثابرة .اإلنجيل ال يركز على الساللة أو النسب ،بل على اإليمان
)رو .(29 -17 :2
ار ِة أَ ْوالَدًا” .ھاتان الكلمتان لھما نفس اللفظ الصوتي تقريبا ً في اللغة اآلرامية )أوالد-
◙ “ا ْل ِح َج َ
banayyāوحجارة .(’abnayyā -لقد كان يسوع يتكلم باللغة اآلرامية عادة ،وليس باللغة اليونانية
الشعبية .ولعل ھذا تالعب مقصود بالكلمات .ربما يشير إلى نبوءة الدھر الجديد التي في أش :56
.2 -1
 .9 :3ھذه االستعارة نفسھا عن الشجرة غير المثمرة التي تُقطع نجدھا في مت  .19 :7ال بد أن لھذا
معنى أخروي .رغم أن الملكوت قد جاء في يسوع ،إال أنه لم يتحقق كليا ً بعد .عند تحقيقه ،سيحصل
فرز ألجل الدينونة )مت 46 -31 :25؛ ورؤ  .(15 -11 :20ھناك مبدأ روحي ،في العھد القديم
والعھد الجديد -نحن نحصد ما نزرع )أي 11 :34؛ مز 4 :28؛ أم 12 :24؛ جا 14 :12؛ إر :17
10؛ مت 27 :16؛ رو 6 :2؛  1كور 8 :3؛  2كور 10 :5؛ غل 10 -7 :6؛  2تيم 14 :4؛  1بط
17 :1؛ رؤ 23 :2؛ 12 :20؛ .(12 :22
النار عند أنبياء العھد القديم ھي استعارة للدينونة )أمثلة من القرن الثامن ،أش 24 :5؛ :9
19 -1؛ 24 ،16 -15 :66؛ وأمثلة من القرن السابع ،إر 4 :4؛ 14 :5؛ 7 :22؛ 29 :23؛ :43
 .(13 -12انظر الموضوع الخاص على .17 :3
فاندايك -البستاني14 -10 :3 :
11
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْس لَهُ َو َمنْ
ْ
ْ
"َ 10و َسأَلَهُ ْال ُج ُمو ُ
ْط َمن لي َ
ال لھُمَ » :من لهُ ثوْ بَ
اب َوق َ
ع قَائِلِين» :فَ َما َذا نَف َعلُ؟” فأ َج َ
ان فليُع ِ
ِ
13
12
ال لَھُم:
لَهُ طَ َعا ٌم فَ ْليَ ْف َعلْ ھَ َك َذا«َ .و َجا َء َع ﱠشارُونَ أَيْضا ً لِيَ ْعتَ ِم ُدوا فَقَالُوا لَهُ» :يَا ُم َعلﱢ ُم َما َذا نَ ْف َعلُ؟” فَقَ َ
14
ال لَھُم:
ض لَ ُك ْم”َ .و َسأَلَهُ ُج ْن ِديﱡونَ أَيْضا ً قَائِلِينَ » :و َما َذا نَ ْف َع ُل نَحْ ُن؟” فَقَ َ
»الَ تَ ْستَوْ فُوا أَ ْكثَ َر ِم ﱠما فُ ِر َ
»الَ ت ْ
َظلِ ُموا أَ َحداً َوالَ تَ ُشوا بِأ َ َح ٍد َوا ْكتَفُوا بِ َعالَئِفِ ُك ْم«“.
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“ 10 :3فَ َما َذا نَ ْف َع ُل؟” .من الواضح أن القوانين والشرائع والطقوس والشعائر والصلوات
الليتورجية في اليھودية الربانية لم تكن كافية .التطبيق الشخصي للحق أمر حاسم أساسي في اإليمان
الكتابي )أي ،ختان القلب ،انظر تث 16 :10؛ 6 :30؛ إر 4 :4؛ 26 -25 :9؛ رو .(29 -28 :2
يجب أن نحيا ما نؤمن به )يع  .(26 -14 :2اإلنجيل ھو شخص نرحب به )يسوع(،
وحقائق عن ذلك الشخص نؤمن بھا )العھد الجديد( ،وحياة تشبه حياة ذلك الشخص يجب أن نعيشھا
)التشبه اليومي بالمسيح(.
ان” .ھذه الكلمة اليونانية ) (chitŌnيُعتقد أنھا من كلمة عبرية تشير إلى القرض أو
“ 11 :3ثَ ْوبَ ِ
اإلعارة .تُستخدم في السبعينية للداللة على:
 -1الثوب التحتي للمرأة ،تك 21 :3
 -2الثوب التحتي للرجل ،قض 19 :14
 -3الثوب التحتي للكاھن ،ال 3 :6
في دراستھما لكتابات اليونانية الشعبية من بردية مصريةThe Vocabulary of the ،
 ،Greek Testamentص ،688 .يعتقد  Moultonو Milliganأنھا كلمة تعود في أصلھا
إلى آسيا الصغرى .وكان لھا معنيان مرتبطان:
 -1الرداء الداخلي الذي يضعه الرجال والنساء على بدنھم )انظر السبعينية ،مت 40 :5؛ :10
10؛ مر .(9 :6
 -2تُستخدم بشكل عام في إشارة إلى الثياب )مر .(63 :14
الفكرة في ھذا السياق ھي أنه إن كان الناس يمتلكون أكثر مما يحتاجون فعليھم أن يشاركوا به
أولئك الذين يحتاجون إليه )ال ثياب ،ال طعام(.
َ “ 14 -12 :3عشﱠا ُرونَ ُ ....ج ْن ِديﱡونَ ” .ھا ھنا مثاالن عن القواعد األخالقية عند يوحنا المعمدان.
الحظ أن ھؤالء )وھم أناس في مناصب أو وظائف تُعتبر نجسة أو شريرة( ال يُطلب منھم أن
يغيروا وظيفتھم ،بل أن يكونوا عادلين منصفين وأن يكون لديھم اكتفاء .يوحنا يتبع نفس نھج التقليد
األخالقي عند أنبياء العھد القديم.
األفعال المستخدمة في مخاطبة الجنود في اآلية 14ب ھي في صيغة األمر.
 -1الَ ت ْ
َظلِ ُموا أَ َحدًا )أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم(.
 -2الَ تَ ُشوا بِأ َ َح ٍد) ،أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم(.
 -3ا ْكتَفُوا بِ َعالَئِفِ ُك ْم )أمر حاضر مبني للمجھول(.
مستأجرين
مرتزقة
ھل كان ھؤالء جنود يھود؟ غالبا ً ما كان اليھود يخدمون كجنود
َ
ِ
)بردية( ،ولكن معظم اليھود تحت االحتالل الروماني ما كانوا ليؤدون الخدمة .األفعال المستخدمة
تتضمن المعنى بمعاملة قاسية ثقيلة الوطأة يعاني منھا عامة الشعب .ھل كان للجنود اليھود الذين
يعيشون في نفس الجماعة معاملة أقرانھم اليھود على ھذا النحو؟ أعطت روما اليھود إعفا ًء من
الخدمة العسكرية .فلع ّل ھؤالء كانوا يھوداً في خدمة ھيرودس ويجمعون الضرائب له .ھل من
الممكن أن يكون ھؤالء جنوداً أو مجنّدين إلزاميا ً رومانيين يعملون جباة الضرائب؟ وجود كلمةkai
في اآلية  14صار يُفسّر أو يترجم “حتى” .إن كان األمر كذلك ،فإن ھذا يُظھر اھتمامات لوقا بأن
يسمع اليونانيون النبأ السار باكراً جداً ،حتى خالل خدمة يوحنا المعمدان.
ولع ّل ھذا جانبٌ آخر من إنجيل لوقا العالمي النطاق.
فاندايك -البستاني17 -15 :3 :
16
15
ْ
ْ
ﱠ
ُ
ُ
ﱠ
ﱠ
ﱢ
َ
َ
يع
ُوحنا ل َعلهُ ال َم ِسي ُح
اب ي َ
أج َ
َ
" َوإِ ْذ َكانَ ال ﱠشعْبُ يَ ْنتَ ِظ ُر َو ْال َج ِمي ُع يُفكرُونَ فِي قلوبِ ِھ ْم ع َْن ي َ
ُوحنا ال َج ِم ِ
قَائِالً» :أَنَا أُ َع ﱢم ُد ُك ْم بِ َما ٍء َولَ ِك ْن يَأْتِي َم ْن ھُ َو أَ ْق َوى ِمنﱢي الﱠ ِذي لَس ُ
ُور ِح َذائِ ِه .ھُ َو
ْت أَ ْھالً أَ ْن أَ ُح ﱠل ُسي َ
َار17 .ٱلﱠ ِذي َر ْف ُشهُ فِي يَ ِد ِه َو َسيُنَقﱢي بَ ْيد ََرهُ َويَجْ َم ُع ْالقَ ْم َح إِلَى َم ْخزَ نِ ِه َوأَ ﱠما
س َون ٍ
وح ْالقُ ُد ِ
َسيُ َع ﱢم ُد ُك ْم بِالرﱡ ِ
َار الَ تُ ْ
طفَأ ُ«“.
التﱢب ُْن فَيُحْ ِرقُهُ بِن ٍ
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◙ “يَ ْنت َِظ ُر” .الكلمة اليونانية  prosdokaŌتُستخدم عدة مرات في كتابات لوقا )في اإلنجيل 6
مرات؛ وفي أعمال الرسل  4مرات( ،ومعظم األحيان بمعنى “انتظار” )كما في السبعينية( ،ولكن
أيضا ً بمعنى الترقب األخروي )انظر لو 15 :3؛ .(20 -19 :7
يح” .ھذا حاضر مبني للمعلوم في صيغة تمني .أثارت خدمة يوحنا المعمدان
س ُ
◙ “لَ َعلﱠهُ ا ْل َم ِ
التوقعات واآلمال المسيانية .ھذه اإلسقاطات تخدم ھدفين الھوتيين:
 -1تُعلّي يسوع وتمجده.
 -2تساعد في تفنيد ھرطقات الكنيسة األولى المتعلقة بيوحنا المعمدان )انظر أع 7 -1 :19
واإلسقاطات الباتّة الرائعة في إنجيل يوحنا.(42 -19 ،8 -6 :1 ،
“ 16 :3يَأْتِي َمنْ ھ َُو أَ ْق َوى ِمنﱢي” .ھذه الرسالة تتكرر في كل األناجيل اإلزائية الثالثة )انظر مت
11 :3؛ مر  .(8 -7 :1لقد كان يوحنا المعمدان يعرف من ھو وما ھي رسالته )أش 3 :40؛ مل :3
1؛  .(6 -5 :4لقد كان السابق )للمسيح( )أش .(5 -4 :40
موضوع خاص :ألقاب العھد القديم لذاك الشخص االستثنائي اآلتي
أ -نبي -تث 18 ،15 :18
ب -ملك
 -1من سبط يھوذا ،تك 10 :49؛ مز 7 :60؛ 8 :108
 -2من عائلة داود 2 ،صم ) 7من يسّى ،أش .(1 :11
 -3من نصوص أخرى 1 ،صم 10 :2؛ مز 4 -3 :89؛ أش 11 ،9؛ إر 9 -8 :30؛ حز :37
22 -21؛ زك 10 -9 :9
ج -ملك/كاھن
 -1مز ) 110ملك ،اآليات 3 -1؛ كاھن ،اآلية (4
 -2زك ) 14 :4شجرتا الزيتون ،ابنا الزيت ،زربّابل ]نسل داود[ ويشوع ]نسل ھارون[(
د -الممسوح )المسيا(
 -1ملك ﷲ ،مز 2 :2؛ 7 :45
 -2حضور الروح ،أش 2 :11؛ 1 :61
 -3اآلتي ،دا 26 :9
 -4ثالثة من القادة في العھد القديم تم مسحھم كعالمة على دعوة ﷲ وتأييده لھم )انظر قض ،8 :9
15؛  1صم 10 :2؛ 16 :9؛ 10 :24؛  2صم 21 :19؛ 1 :23؛ مز  ،(50 :18كھنة )انظر خر
41 :28؛ ال 3 :4؛  (22 :6وأنبياء )انظر  1مل (16 :19
ه -ابن ملك
 -1مز 12 ،7 :2
 -2ملك إسرائيل كرمز لحكم ﷲ ) 1صم (8
و -ابن اإلنسان )دا (13 :7
 -1إنسان ،مز 4 :8؛ حز 1 :2
 -2إله ،دا 13 :7
ز -ألقاب افتدائية استثنائية
 -1العبد المتألّم ،أش 12 :53 -13 :52
 -2الراعي المتألّم ،زك 14 -12
 -3حجر الزاوية ،مز 118؛ أش  15-14 :8؛ 16 :28
 -4طفل استثنائي ،أش 14 :7؛ 7 -6 :9؛ مي 2 :5
 -5غصن ،أش 2 :4؛ 5 :11؛ 2 :53؛ إر 6 -5 :23؛ 15 :33؛ زك 8 :3؛ 12 :6
يأخذ العھد الجديد ھذه اإلسنادات المرجعية المتبعثرة المتعلقة بوكيل ﷲ الفدائي االستثنائي
ويوضحھا ويطورھا إلى فھم ليسوع على أنه ذاك اآلتي الموعود به من قِبَل ﷲ )مثال ،مت :16
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20 -13؛ يو  .(27 -25 :11مجيئا المسيا ھما الوسيلة التي ستندمج وتتوحد بھا ھذه الوظائف
واأللقاب المتنوعة .من أجل اإلطالع على مناقشة جيدة حول التمايز في األناجيل بين ابن اإلنسان
كشخص يتمتع بسلطة إزاء الخادم المتألّم ،انظر الكتاب A Theology of the New
 ،Testamentص ،158 -149 .من تأليف .George E. Ladd
ور ِح َذائِ ِه” .كان الربانيون يقولون أن على تالميذھم أن يفعلوا لھم كل ما
◙ “لَ ْ
ستُ أَ ْھالً أَنْ أَ ُح ﱠل ُ
سي ُ َ
يفعله العبيد أو الخدم ألسيادھم ما عدا أن يحلوا سيور حذائھم .يستخدم يوحنا المعمدان ھذا التفصيل
الثقافي عند اليھود ليظھر مدى اتضاعه ومدى عظمة المسيا.
س َونَا ٍر” .تُستخدم ھذه العبارة في العھد الجديد فقط في السياق حيث الحديث عن
◙ “ب ِ ﱡ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
التغاير بين معمودية الماء عند يوحنا ومعمودية الروح عند يسوع )انظر 16 :3؛ مت 11 :3؛ مر
8 :1؛ يو 33 :1؛ أع 5 :1؛  .(16 :11ولذلك فإنھا وسيلة إلظھار وتعظيم الفعّالية الروحية لخدمة
يسوع .الروح والنار مترادفان .ھذه العبارة يجب أال تُستخدم كدليل نصي يشير إلى عمل منفصل
للروح القدس .ربما تكون النار استعارة للتطھير )انظر ال  ،(57 ،55 ،52 :13التي ھي مغفرة
رسل ألجل اإلعداد ،وأما يسوع فللتحقيق.
الخطايا )اآلية  .(3كان يوحنا قد أُ ِ
موضوع خاص :النار
ً
النار لھا داللة إيجابية وسلبية بآن معا في الكتاب المقدس.
أ .إيجابية:
 -1تُدفِئ )أشعياء 15 :44؛ يوحنا .(18 :18
 -2تنير )أشعياء 11 :50؛ متى .(13 -1 :25
 -3تطبخ )خروج 8 :12؛ أشعياء 16 -15 :44؛ يوحنا .(9 :21
 -4تُنقﱢي )عدد 23 -22 :31؛ أمثال 3 :17؛ أشعياء 25 :1؛ 8 -6 :6؛ إرميا :6
29؛ مالخي .(3 -2 :3
 -5القداسة )تكوين 17 :15؛ خروج 2 :3؛ 18 :19؛ حزقيال 27 :1؛ عبرانيين
.(29 :12
 -6رئاسة ﷲ وقيادته )خروج 21 :13؛ عدد 14 :14؛  1مل .(24 :18
 -7قدرة ﷲ التي تُق ﱢوي )أعمال .(3 :2
ب .سلبية:
 -1تحرق )يشوع 24 :6؛ 8 :8؛ 11 :11؛ متى .(7 :22
 -2تُد ﱢمر )تكوين 24 :19؛ الويين .(2 -1 :10
 -3الغضب )عدد 28 :21؛ أشعياء 16 :10؛ زكريا .(6 :12
 -4العقاب )تكوين 24 :38؛ الويين 14 :20؛ 9 :21؛ يشوع .(15 :7
 -5عالمة اسخاتولوجية زائفة )رؤيا .(13 :13
ج .غضب ﷲ على الخطيئة يتم التعبير عنه باستعارات تستخدم النار:
 -1غضبه يحرق )ھوشع 5 :8؛ صفنيا .(8 :3
 -2يسكب النار )نحميا .(6 :1
 -3النار األبدية )إرميا 14 :15؛ .(4 :17
 -4الدينونة االسخاتولوجية )متى 10 :3؛ 40 :13؛ يوحنا 6 :15؛  2تسا 7 :1؛ 2
بطرس 10 -7 :3؛ رؤيا 7 :8؛ .(8 :16
د .مثل االستعارات العديدة الكثيرة في الكتاب المقدس )أي الخميرة ،واألسد( يمكن للنار أن
تكون بركة أو لعنة ،وھذا يعتمد على فحوى أو سياق النص.
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شهُ” .ھذه استعارة في العھد القديم تشير إلى الدينونة ،حيث يفصل المرء القمح عن
َ “ 17 :3ر ْف ُ
القشر أو التبن )الذي يُحرق ،انظر أي 18 -17 :21؛ مز 4 :1؛ 5 :35؛ 13 :83؛ أش 13 :17؛
5 :29؛ 16 -15 :41؛ إر 7 :15؛ ھو 3 :13؛ صف .(2 :2
◙ “يَ ْج َم ُع ا ْلقَ ْم َح إِلَى َم ْخزَ نِ ِه” .ھذه استعارة أخروية عن األبرار الذين يُفصلون عن العالم الشرير
ليكونوا في البيت مع ﷲ .الحظ أن ھناك احتمالين ممكنين فقط -إما مخزن ﷲ أو النار .الكثير من
أمثال يسوع تلعب على ھذه األفكار المستمدة من الحياة الزراعية.
◙ “نَا ٍر الَ تُ ْطفَأ ُ” .ھذه ھي الكلمة اليونانية التي تعني يُطفئ أو يخمد النار مع أداة تنفي الفعل .ھذا
الموضوع يتكرر عدة مرات في األناجيل )انظر مت 3:12؛ 41 :25؛ مر  .(48 -43 :9وقد يكون
تلميحا ً إلى أش .24 :66
المسألة الالھوتية التي تثيرھا ھذه ليست ھي التبعات األبدية لرفض المسيح ،بل وجود األلم
والعذاب بدون رجاء بالفداء )أي الجحيم( .ھناك كتاب وضعه  ، Edward Fudgeبعنوان The
 ،Fire That Consumesيتناول خيار الفناء األبدي للضالين بعد فترة دينونة .ال أريد أن أقوم
بتسوية أو أن أقلل من شأن التبعات األبدية لعدم اإليمان .إنه ألمر صعب أن نعرف بالتأكيد مقدار ما
ھو استعاري وما ھو حرفي فيما يقوله الكتاب المقدس عن الحياة األخرى )إيجابا ً وسلبا ً( .يسوع ھو
الشخص الذي يؤكد على تبعات الجحيم .معظم استعارات يسوع عن جھنم  Gehennaتأتي من
مقلب النفايات في وادي أبناء ِھنّوم ،الذي يقع جنوب أورشليم حيث إله النارُ Molech ،مولَ َك كان
يُعبد بتقديم األطفال كقرابين له .الجحيم واقع جدي ،أسوأ بكثير مما تستطيع لغات البشر أن تصوره.
الجحيم ھو العزل والتطھير الدائم للشر من خليقة ﷲ.
موضوع خاص :أين ھم األموات؟
 -Iالعھد القديم
أ -كل البشر يذھبون إلى الھاوية “)“ Sheolليس لھا معنى واضح مؤكد في األتيمولوجيا،
 ،(BDB 1066وھي طريقة لإلشارة إلى الموت أو القبر ،وغالبا ً في األدب الحكمي وأشعياء .في
العھد القديم كان لھا وجود مبھم ،ومدرك ،وتعيس )انظر أيوب 22 -21 :10؛ 17 :38؛ مز :107
.(14 ،10
ب -وصف الھاوية
 -1مرتبطة بدينونة ﷲ )نار( ،تثنية 22 :32
 -2مرتبطة بالعقاب حتى قبل يوم الدينونة ،مز 5 -4 :18
ً
 -3مرتبطة بالجحيم )الھالك( ،والذي يتواجد فيه ﷲ أيضا ،أيوب 6 :26؛ مز
 ،8 :139عاموس 2 :9
 -4مرتبطة بالجب )القبر( ،مز 10 :16؛ أشعياء 15 :14؛ حزقيال 17 -15 :31
 -5األشرار يھبطون أحياء إلى الھاوية ،عدد 33 ،30 :16؛ مز 15 :55
 -6غالبا ً ما تُشخص كحيوان ذي ٍفم كبير ،عدد 30 :16؛ أش 14 :5؛ 9 :14؛
حبقوق 5 :2
 -7الناس ھناك يُدعَون “األخيلة” ) ،(Repha’imأشعياء 11 -9 :14
 -IIالعھد الجديد
أ -الكلمة العبرية “ھاوية” ) (Sheolتترجم إلى “ ”Hadesباليونانية )وھي العالم غير
المنظور(.
ب -أوصاف “الھاوية” ):(Hades
 -1تشير إلى الموت ،متى 18 :16
 -2مرتبطة بالموت ،رؤيا 18 :1؛ 8 :6؛ 14 -13 :20
 -3غالبا ً ما تتناظر مع مكان العقاب الدائم ) ،(Gehennaمتى ) 23 :11اقتباس
من العھد القديم(؛ لوقا 15 :10؛ 24 -23 :16
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 -4غالبا ً ما تتناظر مع القبر ،لوقا 23 :16
ج -من الممكن أن تكون منقسمة )كما يقول الربانيون(
 -1مكان األبرار يُدعى فردوس )وھو اسم آخر للسماء في الواقع ،انظر  2كور
4 :12؛ رؤ 7 :2؛ لو 43 :23
 -2مكان األشرار يُدعى “جھنم” ) 2 ،(Tartarusبطرس 4 :2؛ إذ ھو مكان
الحتجاز المالئكة األشرار )انظر تكوين 6؛ أخنوخ األول(.
د“ -جھنم” )(Gehenna
 -1ھي المكان الذي يقول العھد القديم عنه أنه “وادي أوالد ھنوم” )جنوب
أورشليم( .إنه المكان الذي كان يُعبد فيه إله النار الفينيقي “مولك” )(BDB 574) (Molech
بتقديم طفل كقربان )انظر الملوك الثاني 3 :16؛ 6 :21؛ أخبار األيام الثاني 3 :28؛  ،(6 :33ھذه
الممارسة التي كانت محظورة في الويين 21 :18؛ .5 -2 :20
 -2ح ّوله إرميا النبي من مكان للعبادة الوثنية إلى موقع لدينونة الرب )انظر إرميا
32 :7؛  .(7 -6 :19وصار مكانا ً للدينونة العنيفة األبدية في أخنوخ  27 -26 :90وسيب .103 :1
 -3اليھود في أيام يسوع كانوا مروعين جداً من مشاركة سلفھم في العبادة الوثنية
لتقديم األطفال كقرابين لدرجة أنھم حولوا ھذه المنطقة إلى مقلب نفايات ألورشليم .والعديد من
استعارات يسوع التي استخدمھا لإلشارة إلى الدينونة األبدية أتت من صورة ھذه البقعة )نار،
دخان ،ديدان ،نتانة ،انظر مرقس  .(46 -44 :9الكلمة “جھنم” ) (Gehennaاستخدمھا يسوع فقط
)ما عدا يعقوب في رسالته يعقوب .(6 :3
 -4استخدام يسوع لكلمة “جھنم” ):(Gehenna
أ .نار ،متى 22 :5؛ 9 :18؛ مرقس 43 :9
ب .دائمة ،مرقس ) 48 :8متى (46 :25
ج .مكان دمار وھالك )للروح والجسد كليھما( ،متى 28 :10
د .موازية للھاوية ،متى 30 -29 :5؛ 9 :18
ھـ .تميز الشرير على أنه “ابن الجحيم" ،متى 15 :23
و .نتيجة لحكم اإلدانة ،متى 33 :23؛ لوقا 5 :12
ز .فكرة “جھنم” ) (Gehennaموازية للموت الثاني )انظر رؤيا 1 :2؛ :20
 (14 ،6أو بحيرة النار )انظر متى 50 ،42 :13؛ رؤيا 20 :19؛ 15 -14 ،10 :20؛  .(8 :21من
الممكن أن تكون بحيرة النار ھي مكان السكن الدائم للبشر )من الھاوية( والمالئكة األشرار )من
جھنم( 2 ،بطرس 4 :2؛ يھوذا  6أو الھاوية ،انظر لوقا 31 :8؛ رؤيا 11 -1 :9؛ .(3 ،1 :20
ح .لم تكن مخصصة للبشر ،بل للشيطان ومالئكته ،متى 41 :25
ط .من الممكن ،وبسبب التداخل والتشابه في صفات  ،Sheolو،Hades
و ،Gehennaأن
 .1كل البشر أصالً كانوا يذھبون إلى Hades/Sheol
 .2خبرتھم ھناك )جيدة/سيئة( تتفاقم بعد يوم الدينونة ،ولكن مكان
األشرار يبقى نفسه.
 .3المكان الوحيد في العھد الجديد الذي يذكر العذاب بعد الدينونة ھو
المثل في لوقا ) 31 -19 :16لعازر والغني( (Sheol) .توصف أيضا ً كمكان عقاب اآلن )انظر
تثنية 22 :32؛ مز  .(5 -1 :18ولكن ال يستطيع المرء أن يؤسس عقيدة اعتماداً على مثل.
 -IIIالحال الوسط بين الموت والقيامة:
أ -العھد الجديد ال يعلّم “خلود الروح” والتي ھي إحدى وجھات النظر العديدة القديمة عن الحياة
األخرى.
 -1أرواح البشر توجد قبل حياته مالجسدية
 -2أرواح البشر أبدية قبل وبعد الموت الجسدي
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 -3غالبا ً ما يُنظر إلى الجسد البشري كسجن وإلى الموت كإطالق سراح وتحرر رجوعا ً
إلى حالة ما قبل الوجود
ب -العھد الجديد يلمح إلى حالة تحرر تنفصل فيھا الروح عن الجسد في الفترة بين الموت
والقيامة
 -1يسوع يتكلم عن فصل بين الجسد والروح ،متى 28 :10
 -2قد يكون إلبراھيم جسد اآلن ،مرقس 27 -26 :12؛ لوقا 23 :16
 -3موسى وإيليا لھم جسد مادي عند التجلّي ،متى 17
 -4يؤكد بولس على أنه في المجيء الثاني ستأخذ األرواح أجسادھا الجديدة أوالً 1 ،تسا :4
18 -13
 -5يؤكد بولس أن المؤمنين يأخذون أجسادھم الروحية الجديدة في يوم القيامة 1 ،كور :15
52 ،23
 -6يؤكد بولس أن المؤمنين ال يذھبون إلى الھاوية ،بل عند الموت يكونون مع المسيح2 ،
كور 8 ،6 :5؛ فيل  .23 :1غلب يسوع الموت وأخذ األبرار معه إلى السماء 1 ،بط 22 -18 :3
 -IVالسماء
أ -ھذه الكلمة تستخدم بثالثة معان في الكتاب المقدس.
 -1الغالف الجوي فوق األرض ،تك 1 :1؛ أش 50 :42؛ 18 :45
 -2السماء ذات النجوم ،تك 14 :1؛ تث 4 :10؛ مز 4 :148؛ عب 14 :4؛ 26 :7
 -3مكان عرش ﷲ ،تث 14 :10؛  1مل 27 :8؛ مز  ،4 :148أف  ،10 :4عب 24 :9
)السماء الثالثة 2 ،كور (2 :12
ب -ال يعلن الكتاب المقدس الكثير عن الحياة األخرى ،ربما ألن البشر الساقطين ليس لديھم
سبيل أو إمكانية للفھم )انظر  1كور .(9 :2
ج -السماء ھي بآن معا ً مكان )انظر يو  (3 -2 :14وشخص )انظر  2كور  .(8 ،6 :5السماء
قد تكون جنة عدن المستعادة )تك 2-1؛ رؤ  .(22 -21األرض سوف تُطھر وتستعاد )انظر أع :3
21؛ رو 21 :8؛  2بط  .(10 :3صورة ﷲ )تك  (27 -26 :1تُستعاد في المسيح .واآلن تصبح
الشركة الحميمة في جنة عدن ممكنة ومتاحة من جديد.
ِ
ً
ولكن ھذا قد يكون استعاريا )السماء ھي المدينة الضخمة المكعبة الوارد ذكرھا في رؤ
 (27 -9 :21وليس حرفيا ً 1 .كور  15تصف الفرق بين الجسد المادي والجسد الروحي كبذرة لنبتة
ناضجة .من جديد  1كور ) 9 :2اقتباس من أش  4 :46و  (17 :65ھي وعد ورجاء عظيمان.
أعلم أنه عندما نرى الرب سنكون مثله )انظر  1يو .(2 :3
 -Vمصادر مفيدة مساعدة
أWilliam Hendriksen, The Bible On the Life Hereafter -
بMaurice Rawlings, Beyond Death’s Door -
فاندايك -البستاني20 -18 :3 :
18
ب
ير ٍة َكانَ يَ ِعظُ ال ﱠشع َ
" َوبِأ َ ْشيَا َء أُخَ َر َكثِ َ
ْب َويُبَ ﱢش ُرھُ ْم .أَ ﱠما ِھيرُو ُدسُ َرئِيسُ الرﱡ ب ِْع فَإ ِ ْذ ت ََوب ﱠخَ ِم ْنهُ لِ َسبَ ِ
ُور الﱠتِي َكانَ ِھيرُو ُدسُ يَ ْف َعلُھَا 20زَ ا َد ھَ َذا أَيْضا ً َعلَى
ِھيرُو ِديﱠا ا ْم َرأَ ِة فِيلُب َ
ﱡس أَ ِخي ِه َولِ َسبَ ِ
يع ال ﱡشر ِ
ب َج ِم ِ
ْ
س يُو َحنﱠا فِي السﱢجْ ِن”.
يع أَنﱠهُ َحبَ َ
ال َج ِم ِ
19

ش ُر ُھ ْم” .يجب أن نتذكر أن يوحنا المعمدان كان آخر أنبياء العھد
ب َويُبَ ﱢ
َ “ 18 :3كانَ يَ ِعظُ ال ﱠ
ش ْع َ
القديم ،وليس كارزاً باإلنجيل في العھد الجديد .فھو لم يعرف اإلنجيل الكامل .الكلمة ھنا تعني “النبأ
السار” )أي ،اإلنجيل( برغبة ﷲ في إدانة الخطيئة وإتيان ﷲ للتدبير الكامل ضد الخطيئة من خالل
التوبة واإليمان بعمل المسيا )مر .(15 :1
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ِ “ 19 :3ھي ُرو ِديﱠا” .يخبرنا ھذا النص أن ھيرودس قتل يوحنا بتحريض من ِھيرُو ِديﱠا .ويخبرنا
يوسيفوس أنه كان قد قتله ألنه كان يخشى من حدوث شغب ) Antiquities of the Jews ,
 .(18.5.2كانت زوجة فيلبس ،شقيق ِھيرُو ُدسُ أَ ْنتِيبَاسُ )مت  .(3 :14وكانوا يعيشون في روما.
وس .كان أَ ْنتِيبَاسُ قد أغواھا فانفصلت عن فيلبس
وكانت ابنة أخ أَ ْنتِيبَاسُ أيضا ً من أَ ِر ْستُوبُولُ َ
وتزوجھا.
بحسب يوسيفوس ) ،(Antiquities of the Jews 18.5.4كانت ِھيرُو ِديﱠا متزوجة من
ابن ھيرودس الكبير ،وكان اسمه ھيرودس )وأمه كانت مريان ،ابنة رئيس الكھنة( .ويقول أيضا ً أن
سالومة ،ابنة ھيروديا ،تزوجت فيما بعد من فيلبس .ربما كان ھيرودس يُعرف أيضا ً باسم ھيرودس
فيلبس.
س ْج ِن” .يخبرنا يوسيفوس أن يوحنا سُجن في قلعة ماكايرس ) Antiq.
وحنﱠا فِي ال ﱢ
س يُ َ
َ “ 20 :3حبَ َ
 .(18.5.2,4وكانت ھذه إحدى القالع التسع التي بناھا ھيرودس الكبير في أرجاء مملكته والتي كان
يستخدمھا كدياميس يحبس فيھا أعداءه .ثالثة من ھذه القالع التسع كانت أيضا ً قصوراً )ماكايرس،
مسادا ،وھيروديوم( .كانت ماكايرس تقع في الجبل على الجانب الشرقي من البحر الميت ) Jewish
.(Wars 7.6.2
فاندايك -البستاني22 -21 :3 :
21
ْ
ب ا ْعتَ َم َد يَسُو ُ
ت ال ﱠس َما ُء َونَز ََل َعلَ ْي ِه الرﱡ و ُح
ع أَيْضا ًَ .وإِذ َكانَ ي َ
ُصلﱢي ا ْنفَت ََح ِ
" َولَ ﱠما ا ْعتَ َم َد َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
صوْ ٌ
ُررْ ُ
ت!«“.
ْالقُ ُدسُ بِھَ ْيئَ ٍة ِج ْس ِميﱠ ٍة ِم ْث ِل َح َما َم ٍةَ .و َكانَ َ
ت ِمنَ ال ﱠس َما ِء قَائِالً» :أَ ْنتَ ا ْبنِي ْال َحبِيبُ بِكَ س ِ
22

ب” .ھذا يعني ضمنا ً أحد أمرين:
“ 21 :3لَ ﱠما ا ْعتَ َم َد َج ِمي ُع ال ﱠ
ش ْع ِ
 -1مدى نجاح كرازة يوحنا التي أثرت على حياة مستمعيه.
 -2أنه من بين الجمع الكبير فإن كل ھؤالء الذين تجاوبوا معه مكثوا لكي يعتمدوا.
ضا” .سبب اعتماد يسوع كانت دائما ً موضع اھتمام وتساؤل عند المؤمنين ألن
◙ “ا ْعتَ َم َد يَ ُ
سو ُع أَ ْي ً
معمودية يوحنا كانت معمودية توبة .لم يكن يسوع في حاجة إلى مغفرة ألنه كان بال خطيئة ) 2كور
21 :5؛ عب 15 :4؛ 26 :7؛  1بط 22 :2؛  1يو  .(5 :3ظھرت عدة نظريات تفسر ذلك وھي:
 -1كانت مثالً ليحتذي به المؤمنون
 -2كانت تطابقا ً من يسوع مع حاجة المؤمنين
 -3كانت سيامة وتأھيل للخدمة
 -4كانت رمزاً لمھمته في الفداء
 -5كانت داللة تأييد منه على خدمة ورسالة يوحنا المعمدان
 -6كانت إشارة نبوية سابقة تدل على موته ،ودفنه ،وقيامته )رو 4 :6؛ كول (12 :2
مھما كان السبب ،لقد كانت ھذه لحظة مميزة في حياة يسوع .رغم أنھا ال تعني أن يسوع قد
صار المسيا في ھذه النقطة ،كما قالت ھرطقة المتبنية الباكرة ) The Orthodox
 ،Corruption of Scriptureص ،118 -47 .للكاتب ،( Bart D. Ehrmanإال أنھا كانت
ذات أھمية ومغزى كبيرين بالنسبة ليسوع.
صلﱢي” .يركز إنجيل لوقا ،أكثر من أي إنجيل آخر ،على حياة الصالة عند يسوع ):3
◙ “إِ ْذ َكانَ يُ َ
21؛ 16 :5؛ 12 :6؛ 29 -28 ،18 :9؛ 1 :11؛  .(41 :22إن كان يسوع ،ابن ﷲ الخلو من
الخطيئة ،يشعر بتلك الحاجة إلى أن يصلي في معظم األوقات ،فكم بالحري نحن!
س َما ِء” .ھذا أحد المقاطع العديدة في العھد الجديد حيث
ص ْوتٌ ِمنَ ال ﱠ
َ “ 22 :3علَ ْي ِه ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
ُسَ ....
تُذكر أقانيم الثالوث القدوس الثالثة.
موضوع خاص :الثالوث القدوس
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الحظوا فعّالية أقانيم الثالوث القدوس جميعا ً في سياق نصوص موحدة .إن عبارة “الثالوث
القدوس” قد ابتكر كلماتھا أوالً ترتليان ،وھي ليست عبارة كتابية ،ولكن المفھوم شائع ومنتشر.
أ -األناجيل
 -1متى 17 -16 :3؛  ،19 :28و)التوازيات(
 -2يوحنا 26 :14
ب -أعمال الرسل -أعمال 39 -38 ،33 -32 :2
ج -بولس
 -1رومية 5 -4 :1؛ 5 ،1 :5؛ 10 -8 ،4 -1 :8
 1 -2كور 10 -8 :2؛ 6 -4 :12
 2 -3كور 21 :1؛ 14 :13
 -4غالطية 6 -4 :4
 -5أف 17 ،14 -3 :1؛ 18 :2؛ 17 -14 :3؛ 6 -4 :4
 1 -6تسا 5 -2 :1
 2 -7تسا 13 :2
 -8تيطس 6 -4 :3
د -بطرس 1 -بط 2 :1
ھـ -يھوذا -اآليات 21 -20
ً
الجمع في ﷲ يُشار إليھا تلميحا في العھد القديم
أ -استخدام الجمع
 -1االسم إيلوھيم ھو جمع ،ولكن عندما يُستخدم لإلشارة إلى ﷲ فيأخذ فعالً مفرداً.
 -2الـ “نا” في تك 27 -26 :1؛ 22 :3؛ 7 :11
ب -مالك الرب كان ممثالً منظوراً عن ﷲ
 -1تك 13 -7 :16؛ 15 -11 :22؛ 13 ،11 :31؛ 16 -15 :48
 -2خروج 4 ،2 :3؛ 21 :13؛ 19 :14
 -3قضاة 1 :2؛ 23 -22 :6؛ 22 -3 :13
 -4زكريا 2 -1 :3
ج -ﷲ وروحه منفصالن ،تك 2 -1 :1؛ مز 30 :104؛ أش 11 -9 :63؛ حز 14 -13 :37
د -ﷲ )يھوه( والمسيّا )أدون( منفصالن ،مز 7 -6 :45؛ 1 :110؛ زك 11 -8 :2؛ -9 :10
12
ھـ -المسيا والروح القدس منفصالن ،زك 10 :12
و -الثالثة جميعا ً يأتي ذكرھم في أش 16 :48؛ 1 :61
ألوھية المسيح وأقنومية الروح القدس سببت مشاكل للمؤمنين األوائل التوحيديين والمتزمتين.
 -1ترتليان -جعل االبن تابعا ً لآلب
 -2أوريجانوس  -جعل الجوھر اإللھي لالبن والروح القدس ثانويان تابعان
 -3آريوس -أنكر ألوھية االبن والروح القدس
بتجل متتابع نفسه ،كآب ثم كابن ثم كروح قدس.
 -4المونارخية -اعتقدت
ٍ
ً
الثالوث القدوس صيغة تطورت تاريخيا مستندة على المادة الكتابية.
 -1األلوھية الكاملة ليسوع ،معادلة لآلب ،وتم تأكيدھا في عام  325م .في مجمع نيقية
 -2األقنومية واأللوھية الكاملتين للروح القدس تعادل التي لآلب واالبن وتم تأكيدھا في
مجمع القسطنطينية عام  381م.
 -3عقيدة الثالوث القدوس عبر عنھا بشكل كامل أوغسطين في كتابه )(De Trinitate
ھناك سر حقا ً ھنا .ولكن العھد الجديد يبدو أنه يؤكد جوھراً إلھيا ً واحداً في ثالث تجليات
أقنومية أبدية سرمدية.

115

◙ “ َح َما َم ٍة” .ھذه رمز غير اعتيادي يدل على الروح القد .لقد أراد ﷲ أن يرى الجميع التجلي
المادي لروحه القدوس على مسيّاه.
يعتقد البعض أن ذلك مر ّده إلى:
 -1الروح الذي كان يرفرف على المياه في تك 2 :1
 -2إرسال نوح لحمامة في تك 10 -8 :8
 -3استخدام الربّانيين للحمامة كرمز إلسرائيل )ھو .(11 :11
يمزج يوحنا المعمدان بالتأكيد استعاراته ليصف عمل الروح القدس من نار التطھير إلى سالم
وبراءة الحمام.
ً
لوقا ھو اإلنجيل الوحيد الذي يبدي اھتماما بـ “الھيئة المادية” .من الواضح أن لوقا يحاول أن يؤكد
على التجلي المادي للروح القدس غير المنظور .ھذا النزول المرئي لم يكن فقط تأكيداً ليسوع ،بل
شھادة للحشد من المستمعين الذين اعتمدوا لت ّوھم.
س َما ِء” .ھذا ما يسمى  .bath kolلقد كانت ھذه طريقة عند الربانيين في فترة
ص ْوتٌ ِمنَ ال ﱠ
◙ “ َكانَ َ
ما بين العھدين )القديم والجديد( لنقل رسالة من ﷲ )انظر مز 7 :2؛ أش  .(1 :42لقد استخدم ﷲ
آلية كان ھؤالء المستمعون اليھود معتادين عليھا ليعلن حضوره وقوته في يسوع.
يب” .تظھر ھذه العبارة ) (1توكيد وتثبيت اآلب لالبن و) (2شھادة للجمع
◙ “أَ ْنتَ ا ْبنِي ا ْل َحبِ ُ
المحتشد .ھذه تلميح إلى المزمور  ،2والذي ھو مزمور ملوكي يصف انتصار ﷲ إلى صف الملك
الداودي )أي االبن ،انظر 2مز  .(7 :2إطالق لقب “االبن” على يسوع يتكرر أيضا ً عند تجلي
يسوع )انظر  .(35 :9انظر كتاب  ،George E. Laddبعنوان A Theology of the New
 ،Testamentص ،164 .الذي يحوي تعليقا ً شيقا ً على كلمة “الحبيب” ) ،(agapētosحيث يؤكد
الكاتب أن ھذه الكلمة تظھر في السبعينية كترجمة للكلمة العبرية  ،yachidالتي تعني “وحيد” )أي
االبن الوحيد ،انظر تك 2 :22؛ إر .(26 :6
واستناداً إلى ذلك يستأنف الكاتب القول بأن الكلمة ترادف كلمة  ،monogenēsفيجعل ھذا االقتباس
يشير إلى يسوع على أنه ابن ﷲ الوحيد ،الفريد ،الذي ال مثيل له )أي المسيا(.
س ِر ْرتُ ” .ھذه تلميح إلى أش ) 1 :42السبعينية( ،والتي ھي أحد أناشيد العبد في أشعياء .في
◙ “بِكَ ُ
ھذا التأييد والتثبيت الشفھي ليسوع وأمام الحشد المؤمن يوحّد ﷲ مفاھيم العھد القديم عن الملك من
األسرة الملكية والعبد المتألّم )أش  .(12 :53 -13 :52وھذه ھي نفس كلمات مرقس .11 :1
يمكنكم أن تجدوا نقاشا ً شيقا ً عن التھجيات المتعددة المختلفة للكلمات في ھذه اآلية في كتاب Bart
 ،The Orthodox Corruption of Scripture ،D. Ehrmanص .67 -62 .يؤكد الكاتب أن
القراءة في المخطوطة ) Dالتي تستشھد بالمزمور  (7 :2أصلية ،ولكن بما أن ھرطقة “المتبنّية”
كانت تستند عليھا في دعم بدعتھم الھوتياً ،فقد غيّرھا الكتبة.
فاندايك -البستاني38 -23 :3 :
24
ً
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱡ
َ
ُ
"َ 23ولَ ﱠما ا ْبتَدَأَ يَسُو ُ
ع َكانَ لَهُ نَحْ ُو ثالثِينَ َسنَة َوھ َو َعلى َما كانَ يُظن ا ْبنَ يُوسُفَ ب ِْن ھَالِي ب ِْن َمتثاتَ
25
ﱠاي ْ 26ب ِن
ب ِْن الَ ِوي ب ِْن َم ْل ِكي ب ِْن يَنﱠا ب ِْن يُوسُفَ ب ِْن َمتﱠاثِيَا ب ِْن عَا ُم َ
وص ب ِْن نَاحُو َم ب ِْن َح ْسلِي ب ِْن نَج ِ
27
َم َ
يري
آث ب ِْن َمتﱠاثِيَا ب ِْن ِش ْم ِعي ْب ِن يُوسُفَ ب ِْن يَھُو َذا ب ِْن يُو َحنﱠا ب ِْن ِري َسا ب ِْن زَ ُربﱠابِ َل ب ِْن َشأ َ ْلتِئِ َ
يل ب ِْن نِ ِ
29
28
ُوري َم ب ِْن َم ْتثَاتَ ْب ِن
ب ِْن َم ْل ِكي ب ِْن أَدﱢي ب ِْن قُ َ
ير ب ِْن يُو ِس31ي ب ِْن أَلِي َعازَ َر ْب ِن ي ِ
ص َم ْب ِن أَ ْل ُمودَا َم ْب ِن ِع ِ
الَ ِوي 30ب ِْن ِش ْمعُونَ ب ِْن يَھُو َذا ب ِْن يُوسُفَ ب ِْن يُونَانَ ب ِْن أَلِيَاقِي َم ب ِْن َملَيَا ب ِْن َم ْينَانَ ب ِْن َمتﱠاثَا ب ِْن نَاثَانَ بْ ِن
33
32
آرا َم ب ِْن َحصْ رُونَ ْب ِن
َاب ب ِْن َ
دَا ُو َد ب ِْن يَسﱠى ب ِْن ُعوبِي َد ب ِْن بُو َعزَ ب ِْن َس ْل ُمونَ ب ِْن نَحْ ُشونَ ب ِْن َع ﱢمينَاد َ
35
34
ُوج ب ِْن َر ُعو ْب ِن
ْحا َ
ُور ب ِْن َسر َ
ق ب ِْن إِب َْرا ِھي َم ب ِْن تَا َر َح ب ِْن نَاح َ
وب ب ِْن إِس َ
ص ب ِْن يَھُو َذا ب ِْن يَ ْعقُ َ
ار َ
فَ ِ
37
36
وح ب ِْن الَ َمكَ ب ِْن َمتُو َشالَ َح ب ِْن أَ ْخنُوخَ بْ ِن
فَالَ َج ْب ِن عَابِ َر ب ِْن َشالَ َح ب ِْن
 38قِينَانَ ب ِْن أَرْ فَ ْك َشا َد ب ِْن َس ِام ْب ِن نُ ِ
ت ب ِْن آ َد َم ا ْب ِن ﷲِ”.
يل ب ِْن قِينَانَ ب ِْن أَنُ َ
ار َد ب ِْن َم ْھلَ ْلئِ َ
وش ب ِْن ِشي ِ
يَ ِ
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سنَةً” .التواريخ الدقيقة ألحداث العھد الجديد ليست أكيدة ،ولكن بمقارنة
“ 23 :3نَ ْح ُو ثَالَثِينَ َ
نصوص أخرى من العھد الجديد ،وتواريخ مدنية أخرى ،وعلم اآلثار الحديث ،نجد أن ھذه التواريخ
تتغير في مجال ضيق .ال يؤكد النصﱡ ھنا أن يسوع كان عمره ثالثين سنة تماما ً بل كان نَحْ ُو ثَالَثِينَ
َسنَةً.
سفَ ” .يُذكر يوسف بأنه يحقّق متطلبات الناموس اليھودي .عبارة
◙ “ھ َُو َعلَى َما َكانَ يُظَنﱡ ابْنَ يُو ُ
“ َعلَى َما َكانَ يُظَ ﱡن” تُثبّت فھ َم لوقا وتأكيده على أن الوالدة كانت عذرية )كما تُظھر اآليات -34 :1
 35أيضا ً(.
◙
فاندايك -البستاني

:

" ْب ِن ھَالِي"

الحياة

:

" ْب ِن ھَالِي"

المشتركة

:

بن عالي"
" ِ

بن عالي"
البولسية
ِ " :
الفارق الوحيد في اللفظ ھو عالمة التنفس الشاقة .السؤال الحقيقي ھو :من كان والد يوسف؟ سلسلة
النسب عند لوقا تقول أن ھالي/عالي بينما عند متى تقول أن والده ھو يعقوب.
ھناك عدة فروقات في سلسلة النسب بين متى ولوقا .أفضل تخمين ھو أن لوقا يد ّون نسب مريم بينما
متى يد ّون نسب يوسف.
أحد المفسّرين المفضّلين لدي ،F. F. Bruce ،يذكر في كتابه ،Questions and Answers
)ص ،(41 .احتماالً آخر يفسر الفروقات بين متى ولوقا فيما يتعلق بسلسلة نسب يسوع ،فيقول أن
متى يد ّون النسب الملوكي )أي النسل الذي تعاقب على عرش يھوذا( ،بينما لوقا يد ّون نسب الدم
الحقيقي ليوسف )جزء من النسل الداودي ،ولكن ليس العائلة الملكية(.
َ
ﱡ
أظن أن المشكلة في نظري ھو أن تعليقات لوقا على يوسف بأنه “ َكانَ يُظن” أنه والد يسوع )اآلية
 (23تبدو وكأنھا تفترض أن مريم ال بد أن تكون من الساللة الداودية أيضا ً لكي تتحقق النبوءة في 2
صم .16 -12 :7
32 :3
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

س ْل ُمونَ "
" َ
س ْل ُمونَ "
" َ

" :شالَ َح"
المشتركة
" :شالَ َح"
البولسية
وھذا االختالف في تھجئة االسم نجده أيضا ً في المخطوطات المختلفة للكتاب المقدس.
 .33 :3ھذه اآلية فيھا تھجيات مختلفة .لمزيد من التفاصيل ،انظر كتاب ،Bruce Metzger
 ،Textual Commentaryص208. -207 .
ْ “ 38 :3ب ِن آ َد َم” .إنجيل متى ،المكتوب لليھود ،ير ّد النسب إلى إبراھيم .وإنجيل لوقا ،المكتوب إلى
اليونانيين ،يعود بالنسب إلى آدم كبدء للجنس البشري .بل إن لوقا يل ّمح حتى إلى خلق البشر بطريقة
خاصة )تك  (7 :2على صورة ﷲ )تك .(27 -26 :1
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فإ ّن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
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أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون مح ﱢددة.
 -1لماذا يبذل لوقا ً جھداً كبيراً لتأريخ فترة خدمة يوحنا المعمدان؟
 -2لماذا كانت رسالة يوحنا جذرية وحاسمة جداً في تلك األيام؟
 -3لماذا كانت اآليات  9 -7صاعقة ومذھلة لليھود في أيام يوحنا المعمدان؟
 -4لماذا قتل ھيرودسُ يوحنا؟
 -5لماذا اعتمد يسوع؟
 -6ما سبب االختالف في سلسلة نسب يسوع بين لوقا ومتى؟
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ﻟﻮﻗﺎ  -اﻷﺻﺤﺎح 4
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
الشيطان يجرب
يسوع يواجه التجربة
يسوع
13 -1 :4
13 -1 :4
الناصرة ترفض
رفض الناصرة له
يسوع
30 -14 :4
30 -14 :4
شفاء رجل به
طرد روح نجس
روح نجس
37 -31 :4
37 -31 :4
سمعان شفاء حماة بطرس
حماة
شفاء
وآخرين
44 -38 :4
44 -38 :4

البولسية
المشتركة
يجرب يسوع في القفر
الشيطان
يسوع
13 -1 :4
13 -1 :4
ترفض رسالة يسوع في الجليل
الناصرة
 يسوع في الناصرةيسوع
30 -14 :4
30 -14 :4
شفاء رجل فيه روح في مجمع كفرناحوم
نجس
37 -31 :4
37 -31 :4
أشفية متنوعة
شفاء حماة بطرس
41 -38 :4
يسوع يعلم
المجامع
44 -42 :4

44 -38 :4
في

أفكار سياقية:
أ -إنه ألمر في غاية األھمية وذو مغزى كبير أنه بعد توكيد ﷲ لبنوة يسوع المسيانية
مباشرة )لو “ (22 :3يقتاد” الروح القدس يسوع إلى البرية ليُجرﱠب )انظر مر  .(12 :1يمكن
تعريف التجربة بأنھا إغواء من رغبة منحھا ﷲ لنا لكي نمضي إلى ما وراء الحدود التي وضعھا
ﷲ.
ليست التجربة خطيئة .ھذه التجربة كان قد بادر ﷲ بھا .كان الشيطان أداته فيھا ) 2مل
23 -13 :22؛ أي 2 -1؛ زك .(3
ً
ب -ھل كان للمسيح أن يُخطئ؟ ھذا حقا س ّر طبيعتي المسيح .لقد كانت التجربة حقيقة
واقعية.
كان يمكن ليسوع ،بطبيعته البشرية ،أن يخالف إرادة ﷲ .لم يكن ھذا عرض دمى متحركة.
يسوع ھو إنسان حقا ً وإن كان بدون طبيعة ساقطة )فيل 8 -7 :2؛ عب 15 :4؛  .(26 :7وبھذا
المعنى فقد كان مثل آدم .ونرى نفس الطبيعة البشرية الحقيقية ،ولكن الضعيفة ،في بستان
َج ْث َس ْي َمانِي ،حيث صلى يسوع ثالث مرات طالبا ً طريقة أخرى للفداء غير الصليب )34 -36 :26؛
مر  .(42 -32 :14ھذه النزعة ھي جوھر كل تجربة من تجارب إبليس في متى  ،4انظر كتاب
 .The Life and Teachings of Jesus Christ ،James S. Stewartكيف سيستخدم يسوع
مواھبه المسيانية ليفتدي البشر؟ كل ما كان خالف الكفّارة البدلية ھو تجربة.
ج -ال بد أن يسوع قد أخبر تالميذه الحقا ً بخبرته ھذه إذ أنه كان لوحده في البرية .يدل ھذا
على أن ھذه الرواية ال تعلّمنا فقط عن تجارب المسيح بل أيضا ً تساعدنا في تجاربنا )عب 18 :2؛
.(15 :4
د -التوازي اإلزائي للوقا  4نجده في مر  13 -12 :1ومت  .11 -1 :4بما أن متى ولوقا
فقط د ّونا ھذه الحادثة بالكامل ،وبما أنھا ال تأتي سوى باختصار في مرقس ) ،(13 -12 :1فإن
الدارسين يقولون إن ھذه تأتي من قائمة “أقوال يسوع” )ربما التي كتبھا متى باللغة اآلرامية(،
والتي يسمونھا  ، Quelleالكلمة األلمانية التي تعني “مصدر” .إن رواية التجارب متشابھة
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)يختلف ترتيب التجارب ،ولكنھا نفس التجارب الثالث ونفس الحوار( وھذا ما يفترض أنه “ال بد”
من أن لھا مصدر مشترك واحد .المشكلة ھي أن المصدر “ ”Qلم يوجد على اإلطالق ،وال حتى
أي جزء منه .يُفترض وجود ھذا المصدر استناداً إلى المنطق وإلى تقليد الكنيسة.
حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني4 -1 :4 :
2
ُ
وح فِي ْالبَرﱢ ي ﱠ ِة أَرْ بَ ِعينَ يَوْ ما ً
"1أَ ﱠما يَسُو ُ
وح ْالقُ ُد ِ
س َو َكانَ يُ ْقتَا ُد بِالرﱡ ِ 3
ع فَ َر َج َع ِمنَ األرْ دُنﱢ ُم ْمتَلِئا ً ِمنَ الرﱡ ِ
يسَ .ولَ ْم يَأْ ُكلْ َشيْئا ً فِي تِ ْلكَ األَي ِﱠامَ .ولَ ﱠما تَ ﱠم ْ
ال لَهُ إِ ْبلِيسُ » :إِ ْن ُك ْنتَ
ت َجا َع أَ ِخيراًَ .وقَ َ
ي َُجرﱠبُ ِم ْن إِ ْبلِ َ
4
ير ُخبْزاً« .فَأ َ َجابَهُ يَسُو ُ
ْس بِ ْال ُخب ِْز َوحْ َدهُ يَحْ يَا
ع قَائِالًَ » :م ْكتُوبٌ أَ ْن لَي َ
ص َ
ا ْبنَ ﷲِ فَقُلْ لِھَ َذا ْال َح َج ِر أَ ْن يَ ِ
اإل ْن َس ُ
ان بَلْ بِ ُكلﱢ َكلِ َم ٍة ِمنَ ﷲِ«“.
ِ
س” .تشير ھذه إلى معمودية يسوع في  .22 :3تركيز لوقا على
ُ “ 1 :4م ْمتَلِئًا ِمنَ ﱡ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
الروح القدس يمكن أن نراه من خالل ذكره للروح القدس مرتين في اآليات االفتتاحية وأيضا ً في
اآليات  14و .18الحظ أن التجارب حدثت بينما كان يسوع ممتلئا ً بالروح القدس ،بل وحتى يقتاده
الروح القدس )مر  (12 :1إلى ھذا الوقت من االختبار )كما االستعداد الروحي والتصفية الذھنية(.
غالبا ً ما يُدعى إنجيل لوقا بإنجيل الروح القدس .يتبدى الروح القدس كمصدر تقوية ليسوع.
ُ -1حبِ َل بيسوع من الروح القدس35 :1 -
وح إِلَى ْالھَ ْي َك ِل27 :2 -
 -2أَتَى )يسوع( بِالرﱡ ِ
س16 :3 -
وح ْالقُ ُد ِ
َ -3سيُ َع ﱢمد بِالرﱡ ِ
ْ
ُ
ُ
 -4نَزَ َل َعلَ ْي ِه الرﱡ و ُح القدسُ 22 :3 -
س 1 :4 -
وح ْالقُ ُد ِ
ُ -5م ْمتَلِئا ً ِمنَ الرﱡ ِ
وح1 :4 -
َ -6كانَ يُ ْقتَا ُد بِالرﱡ ِ
وح14 :4 -
 -7بِقُ ﱠو ِة الرﱡ ِ
 -8مسحه الروح القدس18 :4 -
ْ
ً
ُ
س” و"االمتالء بالروح القدس”
وح الق ُد ِ
يحاول بعض الالھوتيين أن يغايروا بين “ ُم ْمتَلِئا ِمنَ الرﱡ ِ
وكأن األولى كانت دائمة )والتي ھي حقا ً كذلك بالنسبة إلى يسوع ،اآلية 14؛ و .(18 :4على
كل حال ،تُستخدم كلمة “امتالء” مع عدة أشخاص في كتابات لوقا:
 -1إنجيل لوقا
أليصابات في 41 :1
)أ(
)ب( زكريا في 67 :1
 -2أعمال الرسل
السبعة في أع 3 :6
)أ(
120

)ب( استفانوس ،أحد السبعة في أع 55 :7
)ج( برنابا في أع 24 :11
َ
ويذكر سفر األعمال عدة مرات أن التالميذ “ا ْمتَألوا” )بالروح القدس(:
جميع أولئك الذين كانوا في العلّية4 :2 ،
-1
بطرس8 :4 ،
-2
الجماعة31 :4 ،
-3
-4
بولس17 :9 ،؛ 9 :13
حتى يسوع كانت له خبرة سابقة مع الروح القدس في 22 :3
لقد وضعت في ھذه الدراسة عدة مواضيع خاصة تتعلق بالروح القدس:
الروح القدس ) (pneumaفي العھد الجديد ،على 80 :1
-1
الثالوث القدوس ،على 22 :3
-2
-3
شخص الروح القدس ،على 12 :12
الروح القدس في الكتاب المقدس )انظر أدناه(.
-4
موضوع خاص“ :الروح” في الكتاب المقدس
 -Iالكلمات اليونانية الدالة عليه
أ ،pneō -يھبّ
ب ،pnoē -نفَس ،ريح
ج ،pneuma -روح ،ريح
د ،pneumatikos -يخصّ الروح
ھـ ،pneumatikōs -روحيا ً
 -IIالخلفية الفلسفية اليونانية )(pneuma
أ -استخدم أرسطو الكلمة على أنھا قوة الحياة التي تتطور من الوالدة إلى التأديب الذاتي.
ب -استخدم الرواقيون ھذه الكلمة كمرادف لـ )) ،(psuchēروح( وحتى )) (nousالعقل(
بمعنى الحواس الجسدية الخمس والفكر البشري.
ج -الفكر اليوناني -صارت الكلمة مرادفة للفعل اإللھي )أي ،الكھانة والرجم بالغيب ،والسحر،
والتنجيم ،والنبوءة ،الخ(.
 -IIIالعھد القديم )(ruah
أ -أعمال إله التوحيد )أي الروح القدس ،تُستخدم حوالي  90مرة في العھد القديم(.
 -1بمعنى إيجابي ،تك 2 :1
 -2بمعنى سلبي 1 ،صم 23 ،16 -14 :16؛  1مل 22 -21 :22؛ أش 10 :29
ب -ﷲ -قوة الحياة المعطاة الكامنة في البشرية )أي نفَس ﷲ ،تك .(7 :2
ج -تترجم السبعينية كلمة  ruahباستخدام كلمة ) pneumaوتُستخدم حوالي  100مرة في
السبعينية(.
د -في الكتابات الربّانية الالحقة ،والكتابات الرؤيوية ومخطوطات البحر الميت ،المتأثرة
بالزرادشتية ،تستخدم كلمة  pneumaللداللة على المالئكة واألرواح الشريرة.
 -IVالعھد الجديد )(pneuma
أ -حضور ﷲ الخاص ،وقوته ،وعطائه ومؤازرته.
ب -الروح القدس مرتبط بعمل ﷲ في الكنيسة
 -1النبوءة
 -2المعجزات
 -3الجرأة في إعالن اإلنجيل
 -4الحكمة )أي اإلنجيل(
 -5الفرح
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 -6المجيء بالدھر الجديد
 -7االھتداء )أي التودد والسكنى(
 -8التشبه بالمسيح
 -9مواھب خاصة للخدمة
 -10صلوات ألجل المؤمنين
يوقظ الروح القدس في البشر الرغبة بالشركة مع ﷲ ،التي ُخلقوا ألجلھا أصالً.
ھذه الشركة ممكنة بفضل شخص وعمل يسوع ،مسيّا ﷲ .اليقظة الروحية الجديدة تقود إلى حياة
تشبه حياة المسيح ،وتكون حافلة بالخدمة ،واالتكال على الرب.
ج -تُفھم على أفضل شكل كوسيلة تواصل روحية مع الروح القدس من ناحية واإلنسان
كمخلوق جسدي على الكوكب ،ولكنه أيضا ً مخلوق روحي على صورة ﷲ ،من جھة أخرى.
د -بولس ھو أحد أكبر المؤلفين ألسفار العھد الجديد والذي طور الھوت الروح القدس/الروح.
 -1يستخدم بولس الروح القدس مقابل الجسد )أي الطبيعة الخاطئة(
 -2يستخدم بولس الروحي مقابل الجسدي
 -3يستخدم بولس الروح القدس/الروح ليغاير الفكر البشري ،والمعرفة والكيان
ھـ -بعض األمثلة من  1كورنثوس
 -1الروح القدس3 :12 ،
 -2قوة وحكمة ﷲ المعلنة من خالل الروح القدس5 -4 :2 ،
 -3أعمال ﷲ في المؤمن
أ -عقلية جديدة12 :2 ،؛ 32 ،14 :14
ب -ھيكل جديد16 :3 ،؛ 20 -19 :6
ج -حياة جديدة )أي األخالق(11 -9 :6 ،
د -حياة جديدة التي ترمز المعمودية إليھا13 :12 ،
ھـ -واحدة مع ﷲ )االھتداء(17 :16 ،
و -حكمة ﷲ ،ليس حكمة العالين15 -12 :2 ،؛ 37 ،32 ،14 :14
ز -الموھبة الروحية عند كل مؤمن للخدمة ،األصحاحين  12و14
 -4الروح مقابل الجسدي11 :9 ،؛ 3 :10؛ 44 :15
 -5العالم الروحي مقابل العالم المادي11 :2 ،؛ 5 :5؛ 34 :7؛ 18 :16
 -6طريقة لإلشارة إلى الحياة البشرية الروحية/الداخلية كحياة متميزة عن حياة الجسد المادي،
34 :7
ح -أناس يعيشون في عالمين بالخلق )أي الجسدي والروحي( .لقد سقط الجنس البشري من
العالقة الحميمة مع ﷲ )تك  .(3ومن خالل حياة المسيح ،وتعاليمه ،وموته ،وقيامته ،وعودته
الموعودة ،فإن الروح القدس يتواصل بتودد مع البشرية الساقطة ليخلق فيھم إيمانا ً باإلنجيل ،وھذه
النقطة لتي بھا يستعيدون الشركة مع ﷲ .الروح القدس ھو ذلك األقنوم الشخصي من الثالوث
القدوس الذي يميز ب ّر الدھر الجديد .الروح القدس ھو وكيل اآلب والمحامي عن االبن في ھذا
“الدھر” .ھناك مشكلة قائمة ألن الدھر الجديد قد جرى في الزمن ،بينما الدھر القديم من التمرد
اآلثم ال يزال موجوداً .الروح القدس يح ّول القديم إلى جديد ،حتى وإن بقي كالھما موجودين.
◙ “أَ ْربَ ِعينَ يَ ْو ًما” .لقد اختار مرقس )بطرس( موضوعا ً من العھد القديم عن ) (1األربعون يوما ً
وأربعون ليلة لموسى على جبل سيناء )خر 18 :24؛ 28 :34؛ تث 9 :9؛  (10 :10و) (2فترة
ترحال إسرائيل في البرية لمدة أربعين سنة )عد  .(35 -26 :14رأى متى في يسوع المحرر الجديد
ومانح الناموس الجديد.
الكلمة “أربعون” كانت تُستخدم غالبا ً في الكتاب المقدس ،بمعنى يمكن أن يكون حرفيا ً )أربعين سنة
فترة االنتقال من مصر إلى كنعان( أو مجازيا ً )الطوفان .9كان العبرانيون يستخدمون التقويم
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القمري .فكلمة “أربعون” كانت تدل على فترة زمنية طويلة غير محدودة أطول من دورة القمر،
وليس تماما ً على أربعين يوما ً مدة كل منھا  24ساعة.
وح” .ھذه العبارة مختلفة في كل من األناجيل اإلزائية.
◙ “يُ ْقتَا ُد بِ ﱡ
الر ِ
َ
ْ
أ -إنجيل مرقس (12 :1) ،يقول ") ekballŌأخ َر َجه"( بصيغة حاضر مبني للمعلوم
في األسلوب الخبري ،التي تشير إلى خبرة جارية .كانت ھذه كلمة قوية
تُستخدم في طرد األرواح )مر 39 ،34 :1؛ 23 ،22 ،15 :3؛ 13 :6؛
26 :7؛ .(38 ،28 ،18 :9
ب -إنجيل متى ) (1 :4يحوي كلمة  ،anagōوھي مركبة من “ – anaإلى األعلى”
و“ –agŌيمضي” أو “يقود” .وبصيغتھا كفعل مبني للمجھول في
األسلوب الخبري تدل على حادثة منتھية جرت مرة واحدة فقط .تُستخدم
ھذه الكلمة أيضا ً في ذبائح التقدمة )أع .(41 :7
ج -إنجيل لوقا ) (1 :4يحوي الكلمة  agōفي صيغة ماضي متصل مبني
للمجھول في األسلوب الخبري  ،ما يؤكد على بدء فعل أو حدث.
تؤ ّكد األناجيل الثالثة جميعا ً على عمل الروح القدس )انظر الموضوع الخاص على  (12 :12في
ھذه الخبرة االستعدادية االفتتاحية للخدمة العلنية.
◙ “ا ْلبَ ﱢريﱠ ِة” .ال تشير ھذه إلى البرية ،بل إلى المراعي غير المأھولة في جنوب وشرق أورشليم.
خالل فترة الترحال في البرية )أي الخروج( كان الرب/يھوه بشكل فريد حاضراً وقويا ً ويؤ ّمن على
الدوام حاجات بني إسرائيل .دعا الربانيون فيما بعد ھذه السنوات األربعين )وكانت فعليا ً  38سنة(
من الترحال بشھر عسل بين الرب وإسرائيل .كانت ھذه ھي نفس المنطقة حيث كان يوحنا قد
أمضى فترة استعداده للخدمة.
ربما تكون “البرية” ترمز أيضا ً إلى المكان الذي تسكنه األرواح الشريرة ) ، azazelال
 .(10 ،8 :16ھذه األرواح الشريرة كان يُشار إليھا بحيوانات معينة )أش 21 :13؛ .(15 -14 :34
وھناك تلميح إلى ھذا في مت .43 :12
موضوع خاص :األرواح النجسة في العھد القديم
أ -ال نعرف بالضبط العالقة الدقيقة تماما ً بين المالئكة واألرواح النجسة .يؤكد سفر أخنوخ
األول بأن  Nephilimالتي في تك  8 -1 :6ھي مصدر الشر )الربانيون أيضا ً يركزون على النص
وليس على تك  .(3ويقول أخنوخ األول أن ھذه الكائنات نصف مالئكة/نصف بشر قد قتلھا الطوفان
)بل إنه حتى يؤكد على أن موتھا كان الھدف من الطوفان( ،ولكن أرواحھا المتحررة اآلن من
الجسد تبحث عن جسد مضيف.
ب -ھناك عدة أرواح معادية أو أرواح شريرة تُذكر باالسم في العھد القديم.
 Satyrs -1أو “المشعرة" ،ربما تكون أرواح الماعز ) -(BDB 972 IIIال 7 :17؛  2أخ
15 :11؛ أش 21 :13؛ 14 :34
 -(BDB 993) Shedim -2تث 17 :32؛ مز  ،37 :106التي كانت تُقدم له الذبائح )كما
الحال مع ُ Molechمولَ َك(.
 ،Lilith -3أرواح الليل المؤنثة ) -(BDB 539أش ) 14 :34جزء من أسطورة بابلية
وأوغاريتية(
 ، Azazel -4روح البرية )اسم الروح الشريرة الرئيسة في سفر أخنوخ األول ،انظر 1 :8؛
6 :9؛ 8 -4 :10؛ 2 -1 :3؛  -(2 :69ال 26 ،10 ،8 :16
 -5ما يرد في المزمور  9 -5 :91ھو تجسدات للوباء )اآلية  ،(10وليس كائنات روحية
)انظر نشيد األنشاد (8 :3
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 -6تضع أش  21 :13و  14 :34عدة حيوانات من البرية كطريقة إلظھار التوحد واإلقفار في
األماكن المھدمة .البعض الذين يفترضون أن القائمة تشتمل على أرواح شريرة يتصورون أن ھذه
األماكن المھدمة ھي أيضا ً مسكونة )باألرواح( )انظر مت 34 :12؛ لو 24 :11؛ رؤ .(2 :18
ج -أخرس التوحيد في العھد القديم أساطير األمم الوثنية وع ّدل فيھا ،ولكن يُشار أحيانا ً إلى
أسماء وألقاب في معتقداتھم الخرافية )وخاصة النصوص الشعرية( .حقيقة األرواح الشريرة ھي
جزء من إعالن تدريجي وتطور في العھد الجديد كما الحال مع إبليس الشخص/المالك.
“ 2 :4أَ ْربَ ِعينَ ” .يبدو أنه كان ھناك محاولة أدبية نوعا ً ما قام بھا كتّاب األناجيل ليربطوا خبرة
يسوع في البرية بخبرة موسى في البرية )خر 35 :16؛ عد 34 -33 :14؛ تث  (2 :8أو بموسى
على جبل ﷲ )خر 18 :24؛ 28 :34؛ تث 18 :9؛  .(10 :10ھذا اللعب على موسى واضح أكثر
بكثير في التوازيات من متى )مت .(4
ب” .انظر الموضوع الخاص أدناه.
◙ “يُ َج ﱠر ُ
موضوع خاص :الكلمات اليونانية المستخدمة لالختبار ومعانيھا
ھناك كلمتان يونانيتان لھما معنى اختبار شخص ما ألجل غاية ما.
Dokimasia ،Dokimion ،Dokimazō -1
ً
ھذه الكلمة لھا عالقة بالتعدين بمعنى اختبار أصالة شيء) ،واستعاريا لتمحيص شخص ما(
بالنار .النار تكشف المعدن الحقيقي وتذيب )تنقّي( الخَ بَث .ھذه العملية المادية صارت عبارة
اصطالحية قوية تدل على اختبار ﷲ و/أو الشيطان و/أو البشر لآلخرين .تُستخدم ھذه الكلمة فقط
بمعنى إيجابي يشير إلى االختبار مع توجّه نحو القبول.
تُستخدم في العھد الجديد الختبار:
أ -البقر -لو 19 :14
ب -ذواتنا 1 -كور 28 :11
ج -إيماننا -يع 3 :1
د -ﷲ نفسه -عب 9 :3
نتائج ھذه االختبارات يُفترض أن تكون إيجابية )رو 28 :1؛ 22 :14؛ 10 :16؛  2كور
18 :10؛ 7 ،3 :13؛ فيل 27 :2؛  1بط  ،(7 :1ولذلك ،فإن الكلمة تنقل فكرة امتحان شخص ما
والتثبّت من أنه:
أ -جدير باالھتمام
ب -صالح
ج -حقيقي صادق
د -ذو قيمة
ھـ -محترم موقرﱠ
Peirasmus ،Peirazō -2
غالبا ً ما تكون لھذه الكلمة معنى االمتحان بھدف إيجاد عيب أو الرفض .وغالبا ً ما تُستخدم
فيما يتعلق بتجربة يسوع في البرية.
أ -تُظھر محاولة إيقاع يسوع في الفخ )مت 1 :4؛ 1 :16؛ 3 :19؛ 35 ،18 :22؛ مر  1ك13؛ لو
38 :4؛ عب .(18 :2
ب -ھذه الكلمة ) (peirazōnتُستخدم كلقب إلبليس في مت 3 :4؛  1تس 5 :3
ّ
ليحذرنا من أن نجرّب ﷲ )مت 7 :14؛ لو ] (12 :4أو المسيح 1 ،كور :10
ج -يستخدمھا يسوع
 .[9تشير أيضا ً إلى محاولة القيام بشيء أخفقنا به سابقا ً )أع 20 :9؛ 21 :20؛ عب .(29 :11
تُستخدم فيما يتعلق بالتجربة واإلغواءات التي يتعرض لھا المؤمنون ) 1كور 7 :5؛ 13 ،9 :10؛
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غل 1 :6؛  1تس 5 :3؛ عب 18 :2؛ يع 13،14 ،2 :1؛  1بط 12 :4؛  2بط  .(9 :2إن ﷲ يسمح
ألعداء البشر الثالثة )أي ،العالم ،والجسد ،والشيطان( ليظھروا في زمان ومكان محددين.
يس” .ھذه ھي الكلمة اليونانية ، diabolos ،التي تُستخدم لإلشارة إلى الشيطان في
◙ “ ِمنْ إِ ْبلِ َ
العھد القديم .انظر الموضوع الخاص التالي.
موضوع خاص :الشيطان
ً
إن ھذا موضوع صعب جدا لعدة أسباب:
ً
 -1ال يظھر العھد القديم العدو الشخصي للخير فقط ،بل خادم الرب ،الذي يقدم بديال للبشرية
ويتھم البشر بالفجور .ھناك إله واحد فقط )التوحيد( ،وسلطة واحدة ،وحافز واحد في العھد القديم-
الرب.
 -2مفھوم العدو الشخصي تطور في األدب الذي بين العھدين بتأثير األديان الثنوية الفارسية
)الزرادشتية( .وھذه بدورھا تأثرت بشكل كبير باليھودية الربّانية وجماعة األسينيين )مخطوطات
البحر الميت(.
ت قوية بشكل مدھش ،ولكن انتقائي .إذا قارب
 -3يطور العھد الجديد أفكار العھد القديم في فئا ٍ
نوع درس الموضوع ووضع
المرء دراسة الشر من منظور الالھوت الكتابي )كل
سفر أو كات ٍ
ٍ
ب أو ٍ
ً
رؤوس أقالم له بشكل منفصل( ،عندھا سنرى عدة وجھات نظر متباينة جدا حول الشر .ولكن ،إن
درس المرء الشر من وجھة نظر غير كتابية أو قارن بين الكتاب المقدس وأديان العالم أو األديان
الشرقية ،فعندھا سيجد أن الكثير من العھد الجديد له ظل في الثنائية الفارسية والروحانية اليونانية-
الرومانية.
إذا ما التزم المرء عن افتراض مسبق بسلطة الكتاب المقدس اإللھية ،فإن تطور العھد الجديد
يجب أن يُرى كإعالن متدرج .يجب أن يحذر المسيحيون من السماح للفلكلور اليھودي أو الحضارة
الغربية )دانتي ،ميلتون( بأن يؤثروا أيضا ً وأيضا ً على المفھوم .البد أن ھناك سر وغموض في ھذا
الجانب من اإلعالن .لقد اختار ﷲ أن ال يعلن عن كل أوجه الشر ،وأصله ،وتطوره ،وغايته ،ولكن
أعلن لنا ھزيمته.
في العھد القديم ،كلمة “شيطان” أو “المشتكي” يمكن أن تكون إشارة إلى أحد ثالث مجموعات
منفصلة.
 -1المشتكين البشر )انظر  1صم 4 :29؛  2صم 22 :19؛  1مل 29 ،20 ،14 :11؛ مز
.(6 :109
 -2المشتكين المالئكة )انظر عدد 23 -22 :22؛ أيوب 2 -1؛ زك .(1 :3
 -3المشتكين الشياطين )انظر  1أخ 1 :21؛  1مل 21 :22؛ زك .(2 :13
فيما بعد فقط في الفترة بين العھدين نجد تطابق الحية في تكوين  3مع الشيطان )انظر سفر
الحكمة 24 -23 :2؛  2حنوك  ،(3 :31بل وحتى تصبح ھذه الفكرة ربانية .إن “أبناء ﷲ” في
تكوين  6تصبح مالئكة في  1حنوك  .6 :54أذكر ھذا ،ليس ألؤكد دقتھا الالھوتية ،بل ألظھر
تطورھا .في العھد الجديد ،ھذه الفعاليات التي في العھد القديم تُنسب إلى شرﱟ مالئكي مشخصن
)انظر  2كور 3 :11؛ رؤ .(9 :12
يصعب أو يستحيل تحديد أصل الشر المشخصن )حسب وجھة نظرك( من العھد القديم .أحد
أسباب ذلك ھو التوحيد القوي عند إسرائيل )انظر  1مل 22 -20 :22؛ جا 14 :7؛ أش 7 :45؛ عا
 .(6 :3كل السببية كانت تُنسب إلى الرب إلظھار فرادته وأوليته )انظر أش 11 :43؛ ،8 ،6 :44
24؛  .(22 ،21 ،18 ،14 ،6 -5 :45ومن مصادر المعلومات المحتملة نذكر ) (1أيوب ،2 -1
حيث الشيطان ھو أحد “أوالد ﷲ” )أي المالئكة( أو ) (2أشعياء  14وحزقيال  ،28حيث ملوك
الشرق األدنى المتكبرين )بابل وصور( على األرجح كانا يُستخدما لتصوير كبرياء الشيطان )انظر
 1تيم  .(6 :3لدي بعض االرتياب بخصوص ھذه المقاربة .يستخدم حزقيال استعارات جنة عدن،
ليس فقط لإلشارة إلى ملك صور على أنه الشيطان )انظر حز  ،(16 -12 :28بل أيضا ً إلى ملك
مصر على أنه شجرة معرفة الخير والشر) حز  .(31ولكن أشعياء  ،14وخاصة اآليات ،14 -12
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يبدو أنھا تصف تمرد مالئكي من خالل الكبرياء .لو أراد ﷲ أن يكشف لنا بشكل مؤكد ومحدد
طبيعة وأصل الشيطان ،لكانت ھذه طريقة ومكان غير مباشرين للقيام بذلك .يجب أن نحذر من
النزعة في الالھوت النظامي نحو أخذ أجزاء صغيرة وغامضة من العھدين ،والكتاب ،واألسفار،
واعتبارھا كأحجية إلھية واحدة.
أوافق في الرأي مع ) (Alfred Edersheimفي كتابه ) The Life and Times of Jesus
 (the Messiahالمجلد ،2 ،الملحق ) 13الصفحات  (763 -748والملحق ) 16الصفحات -770
 (776بأن اليھودية الربّانية تأثرت للغاية بالثنوية الفارسية والتحزرات الشيطانية .الربانيون ليسوا
مصدراً جيداً للحقيقة في ھذا المجال .لقد ابتعد من يسوع بشكل جذري عن تعاليم المجمع في ھذا
المجال .أعتقد أن مفھوم رئيس المالئكة العدو للرب قد نشأ عن مفھوم اإللھين العظيمين في الثنوية
اإليرانية“ ،أھكيمان” و"أورمازا” وتطور بعدئ ٍذ عن طريق الربانيين إلى ثنوية كتابية بين الرب
والشيطان.
بالتأكيد ھناك إعالن تدريجي في العھد الجديد بما يختص بتشخيص الشر ،ولكن ليس بشكل
متقن كما عند الربانيين .ونجد مثاالً على ھذا االختالف في “الحرب في السماء” .سقوط الشيطان
كان ضرورة منطقية ،ولكن التفاصيل ال تُعطى لنا .وحتى ما يُكشف لنا ھو في نوع أدبي رؤيوي
مبطّن )انظر رؤ  .(13 -12 ،7 ،4 :12رغم أن الشيطان يُھزم بيسوع ويُنفى إلى األرض ،إال أنه
ال يزال خادما ً للرب )انظر متى 1 :4؛ لوقا 32 -31 :22؛  1كور 5 :5؛  1تيم .(21
يجب أن نحجم فضولنا في ھذا الموضوع .ھناك قوة شخصية لإلغواء والشر ،ولكن ال يزال
ھناك إله واحد فقط وال نزال مسؤولين عن خياراتنا .ھناك معركة روحية قبل وبعد الخالص.
النصر يأتي فقط ويبقى في ومن خالل ﷲ الثالوث .لقد ھُزم الشر وسوف يُزال.
ش ْيئًا” .الصوم ألجل ھدف روحي كان يُمارس بشكل اعتيادي ودائم في اليھودية في
◙ “لَ ْم يَأْ ُك ْل َ
القرن األول .رغم أن يسوع لم يأكل شيئا ً )نفي مضاعف( إال أن ھذا ال يعني أنه لم يشرب سوائل.
فالجسد ال يمكن أن يعيش بدون سوائل ألكثر من ثالثة أو أربعة أيام .انظر الموضوع الخاص:
الصوم ،على .33 :5
◙ “ َجا َع” .كان يسوع إنسانا ً طبيعيا ً ذا حاجات جسدية .ال يزال الدارسون يتجادلون عما إذا كان
تركيز لوقا على بشرية يسوع مرتبطا ً بشكل أو بآخر بالھرطقة الغنوسية في الكنيسة األولى ،ھذه
الھرطقة التي كانت تنكر ناسوته الحقيقي) .انظر الموضوع الخاص على .(40 :2
ً
ً
ربما انتظر إبليس/الشيطان حتى نھاية الصوم ،عندما صار يسوع ضعيفا وجائعا ،ليبدأ
بتجاربه ،والتي كانت األولى فيھا تتعلق بالخبز.
“ 9 ،3 :4إِنْ ” .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى وتحوي على عدة معان (1) :القول يفترض أن
يكون صحيحا ً لكي يستطيع الكاتب أن يوضح فكرته أو أن يبرھنھا أو ) (2أن الكاتب يصدﱢق على
القول .في ھذا السياق أفترض البند  .2لم يكن الشيطان يشك في من ھو يسوع )أي أنه “ابن ﷲ"،
 ،22 :3وأيضا ً  ،(35 ،32 :1بل في كيفية تحقيق مھمته المسيانية المكلّف بھا من قِبَل ﷲ )انظر
كتاب  ،The Life and Teachings of Jesus Christللكاتب .(James S. Stewart
“ 3 :4ا ْل َح َج ِرُ ....خ ْبزًا” .من الواضح أن تلك الحجارة في برية ْاليَھُو ِديﱠ ِة كانت على شكل األرغفة
أو الخبز المح ّمص الذي كان يُستخدم في فلسطين في القرن األول .كان إلبليس يغوي يسوع
ليستخدم قواه المسيانية لسد حاجاته الشخصية وليكسب أناسا ً يتبعونه بإطعامه لھم .كان المسيا
يُوصف في العھد القديم بأنه مطع ُم الفقراء )أش  .(10 ،7 -6 :58لقد استمرت خبرات التجربة ھذه،
إلى حد ما ،خالل خدمة يسوع .إطعام الخمسة آالف )مت  (21 -13 :14واألربعة آالف )مت :15
 (33 -29أظھر كم أن البشر كانوا وال يزالون يسيئون استخدام تدبير ﷲ الغذاء المادي لھم .ومن
جديد كانت ھذه تشبه المشاكل التي كانت خال خبرة إسرائيل في البرية )حيث كان ﷲ يؤمن لھم
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الغذاء( .لقد كان متى يرى موازاة بين موسى ويسوع .وكان اليھود يتوقعون أن يقوم المسيا بالكثير
من الوظائف التي قام بھا موسى )انظر يو .(6
ُوب” .ھذا تام مبني للمجھول في األسلوب الخبري .وكانت ھذه الطريقة المعتمدة
َ “ 4 :4م ْكت ٌ
الستھالل استشھاد من العھد القديم )انظر اآليات 1 ،7 ،4خ( ،في ھذه الحالة ،من تث  3 :8من
السبعينية .ھذا االقتباس الخاص يتعلق بتأمين ﷲ ّ
المن لبني إسرائيل خالل فترة البرية.
جميع ردود يسوع على تجارب الشيطان كانت اقتباسات من التثنية )16 ،13 :6؛  .(3 :8ال بد أن
ھذا كان أحد األسفار المفضلة لديه.
ً
 -1استشھد منھا مرارا خالل تجريب الشيطان له في البرية ،مت 16 -1 :4؛ -1 :4
.13
 -2لع ّل ھذا السفر يحوي الخطوط العريضة للعظة على الجبل ،مت .7 -5
 -3اقتبس يسوع تث  5 :6باعتبارھا الوصية األعظم ،مت 40 -34 :22؛ مر :12
34 -28؛ لو .28 -25 :10
 -4استشھد يسوع بھذا القسم من العھد القديم )تكوين-تثنية( في معظم األحيان ألن
اليھود كانوا يعتبرونه القسم األكثر موثوقية في قانون الكتاب المقدس.
لقد كان يسوع حافظا ً لكلمة ﷲ وكان يضعھا في قلبه لئال يخطئ تجاه ﷲ )مز  .(11 :119إن كان
يسوع بحاجة لكلمة ﷲ في فكره وقلبه لكي يواجه التجربة ،فكم بالحري نحن؟
سانُ ” .ھذا االقتباس ھو من تث  .3 :8ھناك تغاير في ھذا
اإل ْن َ
◙ “لَ ْي َ
س بِا ْل ُخ ْب ِز َو ْح َدهُ يَ ْحيَا ِ
االستشھاد بين المخطوطات ،وبالتالي نرى اختالفا ً في ترجمات الكتاب المقدس من جراء ذلك.
وذلك في:
 -1المخطوطات اليونانية المكتوبة بأحرف كبيرة ! ،و ، Bو ، Lو) . Wيعطي  UBS4نسبة
احتمال معقولة لھا(.
 -2المخطوطة  ،Aو ،Dالتي تأتي من الترجمة السبعينية لآلية تث  3 :8واآلية مت 4 :4
الموازية.
فاندايك -البستاني8 -5 :4 :
5
ال لَهُ
انَ .وقَ َ
" ثُ ﱠم أَصْ َع َدهُ إِ ْبلِيسُ إِلَى َجبَ ٍل ع ٍ
َال َوأَ َراهُ َج ِمي َع َم َمالِ ِك ْال َم ْس ُكونَ ِة فِي لَحْ ظَ ٍة ِمنَ ال ﱠز َم ِ7
ي قَ ْد ُدفِ َع َوأَنَا أُ ْع ِطي ِه لِ َم ْن أُ ِري ُد .فَإ ِ ْن َس َجدْتَ
إِ ْبلِيسُ » :لَكَ أُ ْع ِطي ھَ َذا الس ْﱡلطَانَ ُكلﱠهُ َو َمجْ َدھُ ﱠن ألَنﱠهُ إِلَ ﱠ
ع َوقَال» :ٱ ْذھَبْ يَا َش ْيطَ ُ
ون لَكَ ْال َج ِمي ُع”8 .فَأ َ َجابَهُ يَسُو ُ
أَ َما ِمي يَ ُك ُ
ان! إِنﱠهُ َم ْكتُوبٌ  :لِلرﱠبﱢ إِلَ ِھكَ تَ ْس ُج ُد
َوإِيﱠاهُ َوحْ َدهُ تَ ْعبُ ُد«“.
6

ص َع َدهُ"* .ھذه ھي الكلمة  anagōالتي استُخدمت في مت  ،1 :4بينما نجد في لوقا كلمة
“ 5 :4أَ ْ
 .agōحرف الجر anaيعني “إلى األعلى” .الموازاة في متى تحوي نفس التجارب بترتيب
َال ِج ّداً” )انظر مت .(8 :4
مختلف ،ولكن الموازاة تضيف عبارة “إِلَى َجبَ ٍل ع ٍ
ان” .ھذه العبارة تجعلني أعتقد أن ھذه
◙ “أَ َراهُ َج ِمي َع َم َمالِ ِك ا ْل َم ْ
س ُكونَ ِة فِي لَ ْحظَ ٍة ِمنَ ال ﱠز َم ِ
التجارب ،وإن كانت واقعاً ،إال أنھا كانت في ذھن يسوع )انظر كتاب  ،George E. Ladبعنوان
 ،A Theology of the New Testamentص .(49 .لم يكن ھناك ثمة جبل يمكن للمرء أن يرى
منه جميع ممالك األرض ،حتى في ذلك الجزء من العالم .عامل الزمن اللحظي يؤكد ھذا أكثر.
نفس المسألة في المادي إزاء الفكري يمكن أن نراھا في حزقيال  8ورؤيا يوحنا.
س ْلطَانَ ” .انظر الموضوع الخاص على .2 :20
“ 6 :4ھ َذا ال ﱡ
* النص األصلي في لوقا )لو  (5 :4يحوي العبارة “أَصْ َع َدهُ إِ ْبلِيسُ " ،دون ذكر الجبل .وأما متى )مت  (8 :4فيقول“ :أَ َخ َذهُ أَيْضا ً ِإ ْبلِيسُ إِلَى
َجبَ ٍل عَا ٍل ِج ّداً” .ويبدو أن ھذه ھي العبارات التي بين يدي البروفيسور بوب أتلي وھو يكتب ھذا التفسير)) .فريق الترجمة((.
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◙ “إِلَ ﱠي قَ ْد ُدفِ َع” .يصور الكتاب المقدس إبليس على أنه حاكم )إله( ھذا العالم )يو 31 :12؛ :14
30؛ 11 :16؛  2كور 4 :4؛ أف 2 :2؛  1يو  .(19 :5إال أنه ليس مال َكه.
ھذا فعل تام مبني للمجھول في األسلوب الخبري ،يشير إلى أن شيئا ً صار في وضع مستقر وال
يُذكر من قام بذلك .المشكلة المحيرة في التفسير ھي “ھل ھذا القول صحيح؟” أو “ھل ھذه أكذوبة
ب؟” إن كان صحيحاً ،فھذا نتيجة تكوين .3
من أَبُو ْال َك ﱠذا ِ
إن كان ھذا صحيحاً ،فإن زمن الخطية والتمرد ھذا قد سمح به ﷲ ليختبر خليقته من البشر .بالتأكيد
ثمة سر ھنا .وإن لم يكن ھذا القول صحيحاً ،فإن ھذا يُضاف إلى أكاذيب إبليس الكثيرة ،المتش ّكي
وأبو الكذابين.
ً
الھوتيا قد تكون ھذه متوازية .فإبليس نجح في خداع آدم وحواء ،ولكنه لن يستطيع أن
يخدع يسوع ،آدم الثاني )رو 21 -12 :5؛  2كور 49 -45 :15؛ فيل “ .(11 -6 :2ينتحل” إبليس
لنفسه كل السلطان ،ولكن يسوع ھو الذي يملك كل السلطان )انظر مت  ،18 :28ومت 27 :11؛ يو
35 :3؛ 3 :13؛ .(2 :17
ْطي ِه لِ َمنْ أُ ِري ُد” .ھذه كذبة .ال يستطيع إبليس أن يصنع إال ما يسمح به ﷲ )انظر  1مل :22
◙ “أُع ِ
23 -19؛ أي 2 -1؛ زك .(3
“ 7 :4إِنْ ” .ھذه جملة شرطية من الفئة الثالثة ،تشير إلى إمكانية حدوث عمل مع وجود عنصر
االحتمال.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

س َجدْتَ أَ َما ِمي"
" َ
س َجدْتَ أَ َما ِمي"
" َ

س َجدتَ لي"
المشتركة
َ " :
البولسية
س َجدْتَ أَ َما ِمي"
َ " :
يفترض الالھوتيون أن إبليس يريد أن يح ﱠل مح ّل ﷲ .يستند ھذا غالبا ً على ) (1أش  14وحز  28أو
) (2دا  39 -36 :11و) (3رؤ  .13يقول الربانيون أن إبليس ،وھو مالك مخلوق ،تمرد عندما
طُلب إليه أن يصير خادما ً للبشرية الساقطة .واآلن يريد أن يحل محل ﷲ.
في العھد القديم ،إبليس ھو خادم  ،ولكن عدو للبشر .ھناك تطور تدريجي للشر في
الكتاب المقدس )انظر  ،An Old Testament Theologص ،306 -300 .تأليف A. B.
.(Davidson
 .8 :4ھذا اقتباس من تث  .13 :6يرد يسوع على تجارب الشيطان باستخدام اقتباس آخر من سفر
التثنية .لقد كان ھذا السفر في غاية األھمية بالنسبة له .ال بد أنه كان قد حفظه .لقد استشھد به ثالث
مرات ليرد على الشيطان في ھذا السياق.
فاندايك -البستاني12 -9 :4 :
ْ
ْ
ْ
َاح الھَ ْي َك ِل َوقَا َل لَهُ» :إِ ْن ُك ْنتَ ا ْبنَ ﷲِ فَاط َرحْ نَف َسكَ ِم ْن ھُنَا
"9ثُ ﱠم َجا َء بِ ِه إِلَى أُو ُر َشلِي َم َوأَقَا َمهُ َعلَى َجن
ِ
10
ُوصي َمالَئِ َكتَهُ بِكَ لِ َك ْي يَحْ فَظُوكَ َ 11وأَنﱠھُ ْم َعلَى أَيَا ِدي ِھ ْم يَحْ ِملُونَكَ لِ َك ْي الَ
إِلَى أَ ْسفَ َل ألَنﱠهُ َم ْكتُوبٌ  :أَنﱠهُ ي ِ
12
اب يَسُو ُ
ب الرﱠبﱠ إِلَھَكَ ”َ 13 .ولَ ﱠما أَ ْك َم َل
ال لَهُ» :إِنﱠهُ قِ َ
ع َوقَ َ
تَصْ ِد َم بِ َح َج ٍر ِرجْ لَكَ « .فَأ َ َج َ
يل :الَ تُ َجرﱢ ِ
ارقَهُ إِلَى ِحي ٍن”.
إِ ْبلِيسُ ُك ﱠل تَجْ ِربَ ٍة فَ َ
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اح ا ْل َھ ْي َك ِل” .كان ھذا الركن الذي يطل على وادي قدرون حيث كان الكاھن يعلن ذبائح
َ “ 9 :4جنَ ِ
الصباح والمساء .التجربة ھنا كانت تھدف إلى أن يكسب العالم بطريقة معجزية تثير العجب .الكثير
من اليھود كانوا يتوقعون أن يظھر المسيا فجأة في الھيكل )مل .(1 :3
 .10 :4يقتبس إبليس من مز  .12 -11 :91ولكنه يُخطئ في استخدام االقتباس قليالً رغم أنه يبقى
في نفس السياق .ھذا مثال جيد يبين أن الدليل النصي ھو طريقة ضعيفة للتفسير الكتابي )فحتى
الشيطان يمكن أن يجعل الكتاب المقدس يقول ما يريده ھو مستخدما ً ھذه الطريقة(.
 .12 :4ھذا اقتباس من تث  .16 :6كل رد من يسوع على الشيطان في ھذا السياق ھو من سفر
التثنية ،وجميعھا من نفس األقسام حيث كان إسرائيل في البرية .لقد رفض يسوع أن يجبر ﷲ على
التصرف أو الفعل )انظر دا .(18 -16 :3
فاندايك -البستاني13 :4 :
13
ين”.
" َولَ ﱠما أَ ْك َم َل إِ ْبلِيسُ ُك ﱠل تَجْ ِربَ ٍة فَ َ
ارقَهُ إِلَى ِح ٍ
يس ُك ﱠل ت َْج ِربَ ٍة” .يُدون متى ولوقا ھذه التجارب نفسھا بترتيب مختلف .ربما
“ 13 :4لَ ﱠما أَ ْك َم َل إِ ْبلِ ُ
تدل ھذه العبارة ضمنا ً على أنه كانت ھناك تجارب أخرى .وعلى كل حال ،ربما كان ھذا القول ھو
بشكل خالصة أو خاتمة شائعة االستخدام في كتابات لوقا .يسوع يعرف تجاربنا ويحبنا رغم ذلك
)انظر عب 18 :2؛  (16 -15 :4ألنه سبق وم ّر بھا.
ين” .ھذه العبارة لھا عدة مضامين:
◙ “ف َ َ
ارقَهُ إِلَى ِح ٍ
 -1التجربة ال تحدث مرة واحدة فقط وينتھي األمر.
 -2إبليس يتحين الفرص لكي نكون بال منعة )انظر مت .(33 -22 :16
أفكار سياقية :خدمة يسوع في الجليل بحسب لوقا )(50 :9 -14 :4
أ -ھذه بداية خدمة يسوع في الجليل بحسب لوقا .تدوين إنجيل يوحنا لخدمة يسوع في
اليھودية )يو  (42 :4 -19 :1ال تالئم نمط لوقا الالھوتي .فلوقا يريد لزيارة يسوع ألورشليم أن
تكون قمة خدمته .وإن غالبية تصوير لوقا ليسوع ھو “على طريق/في الطريق إلى أورشليم" ،كما
ق إِلَى أُو ُر َشلِي َم" ،انظر 22 :13؛ 11 :17؛
نرى بشكل واضح في ) 51 :9أي“ ،ثَبﱠتَ َوجْ ھَهُ لِيَ ْنطَلِ َ
31 :18؛ .(28 ،11 :19
ھذا التركيز على أورشليم ربما يكون ھو السبب في إعادة ترتيب لوقا لتسلسل تجارب
إبليس بحيث تكون أورشليم في النھاية.
ب -يأخذ لوقا يوما ً من حياة يسوع )في كل من الناصرة وكفرناحوم( ويستخدمه ليكشف لنا
كل حياته وخدمته .تتكرر مواضيع استقبال الناس له ،والرفض ،والقتل في لوقا .يرى القرّاء ال ُك ﱠل
في الجزء.
*
ّ
ج -تذكروا ،كما أن يسوع استخدم الرموز الدالة على الخريستولوجيا ليعلن عن نفسه من
العھد القديم )انظر  ،35 -24:13وخاصة  ،(27 -25كذلك أيضاً ،فإن لوقا ،وبعد فترة طويلة من
موت يسوع وقيامته وانتشار اإلنجيل ،يعطينا تلميحات عن النقاط الرئيسية في حياة يسوع ورسالته
باكراً جداً في روايته لإلنجيل .بالنظر إلى الخلف فقط يمكننا أن ندرك تماما ً وجھة نظر لوقا .إن
إنجيل لوقا ھو الھوت على قدر ما ھو تاريخ متتابع مرتب بحسب التسلسل الزمني لألحداث .فقد
اختار لوقا أحداثا ً تاريخية حقيقية ،وكيّفھا ،ورتّبھا إلحداث التأثير الالھوتي )انظر كتاب How To
 ،Read the Bible For All Its Worthالصفحات  ،148 -127تأليف .(Fee, Stuart

* الخريستولوجيا :(Christology) :ھي علم المسيح وما يتعلق بالمسيح)) .فريق الترجمة((.
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فاندايك -البستاني15 -14 :4 :
ْ
ْ
ور ِة ْال ُم ِحيطَ ِةَ 15 .و َكانَ يُ َعل ُمﱢ
ْ
ُ
"َ 14و َر َج َع يَسُو ُ
يع الك َ
وح إِلَى ال َجلِ ِ
يل َوخَ َر َج َخبَ ٌر َعنهُ فِي َج ِم ِ
ع بِقُ ﱠو ِة الرﱡ ِ
ْ
يع”.
فِي َم َجا ِم ِع ِھ ْم ُم َمجﱠداً ِمنَ ال َج ِم ِ
يل” .متى ولوقا كالھما ينتقالن مباشرة من خبرة التجربة في اليھودية إلى
َ “ 14 :4ر َج َع إِلَى ا ْل َجلِ ِ
خدمة يسوع في الجليل التي تمتد من  14 :4إلى  .50 :9اآليات  44 :4 -35 :1فقط من يوحنا
تصف خدمة يسوع في اليھودية التي تخللت خدمته في الجليل .الجليل ،الذي يعني في العبرية
“حلقة” ) ،(BDB 165 IIكان يفسرھا الربانيون بمعنى أنه يتحلق حولھا اليونانيون .كانت ھذه
المنطقة موضع ازدراء قِبل اليھود المستقيمي اإليمان في اليھودية .على كل حال ،إن خدمة يسوع
ھنا كانت تحقيقا ً لنبوءة تنبؤية )أش  .(1 :9يصف يوسيفوس ھذه المنطقة في كتابه Jewish Wars
.3.3.1-2
تذكر اآليات مر  14 :1ومت  12 :4أن عودة يسوع إلى الجيل تزامنت مع إلقاء ھيرودس
القبض على يوحنا المعمدان.
وح” .ال تسبب التجربة فقدان الروح .نطق يسوع بكلمات اآلب وعمل بقوة الروح
◙ “بِقُ ﱠو ِة ﱡ
الر ِ
القدس .المرونة والسالسة بين خدمات األقانيم الثالثة في الثالوث القدوس واضحة في كل العھد
الجديد )انظر اآليات  .(19 -18انظر الموضوع الخاص :الثالوث القدوس ،على .22 :3
ور ِة ا ْل ُم ِحيطَ ِة” .ھذا أحد األقوال المميزة التي نجدھا في لوقا )انظر :4
يع ا ْل ُك َ
◙ “ َخبَ ٌر َع ْنهُ فِي َج ِم ِ
37؛ 15 :5؛  .(17 :7إنه يميل ألن يضيف عبارات تلخيصية موجزة في كل من إنجيله وأعمال
الرسل.
َ “ 15 :4م َجا ِمع” .ھذه مؤسسة يھودية محلية نشأت خالل السبي البابلي لتقدم لليھود الذين تغربوا
عن ھيكلھم مكانا ً للصالة ،والعبادة ،والدراسة ،والخدمة .ولعلھا كانت الوسيلة الوحيدة األكثر أھمية
لليھود ليحفظوا ويتذ ّكروا ثقافتھم .وحتى بعد عودتھم إلى فلسطين استمروا في ھذه المؤسسة
المحلية.
يع” .تدون األناجيل شعبية يسوع وتقبّل عامة الشعب له في المجامع الجليلية
◙ “ ُم َم ﱠجدًا ِمنَ ا ْل َج ِم ِ
المحلية .ولكنھا تدون أيضا ً معارضة متنامية من قِبل قادة الدين.
غالبا ً ما يضيف لوقا تعليقا ً عن كيفية حفظ الناس لكلمات يسوع )22 :4؛ 25 :8؛ 43 :9؛
27 :11؛ 7 :13؛ .(48 :19
فاندايك -البستاني30 -16 :4 :
ْ َ 17
16
ْ
اص َر ِة َحي ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
خَ
ْ
جْ
ت َوقا َم لِيَق َرأ فدفِ َع
ْث َكانَ قد ت ََرب ﱠىَ .و َد َل ال َم َم َع َح َس َ
ب عَا َدتِ ِه يَوْ َم ال ﱠسب ِ
" َو َجا َء إِلَى الن ﱠ ِ
18
ي ألَنﱠهُ
ض َع الﱠ ِذي َكانَ َم ْكتُوبا ً فِي ِه» :رُو ُح الرﱠبﱢ َعلَ ﱠ
إِلَ ْي ِه ِس ْف ُر إِ َش ْعيَا َء النﱠبِ ﱢيَ .ولَ ﱠما فَت ََح ال ﱢس ْف َر َو َج َد ْال َموْ ِ
ْ
ُورينَ بِا ِإل ْ
ق ولِ ْل ُع ْم ِي
ي لِ ْل َمأ
ب ألُنَا ِد َ
َم َس َحنِي ألُبَ ﱢش َر ْال َم َسا ِكينَ أَرْ َسلَنِي ألَ ْشفِ َي ْال ُم ْن َك ِس ِري ْالقُلُو ِ
طالَ ِ
20س ِ
ص ِر َوأُرْ ِس َل ْال ُم ْن َس ِحقِينَ فِي ْالحُرﱢ يﱠ ِة َ 19وأَ ْك ِرزَ بِ َسنَ ِة الرﱠبﱢ ْال َم ْقبُولَ ِة” .ثُ ﱠم طَ َوى ال ﱢس ْف َر َو َسلﱠ َمهُ إِلَى
بِ ْالبَ َ
21
سَ .و َج ِمي ُع الﱠ ِذينَ فِي ْال َمجْ َم ِع َكان ْ
صةً إِلَ ْي ِه .فَا ْبتَدَأَ يَقُو ُل لَھُ ْم» :إِنﱠهُ ْاليَوْ َم قَ ْد
اخ َ
ْالخَ ا ِد ِم َو َجلَ َ
َت ُعيُونُھُ ْم َش ِ
22
ار َج ِة
تَ ﱠم ھَ َذا ْال َم ْكتُوبُ فِي َم َسا ِم ِع ُك ْم«َ .و َكانَ ْال َج ِمي ُع يَ ْشھَ ُدونَ لَهُ َويَتَ َع ﱠجبُونَ ِم ْن َكلِ َما ِ
ت النﱢ ْع َم ِة ْالخَ ِ
23
ال تَقُولُونَ لِي ھَ َذا ْال َمثَ َل :أَيﱡھَا
ْس ھَ َذا ا ْبنَ يُوسُفَ ؟” فَقَ َ
ِم ْن فَ ِم ِه َويَقُولُونَ » :أَلَي َ
ال لَھُ ْمَ » :علَى ُكلﱢ َح ٍ
24
ف نَ ْف َسكَ َ .ك ْم َس ِم ْعنَا أَنﱠهُ َج َرى فِي َك ْف ِرنَاحُو َم فَا ْف َعلْ َذلِكَ ھُنَا أَيْضا ً فِي َوطَنِكَ َوقَا َل:
الطﱠبِيبُ ا ْش ِ
25
»ٱ ْل َح ﱠ
ْس نَبِ ﱞي َم ْقبُوالً فِي َوطَنِ ِهَ .وبِ ْال َح ﱢ
يرةً ُك ﱠن فِي إِس َْرائِي َل
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم إِ ﱠن أَ َرا ِم َل َكثِ َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم إِنﱠهُ لَي َ
ث ِسنِينَ َو ِستﱠ ِة أَ ْشھ ٍُر لَ ﱠما َكانَ جُو ٌ
ض ُكلﱢھَا
فِي أَي ِﱠام إِيلِيﱠا ِحينَ أُ ْغلِقَ ِ
عع ِ
ت ال ﱠس َما ُء ُم ﱠدةَ ثَالَ ِ
َظي ٌم فِي األَرْ ِ
27
26
ص ْيدَا َءَ .وبُرْ صٌ َكثِيرُونَ َكانُوا
صرْ فَ ِة َ
اح َد ٍة ِم ْنھَا إِالﱠ إِلَى ا ْم َرأَ ٍة أَرْ َملَ ٍة إِلَى ِ
َولَ ْم يُرْ َسلْ إِيلِيﱠا إِلَى َو ِ
28
اح ٌد ِم ْنھُ ْم إِالﱠ نُ ْع َم ُ
َضبا ً َج ِمي ُع
ان السﱡرْ يَانِ ﱡي« .فَا ْمتَألَ غ َ
فِي إِس َْرائِ َ
ان أَلِي َش َع النﱠبِ ﱢي َولَ ْم يُطَھﱠرْ َو ِ
يل فِي زَ َم ِ
130

29
خَار َج ْال َم ِدينَ ِة َو َجا ُءوا بِ ِه إِلَى َحافﱠ ِة ْال َجبَ ِل الﱠ ِذي
الﱠ ِذينَ فِي ْال َمجْ َم ِع ِحينَ َس ِمعُوا ھَ َذا فَقَا ُموا َوأَ ْخ َرجُو30هُ ِ
َت َم ِدينَتُھُ ْم َم ْبنِيﱠةً َعلَ ْي ِه َحتﱠى يَ ْ
َكان ْ
ضى”.
ْط ِھ ْم َو َم َ
ط َرحُوهُ إِلَى أَ ْسفَلُ .أَ ﱠما ھُ َو فَ َجازَ فِي َوس ِ

 .30 -16 :4يُالحظ أن لوقا يجمع ثالث زيارات منفصلة إلى الناصرة.
 -1اآليات  ،22 -16حيث يُكرّم يسوع )انظر متى .(13 :4
 -2اآليات  ،24 -23حيث يدھشُ يسوع أھل البلدة )انظر مت .(58 -54 :13
 -3اآليات  ،30 -25حيث يتھجمون على يسوع ،وھذه ال يذكرھا متى أو مرقس .ويرد في
 ،Jerome Biblical Commentaryص ،132 -131 .القول بأن ھذه بمثابة
خالصة الھوتية عن استقبال يھود فلسطين وترحيبھم بيسوع في البداية ثم رفضھم
له بعد ذلك.
اص َر ِة” .تھجئة “الناصرة” غير اعتيادية ونجدھا فقط ھنا وفي مت  ،13 :4والتي ھي
“ 16 :4النﱠ ِ
ً
ً
أيضا ً تجربة يسوع .يبدو أن ھذه دليل على أن متى ولوقا استخدما مصدرا مشتركا في كتابتھما
لإلنجيل.
الناصرة كانت موطن يسوع ) ،51 ،39 :2انظر الموضوع الخاص على  .(34 :4ھناك بعض
التساؤل عما إذا كانت مر  6 -1 :6ومت  58 -53 :13متوازيان أم أن ھذه ھي رحلة ثانية إلى
الناصرة .بالنسبة لي ،أرى أن نقاط التشابه كثيرة جداً ودامغة بما يكفي العتبار ھذه على أنھا
الزيارة الثانية .يضع لوقا ھذه الحادثة أوالً وذلك كخالصة لخدمة يسوع على مدى حياته كلھا.
يجب أال ننسى أن الكتاب المقدس ليس تاريخا ً غربيا ً .تاريخ الشرق األدنى انتقائي ولكن
ليس مغلوطا ً أو عاريا ً من الدقة .ليست األناجي ُل ِسيَراً ذاتية ،بل إنھا أسفا ٌر ُكتبت إبى جماعات
مختلفة بغية الكرازة والتلمذة ،وليس فقط كتاريخ .و ُكتّاب األناجيل غالبا ً ما كانوا يختلرون ويكيّفون
ويرتّبون المواد التي بين أيديھم ألھداف الھوتية وأدبية )انظر كتاب How To Read the Bible
 ،For All Its Worthص ،134 -113 ،112 -94 .من تأليف  Gordon Feeو Douglas
 .(Stuartھذا ال يعني أنھم حرّفوا أو تالعبوا باألحداث أو بالكلمات .إن الفروقات في األناجيل ال
تنافي الوحي اإللھي .بل إنھا تؤ ّكد على رواية شھود عيان والھدف الكرازي الفريد لكل كاتب.
ب عَا َدتِ ِه” .ترعرع يسوع وھو يشارك في العبادة العامة .أنا على يقين من أنه
س َ
◙ “د ََخ َل ا ْل َم ْج َم َع َح َ
تعلّم العھد القديم في مدرسة المجمع )بدءاً من الخامسة من العمر( .العادات أنر حيوي ،أساسي،
وصحي في حياتنا الدينية.
ت” .ھذه من الكلمة العبرية ) (BDB 992التي تعني “راحة” أو “توقف” .إنھا مرتبطة
◙ “ال ﱠ
س ْب ِ
باليوم السابع من الخلق حيث توقف ﷲ عن عمله بعد أن أنھى عملية الخلق األولية )تك .(3 -1 :2
ب ،بل لألسباب التالية:
لم يسترح ﷲ ألنه ت ِع َ
 -1ألن الخليقة كانت مكتملة وحسنة )تك .(31 :1
 -2ليعطي اإلنسان نمطا ً منتظما ً للعبادة والراحة .يبدأ السبت كيوم ككل أيام تكوين ،1
بالشفق؛ ولذلك فإن الفترة من شفق يوم الجمعة إلى الشفق يوم السبت كانت رسميا ً ھي فترة
اليوم العادية .جميع التفاصيل حول حفظ يوم السبت تُعطى في الخروج )وخاصة
األصحاحات  ،31 ،20 ،16و (35والالويين )خاصة األصحاحات ) .(26 -23خر :20
11 -8؛ تث  .(15 -12 :5أخذ الفريسيون ھذه القوانين ،وبنقاشاتھم الشفھية ،فسّروھا
جاعلين إياھا تشتمل على عدة قوانين وقواعد )التقاليد الشفھية ،وفيما بعد التلمود المكتوب(.
وكان يسوع غالبا ً ما يقوم بالمعجزات ،وھو يعرف أنه ينتھك قوانينھم الصعبة اإلرضاء
لكي يدخل في حوار معھم .لم يكن السبت ھو ما رفضه يسوع أو قلّل من شأنه بل روح
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الناموسية التشريعية لديھم التي تستند على البر الذاتي ونقص المحبة التي تتب ّدى بوضوح
عند النخبة منھم.
موضوع خاص :خدمة ا ْل َم ْج َمع
 Jerome Biblical Commentaryعلى لوقا )ص (131 .يعرض خالصة عن ترتيب
الخدمة في المجامع في فلسطين في القرن األول:
 -1االفتتاح -صالة ليتورجية
أ -صالة ) Shemaانظر تث (9 -4 :6
ب -البركات الثمانية عشر
 -2قراءة من الكتب المقدسة )انظر أع (15 :13
أ -من كتابات موسى
ب -من كتب األنبياء
 -3تفسير أو عظة )انظر أع  (15 :13يق ّدمھا أحدھم بناء على دعوة من قائد/مدير المجمع
)انظر مر .(38 ،36 ،35 ،22 :5
 -4بركة ليتورجية ختامية من عد  ،27 -24 :6والمعروفة بالبركة اآلرامية )انظر عد :6
.(25
◙ “قَا َم لِيَ ْق َرأَ” .الترتيب العام للعبادة في الھيكل كان على النحو التالي:
 -1الصالة
 -2قراءة من الكتب الموسوية )التوراة(
 -3قراءة من األنبياء
ً
 -4تفسير وشرح للنصوص )كانت الكنيسة األولى تتبع ھذا الترتيب أيضا ،إال أنھا أضافت
قراءة العھد الجديد(.
ّ
على عادة اليھود ،قام يسوع وقرأ النص من الكتب المقدسة ،ثم جلس ليعلم )اآلية  .(20انظر كتاب
 ،The Life and Times of Jesus the Messiahالفصل  ،10الصفحات  ،450 -430للكاتب
.Alfred Edersheim
استشھد يسوع بسفر التثنية عدة مرات خالل خبرة تجربته .وكل ھذه االقتباسات كانت من
الترجمة اليونانية للعھد القديم ،التي تُدعى السبعينية .وھنا في مجمع الناصرة ،يبدو أن قراءته كانت
أيضا ً من الترجمة السبعينية .في ذلك الوقت من أيام يسوع كان معظم اليھود قد فقدوا القدرة على
قراءة العبرية .كانوا يتكلّمون اآلرامية ،وكان معظمھم يستطيع أيضا ً أن يستخدم اليونانية الشعبية
كلغة ثانية.
أفترض ،مع  ، F. F. Bruceفي كتابه  ،Answers to Questionsص ،175 .أن
يسوع كان يستطيع أن يقرأ ويتكلّم )وبصوت مرتفع( اللغة العبرية .إن كان ھذا صحيحا ً فإن يسوع
كان يتكلّم بثالث لغات .السؤال الحقيقي ھو أي نص من الكتابات المقدسة كان يُستخدم في مجامع
الجليل؟
تؤكد معظم مصادر اليھود على أن القراءة للكتابات المقدسة كان يجب أن تكون باللغة
العبرية ،ثم يتم تقديم الترجمة اآلرامية.
ش ْعيَا َء النﱠبِ ﱢي” .الكتابات المقدسة العبرية مكتوبة على أدراج مخطوطات رقّيّة وكان
س ْف ُر إِ َ
ِ “ 17 :4
يجب أن تُلف إليجاد المكان المناسب .ھناك مصدر جيد عن ھذا النوع من المعلومات عن خلفية تلك
المرحلة ،وھو كتاب  ،The Books and the Parchmentsمن تأليف .F. F. Bruce
 .18 :4ھذا اقتباس جزئي عن أش  2 -1 :61مأخوذ من السبعينية مع حذف لآليات 61ج و62ب،
ولكن بإقحام لآلية من أش 6 :58د .جمع نصوص العھد القديم وتحريرھا كان أمراً شائعا ً مألوفا ً في
اليھودية الربّانية.
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ھناك اختالف في المخطوطات اليونانية في ما يتعلق باالقتباس من أش .2 -1 :61
 -1بعض المخطوطات تتوقف عند “أرسلني" -المخطوطة ! ،و ، Bو ، Dو ، Lو. W
 -2مخطوطات أخرى تضيف الجملة كاملة من أش  -1 :61المخطوطة  ،Aو ، Dو.E
 ،UBS4يعطي أرجحية للخيار األول ،النص القصير.
يتساءل المرء إذا ما كان يسوع قد حذف عن عمد البيت من أش  61ألنه اختار أال يصنع أية
معجزات في الناصرة.
قد يفسر ھذا سبب إضافته لبيت آخر من أش .6 :58
ب َعلَ ﱠي” .الحظ األقانيم اإللھية المتمايزة .انظر الموضوع الخاص“ :الثالوث
وح ال ﱠر ﱢ
◙ “ ُر ُ
القدوس" ،على  .22 :3إن الدھر الجديد من البر ھو دھر الروح القدس.
س َحنِي” .ھذه الكلمة العبرية ھي من نفس الجذر لكلمة “المسيّا” )انظر الموضوع الخاص
◙ “ َم َ
على  .(11 :2في اليونانية ،تُترجم كلمة “المسيّا” إلى “المسيح” .كانت ھذه طريقة لإلشارة إلى
دعوة ﷲ للقادة وتأھيله لھم .كان األنبياء والكھنة والملوك يُم َسحون في العھد القديم .انظر الموضوع
الخاص“ :المسح في الكتاب المقدس" ،أيضا ً على .11 :2
◙ “أُبَش َﱢر” .في ھذه المرحلة لم يكن اإلنجيل الكامل )حرفياً“ ،النبأ السار"( متاحا ً بعد .فقط بعد
موت يسوع وقيامته صار التركيز الكامل على أعماله وتعاليمه.
س ِحقِينَ ” .الحظ فئات الشعب الذين جاء يسوع
سا ِكينَ  ....ال َمأْ ُ
سو ِرينَ  ....ال ُع ْم ِي ....ا ْل ُم ْن َ
◙ “ا ْل َم َ
لمساعدتھم .اھتمامه بھؤالء حقّق الكثير من النصوص النبوية.
ب ا ْل َم ْقبُولَ ِة”.كانت ھذه أصالً سنة اليوبيل )انظر ال  ،(17 -8 :25ولكن في
سنَ ِة ال ﱠر ﱢ
“ 19 :4أَ ْك ِرزَ بِ َ
ھذا السياق )أش  ،(2 :61تنطبق على التحقيق األخروي لخدمة يسوع .قال إقليمس وأوريجانﱡوس
اللذان من اإلسكندرية أن ھذه تعني أن مدة خدمة يسوع كانت سنة واحدة فقط ،ولكن ھذا حرفي جداً
في فھم كيف أن ھذا المقطع قد تحقق في المسيح.
 ،Joseph A. Fitzmyer .20 :4في تفسيره للوقا  9 -1في كتاب  ،Anchor Bibleلديه تعليق
صةً/تشخص( .فيالحظ أن ھذه الكلمة غالبا ً ما يستخدمھا لوقا،
اخ َ
شيق على الفعل َ ) atenizōش ِ
وخاصةً في أعمال الرسل.
"إنھا تعبّر في معظم األحيان عن نظرة ثابتة تن ّم عن التقدير
والثقة -الفارق الدقيق مقصود ھنا .إنھا جزء من رد فعل الجمع
األولي الحافل باإلعجاب والدھشة السارة” )ص.(533 .
سا ِم ِع ُك ْم” .ھذا فعل تام مبني للمجھول في األسلوب
“ 21 :4إِنﱠهُ ا ْليَ ْو َم قَ ْد تَ ﱠم ھ َذا ا ْل َم ْكت ُ
ُوب فِي َم َ
الخبري .إنه يشير إلى التحقيق األخروي للوعد بمجيء ملكوت ﷲ ،والذي صار اآلن حاضراً في
يسوع .يا له من قول صادم للمستمعين!
ملكوت ﷲ ھو محور كرازة يسوع .إنه سيادة حكم ﷲ على قلوب البشر اآلن وسوف يكتمل
ويُنجز على كل األرض كما ھو في السماء )انظر مت  .(10 :6إنه ھنا واآلن وللمستقبل بآن معا ً.
موضوع خاص :ملكوت ﷲ
في العھد القديم كانوا يرون أن الرب/يھوه ھو ملك إلسرائيل )انظر  1صم 7 :8؛ مز :10
16؛ 9 -7 :24؛ 10 :29؛ 4 :44؛ 18 :89؛ 3 :95؛ أش 15 :43؛  (6 ،4 :44والمسيا كملك
مثالي )انظر مز 6 :2؛ أش 7 -6 :9؛  .(5 -1 :11مع والدة يسوع في بيت لحم ) 4 -6ق.م (.دخل
ملكوت ﷲ إلى تاريخ البشر بقوة وفداء جديدين )عھد جديد ،انظر إر 34 -31 :31؛ حز -27 :36
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 .(36أعلن يوحنا المعمدان اقتراب الملكوت )انظر مت 2 :3؛ مر  .(15 :1وعلّم يسوع بوضوح
أن الملكوت كان حاضراً فيه وفي تعاليمه )مت 23 ،17 :4؛ 35 :9؛ 7 :10؛ 12 -11 :11؛ :12
28؛ 19 :16؛ مر 34 :12؛ لو 11 ،9 :10؛ 20 :11؛ 32 -31 :12؛ 16 :16؛  .(21 :17ومع
ذلك فإن الملكوت أمرٌ مستقبلي أيضا ً )مت 28 :16؛ 14 :24؛ 29 :26؛ مر 1 :9؛ لو 31 :21؛
.(18 ،16 :22
في النصوص المتوازية في األناجيل اإلزائية في مرقس ولوقا نجد العبارة “ملكوت ﷲ” .ھذا
الموضوع الشائع في تعاليم يسوع يعني ملك ﷲ الحاضر على قلوب البشر ،والذي سيكتمل يوما ً ما
ويُنجز ليشمل كل األرض .نجد انعكاسا ً لھذا في صالة يسوع في مت  ،10 :6المكتوبة لليھود ،حيث
آثر )متى( أن يستخدم فيھا عبارة ال تستعمل اسم ﷲ )ملكوت السموات( ،بينما مرقس ولوقا ،اللذان
يكتبان إلى يونانيين ،لم يجدا حرجا ً في أن يستخدما صراحةً اسم ﷲ المألوف.
ھذه عبارة مفتاحية في األناجيل اإلزائية .عظات يسوع األولى واألخيرة ،ومعظم األمثال التي
ضربھا ،كانت تتناول ھذا الموضوع .إنه يشير إلى ملك ﷲ في قلوب البشر اآلن .وإنه لمن المدھش
أن يوحنا يستخدم ھذه العبارة مرتين فقط )وليس في أمثال يسوع أبداً( .في إنجيل يوحنا ،عبارة
“الحياة األبدية” ھي استعارة مفتاحية.
المشادة المتعلقة بھذه العبارة سببھا مجيئا المسيح .كان العھد القديم يركز على مجيء واحد فقط
لمسيا ﷲ -وھذا كان يُفترض أن يكون مجيئا ً عسكريا ً إدانيا ً مجيداً -ولكن العھد الجديد يُظھر أنه جاء
في المرة األولى كعبد متألم كما يذكر أش  53وملك متواضع كما في زك  .9 :9إن الدھرين
اليھوديين ،دھر الشر والدھر الجديد للبر ،يتداخالن .يسوع يملك حاليا ً في قلوب المؤمنين ،ولكنه
يوما ً ما سيملك على كل الخليقة .سيأتي كما تنبأ العھد القديم .يعيش المؤمنون في ملكوت ﷲ
“الحاضر اآلن” إزاء “العتيد أن يأتي” )انظر كتاب How to Read The Bible For All Its
 ،Worthص ،141 -131 .تأليف  Gordon D. Feeو.(Douglas Stuart
ش َھدُونَ لَهُ” .شعبية يسوع األولى استمرت )انظر اآلية  ،(15ولكنھا ستكون
َ “ 22 :4كانَ ا ْل َج ِمي ُع يَ ْ
قصيرة األجل في الناصرة.
سفَ ؟” .السؤال في اليونانية يتوقع الجواب أن “نعم” .يُظھر ھذا أن يسوع
س ھ َذا ابْنَ يُو ُ
◙ “أَلَ ْي َ
عاش طفولة عادية سوية في الناصرة ) .(52 ،40 :2ھذا القول يدل على افتخار بابن البلد.
“ 23 :4ا ْل َمثَ َل” .ھذه الكلمة ھي “قول مأثور” وتعني حرفيا ً “ َمثَل" ،ويُقصد به “التعليم بشكل غير
مباشر” .وكانت ھذه الطريقة في التعليم تستخدم حادثة معروفة من حياة الناس إلظھار أو إلقاء
الضوء على حقيقة روحية.
س َك” .الفكرة التي يقولھا يسوع واضحة :بالنسبة إلى أھل الناصرة ،لم يكن
◙ “أَيﱡ َھا الطﱠبِ ُ
ْف نَ ْف َ
يب اش ِ
ليسوع مكانة خاصة في أذھانھم .لقد كانوا يريدون من يسوع أن يصنع معجزات في موطنه كما
فعل في كفرناحوم .ونعلم من مرقس  6 -1 :6أن يسوع ،وبسبب عدم إيمانھم ،أبى أن يصنع الكثير
من أعمال قدرته ھناك )اآلية .(24
احو َم” .ھذا مثال واضح يرينا كيف أن لوقا استخدم إنجيل مرقس.
س ِم ْعنَا أَنﱠهُ َج َرى فِي َك ْف ِرنَ ُ
◙“ َ
ُ
مرقس  21 :1وما تالھا تد ّون تفاصيل خدمة يسوع في كفرناحوم .الشفاء في كفرناحوم الذي نجده
في لو  37 -31 :4نجده في األصحاح األول من مرقس.
الصعوبة التي يواجھھا القُراء والمفسّرون الغربيون المعاصرون في محاولة فھم األناجيل
ھي أننا نفترض أن البشائر ھي تواريخ معاصرة مرتبة كرونولوجيا ً وفقا ً للتسلسل الزمني،
ومفصلة ،ومتتابعة ،وتتناول السبب والنتيجة ،بينما ھي ليست كذلك .ألجل مناقشة جيدة عن تفسير
األناجيل ،انظر كتاب  ،How to Read The Bible For All Its Worthص،141 -131 .
تأليف Gordon D. Feeو.Douglas Stuart
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ق أَقُو ُل لَ ُك ْم” .ھذه تعني حرفيا ً “آمين” .وحده يسوع يستعمل ھذه العبارة كتقنية أدبية
“ 24 :4ا ْل َح ﱠ
يستھل بھا قوالً ھاما ً ذا مغزى كبير.
موضوع خاص :آمين
 -Iالعھد القديم
أ -الكلمة “آمين” ھي من الكلمة العبرية الدالة على:
“ -1الحق” )( BDB 49، emeth
“ -2الصدق” )( BDB 53، emunah، emun
“ -3اإليمان” أو “اإلخالص"
“ -4الثقة” )( BDB 52، dmn
ب -داللة المفردات لھا مستمدة من وقفة الشخص الجسدية الراسخة .عكسه ھو الشخص غير
الثابت ،الذي ينزلق )مز 6 :35؛ 2 :40؛ 18 :73؛ إر  (12 :23أو يتعثر )مز  .(2 :73من ھذا
االستخدام الحرفي تطور االستخدام االستعاري بمعنى أمين ،جدير بالثقة ،مخلص ،ويُع ﱠول عليه
)حب .(7 :2
ج -استخدامات خاصة:
 -1عمود 2 ،مل  1) 16 :18تيم (15 :3
 -2يقين ،خر 2 :17
 -3ثابتة ،خر 2 :17
 -4رسوخ ،أش 6 :33
 -5صادق حقيقي 1 ،مل 6 :10؛ 24 :17؛ 16 :22؛ أم 22 :12
 -6ثابت 2 ،أخ 20 :20؛ أش 9 :7
 -7موثوق )التوراه( ،مز 160 ،151 ،142 ،43 :119
د -في العھد القديم ھناك كلمتان عبريتان أخريتان تستخدمان للداللة على اإليمان المعروف.
 ،(BDB 105) bathach -1ثقة واتّكال
،(BDB 431) yra -2مخافة ،وقار ،عبادة )تك (12 :22
ھـ -من معنى يثق أو الثقة تطور االستخدام الليتورجي الذي كان يُستخدم لتأكيد عبارة حقيقية أو
موثوقة )تث 26 -15 :27؛ نح 6 :8؛ مز 13 :41؛ 52 :89؛ .(48 :106
و -المفتاح الالھوتي لھذه الكلمة ليس أمانة البشر ،بل أمانة الرب )خر 6 :34؛ تث 4 :32؛ مز
4 :108؛  .(2 :138الرجاء الوحيد للبشرية الساقطة ھو أمانة رب عھد الرأفة ووعوده .أولئك
الذين يعرفون الرب يجب أن يكونوا مثله )حب  .(4 :2الكتاب المقدس ھو تاريخ وتدوين الستعادة
ﷲ لصورته )تك  (7 -26 :1في الجنس البشري .الخالص يستعيد قدرة البشر على أن يتمتعوا
بشركة حميمة مع ﷲ .ولھذا السبب ُخلقنا نحن.
 -IIالعھد الجديد
أ -استخدام كلمة “آمين” كخاتمة تأكيد ليتورجية لعبارة تدل على الثقة واإليمان أمر مألوف في
العھد الجديد ) 1كور 16 :14؛  2كور 20 :1؛ رؤ 7 :1؛ 14 :5؛ .(12 :7
ب -استخدام الكلمة كخاتمة للصلوات أمر مألوف في العھد الجديد )رو 25 :1؛ 5 :9؛ :16
27؛ غل 5 :1؛ أف 21 :3؛ فيل 20 :4؛  2تس 18 :3؛  1تيم 17 :1؛  2تيم .(18 :4
ج -يسوع ھو الشخص الوحيد الذي يستخدم الكلمة )وغالبا ً بشكل مضاعف في يوحنا( ليبدأ
بأقوال ذات مغزى وأھمية بالغة )لو 24 :4؛ 37 :12؛ 29 ،17 :18؛ 32 :21؛ .(43 :23
د -تُستخدم الكلمة كلقب ليسوع في رؤ ) 14 :3وربما لقب للرب ُمستمد من أش .(16 :65
ھـ -فكرة األمانة أو األمين ،والموثوقية أو الثقة تعبر عنھا الكلمة اليونانية ) (pistosأو
) ،(pistisالتي تُترجم إلى “ثقة"“ ،إيمان"“ ،أمانة"“ ،يؤمن”.
س نَبِ ﱞي َم ْقبُوالً فِي َوطَنِ ِه” .ھذا القول يشبه ال َمثَل المألوف“ :ال ُمزاحةُ تُذھبُ المھَابَةَ” .ال بد
◙ “لَ ْي َ
أنه كان من الصعب على عائلة يسوع وأقربائه أن يقبلوا حقيقة مسيانيته )مر 4 :6؛ مت .(57 :13
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 .27 -25 :4يذكر يسوع مثالين حيث تعامل ﷲ بطريقة عجائبية مع غير اليھود بدون أن نرى
تدوينا ً ألي معجزات صنعھا ﷲ مع شعب العھد )استفانوس سوف يستند في كالمه على ھذين
المثالين في أعمال  .(7وھذا يالئم تركيز لوقا العالمي على تيسّر وتوافر اإلنجيل لكل الناس الذين
يتوبون ويؤمنون .ونعلم أن الغالبية العظمى من اليھود سوف لن يؤمنوا كما كان الحال في أيام إيليا
وأليشع.
الحظوا أن النبيين المذكورين ھنا كانا من أنبياء الشمال من المنطقة التي كان يسوع يخاطب أھلھا
)أي إسرائيل القرن العاشر ق.م(.
ستﱠ ِة أَ ْ
ش ُھ ٍر” .ھذه المدة الزمنية نفسھا تُذكر في يع
ت ال ﱠ
سنِينَ َو ِ
ث ِ
س َما ُء ُم ﱠدةَ ثَالَ ِ
ِ “ 25 :4حينَ أُ ْغلِقَ ِ
 ،17 :5ولكن  1مل  1 :18تذكر مدة ثالث سنوات فقط .من الواضح أن ھذا كان تقليداً ربانيا ً .وكان
أيضا ً عبارة اصطالحية رؤيوية تشير إلى “زمن محدد من االضطھاد” )انظر دا 25 :7؛ 7 :12؛
رؤ 2 :11؛ .(14 ،6 :12
س ْل إِيلِيﱠا ....إِلَى ا ْم َرأَ ٍة أَ ْر َملَ ٍة” .أرسل ﷲ نبيه ليخدم امرأة فينيقية غريبة في حاجة ،بدالً
“ 26 :4يُ ْر َ
من أن يخدم بني إسرائيل في ذلك الزمان حيث كانوا ھم أيضا ً في حاجة .يُدون لوقا أقوال يسوع
وتعاليمه اللذان يؤكدان على محبته للمنبوذين واھتمامه بھم.
س ْريَانِ ﱡي” .أرسل ﷲ نبيه )أليشع( كي يشفي قائداً عسكريا ً أجنبيا ً )وكان
“ 27 :4أَلِي َ
ش َع ....نُ ْع َمانُ ال ﱡ
عدواً آنذاك( بدالً من أن يشفي العديد من المرضى وسط شعب عھد ﷲ ،بني إسرائيل ) 2مل .(5
س ِم ُعوا ھ َذا” .محبة ﷲ العالمية نحو اليونانيين
“ 28 :4فَا ْمتَألَ َغ َ
ضبًا َج ِمي ُع الﱠ ِذينَ فِي ا ْل َم ْج َم ِع ِحينَ َ
كانت سبب غضب ھؤالء اليھود ذوي النزعة القومية )والحال نفسه يتكرر في عظة استفانوس في
أع  .(7فكرتھم عنه لم تكن جيدة اآلن )انظر اآليات 22أ و .(29لم يريدوا أن يسمعوا حق ﷲ ،بل
أرادوا فقط تأكيداً على نھجھم وتقاليدھم القومية الخاصة بھم )لم يتغير الكثير في طبع الناس في كل
َضبًا” ضده وھو الممتلئ بالروح القدس .يا
العصور( .ھؤالء المتدينون المتعبﱢدون “ا ْمتَألَوا غ َ
للسخرية!
“ 29 :4فَقَا ُموا َوأَ ْخ َر ُجوهُ َخا ِر َج ا ْل َم ِدينَ ِةَ ....حتﱠى يَ ْ
سفَ ٍل” .غريب كم تغيّر سريعا ً
ط َر ُحوهُ إِلَى أَ ْ
موقف ذلك الحشد من التعجب والخشية إلى الغضب والقتل.
ضى” .ھذه معجزة مميزة الفتة ،ال نجد تفسيراً لطبيعتھا
“ 30 :4أَ ﱠما ھ َُو فَ َجازَ فِي َو ْ
س ِط ِھ ْم َو َم َ
بالضبط )انظر يو 59 :8؛  .(39 :10األمر ببساطة ھو أنه لم تكن تلك ساعته )انظر يو .(30 :7
تُظھر لنا ھذه العبارة ،على األقل ،أن يسوع كان يبدو كإنسان عادي في أيامه.
فاندايك -البستاني37 -31 :4 :
32
31
ْ
َ
ﱢ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
ْ
ت .فبُ ِھتوا ِمن تعلِي ِم ِه ألن كال َمهُ
يل َوكانَ يُ َعل ُمھُ ْم فِي ال ﱡسبُو ِ
" َوٱ ْن َحد ََر إِلَى َك ْف ِرنَاحُو َم َم ِدينَ ٍة ِمنَ ال َجلِ ِ
33
ت َع ِظ ٍيم قَائِالً»34 :آ ِه َما
ان ن َِج
صوْ ٍ
ص َرخَ بِ َ
س فَ َ
انَ .و َكانَ فِي ْال َمجْ َم ِع َر ُج ٌل بِ ِه رُو ُح َش ْيطَ ٍ
َكانَ بِس ُْلطَ ٍ
ٍ
35
اص ِريﱡ ! أَتَيْتَ لِتُ ْھلِ َكنَا! أَنَا أَ ْع ِرفُكَ َم ْن أَ ْنتَ  :قُ ﱡدوسُ ﷲِ« .فَا ْنتَھَ َرهُ يَسُو ُ
لَنَا َولَكَ يَا يَ ُسو ُ
ع قَائِالً:
ع النﱠ ِ
36
ت َد ْھ َشةٌ
ض ﱠرهُ َشيْئا ً .فَ َوقَ َع ْ
»ٱ ْخ َرسْ َو ْ
ص َر َعهُ ال ﱠش ْيطَ ُ
ان فِي ْال َو َس ِط َوخَ َر َج ِم ْنهُ َولَ ْم يَ ُ
اخرُجْ ِم ْنهُ” .فَ َ
ْ
ان َوقُ ﱠو ٍة يَأْ ُم ُر
يع َو َكانُوا يُخَ ا ِطبُونَ بَ ْع ُ
ضھُ ْم بَعْضا ً قَائِلِينَ َ » :ما ھَ ِذ ِه ْال َكلِ َمةُ! ألَنﱠهُ بِس ُْلطَ ٍ
َعلَى ال َج ِم ِ
37
ص ٌ
ور ِة ْال ُم ِحيطَ ِة”.
ض ٍع فِي ْال ُك َ
األَرْ َو َ
يت َع ْنهُ إِلَى ُكلﱢ َموْ ِ
اح النﱠ ِج َسةَ فَت َْخ ُر ُج”َ .وخَ َر َج ِ
يل” .صارت َك ْف ِرنَاحُوم المقر الرئيسي ليسوع وعلى
“ 31 :4ا ْن َحد ََر إِلَى َك ْف ِرنَ ُ
احو َمَ ،م ِدينَ ٍة ِمنَ ا ْل َجلِ ِ
األرجح أنه نقل عائلته إلى ھذا المكان.
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ت” .في تلك األيام األولى من خدمته ،كان يسوع يتكلم في المجامع
◙ “ َو َكانَ يُ َعلﱢ ُم ُھ ْم فِي ال ﱡ
سبُو ِ
المحلية قدر اإلمكان )كما فعل بولس ،انظر أع 26 :3؛ رو  .(16 :1وسرعان ما جاء وقت اضطُر
فيه ليخاطب الحشود الضخمة في الھواء الطلق في الريف.
س ْل َ
ان” .الكلمة اليونانية المترجمة “بُھتوا” تعني
“ 32 :4فَبُ ِھتُوا ِمنْ تَ ْعلِي ِم ِه ،ألَنﱠ َكالَ َمهُ َكانَ بِ ُ
ط ٍ
حرفيا ً “تلقوا لطمة” أو “تخبّطوا” .كانت رسالة يسوع مختلفة )في كل من المحتوى والشكل( ألن
يسوع لم يتكلم كالكتبة الذين كانوا يستشھدون بأقوال وتعاليم معلّمي المدرستين الربّانيتين
الشھيرتينَ ،ش ﱠماي )المدرسة الربّانية المحافظة( ،و ِھلﱢيل )المدرسة الربّانية المتحررة( .لقد كان يتكلم
كمن له سلطان بحد ذاته )انظر مت 29 -28 :7؛ يو .(46 :7
ان” .انظر الموضوع الخاص“ :استخدام لوقا لكلمة س ُْلطَان ،"Exousia :على .2 :20
◙“ ُ
س ْلطَ ٍ
س” .انظر الموضوع الخاص أدناه.
وح َ
َ “ 33 :4ر ُج ٌل بِ ِه ُر ُ
ان نَ ِج ٍ
ش ْيطَ ٍ
موضوع خاص“ :األرواح النجسة"
أ -الشعوب القديمة كانوا أناسا ً أرواحيين يؤمنون باألرواحية .كانوا ينسبون مواصفات
بشرية شخصية إلى قوى الطبيعة ،والحيوانات ،والمناظر الطبيعية .وكانت الحياة تُفسﱠر من خالل
تفاعل ھذه الكيانات الروحية مع البشر.
ُ
ب -ھذا التشخيص أو التجسيد تح ّول إلى تعدد آلھة .وكانت األرواح النجسة ) (geniiتعتبر
آلھة أقل أو أنصاف آلھة )صالحة أو شريرة( تؤثر على حياة البشر األفراد.
 -1ما بين النھرين ،الشواش والصراع
 -2مصر ،النظام والوظائفية
 -3كنعان ،انظر  ،Archaeology and the Religion of Israelالطبعة
الخامسة ،الصفحات  ،92 -67تأليف .W. F. Albright
ً
ج -ال يركز العھد القديم أو يتوسع في موضوع اآللھة أو المالئكة األقل شأنا ،أو األرواح
النجسة ،على األرجح بسبب التوحيد الصارم فيه )خر 10 :8؛ 14 :9؛ 11 :15؛ تث 39 -35 :4؛
4 :6؛ 26 :33؛ مز 10 :35؛ 19 :71؛ 6 :86؛ أش 9 :46؛ إر 7 -6 :10؛ مي  .(18 :7إنه يذكر
اآللھة الزائفة عند األمم الوثنية ) BDB 993،Shedimتث 17 :32؛ مز  (37 :106وھو يُسمي
أو يُشخصن بعضا ً منھا.
) (Se'im) -1الساطير أو األرواح ذات الشعر الكثيف ،BDB 972 III ،ال 7 :17؛
 2أخ 15 :11؛ أش 21 :13؛ .(14 :34
) (Lilith) -2أنثى ،شيطان اإلغواء ،أش (14 :34
) (Mavet) -3كلمة عبرية للموت تُستخدم مع اإلله الكنعاني للعالم السفلي، Mot ،
أش 18 ،15 :28؛ إر 21 :9؛ وربما تث (22 :28
) (Resheph) -4النار أو البَ َرد ،تث 24 :32؛ مز 48 :78؛ حب (5 :3
) (Dever) -5وباء الطاعون ال ﱠدبل ّي ،مز 6 -5 :91؛ حب (5 :3
) (Az'azel) -6االسم غير مؤكد ،ولكن ربما يكون شيطان الصحراء أو اسم مكان ،ال
(26 ،10 ،8 :16
)ھذه األمثلة مأخوذة من  ، Encyclopaedia Judaicaمجلد  ،5الصفحة .(1523
على كل حال ،ليس ھناك ثنوية أو استقالل مالئكي عن الرب في العھد القديم.
الشيطان ھو خادم للرب )أي 3 -1؛ زك  ،(3وليس عدواً ) A Theology of the Old
 ، Testamentالصفحات  ،306 -300تأليف.( A. B. Davidson
د -تطورت اليھودية خالل السبي البابلي ) 538 -586ق.م .(.لقد تأثرت الھوتيا ً بالثنوية
سام صالح يُدعى Mazdaأو  Ormazdوخصم
الفارسية المجسدة في الزردشتية ،القائلة بإله ٍ
شرير يُدعى  .Ahrimanوھذا ما سمح لوجود ثنوية مشخصنة في اليھودية ما بعد السبي بين الرب
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ومالئكته والشيطان ومالئكته أو أرواحه النجسة .نجد تفسيراً وتوثيقا ً جيداً للفكر الالھوتي اليھودي
عن الشر المجسد في كتاب Alfred Edersheimبعنوان The Life and Times of Jesus
 ،the Messiahالمجلد  ،2الملحق ) 13الصفحات  (863 -749والملحق ) 16الصفحات -770
 .(776لقد كانت اليھودية تجسد الشر بثالث طرق.
 -1الشيطان
-2النية الشريرة ) (yetzer haraعند البشر
 -3مالك الموت
يصف  Edersheimھؤالء على أنھا ) (1المشتكي؛ ) (2المجرب ،و) (3المعاقب )المجلد
 ،2ص .(756 .ھناك فرق الھوتي كبير بين يھودية ما بعد السبي وتصوير وتفسير العھد الجديد
للشر.
ھـ -العھد الجديد ،وخاصة األناجيل ،تؤكد على وجود كائنا ت روحية شريرة تقاوم البشر
والرب )في اليھودية الشيطان يعتبر عدواً للبشر ،وليس ( .الشياطين تقاوم إرادة ﷲ ،وحكمه،
وملكوته.
واجه يسوع ھذه األرواح النجسة وطردھا ،وتُسمى أيضا ً ) (1أرواح نجسة )لو 36 :4؛ :6
 (18أو ) (2أرواح شريرة )لو 21 :7؛  (2 :8من كائنات بشرية .لقد ميز يسوع بشكل واضح بين
المرض )الجسدي والعقلي( واألرواح النجسة .وأظھر يسوع قدرته وتبصره الروحي بتمييزه
وطرده لھذه األرواح الشريرة .وھي أيضا ً كانت غالبا ً ما تعرفه وتحاول أن تخاطبه ،إال أن يسوع
كان يرفض شھادتھا ،ويأمرھا بالسكوت ،ويطردھا .طرد األرواح ھي عالمة على ھزيمة مملكة
الشيطان.
ھناك نقص يثير الدھشة في المعلومات في رسائل العھد الجديد حول ھذا الموضوع.
طرد األرواح ال يرد في قائمة المواھب الروحية وليس طريقة أو إجراء يُعطى ألجيال
مستقبلية من الخ ّدام أو المؤمنين.
و -الشر واقع؛ الشر شخصي؛ الشر حاضر .ال نعرف من اإلعالن أصله أو ھدفه .يؤ ّكد
الكتاب المقدس واقعيته ويقاوم تأثيره بقوة .ليس من ثّنَوية مطلقة أساسية في الواقع .ﷲ ھو الممسك
بزمام األمور كلياً؛ الشر يُھزم ويّدان وسوف يُزال من الخليقة.
ز -يجب على شعب ﷲ أن يقاوم الشر )يعقوب  .(7 :4ال يمكنه أن يسيطر عليھم ) 1يو :5
 ،(18ولكن يمكن أن يغويھم ويد ّمر شھادتھم وتأثيرھم )أف .(18 -10 :6
الشر جزء معلن من النظرة المسيحية للعالم .ليس للمسيحيين المعاصرين الحق بأن يعيدوا
تحديد مفھوم الشر )وجھة نظر رودلف بولتمان  Rudolf Baltmannفي التقليل من شأن
األساطير(؛ كما ال ينبغي نزع شخصانية الشر )البنى االجتماعية عند بول تيليش ،(Paul Tillich
وال محاولة تفسيره كليا ً بكلمات علم نفسية )سيغموند فرويد  .(Sigmund Freudإن تأثير الشر
شائع ،ولكنه مھزوم .على المؤمنين أن يسيروا في موكب نصرة المسيح.
ص َر َخ” .تعني ھذه أنه صاح بأعلى صوته.
◙“ َ
34 :4
فاندايك -البستاني

:

"آ ِه"

الحياة

:

"آ ِه"

المشتركة
البولسية

:
:

"آ ِه"
"آ ِه"

األداة  eaفي اليونانية تُستخدم في السبعينية في سفر أيوب حيث تُترجم “لألسف” في :19
 5و"دعنا وشأننا” في  .16 :15تُستخدم في الشعر الھلّيني للتعبير عن عدم الرضا أو االندھاش.
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◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

" َما لَنَا َولَكَ "
" َما شَأْنُكَ بِنَا"

المشتركة
البولسية

:
:

"ما لكَ ولنا"
" َما لَنَا َولَكَ "

يُستخدم ھذا التعبير في السبعينية بمعنى يدل على عدم الو ّد )انظر قض 12 :11؛  2صم
10 :16؛ 22 :19؛  1مل 18 :17؛  2أخ .(21 :35
ي” .انظر الموضوع الخاص أدناه.
اص ِر ﱡ
◙ “ي َ ُ
سو ُع النﱠ ِ
موضوع خاص :يسوع الناصري:
ھناك عدة كلمات يونانية مختلفة يستخدمھا العھد الجديد ليشير بدقة إلى يسوع.
 -1كلمات العھد الجديد:
أ :(Nazareth) -الناصرة -المدينة في الجليل )انظر لوقا 26 :1؛ ،39 ،4 :2
51؛ 16 :4؛ أعمال  .(38 :10ال تُذكر المدينة في المصادر المعاصرة ،ولكنھا ُو ِجدت في نقوش
الحقة.
ً
أن يكون يسوع من الناصرة لم يكن تكريما أو مصدر مديح )انظر يوحنا  .(46 :1العالمة
فوق صليب يسوع ،والتي كانت تذكر اسم ھذا المكان ،كانت مصدر ازدراء لليھود.
ب -(Nazarēnos) -يبدو أنھا تشير أيضا ً إلى موقع جغرافي )انظر لوقا 34 :4؛
.(19 :24
ج -(Nazōraios) -ربما تشير إلى مدينة ،ولكن قد تكون تالعبا ً في األلفاظ على
الكلمة المسيانية العبرية التي تعني “غصن” ) ، netzerانظر أشعياء 2 :4؛ 1 :11؛ 2 :53؛ إرميا
5 :23؛ 15 :33؛ زكريا 8 :3؛ 12 :6؛ و .(16 :22يستخدم لوقا ھذه الكلمة في الحديث عن يسوع
في  37 :18وأعمال 22 :2؛ 6 :3؛ 10 :4؛ 14 :6؛ 8 :22؛ 5 :24؛ .9 :26
د -عطفا ً على البند ج ،كلمة  ،nāzirالتي تعني “منذور أو مكرّس” بقسم أو بنذر.
 -2االستخدام التاريخي خارج إطار العھد الجديد .ھذا االسم له استخدامات تاريخية أخرى.
أ -كان يشير إلى جماعة ھرطوقية يھودية )ما قبل المسيحية( )باآلرامية
.(nāsōrayyā
ب -كان يُستخدم في األوساط اليھودية ليصف المؤمنين بالمسيح )انظر أعمال
14 ،5 :24؛ .(nosri ،22 :28
ج -صار االسم ھو الكلمة المألوفة لإلشارة إلى المؤمنين في الكنائس السورية
)اآلرامية( .أما كلمة “مسيحي” فقد استُخدمت في الكنائس اليونانية للداللة على المؤمنين.
د -أحيانا ً بعد سقوط أورشليم ،الفريسيون الذين تجمعوا من جديد بعد جمنيا
وحرضوا على فصل رسمي بين المجمع )اليھودي( والكنيسة .ونجد نموذجا ً من صيغ اللعنة ضد
المسيحيين في “البركات الثمانية عشر” في )28 ،(Berakothب29 -أ ،الذي يدعو المؤمنين
“ناصريين”.
"أال فليتالشى الناصريون والھراطقة بلمح البصر؛ ولينمحوا من سفر الحياة وال
يُكتَبَ ّن اس ُمھم مع المؤمنين األمناء”.
ھـ  -استخدم االس َم يوستينوس الشھيد ،1 :126 ،(Dial) ،الذي استخدم كلمة
أشعياء ) (netzerعن يسوع.
 -3رأي الكاتب:
يدھشني ھذا االستخدام المتنوع اللفظ والتھجئة لالسم ،رغم أني أعلم أن ھذا ليس بغريب
عن العھد القديم كما يھجّأ اسم “يشوع” بعدة أشكال في اللغة العبرية .ولكن نظراً إلى:
أ -الترابط اللصيق مع كلمة “غصن” المسيانية
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ب -المركب مع سياق الكالم السلبي
ج -وقلة أو انعدام الشھادة على مدينة ناصرة الجليل
د -وأن االسم جاء على لسان روح شرير بمعنى أخروي )أي“ ،ھل أتيت
لتھلكنا"؟(
فإني ال أزال غير متأكد من المعنى الدقيق للكلمة.
من أجل مراجع واسعة عن دراسة ھذه المجموعة من المفردات انظروا ) Colin
،(Brown (ed.), New International Dictionary of New Testament Theology
المجلد  ،2الصفحة  ،346أو ) ،(Raymond E. Brown, Birthالصفحات -223 ،213 -205
.225
◙ “نَا” .الحظ الجمع ھنا .في العھد الجديد ،المسّ يشتمل غالبا ً على عدد من األرواح الشريرة
)انظر .(30 ،27 ،2 :8
ﱡوس ﷲِ” .اعتراف روح الشيطان النجس بيسوع وشھادته لم يكن يُقصد
◙ “أَنَا أَ ْع ِرفُكَ َمنْ أَ ْنتَ  :قُد ُ
بھا مساعدة يسوع ،بل أن تزيد من تھمة الفريسيين ليسوع بأن سلطانه كان من الشيطان )انظر اآلية
41؛ 15 :11؛ مت 34 :9؛ 24 :12؛ مر .(22 :3
عبارة “قُ ﱡدوسُ ﷲِ” ھي لقب مسياني في العھد القديم .يُشار إليه في لو  35 :1وأع .14 :3
إنه لقب يخاطب به الروح النجس يسوع في مر  24 :1ولو .34 :4
موضوع خاص :القدوس
"القدوس” يمكن أن يشير إلى:
 -1ﷲ اآلب )انظر المقاطع العديدة من العھد القديم التي تتكلم عن “قدوس إسرائيل"(.
 -2ﷲ االبن )انظر مر 24 :1؛ لو 34 :4؛ يو 69 :6؛ أع .(14 :3
 -3ﷲ الروح القدس )لقبه“ ،الروح القدس" ،انظر يو 33 :1؛ 26 :14؛ .(22 :20
أعمال  32 :10ھي آية تظھر فيھا األقانيم الثالثة مشاركة في المسح .كان يسوع ممسوحا ً
)انظر لو 18 :4؛ أع 17 :4؛  .(38 :10وھنا يتوسع ھذا المفھوم ليشمل كل المؤمنين )انظر  1يو
 .(27 :2الممسوح قد صار الممسوحين .قد يتوازى ھذا مع ضد المسيح وأضداد المسيح )انظر 1
يو  .(18 :2إن فعل المسح المادي الرمزي بالزيت في العھد القديم )انظر خر 7 :29؛ 25 :30؛
 (29 :37يرتبط بأولئك الذين ُدعيوا وھُيﱢئوا من قِبل ﷲ ألجل مھمة خاصة )أي األنبياء ،والكھنة،
والملوك( .ھذه الكلمة “المسيح” ھي الترجمة للكلمة العبرية “الممسوح” أو المسيّا.
ْ “ 35 :4
س” .ھذا أمر مفرد ماضي بسيط مبني للمجھول يعني “اب ُكم” .الحظ التحول من
اخ َر ْ
ضمير المتكلم الجمع في اآلية  34إلى ضمير المخاطب المفرد ھنا .ربما كان روح نجس واحد فقط
يتكلم بالنيابة عن جميعھم.
◙“ ْ
اخ ُر ْج” .ھذا أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .طرد األرواح كان شائعا ً في أيام يسوع ،ولكن
ً
طرق يسوع في ذلك كانت مختلفة جذريا .طرده لألرواح كان عالمة على الدھر الجديد .كان
الربانيون يستخدمون تعاويذ سحرية ،وأما يسوع فقد استخدم سلطانه الذاتي .ھناك كثير من الخلط
والتشويش والمعلومات السيئة المغلوطة المنتشرة اليوم حول الموضوع طرد األرواح واألرواح
كراع قسّيس أود لو كانت
النجسة .جزء من ھذه المشكلة ھو أن العھد الجديد ال يناقش ھذه المسائل.
ٍ
لدي معلومات أكثر عن ھذا الموضوع .فيما يلي بضعة كتب موثوقة يمكن االرتكان إليھا:
 ،Christian Counseling and the Occult -1للكاتب .Kurt E. Koch
 ،Demons in the World Today -2للكاتب .Merrill F. Unger
 ،Biblical Demonology -3للكاتب .Merrill F. Unger
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 ،Principalities and Powers -4للكاتب .Hendrik Berkhof
 ،Three Crucial Questions About Spiritual Warfare -5للكاتب
.Clinton Anthony
يدھشني أن طرد األرواح ال يوضع ضمن قائمة المواھب الروحية وأن الموضوع ال
تتناوله رسائل الرسل .أومن بالنظرة العالمية الكتابية التي تشتمل على العالم الروحي )أي الخير
والشر( ،الحاضر والفعال في العالم المادي )انظر أي 2 -1؛ دا 10؛ أف 2 :2؛ 14 :4؛ -10 :6
 .(18إال أن ﷲ اختار أال يُعلن المسائل التفصيلية .لدينا كمؤمنين كل المعلومات التي نحتاجھا لكي
نحيا حياة تقية ومثمرة  .بعض المواضيع لم تُكشف أو تُعلن لنا.
◙ ھناك عدة تجلّيات منظورة لمغادرة الروح النجس للشخص مدونة في األناجيل )انظر مر :1
26؛ 26 :9؛ لو  .(39 :9قد تكون ھذه طريقة للتأكيد أن الروح النجس قد غادر فعالً.
عالمة القوة والسلطة األولى ھذه تُظھر بوضوح مسيانية يسوع .إن اللقب الذي في العھد
القديم الذي تعترف به األرواح النجسة بيسوع وقدرته على السيطرة عليھم وإدانتھم تعكس بوضوح
السلطان الروحي ليسوع الناصري )انظر اآلية 27ج(.
شةٌ” .ھذه كلمة يونانية مختلفة عن تلك التي في اآلية  ،32ولكنھا مرادفة لھا )انظر
َ “ 36 :4د ْھ َ
كتاب ، Greek-English Lexiconالمجلد  ،1الصفحات  ،312 -311للمؤلفين Louwو.(Nida
يستخدمھا لوقا في لو 36 :4؛ 9 :5؛ وأع .10 :3
س ْل َ
ان” .انظر الموضوع الخاص على  .2 :20كانت رسالة يسوع عن نفسه جذرية وغير
◙“ ُ
ط ٍ
متوقعة .لقد برھن أقواله بأعماله.
صيتٌ ” .المقابل لھذه الكلمة اليونانية ھي كلمة “صدى” .الرسالة أو خبر قوة يسوع
َ “ 37 :4خ َر َج ِ
وسلطانه على األرواح النجسة ،كما أعمل الشفاء الجسدية التي قام بھا ،أثارت ضجة واھتياجا ً وأدت
إلى تجمع حشود غفيرة )حول يسوع(.
فاندايك -البستاني39 -38 :4 :
"َ 8ولَ ﱠما قَا َم ِمنَ ْال َمجْ َم ِع َدخَ َل بَيْتَ ِس ْم َعانَ َ .و َكان ْ
َت َح َماةُ ِس ْم َعانَ قَ ْد أَخَ َذ ْتھَا ُح ﱠمى َش ِدي َدةٌ .فَ َسأ َلُوهُ ِم ْن
39
ار ْ
ال قَا َم ْ
ت ت َْخ ِد ُمھُ ْم”.
ص َ
ت َو َ
أَجْ لِھَا .فَ َوقَفَ فَوْ قَھَا َوا ْنتَھَ َر ْال ُح ﱠمى فَت ََر َك ْتھَا! َوفِي ْال َح ِ
س ْم َعانَ ” .من الواضح أن بطرس كان متزوجا ً )مت 14 :8؛ مر 34 -29 :1؛ 1
َ “ 38 :4ح َماةُ ِ
كور  .(9 :5التبتّل موھبة ،وليس نمطا ً إجباريا ً مفروضا ً على رجال ال ّدين .الزواج ھو النموذج
الكتابي )انظر تك 28 :1؛ 18 :2؛ .(7 ،1 :9
◙ “أَ َخ َذ ْت َھا” .ھذا ماضي متصل مبني للمجھول فيه كناية .ھذه الح ّمى كانت مشكلة موجودة سابقا ً
وتتكرر معھا.
ش ِدي َدةٌ” .ھذه كلمة طبية استخدمھا غالينوس من أجل “أصناف الح ّمى” .تميّز األناجيل
◙ “ ُح ﱠمى َ
بين طرد يسوع لألرواح النجسة وشفائه لألمراض.
◙ “ا ْنتَ َھ َر ا ْل ُح ﱠمى” .نالحظ في لوقا أن يسوع ينتھر:
 -1األرواح النجسة )41 ،35 :4؛ .(42 :9
 -2الحمى ).(39 :4
 -3الريح واألمواج )(24 :8
 -4التالميذ )(55 ،21 :9
أظھر ھذا سلطان يسوع وقوته .لقد كان يسوع إنسانا ً حقاً ،وإضافة إلى ذلك إلھا ً متجسداً.
من الصعوبة بمكان تحقيق توازن بين ھذين .يؤكد إنجيل لوقا على كال الجانبين.
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ولنعلّق بكلمة على انتھار يسوع للحمى .ھذا التشخيص أو التجسيد األدبي لمشكلة جسدية
يبدو متمايزاً بوضوح عن طرد األرواح .تستطيع األرواح النجسة أن تستخدم مشكلة جسدية ،ولكن
ليست كل األمراض الجسدية ھي أرواح نجسة .احذروا التطرف )أي القول“ :ليس من أرواح
نجسة"؛ أو “إن األرواح النجسة ھي سبب كل علّة"( .انظر التعليق على  35 :4حول موضوع
طرد األرواح.
فاندايك -البستاني41 -40 :4 :
40
َ
ﱠ
ض َع يَ َد ْي ِه
س َج ِمي ُع
اض ُم ْختَلِفَ ٍة قَ ﱠد ُموھُ ْم إِلَ ْي ِه فَ َو َ
" َو ِع ْن َد ُغرُو ِ
ب ال ﱠش ْم ِ
 41ال ِذينَ َكانَ ِع ْن َدھُ ْم ُسقَ َما ُء بِأ ْم َر ٍ
اح ٍد ِم ْنھُ ْم َو َشفَاھُ ْمَ .و َكان ْ
اط ُ
يرينَ َو ِھ َي تَصْ ُر ُخ َوتَقُولُ» :أَ ْنتَ
َت َشيَ ِ
َعلَى ُكلﱢ َو ِ
ين أَيْضا ً ت َْخ ُر ُج ِم ْن َكثِ ِ
ْ
َ
َ
ﱠ
ُ
ْال َم ِسي ُح ا ْب ُن ﷲِ!” فَا ْنتَھَ َرھُ ْم َولَ ْم يَ َد ْعھُ ْم يَتَ َكل ُمونَ ألنﱠھُ ْم ع ََرفوهُ أنﱠهُ ال َم ِسي ُح”.
س” .ھذا يعني أن الوقت كان نھاية السبت .كان اليھود يحتسبون اليوم من
ب ال ﱠ
◙ “ ِع ْن َد ُغ ُرو ِ
ش ْم ِ
حمرة الشفق عند الغروب مسا ًء إلى شفق غروب مساء اليوم التالي )انظر تك  .(5 :1وكان الكثير
من اليھود يعتبرون أنه حتى الشفاء في يوم السبت أم ٌر غير مالئم ال يليق.
◙ “قَ ﱠد ُمو ُھ ْم إِلَ ْي ِه” .كان الناس قد رأوا قوة يسوع في المجمع )اآليات  (37 -31وسمعوا كلمات
الرأفة والنبوءة من شفتيه .ويُظھر يسوع اآلن بأعماله قوة ورحمة وحنو الرب/يھوه.
اح ٍد ِم ْن ُھ ْم” .الحظوا أن وضع األيدي كان على الناس المرضى وليس
◙ “ َو َ
ض َع يَ َد ْي ِه َعلَى ُك ﱢل َو ِ
على الناس الممسوسين بروح نجس )انظر اآلية .(41
موضوع خاص :وضع األيدي في الكتاب المقدس
ھذه اإليماءة التي تدل على تدخل شخصي تُستخدم بطرق متنوعة مختلفة في الكتاب المقدس.
 -1الحلف )أي ،وضع اليد تحت الفخذ ]تك 9 ،2 :24؛ ([29 :47
 -2تناقل رئاسة العائلة )تك (18 ،17 ،14 :48
 -3التطابق مع موت الحيوان الذبيحة كبديل
أ -الكھنة )خر 19 ،15 ،10 :29؛ ال 21 :16؛ عد (12 :8
ب -العلمانيون )ال 4 :1؛ 8 ،2 :3؛ 24 ،15 ،4 :4؛  2أخ (23 :29
 -4تكريس أشخاص لخدمة ﷲ في مھمة معينة أو خدمة خاصة )عد 10 :8؛ 23 ،18 :27؛
تث 9 :34؛ أع 6 :6؛ 3 :13؛  1تيم 14 :4؛ 22 :5؛  2تيم (6 :1
 -5المشاركة في الرجم القضائي للخاطئ )ال (14 :24
 -6اليد على فم المرء تشير إلى الصمت أو اإلذعان )قض 19 :18؛ أي 5 :21؛ 9 :29؛ :40
4؛ مي (16 :7
 -7اليد على رأس المرء تعني الحزن/األسى ) 2صم (19 :13
 -8تلّقي بركة على الصحة ،والسعادة ،والتقوى )مت 15 ،13 :19؛ مر (16 :10
 -9ما يتعلق بالشفاء الجسدي )انظر مت 18 :9؛ مر 23 :5؛ 5 :6؛ 23 :7؛ 23 :8؛ :16
18؛ لو 40 :4؛ 13 :13؛ أع 17 :9؛ (8 :28
 -10اقتبال الروح القدس )انظر أع 19 -17 :8؛ 17 :9؛ (6 :19
ً
ھناك نقص مذھل في االتّساق في المقاطع التي استُخدمت تاريخيا لتأييد التنصيب الكنسي
للقادة )أي ،السيامة(.
 -1في أع  6 :6الرسل ھم الذين يضعون األيدي على السبعة ألجل الخدمة المحلية.
 -2في أع  3 :13األنبياء والمعلّمون ھم الذين يضعون األيدي على برنابا وبولس ألجل خدمة
الكرازة.
 -3في  1تيم  14 :4الشيوخ المحليين ھم الذين اشتركوا في دعوة تيموثاوس األولية وتنصيبه.
 -4في  2تيم  6 :1بولس ھو الذي يضع األيدي على تيموثاوس.
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ھذا التنوع واالختالف والغموض يُظھر بوضوح نقص التنظيم في كنيسة القرن األول .لقد
كانت الكنيسة األولى أكثر دينامية بكثير وكانت تستخدم مواھب المؤمنين الروحية بشكل اعتيادي
باطّراد )انظر  1كور  .(14ببساطة ،لم يُكتب العھد الجديد لتأييد أو وصف نمط حكم أو رئاسة أو
إجراءات سيامة.
شفَا ُھ ْم” .الحظ أن يسوع شفى كل من جاء إليه .والحظ أيضا ً التمييز بين المشاكل الطبية في
◙“ َ
اآلية  40وتلبّس األرواح النجسة في اآلية  .41ھذه األعمال تكشف قلب ﷲ الكريم الشفوق المحب
اللطيف نحو البشر وحنو وقوة مسيّا ﷲ.
َ “ 41 :4كثِي ِرينَ ” .يبدو من النص أن يسوع شفى كل أولئك الذين كانوا يعانون من علل جسدية
مزمنة ،ولكن بضعة فقط من أولئك الممسوسين بأرواح نجسة .ھناك ّ
حالن ممكنان:
 -1أن ھناك جانب اختياري إرادي للتحرير/طرد األرواح.
ً
 -2يستخدم الكتاب المقدس كلمتي “جميع” و"كثيرين” بشكل متبادل أي أن أيا منھما يمكن أن
يحل محل اآلخر )انظر أش “ ،6 :53كل” إزاء “ ،12 ،11 :53كثيرين” أو
الموازاة بين رو “ ،18 :5كل” ورو “ ،19 :5كثيرين"(.
◙ “ابْنُ ﷲِ” .انظر الموضوع الخاص على .35 :1
◙ “لَ ْم يَ َد ْع ُھ ْم يَتَ َكلﱠ ُمونَ ” .ھذا سبب آخر جعل يسوع يمنعھم من أن يشھدوا له .فقد كان لدى الناس
رأي مغلوط عن مھمته المسيانية )نزعة قومية( .وھذه األرواح النجسة لم تكن تشھد لتؤيد يسوع،
بل لتعطي لقادة الدين الذريعة لي ّدعوا أن قوته كانت من الشيطان ،وليس من ﷲ.
يح” .األرواح النجسة لديھم المعرفة الالھوتية )يع  ،(19 :2ولكن ليست لھم
س ُ
◙ “ع ََرفُوهُ أَنﱠهُ ا ْل َم ِ
عالقة إيمان شخصية باآلب أو االبن .وھا ھنا مثال جيد عن المعرفة بال إيمان التي تكون عقيمة ال
طائل تحتھا )مت  .(23 -21 :7انظر الموضوع الخاص“ :المسيا" ،على .11 :2
فاندايك -البستاني43 -42 :4 :
42
ْ
ض ٍع خَ الَ ٍء َو َكانَ ال ُج ُمو ُ
ع يُفَتﱢ ُشونَ َعلَ ْي ِه .فَ َجا ُءوا إِلَ ْي ِه
ار النﱠھَا ُر خَ َر َج َو َذھ َ
ص َ
" َولَ ﱠما َ
َب إِلَى َموْ ِ
43
ت ﷲِ ألَنﱢي
َب َع ْنھُ ْم .فَقَ َ
َوأَ ْم َس ُكوهُ لِئَالﱠ يَ ْذھ َ
ال لَھُ ْم» :إِنﱠهُ يَ ْنبَ ِغي لِي أَ ْن أُبَ ﱢش َر ْال ُم ُدنَ األُخَ َر أَيْضا ً بِ َملَ ُكو ِ
لِھَ َذا قَ ْد أُرْ ِس ْل ُ
ت«“.
 .42 :4ھذه اآلية ھي إحدى طرق لوقا في إظھار:
 -1إنسانية يسوع وحاجته ألن يختلي بنفسه ويرتاح.
 -2سعي الحشود وراء يسوع ،ليس ألجل تعاليمه ،بل بسبب أعماله في شفاء األجساد وطرد
األرواح .لم يقم يسوع بھذه األعمال لكي يعرفوه بھا أو يتبعوه ألجلھا ،بل أ ّمنت له
وصوالً إلى أعداد ھائلة من الناس.
ت ﷲِ” .ملكوت ﷲ مفھوم مركزي في تعليم يسوع .إنه يعني حكم ﷲ في قلوب البشر
َ “ 43 :4ملَ ُكو ِ
اآلن والذي سيكتمل يوما ً ما ليشمل كل األرض .الملكوت موضوع في الماضي ) ،(28 :13وفي
ت ﷲ"،
الحاضر ) ،(21 :17وفي المستقبل )مت  .(11 -10 :6انظر الموضوع الخاصَ “ :ملَ ُكو ِ
على .21 :4
س ْلتُ ” .عرف يسوع شيئا ً عن دعوته الخاصة وھدفه وھو في سن الثانية عشر )انظر
◙ “لِھ َذا قَ ْد أُ ْر ِ
 .(49 :2تُظھر اآلية في مر  45 :10إدراك يسوع الذاتي الناضج .يسوع ھو وكيل وممثل اآلب
الخاص ،وال ُمر َسل من قِبله ،ومسيحه )انظر يو  .(3 :17الفعل ھنا ھو ) apostellōانظر اآلية
 ،(18والذي صار يُستخدم مع أولئك التالميذ الخاصين الذين أوكل يسوع إليھم مھمة وأرسلھم )أي
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الرسل في يو 18 :17؛  .(21 :20وھذه الكلمة تأخذ معنى خاص في إنجيل يوحنا ،بينما ھي في
األناجيل اإلزائية مجرد إحدى عدة كلمات يونانية تُستخدم بمعنى اإلرسال.
فاندايك -البستاني44 :4 :
44
يل”.
" فَ َكانَ يَ ْك ِر ُز فِي َم َجا ِم ِع ْال َجلِ ِ

يل” .تقول بعض المخطوطات )مثل  (P75, !, B, C, Lأن المكان ھو “اليھودية”.
“ 44 :4ا ْل َجلِ ِ
وھذا سبب الكثير من الخلط .ولكن ھذا االفتراض خطأ ألن يسوع ،كما يظھر من اآليات ،31 ،14
 ،37كان في الجليل )انظر مت  .(23 :4وتؤكد ذلك العديد من المخطوطات اليونانية القديمة التي
تذكر “الجليل” )انظر المخطوطة  ،Aو ،Dوالفولغاتا ،والبسيطة( وھذا يتوافق مع مر  39 :1ومت
.23 :4
لجنة تحرير  UBS4تعطي أرجحية معقولة لكلمة “اليھودية” .ولعل ذلك ) (1ألن استخدام
كلمة اليھودية يشير إلى كل إسرائيل )انظر كتب األنبياء( أو ) (2ألن األناجيل ليست تواريخ
غربية ،بل ُكرّاسات بشارية مشرقية.
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
 -1ھل كان من الممكن أن يخضع يسوع إلغواء الخطيئة؟
 -2ھل التجربة خطيئة؟
 -3ھل يُسبب ﷲ التجربة على اإلطالق؟
 -4ما عالقة مھمة يسوع المسيانية بھذه التجارب؟
 -5لماذا ترد التجارب بترتيب مختلف بين األناجيل )انظر مت 11 -1 :4؛ لو -1 :4
(12؟
 -6لماذا تُغفل األناجيل أقسام كبيرة من خدمة يسوع؟
 -7لماذا كان يسوع يعّلم باطراد في المجمع؟
 -8لماذا كان الناس في الناصرة غاضبين جداً؟
 -9اشرح لماذا كانت رسالة يسوع مختلفة جداً عن المعلّمين الربانيين في أيامه.
 -10لماذا انذھل الناس من تعاليم يسوع؟
 -11ماذا عن األرواح النجسة؟ من ھم؟ وما ھو ھدفھم؟
 -12ما مغزى أن يكون لبطرس حماة بالنسبة إلى التبتّل؟
 -13ما المغزى من شفاء يسوع لكل من أُحضر إليه؟
 -14ما ھو ملكوت ﷲ؟ عرّفه بمفرداتك الشخصية.
 -15ما المشكلة المتعلّقة بكلمة “اليھودية/الجليل” في اآلية 44؟
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ﻟﻮﻗﺎ  -اﻷﺻﺤﺎح 5
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
يدعو
المسيح
دعوة التالميذ األولين
التالميذ األولين
11 -1 :5
11 -1 :5
يشفي
يسوع
شفاء أبرص
األبرص
16 -12 :5
16 -12 :5
شفاء المشلول
شفاء مشلول
26 -22 :5
26 -22 :5
يسوع يدعو الوي
دعوة الوي
32 -27 :5
32 -27 :5
الحوار حول الصوم
السؤال عن الصوم
39 -33 :5
39 -33 :5

البولسية
المشتركة
يدعو الرسل األولون
يسوع
التالميذ األولين
11 -1 :5
11 -1 :5
يسوع يشفي أبرص شفاء أبرص
16 -12 :5
16 -12 :5
يسوع يشفي كسيحًا شفاء مخلع في كفرناحوم
26 -22 :5
26 -22 :5
يسوع يدعو الوي دعوة متى
32 -27 :5
32 -27 :5
جدال حول الصوم
الصوم
39 -33 :5
39 -33 :5

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

في ما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
أفكار سياقية:
أ -ھناك ثالث روايات فريدة منفصلة عن دعوة يسوع لصيادي السمك ليصيروا تالميذ له.
 -1مر  20 -16 :1و مت 22 -18 :4
 -2يو 42 -40 :1
 -3لو 11 -1 :5
ب -لسنا متأكدين مما إذا كانت ھذه روايات شھود عيان متوازية أم روايات ظھرت الحقا ً
عن دعوات مختلفة للتالميذ.
ج -يظھر األصحاح  5قوة يسوع وقدرته:
 -1على الطبيعة )اآليات .(11 -1
 -2على األمراض )اآليات (26 -12
 -3على الخطيئة )اآليات (32 -27
د -تصف يوحنا  14 -1 :21حادثةً ساعد فيھا يسوع صيادي السمك ھؤالء في الصيد.
وھذه الرواية مشابھة لرواية لوقا كثيراً ،مع وجود بعض الفروقات .وأعتقد أنھما ترويان
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حادثتين مختلفتين )كما الحال في قصة التطھير في الھيكل في يوحنا( ،إحداھما في بداية
خدمة يسوع والثانية بعد قيامته.
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني11 -1 :5 :
2
1
َ
ً
ْ
ارتَ  .فَ َرأى َسفِينَتَ ْي ِن
" َوإِ ْذ َكانَ ْال َج ْم ُع يَ ْزد َِح ُم َعلَ ْي ِه لِيَ ْس َم َع َكلِ َمةَ ﷲِ َكانَ َواقِفا ِعن َد بُ َحي َْر ِة َجنﱢي َس َ
صي ﱠا ُدونَ قَ ْد خَ َرجُوا ِم ْنھُ َما َو َغ َسلُوا ال ﱢشبَاكَ 3 .فَ َدخَ َل إِحْ دَى ال ﱠسفِينَتَي ِْن الﱠتِي
َواقِفَتَي ِْن ِع ْن َد ْالبُ َحي َْر ِة َوال ﱠ
4
َكان ْ
ار يُ َعلﱢ ُم ْال ُج ُمو َع ِمنَ ال ﱠسفِينَ ِةَ .ولَ ﱠما فَ َر َغ ِمنَ
ص َ
س َو َ
َت لِ ِس ْم َعانَ َو َسأَلَهُ أَ ْن يُ ْب ِع َد قَلِيالً ع َِن ْالبَرﱢ  .ثُ ﱠم َجلَ َ
5
ْ
ْ
َ
َ
ﱢ
ُ
اب ِس ْم َع ُ
ال لَهُ» :يَا ُم َعل ُم قَ ْد
ق َوألقوا ِشبَا َك ُك ْم لِل ﱠ
ان َوقَ َ
ص ْي ِد« .فَأ َج َ
ْال َكالَ ِم قَ َ
ال لِ ِس ْم َعانَ » :ٱ ْب ُع ْد إِلَى ال ُع ْم ِ
6
تَ ِع ْبنَا اللﱠي َْل ُكلﱠهُ َولَ ْم نَأْ ُخ ْذ َشيْئا ًَ .ولَ ِك ْن َعلَى َكلِ َمتِكَ أُ ْلقِي ال ﱠشبَ َكةَ«َ .ولَ ﱠما فَ َعلُوا َذلِكَ أَ ْم َس ُكوا َس َمكا ً َكثِيراً
ار ْ
ت َشبَ َكتُھُ ْم تَتَ َخ ﱠر ُ
ق7 .فَأ َ َشارُوا إِلَى ُش َر َكائِ ِھ ُم الﱠ ِذينَ فِي ال ﱠسفِينَ ِة األُ ْخ َرى أَ ْن يَأْتُوا
ص َ
ِج ّداً فَ َ
8
ان ب ْ
ق .فَلَ ﱠما َرأَى ِس ْم َع ُ
ُطرُسُ َذلِكَ خَ ﱠر ِع ْن َد
َويُ َسا ِع ُدوھُ ْم .فَأَتَوْ ا َو َمألُوا ال ﱠسفِينَتَي ِْن َحتﱠى أَخَ َذتَا فِي ْال َغ َر
ِ
اط ٌئ«9 .إِ ِذ ا ْعتَ َر ْتهُ َوج ِمي َع الﱠ ِذينَ َم َعهُ
ُر ْكبَت َْي يَسُو َع قَائِالً» :ٱ ْخرُجْ ِم ْن َسفِينَتِي يَا َربﱡ ألَنﱢي َر ُج ٌل خَ ِ
10
ان َكانَا َش ِري َك ْي
َد ْھ َشةٌ َعلَى َ
ص ْي ِد ال ﱠس َم ِك الﱠ ِذي أَخَ ُذوهَُ .و َك َذلِكَ أَيْضا ً يَ ْعقُوبُ َويُو َحنﱠا ا ْبنَا زَ ْبِ11دي اللﱠ َذ ِ
ع لِ ِس ْم َعانَ » :الَ ت ْ
َخَف! ِمنَ اآلنَ تَ ُك ُ
ال يَسُو ُ
اس!« َولَ ﱠما َجا ُءوا بِال ﱠسفِينَتَ ْي ِن
ون تَصْ طَا ُد النﱠ َ
ِس ْم َعانَ  .فَقَ َ
إِلَى ْالبَرﱢ ت ََر ُكوا ُك ﱠل َش ْي ٍء َوتَبِعُوهُ”.
َ " 1 :5كانَ ا ْل َج ْم ُع يَ ْزد َِح ُم َعلَ ْي ِه” .خدمة يسوع في الكرازة/التعليم/الشفاء جعلت حشداً كبيراً يتبعه؛
وكان معظمھم يحاولون أن يلمسوه.
س َم َع َكلِ َمةَ ﷲِ”" .كلمة ﷲ" عبارة لوقاوية )انظر 1 :5؛ 21 ،11 :8؛ 28 :11؛ وأع 31 :4؛
◙ "ي َ ْ
7 ،2 :6؛ 14 :8؛ 1 :11؛ 24 :12؛ 48 ،46 ،44 ،7 ،5 :13؛ 32 :16؛  .(13 :17تُستخدم مرة
واحدة فقط في كل إنجيل من األناجيل األخرى .إنھا تعكس مصطلحا ً يُستخدم في السبعينية.
نعتقد نحن المؤمنين المعاصرين أحيانا ً أن "كلمة ﷲ" ھي فقط الكتاب المقدس ،ولكن في الواقع،
العبارة يُقص ُد بھا معنى أوسع بكثير .فھي تشير إلى كل ما نقله ﷲ لنا .وبعض منه مد ّون في الكتاب
المقدس .مز  11 -7 :19و 119ھما مثاالن من العھد القديم عن كيفية فھم اليھود لھذه العبارة .إن
فھم العھد الجديد للعبارة يمكن أن نراه في لو 2 :1؛ 15 -11 :8؛ 28 :11؛ .44 :24
شكراً على الكلمات التي لدينا .علينا أن نسلك وفقھا وأال نقلق إزاء ما ليس لدينا .لدينا كل ما
نحتاجه للخالص والحياة المسيحية .علينا أن نقاوم فضولنا.
سا َرتَ ” .ھذا التجمع المائي له عدة أسماء أخرى:
◙ " ِع ْن َد بُ َح ْي َر ِة َجنﱢي َ
ِ " -1كنﱠ ُروتَ "
 -2بَحْ ِر ْال َجلِي ِل
 -3بَحْ ُر طَبَ ِريﱠةَ
 -4وأحيانا ً "البحر" فقط )انظر مت 1 :13؛ مر  ،1 :4من الترجمة السبعينية لعدد 11 :34؛
يش .(3 :12
ً
ً
إنه جسم مائي بطول  12ميال وعرض  8أميال ،ويقع على مستوى  680قدما تحت مستوى البحر،
"جنﱢي َسا َرتَ ” .بما أن ھذا
تحيط به تالل منخفضة متكورة .علم داللة األلفاظ ليس متأكداً من كلمة َ
اسم منطقة يابسة غرب البحيرة خصبة جداً ،فإن البعض يفترض أنھا تعني "البستان الفاخر”.
سفِينَتَ ْي ِن” .الكلمة المترجمة "سفينة" كلمة يونانية يمكن أن تستخدم للداللة على قارب
َ " 2 :5رأَى َ
بأي حجم كان .وبما أن ھذه السفينة كانت تحمل عدة رجال ،كما نفھم من اآليات  2و ،4و ،5فإن
ھذا يعني أن إحدى ھاتين السفينتين على األقل كانت قارب صيد كبير.
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شبَاكَ ” .كان الصيد يجري عادة في بحر الجليل ليالً .ومن الواضح أن ھؤالء الرجال
سلُوا ال ﱢ
◙ " َغ َ
كانوا يصطادون طوال الليل وكانوا ببساطة يغسلون شباكھم ويجھّزونھا للصيد )انظر مر (19 :1
في الليلة التالية.
سفِينَتَ ْي ِن” .كان ضغط ّذلك الحشد كبيراً جداً حتى أن يسوع صعد إلى متن
" 5:3د ََخ َل إِ ْحدَى ال ﱠ
السفينة ليحمي نفسه )مر  (1 :4 ،9 :3أو ربما لكي يستطيع الكالم بصوت ق ّوي مرتفع يسمعه
الحشد الضخم.
)صفَا( في مت :16
س ْم َعانَ ” .ھذا سيكون قائد مجموعة الرسل .يسوع يغيّر اسمه إلى بطرس َ
◙ “لِ ِ
 .18 -16يُدعى بطرس ألول مرة في إنجيل لوقا في .14 :6
ار يُ َعلﱢ ُم” .ھذه الوضعية االعتيادية للربّاني عندما يعلّم )انظر 20 :4؛ مت ،(55 :26
ص َ
س َو َ
◙ “ َجلَ َ
ولكن في ھذا السياق ،إن الجلوس في القارب ٌ
آمن أكثر من الوقوف.
ق” .في ھذه اآلية ھناك فعال أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .لقد كان ذلك
“ 4 :5ا ْب ُع ْد إِلَى ا ْل ُع ْم ِ
التوقيت من اليوم غير صحيح ،والمكان غير مالئم ،وعمق المياه ال يناسب صيد السمك ،ومع ذلك
فإن بطرس أطاع األمر )بعد جدال بسيط ،انظر اآلية .(5
“ 5 :5يَا ُم َعلﱢ ُم” .ھذه الكلمة اليونانية  epistatēsتعني حرفيا ً "صاحب المقام” .كانت ھذه الكلمة
تُستخدم لإلشارة إلى الشخص المكلّف بالمسؤولية .ال يستخدم لوقا أبداً كلمة رابّي )أي "معلّم"( ألنه
يكتب لليونانيين )انظر 5 :5؛ 45 ،24 :8؛ 49 ،33 :9؛ .(13 :17
ش ْيئًا” .لماذا د ّون لوقا ھذه الحادثة من بين كل ما قاله يسوع
◙ “قَ ْد تَ ِع ْبنَا اللﱠ ْي َل ُكلﱠهُ َولَ ْم نَأْ ُخ ْذ َ
وعمله؟
أحد األسباب ھو أن ھذا األصحاح فيه سلسلة حوادث تظھر قوة يسوع على ) (1الطبيعة؛ )(2
المرض؛ ) (3الخطيئة .وكان ھذا ليؤ ّكد تعاليمه الجديدة حول نفسه وملكوت ﷲ الحاضر .فھو ليس
فقط تكلّم بسلطان بل عمل بسلطان أيضا ً )انظر .(36 ،32 :4
ومع ذلك )وإذ إننا ال نزال في لوقا وليس في يوحنا( فإن المرء يتساءل إن لم تكن ھذه لطمة للجھود
والطاقة واألھلية والمعرفة البشرية .ھؤالء الصيادون المحترفون بذلوا قصارى جھدھم ،ولكن
عبثاً ،وأما كلمة يسوع فقد آتَت أُ ُكلَھا بشكل غامر.
س َم ًكا َكثِي ًرا ِج ًّدا” .كان في مقدور يسوع ،ولكونه رب كل الخالئق ،أن يفھم جيداً
س ُكوا َ
" 6 :5أَ ْم َ
عادات السمك وكان يستطيع أن يتح ّكم بھا )انظر مت  .(27 :17ليست ھذه الحادثة مثاالً عن يسوع
ممثل ﷲ في الخلق والمسيا الممتلئ بالروح القدس.
كصياد سمك عظيم ،بل مثاالً عن يسوع لكونه
َ
سو َع” .العبارة تعني حرفيا ً "خَ ﱠر على
س ذلِكَ َخ ﱠر ِع ْن َد ُر ْكبَت َْي يَ ُ
س ْم َعانُ بُ ْط ُر ُ
" 8 :5فَلَ ﱠما َرأَى ِ
ركبتي يسوع” .لقد خ ّر بطرس جاثيا ً وسط األسماك .بطرس ،الذي كان مخضرما ً في صيد السمك،
أدرك الطبيعة المعجزية العجائبية في ھذه الحادثة وقوة وقدرة ھذا الشخص )يسوع(.
"ر ﱡب” .عندما نفسر األناجيل يجب أن نتذكر أنھا ُكتبت بعد األحداث بفترة طويلة .أولئك الذين
◙ َ
كتبوا كانوا يعرفون كل القصة .يصعب علينا أن نعرف نسبة معرفتھم باإلنجيل الكامل إلى ما كتبوه
في رواياتھم عن حياة يسوع وخدمته .كلمة "الرب" ھي مثال جيد على ذلك .من الواضح أن ھذه
الكلمة أخذت سمات إلھية بعد القيامة )أع 36 :2؛ رو 13 -9 :10؛ فيل  ،(11 -9 :2ولكن ثقافيا ً
أيضا ً قد تكون مجرد عبارة خطاب مھذبة يمكن مقارنتھا بقولنا حاليا ً "سيّد" أو "أيھا المحترم" )مت
26 :18؛ لو 6 :7؛ 57 :9؛ يو  .(11 :4ربما يلعب لوقا عن عمد على ھذا الغموض )انظر كتاب
 ، The Names of Jesusص ،42 .للكاتب  ،Vincent Taylorأمثلة لو 19 ،13 :7؛ ،1 :10
 .(41 ،39والرواية ھنا مثال واضح مناسب جداً .ما الذي عناه بطرس بركوعه أمام يسوع ومناداته
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له بالرب؟ من الواضح أنه توقير ،ولكن ھل كان أيضا ً عبادة ليسوع على أنه ابن ﷲ المتجسّد،
المسيّا )انظر لو (20 :9؟
اط ٌئ” .كلما اقتربنا من ﷲ كلما أدركنا أكثر إثميتنا )أي 6 -5 :42؛ أش .(5 :6
◙ “ألَنﱢي َر ُج ٌل َخ ِ
ھناك أيضا ً الطمأنة بأن ﷲ يحب الناس الخاطئين الساقطين الفاسدين ويعمل معھم )مثال ،موسى
وداود والرسل( .الرجاء الوحيد للبشرية الساقطة ھو شخص ﷲ الرؤوف وعمل المسيح في بذله
لذاته.
س َم ِك الﱠ ِذي أَ َخ ُذوهُ” .أدھشت المعجزة من
“ 9 :5إِ ِذ ا ْعت ََر ْتهُ َوج ِمي َع ال ﱠ ِذينَ َم َعهُ َد ْھ َ
ص ْي ِد ال ﱠ
شةٌ َعلَى َ
ساعدوھم أيضا ً.
س ْم َعانَ ” .ھؤالء سيكونون الحلقة الداخلية
ان َكانَا َ
“ 10 :5يَ ْعقُ ُ
وب َويُ َ
ش ِري َك ْي ِ
وحنﱠا ا ْبنَا زَ بَ ِدي اللﱠ َذ ِ
بين تالميذ يسوع .جميعھم كانوا رجال أعمال من الطبقة المتوسطة في الجليل.
◙ “الَت ََخفْ ” .ھذا حاضر متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( مع أداة نفي ،والذي يعني عادة
التوقف عن عمل آخ ٍذ في الحدوث للتو .ھذه عبارة لوقاوية مميزة )انظر 30 ،13 :1؛ 10 :5؛ :8
50؛ 32 :12؛ أع 9 :18؛ .(24 :27
اس” .ھذه العبارة تعني "تمسك بھم أحياء” .قد تكون ھذه تلميحا ً إلى إر  16 :16عن
◙ “ت ْ
َصطَا ُد النﱠ َ
الرب يرسل صيادين وصيادي سمك إلى العالم ليجدوا ويستردوا شعبه .وربما يعود استخدام رمز
السمكة للداللة على المسيحية في الكنيسة األولى إلى:
 -1سلسلة الكلمات المحبوكة "يسوع المسيح ،ابن ﷲ ،المخلص”.
 -2اصطياد السمك كاستعارة كرازية تبشيرية.
َي ٍء” .بعد أن اصطادوا كمية وافرة ھائلة من السمك ،والتي كانت قيمتھا
“ 11 :5ت ََر ُكوا ُك ﱠل ش ْ
المادية كبيرة ،تركوھا كلھا .السؤال المطروح ھو :ھل تركوھا لتتعفّن؟ بالطبع ال .فقد كان ھناك
ع ّمال آخرون مع َزبَ ِدي ،وربما استُخدمت ھذه األسماك في إطعام الجموع المحتشدة.
وھنا أيضا ً يتساءل المرء عن مدى ما قُصد لھذه العبارة أن تكون معبّرة رمزيا ً عن اإليمان
الحقيقي )انظر اآلية 28؛ .(33 :14
◙ “تَبِ ُعوهُ” .من الواضح أن ھذه لم تكن أول مرة يسمعون فيھا يسوع أو يرونه أو يتكلمون معه.
س كان قد عرّفھم على بعضھم البعض قبالً )انظر يو .(42 -29 :1
نعلم من إنجيل يوحنا أن أَ ْند ََرا ُو َ
إني على يقين من أنھم كانوا قد سمعوه يكرز ويعلّم .وربما رأوه يصنع معجزات .من المھم جداً أن
ندرك أنھم تركوا كل شيء وتبعوه في الحال .كانت ھذه ھي الطريقة عند الربّانيين لإلقرار بأنھم
صاروا رسميا ً تالميذ ليسوع )انظر 28 -27 :5؛ 61 ،59 ،49 ،23 :9؛ .(28 ،22 :18
أفكار سياقية لآليات 32 -12
أ -ھذه الروايات متوازية في مر 45 -40 :1؛ مت 4 -1 :8؛ ومر 17 -14 :2؛ ومت -9 :9
.13
ب -تُظھر ھذه الحوادث مواقف وتصرفات يسوع الثورية نحو البرص والع ّشارين المختلفة جداً
عن مواقف الربانيين في أيامه.
ج -اختار لوقا عن عمد أحداثا ً تُظھر قوة يسوع:
 -1على الطبيعة )اآليات (11 -1
 -2على األمراض )اآليات (26 -12
 -3وعلى اإلجحاف والخطيئة البشريين )اآليات (32 -27
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فاندايك -البستاني16 -12 :5 :
12
َ
ُ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ب إِل ْي ِه
" َو َكانَ فِي إِحْ دَى ْال ُم ُد ِن .فَإ ِ َذا َر ُج ٌل َم ْملو ٌء بَ َرصا .فَل ﱠما َرأى يَسُو َع خَ ﱠر َعلى َوجْ ِھ ِه َوطل َ
قَائِالً» :يَا َسيﱢ ُد إِ ْن أَ َردْتَ تَ ْق ِدرْ أَ ْن تُطَھ َﱢرنِي”13 .فَ َم ﱠد يَ َدهُ َولَ َم َسهُ قَائِالً» :أُ ِري ُد فَ ْ
َب
ت َذھ َ
اطھُرْ «َ .ولِ ْل َو ْق ِ
14
ض َوأَ ِر نَ ْف َسكَ لِ ْل َكا ِھ ِن َوقَ ﱢد ْم ع َْن ت ْ
يركَ َك َما أَ َم َر
صاهُ أَ ْن الَ يَقُ َ
َع ْنهُ ْالبَ َرصُ  .فَأَوْ َ
َط ِھ ِ
ول ألَ َح ٍد .بَ ِل »ٱ ْم ِ
ُمو َسى َشھَا َدةً لَھُ ْم«15 .فَ َذا َع ْالخَ بَ ُر َع ْنهُ أَ ْكثَ َر .فَاجْ تَ َم َع ُج ُمو ٌ
يرةٌ لِ َك ْي يَ ْس َمعُوا َويُ ْشفَوْ ا بِ ِه ِم ْن
ع َكثِ َ
16
ُصلﱢي”.
اري َوي َ
أَ ْم َر ِ
اض ِھ ْمَ .وأَ ﱠما ھُ َو فَ َكانَ يَ ْعت َِز ُل فِي ْالبَ َر ِ
َ " 12 :5كانَ فِي إِ ْحدَى ا ْل ُمد ُِن” .كانت ال  46 :13و عد  4 -2 :5تمنع البرص من أن يشاركوا في
حياة المجتمع اإلسرائيلي العادية.
صا” .يستخدم لوقا ،الطبيب ،عدة كلمات طبية في ھذا المقطع.
"ر ُج ٌل َم ْملُو ٌء بَ َر ً
◙ َ
 -1في اآلية  12يشير إلى شدة المرض باستخدام عبارة تقنية
 -2في اآلية  18يستخدم الكلمة التقنية "مفلوجا ً" -المختلفة عنھا في متى ومرقس
اللذان يستخدمان كلمة أكثر شعبية.
 -3في لوقا  31يستخدم الكلمة الطبية "األصحﱠاء”.
صا” .كانت ھناك عدة أمراض تشملھا ھذه الكلمة .ال نعرف بشكل أكيد إن كان ھذا برصا ً
◙ "بَ َر ً
كما نعرفه حاليا ً .البرص )أو أي مرض جلدي يُسمى بھذه التسمية( كانت اليھودية تراه على أنه
مرض يُرسله ﷲ كعقاب )ربما بسب ُع ﱢزي ﱠا ،انظر  2أخ .(23 -16 :26
سيﱢدُ ،إِنْ أَ َردْتَ تَ ْق ِد ْر أَنْ تُ َ
ط ﱢھ َرنِي” .من الواضح أن ھذا الرجل كان قد سمع بقوة يسوع
◙ "يَا َ
وقدرته ،ولكنه لم يكن متأكداً من استعداده لشفائه ورغبته في ذلك .ھذا مثال عن الجملة الشرطية
من الفئة الثالثة التي تفترض إمكانية القيام بعمل متوقف على أعمال أخرى.
سهُ” .ھذا يعني عمليا ً أن يسوع قد تنجّس طقسيا ً .أظھرت حياة يسوع أولوية الناس على
" 13 :5لَ َم َ
الح ّكام اليھود والطھارة الطقسية.
صاهُ أَنْ الَ يَقُو َل ألَ َح ٍد” .لقد حجب يسوع ألوھيته في األناجيل اإلزائية إلى أن تكتمل
" 14 :5أَ ْو َ
كشاف
أحداث الفداء العظيم .انظر الالئحة الكاملة بالنصوص على  .56 :8لم يشأ يسوع أن يعرفوه
ٍ
فقط .لم يكن اإلنجيل قد اكتمل بعد.
لقد كان يسوع يقدم ما ھو أكثر بكثير من الشفاء الجسدي .نعلم من مر  45 :1أن ذلك
الرجل لم يسمع كلمة يسوع في ھذا الشأن.
سكَ لِ ْل َكا ِھ ِن” .يشير ھذا إلى إجراءات كان يجب إتباعھا ،وھذه نجدھا في ال :14
ض َوأَ ِر نَ ْف َ
◙ "ا ْم ِ
 .32 -1لقد كان يسوع يريد:
 -1أن يشھد ذلك الرجل للكاھن
ّ
 -2أن يُظھر أنه )أي يسوع( يُقدر ويحقق الناموس الموسوي
يُدون لوقا حادثة أخرى شفى فيھا يسوع أبرصا ً آخر وأخبره أن يفعل المثل ،في .14 :17
َ " 15 :5ذا َع ا ْل َخبَ ُر َع ْنهُ أَ ْكثَ َر” .البشرية الساقطة المريضة الوحيدة كانت لتذھب إلى أي مكان سعيا ً
وراء العون والرجاء.
صلﱢي” .يسوع ،ابن ﷲ المتجسد ،ضرب لنا مثالً في
" 16 :5أَ ﱠما ھ َُو فَ َكانَ يَ ْعتَ ِز ُل فِي ا ْلبَ َرا ِري َويُ َ
حياة الصالة عند المؤمنين )انظر 21 :3؛ 16 :5؛ 12 :6؛  .(28 ،18 :9إن كان يسوع في حاجة
ألن يعتزل ويصلّي ليواجه الحياة ،فكم بالحري نحن.
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فاندايك -البستاني26 -17 :5 :
17
َ
ﱢ
ُ
ﱠ
وس َجالِ ِسينَ َوھُ ْم قَ ْد أتَوْ ا ِم ْن كلﱢ قَرْ يَ ٍة ِمنَ
" َوفِي أَ َح ِد األَي ِﱠام َكانَ يُ َعلﱢ ُم َو َكانَ فَر ِ
ﱢيسيﱡونَ َو ُم َعل ُمونَ لِلنا ُمِ 18
ش إِ ْن َسانا ً
يل َو ْاليَھُو ِدي ﱠ ِة َوأُو ُر َشلِي َمَ .و َكان ْ
َت قُ ﱠوةُ الرﱠبﱢ لِ ِشفَائِ ِھ ْمَ .وإِ َذا بِ ِر َج ٍ
ْال َجلِ ِ
ال يَحْ ِملُونَ َعلَى فِ َرا ٍ
19
َم ْفلُوجا ً َو َكانُوا يَ ْ
ب
طلُبُونَ أَ ْن يَ ْد ُخلُوا بِ ِه َويَ َ
ضعُوهُ أَ َما َمهَُ .ولَ ﱠما لَ ْم يَ ِج ُدوا ِم ْن أَ ْينَ يَ ْد ُخلُونَ بِ ِه لِ َسبَ ِ
20
ْ
اش ِم ْن بَ ْي ِن األَجُرﱢ إِلَى ْال َو َس ِط قُ ﱠدا َم يَسُوعَ .فَلَ ﱠما َرأَى
ْال َج ْم ِع َ
ح َو َدلﱠوْ هُ َم َع ْالفِ َر ِ
ص ِع ُدوا َعلَى السﱠط ِ
21
اإل ْن َس ُ
ورةٌ لَكَ خَ طَايَاكَ « .فَا ْبتَدَأَ ْال َكتَبَةُ َو ْالفَرﱢي ِسيﱡونَ يُفَ ﱢكرُونَ قَائِلِينَ :
ان َم ْغفُ َ
إِي َمانَھُ ْم قَ َ
ال لَهُ» :أَيﱡھَا ِ
22
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ْ
ْ
» َم ْن ھَ َذا ال ِذي يَتَ َكل ُم بِت ََجا ِديفَ ؟ َم ْن يَق ِد ُر أ ْن يَ ْغفِ َر خَ طَايَا إِالﱠ ﷲُ َوحْ َدهُ؟« فَ َش َع َر يَسُو ُ
ار ِھ ْم
ع بِأف َك ِ
23
َ
ال ق ْمُ
ورةٌ لَكَ خَ طَايَاكَ أَ ْم أ ْن يُقَ َ
ال َم ْغفُ َ
ال لَھُ ْمَ » :ما َذا تُفَ ﱢكرُونَ فِي قُلُوبِ ُك ْم؟ أَيﱡ َما أَ ْي َسرُ :أَ ْن يُقَ َ
اب َوقَ َ
فَأ َ َج َ
24
ض أَ ْن يَ ْغفِ َر ْالخَ طَايَا«  -قَ َ ْ
وج:
اإل ْن َس ِ
شَ .ولَ ِك ْن لِ َك ْي تَ ْعلَ ُموا أَ ﱠن ِالب ِْن ِ
َوا ْم ِ
ان س ُْلطَانا ًَ 25علَى األَرْ ِ
ال لِل َم ْفلُ ِ
ْ
ْ
ال قَا َم أَ َما َمھُ ْم َو َح َم َل َما َكانَ ُمضْ طَ ِجعا ً
»لَكَ أَقُو ُل قُ ْم َواحْ ِملْ فِ َرا َشكَ َواذھَبْ إِلَى بَ ْيتِكَ « .فَفِي ال َح ِ
26
ت ْال َج ِمي َع َحي َْرةٌ َو َم ﱠج ُدوا ﷲَ َوا ْمتَألُوا َخوْ فا ً قَائِلِينَ » :إِنﱠنَا
َعلَ ْي ِه َو َم َ
ضى إِلَى بَ ْيتِ ِه َوھُ َو يُ َمجﱢ ُد ﷲَ .فَأَخَ َذ ِ
ب!«“.
قَ ْد َرأَ ْينَا ْاليَوْ َم ع ََجائِ َ
س” .انظر التوازي بين مر -3 :2
◙ "فِي أَ َح ِد األَيﱠ ِام َكانَ يُ َعلﱢ ُمَ ،و َكانَ فَ ﱢر ِ
يسيﱡونَ َو ُم َعلﱢ ُمونَ لِلنﱠا ُمو ِ
 12ومت .1 :9
يسيﱡونَ ” .انظر الموضع الخاص أدناه.
◙ “فَ ﱢر ِ
يسيﱡون
موضوع خاص :ا ْلفَ ﱢر ِ
 -Iكان لھذه الكلمة أحد األصول المحتملة التالية:
أ" -ينفصل” .نشأت ھذه المجموعة خالل الفترة الم ّكابية) .وھذه وجھة النظر األوسع انتشاراً
واألكثر قبوالً(.
ب" -يَفصل/يُفصﱢ ل” .وھذا معنى آخر من نفس الجذر العبري .يقول البعض أنھا كانت تعني
"مفسّر" )انظر  2تيم .(15 :2
ج" -فارسي” .ھذا معنى آخر من نفس الجذر اآلرامي .ھناك نقاط مشتركة كثيرة بين وبعض
عقائد الفريسيين والثنوية الزرادشتية الفارسية.
 -IIتطورت ھذه الجماعة خالل الفترة المكابية عن جماعة الـ ) Hasidimاألتقياء( .ظھرت
مجموعات عديدة متنوعة مثل األسانيين كرد فعل مضاد للھلّينية على أنطيوخس الرابع أبيفانس.
يُذكر الفريسيون ألول مرة في كتاب يوسيفوس. Antiquities of the Jews 8.5.1-3،
 -IIIالعقائد الرئيسية للفريسيين
أ -اإليمان بالمسيا اآلتي ،ھذا اإليمان الذي نشأ عن األدب اليھودي الرؤيوي في فترة ما بين
العھدين مثل سفر أخنوخ األول.
ً
ب -ﷲ فاعل في الحياة اليومية .وھذا يتعارض تماما مع فكر الصدوقيين .إن الكثير من العقائد
الفريسية كانت نقيضا ً الھوتيا ً لعقائد الصدوقيين.
ج -التوجه الجسدي في الحياة األخرى يستند على الحياة األرضية ،فھناك ثواب أو عقاب
)انظر دا .(2 :12
د -سلطة العھد القديم والتقاليد الشفھية )التلمود( .لقد كانوا حريصين على إطاعة وصايا ﷲ في
العھد القديم كما فسرتھا وطبّقتھا مدراس المعلّمين الربّانيين ) َش ﱠماي ،المحافظة ،و ِھلﱢيل ،المتحررة(.
التفسير الرباني كان يعتمد على الحوار بين الربانيين من كلتا الفلسفتين المختلفتين ،واحدة محافظة،
واألخرى متحررة .ھذه النقاشات الشفھية حول معنى وتفسير الكتابات المقدسة ُد ّونت أخيراً في
شكلين :التلمود البابلي والتلمود الفلسطيني غير المكتمل .لقد كانوا يعتقدون أن موسى قد تلقى
التفاسير الشفھية على جبل سيناء .البداية التاريخية لھذه النقاشات كانت بفضل عزرا ورجال
"المجمع الكبير" )الذين ُدعيوا الحقا ً بالمجمع(.
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ھـ -إيمان كبير متطور بعلم المالئكة .وكان ھذا يشمل الكائنات الروحية الصالحة والشريرة.
ونشأ ھذا عن الثنوية الفارسية واألدب اليھودي في فترة ما بين العھدين.
س” .يبدو أن ھؤالء يوازون "الكتبة" الوارد ذكرھم في اآلية ) 21انظر
◙ " ُم َعلﱢ ُمونَ لِلنﱠا ُمو ِ
الموضوع الخاص على  .(21 :5معظم ھؤالء ،ولكن ليس جميعھم ،كانوا من الفريسيين .لقد كانوا
خبراء في تطبيق الناموس الشفھي والمكتوب على األمور العملية في الحياة اليومية .بمعنى ما،
أخذوا دور الالويين المحليين في العھد القديم .ھؤالء "الناموسيون الكتابيون" صاروا الربانيين في
اليھودية اليوم.
شلِي َم” .نعلم من األدب الرباني أن أورشليم كانت منطقة منفصلة عن يھوذا .ھؤالء
◙ “ ِمن أُو ُر َ
كانوا ممثلين عن اليھود من "مركز القيادة” .في األصل ،تداعى ھؤالء الخبراء لالجتماع ليمتحنوا
يسوع.
شفَائِ ِھ ْم” .الحظ أنه يقول في اآلية " 14 :4قوة الروح” .يجب أن نتذكر
◙ “ َو َكانَتْ قُ ﱠوةُ ال ﱠر ﱢ
ب لِ ِ
العالقة الحميمة الوثيقة بين أقانيم الثالوث القدوس وعملھم )انظر الموضوع الخاص" :الثالوث
القدوس" ،على  .(22 :3الحظ أيضا ً أن كلمة "الرب" في ھذا النص تشير إلى الرب/يھوه .كان
يسوع ممثل الرب/يھوه في الخلق ،والفداء ،والدينونة.
موضوع خاص :يسوع والروح القدس
ھناك سالسة بين عمل الروح القدس وعمل االبن .قال  G. Campbell Morganإن أفضل
اسم للروح القدس ھو "يسوع اآلخر" )ومع ذلك فإنھما أقنومان سرمديان متمايزان( .فيما يلي
خطوط عريضة لمقارنة بين عمل وألقاب االبن والروح القدس.
 -1الروح القدس يُدعى "روح يسوع" أو تعابير مماثلة )رو 9 :8؛  2كور 17 :3؛ غل 6 :4؛
 1بط (11 :1
 -2كالھما يُدعى بنفس الكلمات.
أ" -الحق"
) (1يسوع )يو (6 :14
) (2الروح القدس )يو 17 :14؛ (13 :16
بَ " -شفِيع/محامي"
) (1يسوع ) 1يو (1 :2
) (2الروح القدس )يو 26 ،16 :14؛ 26 :15؛ (7 :16
ج" -قدوس"
) (1يسوع )مر 24 :1؛ لو 35 :1؛ 34 :4؛ أع 14 :3؛ (30 ،27 :4
) (2الروح القدس )لو (35 :1
 -3كالھما يسكن في المؤمنين
أ -يسوع )مت 20 :28؛ يو 23 ،20 :14؛ 5 -4 :15؛ رو 10 :8؛  2كور 5 :13؛ غل :2
20؛ أف 17 :3؛ كول (27 :1
ب -الروح القدس )يو 17 -16 :14؛ رو 11 ،9 :8؛  1كور 16 :3؛ 19 :6؛  2تيم :1
(14
ج -اآلب )يو 23 :14؛  2كور (16 :6
◙ ھناك عدة اختالفات جزئية طفيفة في المخطوطات اليونانية فيما يتعلق باآلية  .17وھذه محاوالت
لل َكتَبة ألن يوضحوا الجملة.
 -1يبدو أنه كان مذھالً القول بأن الفريسيين والكتبة من كل قرية في الجليل واليھودية
وأورشليم قد جاؤوا ليسمعوا يسوع )انظر المخطوطات ! ،W،L،C،B،A،والفولغاتا
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والترجمات السريانية( ،ولذلك فإن الكتبة غيروا الجملة لكي تشير إلى أولئك الذين كانوا
يُشفَون )انظر المخطوطة ! وبعض الترجمات القبطية واألرمنية(.
يُظھر ھذا أن الكتبة الحقاً ،وكذلك الغربيون المعاصرون ،لم يفھموا األدب الشرقي )الغلو(.
" -2ھاء الغائب" ھنا* ھي في المفرد وتشير إلى يسوع )انظر المخطوطات !،(W ، L ، B ،
ولكن بعض الكتبة ظنّوا أنھا تشير إلى أولئك الذين كانوا يُشفَون وجعلوا الضمير في
الجمع )انظر المخطوطات  ، D، C ، Aوالفولغاتا والبسيطة والترجمات األرمنية( .ھذا
وإن  † UBS4يعطي األرجحية لضمير المفرد ،ما يعني التأكيد.
وجا” .لوقا ،الطبيب اليوناني ،يستخدم مفردة طبية تقنية )أبُقراط ،غالينوس( ،بينما
َ “ 18 :5م ْفلُ ً
يستخدم متى ومرقس الكلمات العامية الدارجة المألوفة.
ش ِمنْ بَ ْي ِن األَ ُج ﱢر” .معظم البيوت كان لھا درج
ص ِعدُوا َعلَى ال ﱠ
َ “ 19 :5
ح َو َدلﱠ ْوهُ َم َع ا ْلفِ َرا ِ
س ْط ِ
ً
خارجي حيث يمكن من خالله الوصول إلى السطح .وكان السطح مكانا يستقبلون فيه الضيوف
وحتى ينامون فيه في الفصل الحار من السنة .ھل يمكنكم أن تتخيلوا ما كان عليه األمر بالنسبة
ألولئك الناس الذين يجلسون في البيت المكتظ ويرون السقف قد بدأ يھبط عليھم؟
َ “ 20 :5رأَى إِي َمانَ ُھ ْم” .الحديث ھنا ھو عن المفلوج وأصدقائه أيضا ً.
كلمة "إيمان" ھي من الكلمات الرئيسية في العھد الجديد )انظر لو 20 :5؛ 50 ،9 :7؛ :8
48 ،25؛ 19 ،6 ،5 :17؛ 42 ،8 :18؛  .(32 :22االسم في اليونانية ھو  pistisوالفعل ھو
 .pisteuōتُترجم ھذه الكلمة إلى إيمان ،يؤمن ،يأتمن )انظر الموضوع الخاص على .(45 :1
ھذا المفھوم أساسي وحاسم لفھم الخالص )يو 12 :1؛  (16 :3والحياة المسيحية )عب
.(6 ، 3 ،1 :11
المرادف العبري ھو  ،emethوالتي تشير أصالً إلى شخص ذي موقف راسخ ،ولكن
شخص يمكن االعتماد عليه ،ومخلِص ،وجدير
الكلمة تطورت استعاريا ً وامتدت لتشمل اإلشارة إلى
ٍ
بالثقة ،وأمين.
ليس اإليمان شيئا ً نفعله ،بل ھي اليد التي تتلقى عطايا ﷲ )أف  .(9 -8 :2ليس اإليمان
عمالً ،بل موقف استقبال يعبّر عن الحاجة والشكران .لسنا نحن الذين يمكن االعتماد علينا،
والمخلِصين ،والجديرين بالثقة ،أو األمناء ،بل ھو ﷲ كذلك .ونحن نثق بموثوقيته ونت ّكل عليھا؛
نحن نؤمن بأمانته .وإن رجاء كل البشرية الساقطة ھو شخص ﷲ الذي ال يتبدل ،ورحمته ،ونعمته
نحو كل خليقته البشرية المتمردة.
ھؤالء األصدقاء آمنوا بيسوع ،على أنه ممثل  ،وما كانوا ليترددوا في القيام بأي عمل
رحمة ورأفة نحو صديقھم ،وكانوا ليعملوا أي شيء ليوصلوا صديقھم إلى يسوع )50 ،7:9؛ :8
48؛ 19 :17؛  .(42 :18آ ٍه ،أال ليت األصدقاء لديھم ھذا النوع من المحبة واالھتمام اليوم!
ورةٌ لَكَ َخطَايَاكَ ” .الصيغة النحوية ھنا ھي فعل تام مبني للمجھول في األسلوب الخبري.
◙ “ َم ْغفُ َ
لقد كان ھذا القول مذھالً وصادما ً .كان القصد منه إثارة حوار مع قادة الدين ھؤالء الذين كانوا
حاضرين .اليھودية الربانية كانت تربط بين الخطيئة والمرض )يو 14 :5؛ يع  ،15 ،13 :5رغم
أنه ليست كل الخطايا مرتبطة بالمرض ،يو  .(3 :9آثام البشر تسبب الكثير من األمراض الجسدية
المزمنة.
“ 21 :5ا ْل َكتَبَةُ” .انظر الموضوع الخاص أدناه.

* النص في ترجمة فاندايك -البستاني لآلية )لو  (17 :5ھي "كَان ْ
َت قُ ﱠوةُ الرﱠبﱢ لِ ِشفَائِ ِھ ْم" ،ولكن الترجمة األدق ،وكما جاء في الترجمة
العربية المشتركة واليسوعية ،ھي "كانت قدرةُ ال ّربّ تشفي الـمرضى على ي ِده" ))فريق الترجمة((.
†  :UBS4ھو النص اليوناني الموحد للكتاب المقدس الصادر عن جمعية الكتاب المقدس )،(The United Bible Society's Greek
في طبعته الرابعة)) .فريق الترجمة((.
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موضوع خاص :ا ْل َكتَبَة
ھذا اللقب يأتي من االسم العبري ) (BDB 706الذي يعني "رسالة منطوقة"" ،وثيقة/قرار
مكتوب” .الكلمة اليونانية " "grammateusالمستخدمة ھنا والمترجمة إلى "كتبة" تشير عادة إلى
رسالة مكتوبة .ويمكن أن تشير إلى:
 -1الكاتب )نحميا (8
 -2الموظف الحكومي ) 2مل (13 -3 :22
 -3المدون/أمين السر ) 1أخ 6 :24؛  2أخ 13 :34؛ إر (22 :36
 -4الضابط العسكري )قض (14 :5
 -5القائد الديني )عز 6 :7؛ نح (13 -12 :12
في العھد الجديد نجد الكتبة غالبا ً مترافقين مع الفريسيين .بمعنى من المعاني كانوا أناسا ً
ضالعين بالعھد القديم والتقاليد الشفھية )أي التلمود( .وقد كانوا يساعدون في تفسير وتطبيق التقاليد
اليھودية على الحياة اليومية )ابن سيراخ  .(6 :39إال أن برّھم )أي ،تمسكھم بالناموسية والشعائرية
اليھودية( ما كان ليمكن أن يجلب السالم مع ﷲ )مت 20 :5؛ رو 20 -19 :3؛ 32 -30 ،5 -1 :9؛
6 -1 :10؛ كول .(22 -20 :2
ً
غالبا ً ما كانوا يصفون أو يصورون في األناجيل اإلزائية )يوحنا لم يذكرھم أبدا ،وإن يو 3 :8
ليست أصلية( ،على أنھم يعارضون ويقاومون يسوع ،رغم أن بعضا ً منھم قد تجاوب معه )مت :8
.(19
 -1خالف على األكل مع الخطأة وجباة الضرائب ،مر 16 :2؛ مت 13 -9 :9
 -2خالف على مصدر سلطان يسوع عند طرده األرواح ،مر 22 :3
 -3خالف على مغفرة يسوع للخطايا ،مت 3 :9؛ لو 21 :5
 -4المطالبة بآية يُقص ُد بھا إثارة ال َع َجب والدھشة ،مت 38 :12
 -5خالف على غسل األيدي )أي ،الغسوالت الطقسية( ،مت 2 -1 :15؛ مر 5 -1 :7
 -6خالف على تأييد الحشود ليسوع لدى دخوله الظافر إلى أورشليم ،مت 15 :21
 -7إدانة يسوع لدوافعھم )أي ،سعيھم وراء التبجيل والمكانة األولى( ،مر 40 -38 :12
 -8اتھام يسوع لھم بأنھم منافقون وقادة عميان جالسون على كرسي موسى ،مت 36 -1 :23
بسبب معرفتھم للكتابات المقدسة ،كان يجب أن يكونوا أول من يعرف يسوع ويعترف به
ويقتبله ،إال أن تقاليدھم )انظر أش 13 :29؛  (10 -9 :6كانت قد أعمتھم .عندما يصبح النﱡو ُر
ظَالَ ًما ،فَالظﱠالَ ُم َك ْم يَ ُك ُ
ون قاتما ً!
◙ “ َمنْ يَ ْق ِد ُر أَنْ يَ ْغفِ َر َخ َ
طايَا إِالﱠ ﷲُ َو ْح َدهُ؟” .كانت ھذه فكرة يسوع تماما ً .لقد كان يسوع يعطيھم
ْس فيه .لقد كان يعلن مسيانيته بشكل واضح صريح.
اآلية التي طلبوھا بشكل ال غموض وال لُب َ
سو ُع بِأ َ ْف َكا ِر ِھ ْم” .ھل ھذا يعني:
“ 22 :5فَ َ
ش َع َر يَ ُ
 -1أن يسوع سمعھم مصادفةً أو ع ََرضًا؟
 -2أن يسوع كان يعرف الھوتھم؟
 -3أن يسوع قرأ أفكارھم؟
نھاية اآلية  22تدل على الخيار رقم 3.
 .24 -23 :5شفاء الرجل كان عالمة خارجية لقادتھم الدينيين على ھدف ،وقوة ،وشخص المسيا
)انظر  .(19 -18 :4بدالً من التسبيح والتوقير )الذي أبدوه في بادئ األمر ،اآليات  ،(26-25مالت
قلوبھم اآلن إلى مصلحتھم الذاتي ،بل وحتى إلى القتل )انظر 2 :22؛ مت 14 :12؛ 1 :26؛ مر
1 :14؛ يو 18 :5؛ 19 ،1 :7؛ 40 ،37 :8؛ .(53 :11
يمكن أن يحدث الشفاء دون اشتراط اإليمان .لقد شفى يسوع الناس وغايته من ذلك:
 -1لفت انتباه سامعيه
 -2إظھار قوة وحنو ﷲ ومسيا ﷲ.
153

 -3تدريب التالميذ
ً
بيد أن مغفرة الخطيئة ،عموماً ،غير ممكنة أبدا بدون اإليمان الشخصي.
موضوع خاص :ھل مخطط ﷲ الشفائي ھو لكل الدھور؟
 -1لقد كان الشفا ُء جانبا ً بارزاً مھما ً في خدمة يسوع والرسل.
 -2كان يُقصد منه بشكل رئيسي التأكيد الجذري على الرسالة الجديدة عن ﷲ وملكوته.
 -3يُظھر الشفاء عواطف قلب ﷲ نحو الناس المتألمين.
 -4ﷲ لم يتب ّدل )مال  (6 :3وھو ال يزال يشفي بمحبة.
 -5فيما يلي أمثلة حيث لم يحدث شفاء:
أ -بولس 2 ،كور 10 -7 :12
ب -تُرُوفِي ُمسُ  2 ،تيم 20 :4
 -6كانت الخطيئة والمرض مترافقين في التعاليم الربانية ويعقوب )يوحنا 2 :9؛ يع -13 :5
.(18
ً
 -7ليس الشفاء ضمانة في العھد الجديد .وھو ليس جزءا من المسح الذي يُوصف في أشعياء 53
والمزمور 103.
 -8ھناك سر حقيقي يبرر شفاء البعض وعدم شفاء البعض اآلخر.
 -9رغم أن الشفاء موجود في كل دھر ،إال أنه من الممكن أن يكون ھناك ازدياد كبير والفت له
خالل فترة حياة يسوع؛ وھذا االزدياد سيحدث أيضا ً ثانية قبيل عودته.
ان” .ھذا لقبٌ اختاره يسوع لنفسه .في سفر حزقيال )مثال1 :2 ،؛ مز  (4 :8يعني
اإل ْن َ
س ِ
◙ "ا ْب ِن ِ
ً
ببساطة "كائن بشري/إنسان" ،ولكن في دا  14 -13 :7أخذ اللقب معنى إضافيا إلى األلوھية )انظر
 1يو  .(3 -1 :4ھذه الكلمة لم تستخدمھا اليھودية الربّانية ولذلك فلم تكن مترافقة مع أي معنى
عسكري ،أو قومي ،أو حصري .انظر التعليق األشمل على .5 :6
ْ
ْ
يوازي ھذا في مت  8 :9العبارةَ " :م ﱠج ُدوا ﱠ
ً
اس سُلطَانا ِمث َل ھَ َذا” .ھذا
ﷲَ الﱠ ِذي أَ ْعطَى النﱠ َ
التعليق ينبّر على الجانب اإلنساني من "ابن اإلنسان” .ويتساءل المرء إلى أي درجة كانت الغنوسية
متطورة جداً في أيام لوقا حتى نجد انعكاسا ً لھا في اختيار لوقا لھذه الجوانب من حياة يسوع
وتعاليمه التي تعكس ناسوته.
موضوع خاص :ابن اإلنسان
)مأخوذ من التعليق على تفسير دانيال (13 :7
العبارة اآلرامية )" ،"ben enoshالمركبة من  BDB 1085و (1081بمعنى "ابن
اإلنسان" تختلف عن العبارة العبرية المشابھة )" ("ben Adamالموجودة في المزامير وحزقيال.
تُستخدم كلتا العبارتين بموازاة في أيوب 6 :25؛ مز 4 :8؛ 3 :90؛ 3 :144؛ أش  .12 :13وتشير
ھذه بشكل واضح إلى المسيا وتربطُ ناسوتَه )17 :8؛ أي 6 :25؛ مز 4 :8؛ حز  ،(1 :2والتي ھي
معنى العبارة اآلرامية والعبرية "ابن اإلنسان" ،بالھوتِه ألن السحب ھي وسيلة تَنَقﱡل ﷲ )مت :24
30؛ 64 :26؛ مر 26 :13؛ 62 :14؛ رؤ 7 :1؛ .(14 :14
ُ
يستخدم يسوع ھذه العبارة ليشير إلى نفسه في العھد الجديد .لم تكن تستخدم لإلشارة إلى المسيا
في اليھودية الربانية .ولم يكن لھا دالالت قومية ،عسكرية ،حصرية .إنھا تصف المسيا بشكل فريد
كإنسان كامل وإله كامل ) 1يو  .(3 -1 :4يستخدمھا دانيال بالمعنى األول حيث يركز على الجانب
اإللھي.
معان:
استخدم يسوع العبارة لإلشارة إلى نفسه في ثالثة
ٍ
 -1آالمه وموته )مر 31 :8؛ 45 :10؛ 21 :14؛ لو (44 ،22 :9
كقاض ديّان )مت 27 :16؛ 31 :25؛ يو (27 :5
 -2مجيئه
ٍ
 -3مجيئه في المجد ليؤسس ملكوته )مت 28 :16؛ 28 :19؛ مر 27 -26 :13؛ (62 :14
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واستناداً إلى  ،The Jewish Study Bibleص) 1657 .انظر أيضا ً كتاب George E.
 ، Laddبعنوان  ،A Theology of the New Testamentص ،(139 -136 .نرى الئحة
بالتقاليد اليھودية الالحقة حول ھذا النص.
 -1السياق مسياني ) 1أخنوخ 1 :46؛ 10 :48؛ عزرا  ،[2 Esdras] 4الفصل 13؛ b.Sanh.
(98a
 -2كل التنبؤات في ھذا السياق تحققت لتوھا )(b.Sanh. 97b
 -3ال يشير ھذا السياق إلى نھاية األزمنة )تك(Rab.98:2 .
 -4سياق النص ھذا يمثّل إسرائيل )ابن عزرا وراشي(.
ض أَنْ يَ ْغفِ َر ا ْل َخطَايَا” .كان ھذا ھو السؤال المركزي عند قادة اليھود .من أين
◙“ ُ
س ْلطَانًا َعلَى األَ ْر ِ
حصل يسوع على قوته وسلطانه )انظر الموضوع الخاص" :السلطان" ،على (2 :20؟ لم
يستطيعوا أن ينكروا عجائبه أو قوة تعليمه ،ولذلك فقد حاولوا أن ينسبوا سلطانه إلى الشيطان.
" 26 :5ا ْمتَألُوا َخ ْوفًا” .كان يسوع ممتلئا ً بالروح القدس قبل والدته ) .(15 :1وأليصابات وزكريا
كانا ممتلئين بالروح القدس لذلك أمكنھما أن يفھما بشكل أفضل شخصه ووالدته )،(67 ،41 :1
ولكن اليھود )أي أھل الناصرة( ممتلئون غضبا ً ) (25 :4وقادتھم امتألوا خوفا ً ) (26 :5وحنقا ً ):6
.(11
يتابع لوقا ھذا الموضوع في سفر أعمال الرسل:
 -1التالميذ ممتلئون بالروح القدس )4 :2؛ 31 ،8 :4؛ 17 :9؛ .(9 :13
 -2قادة اليھود )الصدوقيون( كانوا ممتلئين بالغيرة ).(17 :5
يسي ِديﱠةَ كانوا ممتلئين حسداً وغيرة ).(45 :13
 -3الحشد اليھودي في أَ ْنطَا ِكيَ ِة بِ ِ
رد فعل المرء على اإلنجيل يحدد ما يمتلئ به.
فاندايك -البستاني27 :5 :
ْ
ال لَهُ»:ا ْتبَ ْعنِي«“.
ان ال ِجبَايَ ِة ،فَقَ َ
" َوبَ ْع َد ھ َذا خَ َر َج فَنَظَ َر َع ﱠشارًا ا ْس ُمهُ الَ ِوي َجالِسًا ِع ْن َد َم َك ِ
س ُمهُ الَ ِوي” .نعلم من مر  9 :9أنه كان يُدعى "متى" أيضا ً )عطية يھوه( .ونعلم
َ " 27 :5عشﱠا ًرا ا ْ
أيضا ً من مر  13 :2أنه كان أيضا ً "ابن حلفى” .من الواضح أن يسوع لم يغير له اسمه ،بل كان له
اسمان :واحد يھودي ،وواحد جليلي.
موضوع خاص :قائمة بأسماء الرسل
المجموعة
األولى
المجموعة
الثانية
المجموعة
الثالثة

مت 4 -2 :10

مر 19 -16 :3

سمعان )بطرس(
أندراوس )شقيق بطرس(
يعقوب )ابن زبدي(
يوحنا )شقيق يعقوب(
فيلبس
بَرْ ثُولَ َماوُسُ
توما
متى )جابي الضرائب(
يعقوب )ابن حلفى(
س
تَ ﱠدا ُو َ
سمعان )الكنعاني(
يھوذا )اإلسخريوطي(

سمعان )بطرس(
يعقوب )ابن زبدي(
يوحنا )شقيق يعقوب(
أندراوس
فيلبس
بَرْ ثُولَ َماوُسُ
متى
توما
يعقوب )ابن حلفى(
س
تَ ﱠدا ُو َ
سمعان )الكنعاني(
يھوذا )اإلسخريوطي(

لو 16 -14 :6
سمعان )بطرس(
أندراوس )شقيق بطرس(
يعقوب
يوحنا
فيلبس
بَرْ ثُولَ َماوُسُ
متى
توما
يعقوب )ابن حلفى(
سمعان )الغيور(
يھوذا )ابن يعقوب(
يھوذا )اإلسخريوطي(

أع 18 -12 :1
بطرس
يوحنا
يعقوب
أندراوس
فيلبس
توما
بَرْ ثُولَ َماوُسُ
متى
يعقوب )ابن حلفى(
سمعان )الغيور(
يھوذا )ابن يعقوب(

ان ا ْل ِجبَايَ ِة” .كانت ھذه المھنة مركزاً يُشترى من كل من الرومان والھيروديين وكانت حافلة
◙ “ َم َك ِ
بسوء المعاملة واإلجحافات.
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من الواضح أن الوي كان يجمع الضرائب الھيرودية والرومانية على الطريق الرئيسة
المعروفة باسم  .Via Marisلقد كان منبوذاً كلّيا ً من قِبل اليھود المحليين من كل المناسبات الدينية
واالجتماعية بسبب ذلك .ويختار لوقا أن يدون عدة حوادث يشترك فيھا ھؤالء المنبوذين اجتماعيا ً
)13 -12 :3؛ 32 -29 ،28 -27 :5؛ 2 -1 :15؛ 14 -9 :18؛  .(10 -1 :19لقد كانت ھذه طريقة
لوقا في أن يؤكد للقراء اليونانيين ويطمئنھم إلى أن الرب/يھوه ومسيحه سيشملھم باإليمان أيضا ً.
◙ “ا ْتبَ ْعنِي” .ھذا أمر حاضر مبني للمعلوم .حقيقة دعوة يسوع لجابي ضرائب لكي يتبعه كانت من
كل ب ٍد مذھلة ألھل كفرناحوم وحتى للتالميذ .لقد كانت ھذه بالتأكيد رمزاً إلى أن اإلنجيل كان متاحا ً
لكل الناس.
“ 28 :5فَت ََركَ ُك ﱠل ش َْي ٍء َوقَا َم َوتَبِ َعهُ” .من الواضح أنه كان قد سمع يسوع يكرز .وتصرّف بنفس
الطريقة كما فعل يعقوب ويوحنا وبطرس )انظر اآلية .(11
فاندايك -البستاني32 -29 :5 :
29
ﱠ
ارينَ
ضيَافَةً َكبِ َ
" َو َ
صنَ َع لَهُ الَ ِوي ِ
يرةً فِي بَ ْيتِ ِهَ .وال ِذينَ َكانُوا ُمتﱠ ِكئِينَ َم َعھُ ْم َكانُوا َج ْمعا ً َكثِيراً ِم ْن َع ﱠش ِ
30
ْ
ارينَ
َوآخَ ِرينَ  .فَتَ َذ ﱠم َر َكتَبَتُھُ ْم َو ْالفَرﱢ ِ
يسيﱡونَ َعلَى تَالَ ِمي ِذ ِه قَائِلِينَ » :لِ َما َذا تَأ ُكلُونَ َوتَ ْش َربُونََ 32م َع َع ﱠش ِ
31
اب يَسُو ُ
ت ألَ ْد ُع َو
صحﱠا ُء إِلَى طَبِي ٍ
ب بَ ِل ْال َمرْ َ
ع َوقَ َ
َو ُخطَا ٍة؟« فَأ َ َج َ
ضى .لَ ْم آ ِ
ال لَھُم» :الَ يَحْ تَا ُج األَ ِ
أَب َْراراً بَلْ ُخطَاةً إِلَى التﱠوْ بَ ِة«“.
ضيَافَةً َكبِي َرةًَ ....ج ْم ًعا َكثِي ًرا ِمنْ َعشﱠا ِرينَ ” .يُدون لوقا عدة حوادث فيھا
29 :5
َ
"صنَ َع لَهُ الَ ِوي ِ
وليمة عشاء شارك فيھا يسوع ،ودائما ً لھدف التعليم أو اإلعالن عن نفسه )36 :7؛ 12 :9؛ :10
38؛ 37 :11؛ 1 :14؛ 7 :19؛ 14 :22؛ 30 :24؛  .(41 :24بما أن كفرناحوم كانت على
الطريق الرئيسية ،فقد كان ھناك عدد كبير من جباة الضرائب .كان الجميع ليُصدَمون من معاشرة
يسوع ،بل وحتى األكل مع ،ھذه المجموعة وأصدقائھم المنبوذين )وھذا تبصر آخر في اإلنجيل،
انظر 34 :7؛ .(2 -1 :15
لقد أكل يسوع مع المنبوذين اجتماعيا ً ودينيا ً كنوع من المبادرة لحوار ديني معھم .لقد
اندفعوا إليه أفواجا ً ألنه كان يتصرف معھم بطريقة مختلفة جداً عن أولئك الربانيون والكتبة ذوي
البر الذاتي .المشاركة في الطعام كانت مناسبة خاصة في الشرق األدنى القديم تعبر عن الصداقة
والقبول .كانوا يتّكئون إلى كوعھم األيسر متحلّقين حول طاولة منخفضة على شكل حدوة حصان
وتكون أقدامھم خلفھم )اعترض  J. Jeremiasعلى ھذه الفكرة في كتابه The Eucharistic
 ،Words of Jesusالصفحات  .21 -20وھو يؤكد على أن اليھود لم يتبّعوا دائما ً وبانتظام عادة
أھل البحر األبيض المتوسط في االتّكاء ،سوى خالل أيام العيد( .في الشرق األدنى ،كان في مقدور
اآلخرين الذين لم يُدعَوا إلى الوليمة أن يدخلوا إلى ساحة الطعام وأن يتحلّقوا حول الجدران أو عند
الباب أو النوافذ ويستمعوا إلى األحاديث.
يتساءل المرء عن مدى الرمزية األخروية التي يمكن أن نقرأھا في ھذا السياق .أتكون ھذه
الوليمة نوعا ً من إيذان للوليمة المسيانية التي ستشمل المنبوذين )انظر مت 11 :8؛ لو ،29 :13
التي تعكس أش 15 :59ب 21 -ربما(؟ إن كان األمر كذلك ،فإننا نجد ھنا الفكرة الالھوتية بأن
الصحبة )الشركة( المؤقتة مع يسوع تعكس شركة الملكوت األخروية .كل الخطاة موضع ترحيب
)والجميع خطاة ،بمن فيھم شعب العھد في العھد القديم ،انظر رو .(18 -9 :3
يسيﱡونَ ” .كان الفريسيون حاضرون في الوليمة ،ولكنھم لم يكونوا جزءاً من
" 30 :5ا ْلفَ ﱢر ِ
المدعوين .يبدو ھذا أمراً غير عادي ،ولكن في العالم القديم كان الجميع يستطيعون أن يأتوا ويقفوا
عند جدران المنزل أو ينظروا عبر النوافذ ويشاركوا في األحاديث دون أن يكونوا مدعوين رسميا ً
إلى العشاء .من الواضح أن "الفريسيين" ھم تسمية أخرى لـ "الكتبة" الذين ُذكروا قبالً في ھذا
السياق .لقد كانوا جماعة من اليھود الملتزمين الذين يتبعون تقليداً معينا ً فيشددون على التقليد الشفھي
اليھودي )التلمود( .الحظوا أن الفريسيين جابھوا التالميذ وليس يسوع نفسه .كان يسوع ،بتناوله
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الطعام مع ھؤالء الخطاة رديئي السمعة ،يُعبر عن الشركة والصداقة .كان يوحنا قد جاء قبالً زاھداً
متنسّكا ً ورفضه قادة اليھود؛ واآلن رفضوا يسوع الذي جاء كشخص أكثر اجتماعيةً )19 :11؛ لو
"شرﱢيبُ خَ ْم ٍر" التي كانت تعني "الس ّكير" أو "من يسرف في
 .(34 :7بل حتى اتّھموا يسوع بأنه ِ
شرب الخمر” .غالبا ً ما يكون للمحافظة الدينية جانب قبيح وفيه ب ّر ذاتي.
لمناقشة حول أصل والھوت الفريسيين ،انظر الموضوع الخاص" :الفريسيون" ،على :5
 17و"الكتبة" ،على .21 :5
◙ "لِ َما َذا تَأْ ُكلُونَ َوتَش َْربُونَ َم َع َعشﱠا ِرينَ َو ُخطَا ٍة؟” .ھذان الفعالن كالھما حاضر مبني للمعلوم في
األسلوب الخبري ،ما يعني ضمنا ً نشاطا ً اعتياديا ً .أعتقد أن كثيرين من "شعب الكنيسة" سيطرحون
نفس ھذا السؤال اليوم ،ما يدل على مدى سھولة نسيان الھدف من مجيء يسوع.
ضى” .الموازاة في مر  17 -15 :2مفيدة ھنا.
" 31 :5الَ يَ ْحت ُ
ب ،بَ ِل ا ْل َم ْر َ
ص ﱠحا ُء إِلَى طَبِي ٍ
َاج األَ ِ
أود إدخال مالحظة من تفسيري لمرقس  . 2انظر الموقع اإللكتروني:
ww.freebiblecommentry.org
ضى” .كان لديھم نوع من الحاجة التي كانت أساسية لإليمان )انظر مت (4 -3 :5
" 17 :2ا ْل َم ْر َ
وكان يسوع شافيھم وصديقھم )لو 34 :7؛ .(10 :19
ت ألَ ْدع َُو أَ ْب َرا ًرا بَ ْل ُخطَاةً” .ھذا قول تھكمي وربما ساخر كما في مر  .19 :7لم يقصد
◙ "لَ ْم آ ِ
يسوع من ھذا القول أن يقول أن قادة الدين كانوا أبراراً )مت  ،(20 :5ولذا فليسوا في حاجة إلى أن
يتوبوا ،بل باألحرى رسالة يسوع )مر  (15 -14 :1كانت تروق أكثر ألولئك الذين كانوا يشعرون
بحاجتھم الروحية .يستخدم يسوع أقواالً مأثورة غالبا ً في تعليمه )مر 27 ،22 ،21 ،17 :2؛ :3
27؛ 25 ،22 ،21 :4؛ 15 :7؛ 37 ،36 ،35 :8؛ 50 ،40 :9؛  .(44 -43 ،31 ،27 ،25 :10ما
من أحد أعمى أكثر من أولئك الذين يعتقدون أنھم يبصرون.
في كتابه ،The Method and Message of Jesus’ Teachings ،يق ّدم Robert H.
 Steinمداخلة جيدة حول ھذا القول:
"رغم أن كلمة "استبدادي أو احتكاري" لھا عدة دالالت
سلبية في المعنى ،إال أن استخدام Archibald M.
 Hunterلھذه الكلمة كان صحيحا ً ويصف جيداً التعھد
وااللتزام الكامل الذي كان يطلبه يسوع من أتباعه .لو كان
أحد آخر غير يسوع قد نطق بتلك الكلمات لرأينا في ھذا
دليالً على أنوية مفرطة ،إذ أن يسوع يقول إن العالم كله
يتمحور حول نفسه وأن مصير كل البشر يعتمد على قبوله
أو رفضه ....وبحسب يسوع ،مصير اإلنسان يتركز حول
نفسه .رفض يسوع يعني الدينونة األبدية؛ وقبوله يعني
قبول ﷲ له .النقطة المحورية الحيوية في التاريخ
والخالص ،كما يقول يسوع ،ھي نفسه .أن تطيعه يعني أن
تكون حكيما ً وأن تتجنب الدينونة ،ولكن أن ترفض كلماته
ھي حماقة وتودي بك إلى الھالك ،ألن كلماته ھي األساس
األكيد الوحيد الذي يجب أن نبني عليه )مت .(27 -24 :7
)ص.”(118 .
ص ﱠحا ُء” .كانت ھذه الكلمة تُستخدم كمصطلح طبي تقني يدل على "تمام العافية”.
◙ “األَ ِ
◙ “التﱠ ْوبَ ِة” .الكلمة اليونانية "توْ بَة" تعني تغيير الذھن .الكلمة العبرية "توْ بَة" تعني تغيير السلوك
والتصرف .كالھما مطلوبان ألجل توبة كتابية حقيقية .إنھا تحول عن )توبة( ،وأيضا ً تحول إلى
157

)إيمان( .يمكننا أن نرى ھذا بشكل واضح جداً في مر  ،15 :1حيث يقول" :تُوبُوا َوآ ِمنُوا" )أع :3
19 ،16؛  .(21 :20يُظھر ھذا الجانب اإليجابي من اإليمان والجانب السلبي من التوبة .عبّر يسوع
عن ذلك بأفضل شكل بقوله" :إِ ْن لَ ْم تَتُوبُوا فَ َج ِمي ُع ُك ْم َك َذلِكَ تَ ْھلِ ُكونَ " )لو  .(3 :13انظر الموضوع
الخاص" :التﱠوْ بَة" ،على .3 :3
فاندايك -البستاني39 -33 :5 :
33
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ً
ً
يسيﱢينَ أيْضا َوأ ﱠما
" َوقَالُوا لَهُ» :لِ َما َذا يَصُو ُم تَالَ ِميذ يُو َحنﱠا َكثِيرا َويُقَ ﱢد ُمونَ ِطلبَا ٍ
ت َو َك َذلِكَ تَالَ ِميذ الفَرﱢ ِ
34
س يَصُو ُمونَ َما دَا َم
تَالَ ِمي ُذكَ فَيَأْ ُكلُونَ َويَ ْش َربُونَ ؟« فَقَ َ
ال لَھُ ْم» :أَتَ ْق ِدرُونَ أَ ْن تَجْ َعلُوا بَنِي ْالعُرْ ِ
ْال َع ِريسُ َم َعھُ ْم؟ َ 35ولَ ِك ْن َستَأْتِي أَيﱠا ٌم ِحينَ يُرْ فَ ُع ْال َع ِريسُ َع ْنھُ ْم فَ ِحينَئِ ٍذ يَصُو ُمونَ فِي تِ ْلكَ األَي ِﱠام«.
36
ق َوإِالﱠ فَ ْال َج ِدي ُد يَ ُشقﱡهُ
ب َج ِدي ٍد َعلَى ثَوْ ٍ
ض ُع ُر ْق َعةً ِم ْن ثَوْ ٍ
ْس أَ َح ٌد يَ َ
ال لَھُ ْم أَيْضا ً َمثَالً» :لَي َ
َوقَ َ
ب َعتِي ٍ
37
ْس أَ
ق َعتِيقَ ٍة لِئَالﱠ تَ ُش ﱠ
َو ْال َعتِي ُ
ق
ق الَ تُوافِقُهُ الرﱡ ْق َعةُ الﱠتِي ِمنَ ْال َج ِدي ِدَ .ولَي َ
َ 38ح ٌد يَجْ َع ُل خَ ْمراً َج ِدي َدةً فِي ِزقَا ٍ
ق َج ِدي َد ٍة فَتُحْ فَظُ
ق َو ﱢ
ْالخَ ْم ُر ْال َج ِدي َدةُ ﱢ
ق تَ ْتلَ ُ
الزقَا ُ
ق فَ ِھ َي تُھ َْر ُ
الزقَا َ
ف .بَلْ يَجْ َعلُونَ خَ ْمراً َج ِدي َدةً فِي ِزقَا ٍ
39
ق أَ ْ
ت ْال َج ِدي َد ألَنﱠهُ يَقُولُْ :ال َعتِي ُ
طيَبُ «“.
ب ْال َعتِي َ
ْس أَ َح ٌد إِ َذا َش ِر َ
َج ِميعا ًَ .ولَي َ
ق ي ُِري ُد لِ ْل َو ْق ِ
 .33 :5في الموازاة في مر ) 18 :2والتي ھي على األرجح الرواية األصلية( نجد رؤساء اليھود
يسألون تالميذ يسوع سؤاالً )انظر المخطوطات ! ،D ،C ،A،والفولغاتا ،والترجمات السريانية(،
ولكن نجد قوالً في لوقا )انظر المخطوطات  ،W، L،B ،! ،P4وعدة ترجمات قبطية( .لجنة
الترجمة في  UBS4قالت أن عبارة لوقا كانت "شبه مؤكدة" على أن تكون األصلية )وتعطيھا نسبة
أرجحية متوسطة(.
فيما بعد ،ب ّد َل الكتبة الشكل ليجعلوا النص متوافقا ً مع رواية مرقس.
صو ُم” .بحسب ثقافة اليھود آنذاك ،كان شرطا ً إجباريا ً على الفريسيين وتالميذ يوحنا المعمدان
◙ "ي َ ُ
أن يصوموا مرتين في األسبوع ،أيام االثنين والخميس )انظر لو  .(12 :18كان ھناك يوم صيام
وحيد في السنة في الناموس الموسوي وذلك في يوم الكفارة )ال  .(16إن ھذا الصوم ليومين في
األسبوع ھو خير مثال عن التقليدية المتنامية آنذاك )زك  .(8 -7الصوم يفقد قيمته الروحية عندما
يصبح إلزاميا ً ويكون ھو محور التركيز واالنتباه )مت  .(18 -16 :6انظر الموضوع الخاص
التالي.
موضوع خاص :الصوم
ً
ً
ً
ً
رغم أن الصوم لم يكن مطلوبا أبدا في العھد الجديد ،إال أنه كان مفروضا ومتوقعا من تالميذ
ُوص ُ
ف
يسوع في الوقت المالئم الموافق )مت 17 ،16 :6؛ 15 :9؛ مر 19 :2؛ لو  .(35 :5ي َ
الصوم الصحيح في أش  .58وأما يسوع فقام بنفسه بسابق ٍة تصبح قاعدةً تُتّبع )مت  .(2 :4لقد
صامت الكنيسة األولى )أع 3 -2 :13؛ 23 :14؛  2كور 5 :6؛  .(27 :11الدافع واألسلوب كانا
حاسمين عصيبين؛ التوقيت ،والمدة ،والتواتر اختياري ال إلزام فيه )أع  .(29 -19 :15ليس الصوم
طريق للتشاوف إلظھار روحانية المرء ،بل وسيلة ندنو بھا من ﷲ ونسأله اإلرشاد .يمكن أن يكون
مفيداً روحيا ً.
ميل الكنيسة األولى نحو الزھد والتقشف جعل الكتبة يقحمون "الصوم" في عدة مقاطع )انظر
مت 21 :17؛ مر 29 :9؛ أع 30 :10؛  1كور  .(5 :7لمزيد من المعلومات حول ھذه النصوص
المشكوك فيھا اقرأ كتاب  ،Bruce MetzgerبعنوانCommentary on the A Textual
 ،Greek New Testamentالذي نشرته جمعيات الكتاب المقدس المتحدة.
يس” .السؤال في اآلية  34يتوقع جوابا ً بالنفي .ھناك الكثير من اللغة المجازية
“ 35 -34 :5ا ْل َع ِر ُ
في العھد القديم فيما يتعلّق بفكرة "العريس” .ففي العھد القديم الرب/يھوه ھو عريس أو زوج
إسرائيل .إال أن ھذا ليس لقبا ً مسيانيا ً .في سياق النص ھنا يسوع ھو العريس والكنيسة ھي عروسه
158

ت سيحدث فيه
)أف  .(32 -23 :5في اآلية  ،35عبارة " ِحينَ يُرْ فَ ُع ْال َع ِريسُ َع ْنھُ ْم" تشير إلى وق ٍ
انفصال.
لدينا اآلن ،كمفسرين ،خيارين :األول ،أن نرى في ھذه استعارة ثقافية عن وقت الفرح
المرتبط بعرس .إذ ما من أح ٍد يصوم خالل العرس .والثاني ،يمكننا أن نرى في العبارة رمزاً
مجازيا ً إلى فترة وجود يسوع على األرض وصلبه اآلتي.
مرقس )الذي د ّون عظات وخطب بطرس في روما وط ّورھا إلى اإلنجيل األول( كان ليعرف
المعنى الكامل المتضمن في ھذه الكلمات الزاخرة باالستعارة )ففي اليھودية كانت كلمة عريس
استعارة ،ال تدل على المسيا ،بل على ملكوت ﷲ اآلتي( .ھل العبارة ھنا ھي تنبّؤ عن موت يسوع؟
لقد أعلن يسوع بوضح مسيانيته وألوھيته من خالل أقواله وأعماله )أي ،طرد األرواح ،والشفاءات،
ومغفرة الخطايا( .أتباعه سيصومون بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب.
 36 :5اآلية الموازية عند مرقس )مر  (21 :2وعند متى )مت  (16 :9تساعدنا على فھم ھذا ال َمثَل
بمالحظة أن ال ُر ْق َعة ھي من قطعة غير منكمشة من القماش )سوف تنكمش( .الرقعة الجديدة )يسوع
ق )اليھودية(.
واإلنجيل( سيُتلف
الثوب العتي َ
َ
كان ھناك نقاش كثير حول كيفية تطبيق ھذه الحقيقة .يبدو أنھا تؤ ّكد على الحاجة إلى أن
مرنا ً في إيمانه .ولكن على المرء أن يكون منتبھا ً إلى طبيعة ومدى ھذه المرونة .إنھا
يكون المر ُء ِ
إدانة للتفسير الحرفي لدى اليھودية الربانية للتقليد الشفھي .كان ﷲ في عوننا! فأحيانا ً نكون ملتزمين
بتقاليدنا وتعبدنا للقوانين أكثر من التزامنا با )أش  .(13 :29ھذا ال َمثَل له ما يوازيه في مر :2
 20 -19ومت .17 -16 :9
ِ “ 37 :5زقَاق” .كانت ھذه تشير إلى الماعز وقد ُسلِخ جلده بطريقة تسمح باستخدام الجلود
كمستوعبات للسوائل )الماء ،تك 15 :21؛ الحليب ،قض 19 :4؛ والخمر ،يش  .(13 ،4 :9ھذه
الجلود المذبوحة حديثا ً كانت تتمتع بالمرونة .وعندما كانت ھذه الجلود تصبح قديمة ،فإن عملية
التخمر والتمدد كانت تشقھا .كانت اليھودية عاجزة عن اقتبال أفكار يسوع وتصحيحاته ،ولذلك
كانت على وشك أن تصير عديمة الجدوى أو جوفاء فارغة .العھد الجديد )إر 34 -31 :31؛ حز
 (38 -22 :36جاء في يسوع! ما من شيء يبقى على حاله.
 39 :5عائلة مخطوطات القرن الخامس الميالدي الغربية ،(Bezae)D ،تحذف األية ،39
واألسباب:
 -1أنھا محذوفة في مر  22 :2ومت 17 :9
 -2أنھا تعطي ،على ما يبدو ،أولوية للعھد القديم )انظر كتاب A Textual :Metzger
 ،Commentaryص(139 .
من أين حصل لوقا على التعليق الختامي؟ ليس من مرقس .وھو ليس في متى ،وربما ليس
في المصدر " Quell) "Qيقول أن أقوال يسوع ربما كان متى ھو الذي كتبھا( .من الواضح أن
لوقا قابل أناسا ً كثيرين .ال بد من وجود تقليد شفھي.
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األولويّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
 -1لماذا يُعتبر األصحاح  5ذا أھمية كبيرة في إظھار قوة يسوع معرفته السابقة؟
 -2لماذا أراد يسوع من األبرص أن يُري نف َسه للكاھن؟
 -3لماذا طلب يسوع من األبرص أال يخبر أحداً )عن شفاء يسوع له(؟
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ورةٌ لَكَ خَ طَايَاكَ"؟
 -4لماذا قال يسوعَ " :م ْغفُ َ
 -5لماذا كانت دعوة يسوع لجابي الضرائب كي يصير تلميذاً له حاسمة وجذرية جداً؟
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ﻟﻮﻗﺎ  -اﻷﺻﺤﺎح 6
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
حول
الحوار
رب السبت
السبت
5 - 1 :6
5 - 1 :6
شفاء ذي اليد
شفاء في السبت
اليابسة
11 -6 :6
11 -6 :6
اإلثنا عشر
اختيار الرسل االثني عشر الرُسل ِ

المشتركة
السبت
5 - 1 :6
يسوع يشفي في السبت

البولسية
يسوع رب السبت
11 -1 :6

11 -6 :6
يسوع يختار الرسل االثني اختيار االثني عشر
عشر
16 -12 :6
16 -12 :6
19 -12 :6
16 -12 :6
على
الموعظة
يسوع يعلم ويشفي
السعادة الحقيقية
بركات وويالت
الھضبة :التطويبات
والويالت
26 -17 :6
19 -17 :6
26 -20 :6
26 -17 :6
البركات واللعنات
26 -20 :6
محبة األعداء
محبة األعداء
أحبوا أَعداءكم
محبة األعداء
35 -27 :6
36 -27 :6
36 -27 :6
36 -27 :6
المعروف والرحمة
ال تدينوا اآلخرين إدانة اآلخرين
إدانة اآلخرين
38 -36 :6
42 -37 :6
42 -37 :6
42 -37 :6
ُ
شروط الغيرة
كل شجرة تعرف الشجرة وثمرھا
الشجرة وثمرھا
من ثمرھا
49 -39 :6
45 -43 :6
45 -43 :6
45 -43 :6
الحكماء البيت المؤسس العمل بكالم المسيح
البناؤون
على الصخر
والبناؤون الجھالء
49 -46 :6
49 -46 :6
49 -46 :6

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
161

أفكار سياقية:
ً
أ -يبدو ھذا األصحاح مقسما إلى عدة أحداث منفصلة:
 -1مواجھة الفريسيين ليسوع فيما يتعلق بأكل تالميذه للسنابل في يوم السبت
)اآليات .(6 -1
 -2مواجھة الفريسيين ليسوع بسبب شفائه في يوم السبت “لرجل يَ ُدهُ ْاليُ ْمنَى يَابِ َسة”ٌ
)اآليات .(11 -6
 -3يختار يسوع تالميذه االثني عشر )اآليات (19 -12
 -4تدوين لوقا لعظة مشابھة لـ “العظة على الجبل” في مت ) 7 :5ونجدھا في
اآليات .(49 -20
ب -ھناك فرق واضح بين “العظة على الجبل” التي يدونھا متى و"العظة في السھل” في
لوقا )اآلية  .(17يبدو أن لوقا قد ُكتب على مستوى الظروف االجتماعية والمواقف تجاه عالمنا
ثان  Parousiaمؤجﱠل(؛ بينما يبدو
المادي )بعض الدارسين يقولون أن لوقا يتناول موضوع مجيء ٍ
أن متى مكتوبٌ كتق ّدم في المستويات الروحية يرتقي وصوالً إلى التشبه بالمسيح )بيئة أخروية( .ال
نعرف بالتأكيد لماذا وضع لوقا “اللعنات” ھنا )أي “الويالت” النبوية في العھد القديم .ھذه الويالت
تأتي على شكل موازاة طباقية مع البركات( ،بينما متى يغفلھا تماما ً )وھذا يظھر أن العظات
وال ُخطب المدونة في العھد الجديد ليست حرفية بل ھي ملخصات ومقتطفات( .وإن التطويبات،
باألساس ،ليست أوامر محددة يجب إتباعھا ،بل أمثلة عن موقف تجاه العالم الحالي ومكاننا فيه.
يصعب علينا أن نحدد إذا ما كان لوقا ومتى يدونان عظتين مختلفتين مستخدمين نفس المواضيع
واألمثلة )انظر كتاب  ،Encyclopedia of Bible Difficultiesص 312 .و ،366للكاتب
 (Gleason Archerأم أنھما يدونان نفس العظة بطريقتين مختلفتين )انظر كتاب Expositor’s
 ،Bible Commentaryعلى “متى" ،تأليف .(D. A. Carson
تذكروا أن كل كاتب من ُكتّاب األناجيل اختار وكيّف وأعاد ترتيب تعاليم يسوع ليخاطب
الجمھور الذي يوجه إنجيله إليھم .يتجاھل لوقا الكثير من العناصر اليھودية في تعليم يسوع التي
يدونھا متى لقُرّائه اليھود.
ج -تجاھل الدارسون كثيراً الشكل الذي دون فيه لوقا عظة يسوع .يستخدم معظم المفسّرين
رواية متى لتفسير رواية لوقا .إال أنھما مختلفتان جداً .التطويبات عند لوقا ليست أخروية ،بل تتعلق
بالعصر الحالي .يخاطب يسوع تالميذه ) .(20 :6الملكوت ھنا .وظروف المؤمنين الخارجية يجب
أال تؤثر على إيمانھم وثقتھم وفرحھم في الرب.
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني5 -1 :6 :
1
َ
ﱡ
ُوعَ .و َكانَ تَالَ ِمي ُذهُ يَ ْق ِطفُونَ ال ﱠسنَابِ َل َويَأْ ُكلُونَ َوھ ْمُ
َازَ
ت الثﱠانِي بَ ْع َد األ ﱠو ِل اجْ ت بَ ْينَ الزر
" َوفِي ال ﱠس ْب ِ
ِ
3
2
اب
ت؟” فَأ َ َج َ
يَ ْف ُر ُكونَھَا بِأ َ ْي ِدي ِھ ْم .فَقَ َ
ﱢيسيﱢينَ » :لِ َما َذا تَ ْف َعلُونَ َما الَ يَ ِحلﱡ فِ ْعلُهُ فِي ال ﱡسبُو ِ
ال لَھُ ْم قَوْ ٌم ِمنَ ْالفَر ِ
يَسُو ُ
ال لَھُم» :أَ َما قَ َر ْأتُ ْم َوالَ ھَ َذا الﱠ ِذي فَ َعلَهُ دَا ُو ُد ِحينَ َجا َع ھُ َو َوالﱠ ِذينَ َكانُوا َم َعهُ َ 4ك ْيفَ َدخَ َل بَيْتَ
ع َوقَ َ
5
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ُ
ْ
ً
ْ
ﱠ
َ
ﱠ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ال لھُ ْم:
ﷲِ َوأخَ ذ خبْزَ التق ِد َم ِة َوأك َل َوأعطى ال ِذينَ َم َعهُ أيْضا ال ِذي ال يَ ِحلﱡ أكلهُ إِال لِلكھَنَ ِة فقط؟” َوق َ
ت أَيْضا ً«.
ان ھُ َو َربﱡ ال ﱠس ْب ِ
»إِ ﱠن ا ْبنَ ا ِإل ْن َس ِ
اجتَازَ بَيْنَ ﱡ
وع” .كانت ھذه تشير إلى ممرات الطرق بين حقول القمح التي كانت تحيط
ْ “ 1 :6
الز ُر ِ
ﱡ
وع” كان يمكن أن تشير إلى أي نوع من زرع الحبوب في ھذه المنطقة
بالقرى والبلدات .ھذه “الزرُ ِ
)مثال ،الشعير والقمح(.
كان التلمود يعلّم أن أية رحلة تتجاوز الـ  2000خطوة في يوم السبت كانت تُعتبر عمالً،
ولذلك ما كان يُسمح بھا.
الالفت أن الحشود ،مع الفريسيين والكتبة ،كانوا يتبعون يسوع يوم السبت ،ولذلك فقد كانوا
ھم أيضا ً يرتكبون خطيئة تع ّدي ناموس السبت.
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تعكس ھذه تركيز لوقا المتواصل على الصراع بين يسوع ورؤساء الدين حول الناموس
الشفھي )تقاليد الشيوخ( .ناموسيتھم وتعبّدھم للقوانين نشأت عن رغبة مخلصة في حفظ كلمة ﷲ .لقد
كانوا مخلصين وملتزمين جداً بشكل واضح .كانوا يعتقدون أن موسى تلقى التقاليد الشفھية من ﷲ
على جبل سيناء ونقلھا إليھم شفھيا ً .وھذه النقطة ھي موضوع ومثار جدل حاسم في أمثال يسوع
الثالثة في .39 -33 :5
ت” .نجد ھذه العبارة في المخطوطات  ،W ،L ،B ،! ،P4ويعطيھا  UBS4نسبة
◙ “فِي ال ﱠ
س ْب ِ
َ
ﱠ
ت الثانِي بَ ْع َد األ ﱠو ِل" ،الذي
أرجحية ضعيفة بسبب االحتمال اآلخر األكثر غرابة وفرادة “فِي ال ﱠس ْب ِ
نجده في المخطوطات .D ،X ،K ،D ،C ،A
ظھرت نظريات عديدة حول ھذه المفردات الفريدة وتركيبھا.
 -1من تعبير سامي من تقويم كھنوتي يشير إلى السبت بعد عيد الفطير ،ولكن السبت الثاني
بعد الفصح ،والذي منه كان اليھود يع ّدون  50يوما ً وصوالً إلى عيد الخمسين
)انظر ال  ،15 :23وانظر كتاب  ،Archer Bible Commentaryالمجلد ،28
ص.(607 .
 -2من خطأ في النسخ يخلط بين ذكر النشاطات الثالث التي يقوم بھا يسوع في يوم السبت
)انظر 31 ،16 :4؛  ،1 :6وانظر كتاب  ،Commentary Textualص،139 .
للكاتب .(Metzger Bruce
س ْبت
موضوع خاص :ال ﱠ
ھذه من الكلمة العبرية ) (BDB 992التي تعني “راحة” أو “توقف” .إنه مرتبط باليوم
السابع من الخلق حيث توقف ﷲ عن عمله بعد أن أنھى عملية الخلق األولية )تك  .(3 -1 :2لم
يسترح ﷲ ألنه تعب ،بل ) (1ألن الخليقة كانت مكتملة وحسنة )تك  (31 :1و) (2ليعطي اإلنسان
نمطا ً منتظما ً للعبادة والراحة .استخدام السبت كيوم للعبادة يبدأ مع تك ،3 -2 :2حيث يستخدم الرب
راحته كنموذج للحيوانات )خر  (12 :23والبشر )الناس يحتاجون إلى جدول منظم لعملھم وراحتھم
وعبادتھم( .يبدأ السبت ،كما جميع األيام في تك  ،1بالشفق؛ ولذلك فإن الفترة من الشفق يوم الجمعة
إلى الشفق يوم السبت كانت ھي فترة اليوم العادية رسميا ً .جميع التفاصيل حول السبت تُعطى في
الخروج )وخاصة األصحاحات  ،31 ،20 ،16و (35والالويين )خاصة األصحاحات .(26 -23
أول استخدام مخصص لھذا اليوم من قِبل إسرائيل كان في خر  26 -25 :16في جمعھم للمن.
وعندھا يصبح جزءاً من “الكلمات العشر” )خر 11 -8 :20؛ تث  .(15 -12 :5ھذا أحد األمثلة
حيث تختلف الوصايا العشر في خر  20قليالً عن الوصايا العشر في تث  .5سفر التثنية يع ّد بني
إسرائيل إلى حياة زراعية مستقرة في كنعان.
أخذ الفريسيون ھذه القوانين ،وبنقاشاتھم الشفھية ،فسّروھا جاعلين إياھا تشتمل على عدة قوانين
وقواعد .وكان يسوع غالبا ً ما يقوم بالمعجزات ،وھو يعرف أنه ينتھك قوانينھم الصعبة اإلرضاء
لكي يدخل في حوار معھم .لم يكن السبت ھو ما رفضه يسوع أو قلل من شأنه بل روح الناموسية
التشريعية لديھم التي تستند على البر الذاتي ونقص المحبة.
◙ “ َكانَ تَالَ ِمي ُذهُ” .من الواضح أن تالميذ يسوع كانوا يتبعون معلّمھم وكانوا ينتھكون شرائع السبت
التقليدية )مت .(1 :12
سنَابِ َل ....يَ ْف ُر ُكونَ َھا بِأ َ ْي ِدي ِھ ْم” .اعتبر الفريسيون أن تصرفات التالميذ ھي:
◙ “يَ ْق ِطفُونَ ال ﱠ
 -1عملية حصاد
 -2غربلة الحنطة
 -3إعداد طعام في يوم سبت
ھذه األعمال لم تكن مخالفة للناموس بحسب تقاليدھم الشفھية التي تستند على خر .21 :34
ألجل اإلطالع على التقاليد الربّانية انظر ) .(Shabbath 7:2لم يكن تالميذ يسوع يرتكبون أي
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عمل ينافي الناموس بحسب شرائع جمع فضالت الحصاد في العھد القديم )انظر تث (25 :23؛
بل المشكلة كانت في اليوم )انظر تك 3 -1 :2؛خر 11 -8 :20؛ 12 :23؛ 15 :31؛ تث :5
 (15 -12الذي يقومون فيه بذلك .يبدو أن ُكتّاب األناجيل كانوا يُدونون أعمال يسوع في يوم
السبت ليُظھروا:
 -1المجادالت التي كانت تسببھا ھذه األعمال
 -2أن يسوع كان يقوم بھذا النوع من األعمال كل يوم ولم يكن السبت ُمستثنى عنده.
يسيﱢينَ ” .كان الفريسيون يفترضون أن يسوع كان ينتھك خر  .21 :34يُظھر
“ 2 :6قَ ْو ٌم ِمنَ ا ْلفَ ﱢر ِ
ھذا أن يسوع كان يتبعه دائما ً حشد من الناس .ذلك الحشد كان مؤلفا ً من التالميذ ،المرضى،
والفضوليين ،وممثّلي رؤساء الدين الذين يحاولون أن يُمسكوا عليه أمراً أو يَ ِج ُدوا َعلَ ْي ِه ِش َكايَةً.
ھذا المزيج بين ) (1الدوافع و) (2طبيعة أو نوعية الناس الذين كان يسوع يخاطبھم ،ھو ما
جعل بعضا ً من تعاليم يسوع )بدون سياقھا المحدد( يصعب تفسيرھا ألننا لسنا متأكدين ممن كان
يوجّه إليھم تعاليمه.
“ 3 :6أَ َما قَ َر ْأتُ ْم َوالَ ھ َذا الﱠ ِذي فَ َعلَهُ” .ھذه الحادثة من حياة داود يبدو أنھا تؤكد أن حاجة البشرية
لھا األولوية على الطقوس والشعائر والتقاليد الناموسية ) 1صم  .(6 -1 :21سأبدي تعليقا ً مختصراً
حول ھذه الرواية في  1صم .أعتقد أن دواد كتب بخصوص الكاھن في نوب لكي يحميه من تھمة
مساعدته له .ولسوء الحظ قتل شاول الكاھن بتھمة الخيانة المفترضة بمساعدته لداود.
“ 4 :6بَيْتَ ﷲِ” .تشير ھذه إلى خيمة االجتماع )انظر خر .(31 -25
◙ “ ُخ ْبزَ ” .تشير ھذه إلى األرغفة االثني عشر الكبيرة من الخبز )التي كانت ترمز إلى تدبير ﷲ
ألجل األسباط االثني عشر( التي كانت تُوضع على المائدة في المقدس وتُستبدل كل سبعة أيام .ھذه
األرغفة كان للكھنة فقط أن يأكلوا منھا )خر 30: 25؛ ال  .(9 -5 :24وكانت تزن قرابة ستة
أرطال وربع.
◙ “ َوأَ ْع َ
طى الﱠ ِذينَ َم َعهُ” .تتكرر ھذه العبارة في األناجيل اإلزائية الثالثة جميعا ً )مت 3 :12؛ مر
 .(25 :2ھذا ھو المعنى من  1صم  ،21ولكن في الواقع ،كان داود يكذب بإدعائه أن له رفقة .من
الواضح أنه فعل ذلك ليحمي كھنة نوب الذين كان يعرف أن شاول سوف يؤذيھم وينتقم منھم .رفاق
داود ،وكذلك بني إسرائيل اآلخرين المستائين ،لم ينضموا إليه حتى  1صم .1 :22
ان” .ھذه كانت عبارة وصفية من العھد القديم  .لقد استُخدمت في حز  1 :2ومز
اإل ْن َ
س ِ
“ 5 :6ا ْبنَ ِ
 4 :8بمعناھا األتيمولوجي الحقيقي “كائن بشري/إنسان” .ولكن استُخدمت في دا  13 :7في سياق
فريد يحمل ضمنيا ً المعنى بكال ناسوت والھوت الشخص المخاطب بھذا اللقب الملكي األخروي
الجديد )مر 38 :8؛ 9 :9؛ 26 :13؛  .(26 :14بما أن ھذا اللقب لم تستخدمه اليھودية الربّانية،
وبالتالي لم يكن له أي مضامين قومية حصرية عسكرية ،فقد اختاره يسوع كلقب مناسب تماما ً
ليحجب ويعلن طبيعتيه ،كإنسان كامل وإله كامل ) 1يو  .(6 -1 :4لقد كان التسمية المفضلة لديه
لذاته .تُستخدم ھذا اللقب  23مرة في لوقا )24 :5؛ 5 :6؛ 26 ،22 :9؛ 30 :11؛ 10 ،8 :12؛ :17
22؛ 8 :18؛ 13 :20؛ 27 :21؛ 22 :22؛ .(7 :24
ت” .ھذه العبارة لھا مضامين مسيانية مذھلة )مت  .(6 :12كان السبت )انظر
◙ “ھ َُو َر ﱡب ال ﱠ
س ْب ِ
الموضوع الخاص على  (1 :6قد أسّسه ﷲ )تك 3 -1 :2؛ خر  (11 :28وھنا يسوع يقول أنه سيّده
وحاكمه.
القوانين واألعراف المتعلقة بالسبت صارت لھا األولوية .ھذه التقاليد ،وليس المحبة نحو
البشر المخلوقين على صورة ﷲ ،صارت أساس الدين .أولوية القوانين حلّت محل أولوية الناس،
واالستحقاق ح ّل محل المحبة .وحلّت التقاليد الدينية )أي الناموس الشفھي( مح ّل قصد ﷲ )أش :29
13؛ كول .(23 -16 :2
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كيف يرضي المرء ﷲ؟ الجواب المقابل المناسب من العھد القديم على ھذا السؤال ھو تقديم
الذبائح .لقد قصد ﷲ من الذبيحة أن تكون طريقة للخاطئ والبشرية المحتاجة ليأتوا إليه ويستعيدوا
الشركة المقطوعة ،ولكنھا تحولت إلى إجراءات شعائرية طقسية وليتورجية .وكذلك الحال أيضا ً مع
ناموس السبت .صار الجنس البشري خادما ً بدالً من أن يكون ھو الھدف )أي ،سبب وضع
الناموس(.
فاندايك -البستاني11 -6 :6 :
6
ار يُ َعلﱢ ُمَ .و َكانَ ھُنَاكَ َر ُج ٌل يَ ُدهُ ْاليُ ْمنَى يَابِ َسةٌ َ 7و َكانَ ْال َكتَبَةُ
" َوفِي َس ْب ٍ
ص َ
ت آخَ َر َدخَ َل ْال َمجْ َم َع َو َ
8
ارھُ ْم َوقَا َل
ت لِ َك ْي يَ ِج ُدوا َعلَ ْي ِه ِش َكايَةً .أَ ﱠما ھُ َو فَ َعلِ َم أَ ْف َك َ
َو ْالفَرﱢ ي ِسيﱡونَ ي َُراقِبُونَهُ :ھَلْ يَ ْشفِي فِي ال ﱠس ْب ِ
9
لِل ﱠرج ُِل الﱠ ِذي يَ ُدهُ يَابِ َسةٌ» :قُ ْم َوقِ ْ
ال لَھُ ْم يَسُو ُ
ع» :أَسْأَلُ ُك ْم َشيْئا ً :ھَلْ
ف فِي ْال َو َس ِط« .فَقَا َم َو َوقَفَ  .ثُ ﱠم قَ َ
10
س أَوْ إِ ْھالَ ُكھَا؟” .ثُ ﱠم نَظَ َر َحوْ لَهُ إِلَى َج ِمي ِع ِھ ْم
يَ ِحلﱡ فِي ال ﱠ
س ْب ِ
ت فِ ْع ُل ْالخَ ي ِْر أَوْ فِ ْع ُل ال ﱠشرﱢ ؟ ت َْخلِيصُ نَ ْف ٍ
11
ُ
ُ
ً
ال لِل ﱠرج ُِلُ » :م ﱠد يَدَكَ ” .فَفَ َع َل ھَ َك َذا .فَ َعاد ْ
صارُوا
يحةً َكاأل ْخ َرى .فَا ْمتَألوا ُح ْمقا َو َ
ص ِح َ
َت يَ ُدهُ َ
َوقَ َ
ُ
ْ
يَتَ َكالَ ُمونَ فِي َما بَ ْينَھُ ْمَ :ما َذا يَف َعلونَ بِيَسُوعَ؟
ت َ
ار يُ َعلﱢ ُم .”.ھذه الحادثة نجد الموازي لھا في مت -9 :12
ص َ
آخ َر د ََخ َل ا ْل َم ْج َم َع َو َ
َ “ 6 :6وفِي َ
س ْب ٍ
 14ومر  .6 -1 :3كان المجمع قد تطور خالل السبي البابلي .وكان المكان الرئيسي للثقافة والتعليم
والصالة والعبادة والشركة بين المؤمنين .لقد كان التعبير المحلي عن اليھودية ،كما كان الھيكل
المركز القومي لھا.
كان يسوع يحضر إلى المجامع بانتظام .ولقد تعلّم الكتب المقدسة والتقاليد في مدرسة
المجمع في الناصرة .وكان يشارك بشكل كامل في العبادة اليھودية في القرن األول.
من الالفت أيضا ً أن يسوع ،ومن الواضح أن ذلك كان عمداً ،كان يتصرف بطرق
استفزازية في يوم السبت وفي المجمع .لقد خالف عن عمد التقاليد الشفھية )التلمود( التي وضعھا
الشيوخ ،وذلك لكي يدخل في مجابھة/نقاش مع رؤساء الدين )المحليين والقوميين؛ الفريسيين
والصدوقين كليھما( .وأفضل نقاش موسع يظھر فيه يسوع الھوته المخالف للمعايير التقليدية نجده
في العظة على الجبل )مت  ،7 -5وخاصة .(48 -17 :5
سةٌ” .وحده لوقا ،الطبيب ،يد ّون التفصيل بذكر يده اليمنى ،ما يعني على
◙ “ َر ُج ٌل يَ ُدهُ ا ْليُ ْمنَى يَابِ َ
األرجح أن حياته المھنية كانت منتھية مدمرة.
سيﱡونَ يُ َراقِبُونَهُ” .ھذا فعل ماضي متصل مبني للمتوسط في األسلوب
َ “ 7 :6كانَ ا ْل َكتَبَةُ َوا ْلفَ ﱢري ِ
الخبري ،يشير إلى عمل متكرر ،بداية عمل ،أو بدء عمل في الماضي .كان ھناك على الدوام ميل
لدى ھؤالء القادة الدينيين لمحاولة إيقاع يسوع في الفخ أو أن يُمسكوا عليه خرقا ً للناموس الشفھي أو
المكتوب )1 :14؛ 20 :20؛ مر .(2 :3
◙ “لِ َك ْي يَ ِجدُوا” .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى تتبع مر  .2 :3لقد كانوا يفترضون أن يصنع
أمراً يخالف تقاليدھم.
ش َكايَةً” .ھذا فعل شائع في السبعينية )انظر تث 5 :6؛  1مكابيين 25 ،6 :7؛ 2
◙ “يَ ِجدُوا َعلَ ْي ِه ِ
مكابيين 47 :4؛ .(21 ،13 :10
ار ُھ ْم” .انظر التعليق على  .22 :5ھذه الكلمة نفسھا تُستخدم في  47 :9في إشارة إلى
◙ “ َعلِ َم أَ ْف َك َ
التالميذ بينما تشير في  22 :5و 8 :6إلى خصومه.
س ِط” .ھذان كالھما فعل أمر ،األول مضارع مبني للمعلوم والثاني ماضي
◙ “قُ ْم َوقِفْ فِي ا ْل َو ْ
بسيط مبني للمعلوم.
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ھذا الرجل لم يطلب من يسوع أن يشفيه ،ولكن يسوع يستخدمه كغرض من درس يق ّدمه
للتالميذ والفريسيين .إن استخدام يسوع للمعجزات غالبا ً ما كان يھدف بشكل أساسي إلى تعليم أولئك
الذين كانوا يشاھدون ويراقبون.
 .9 :6ھذا ھو لبّ المسألة .ما الغاية من السبت )مت 11 :12؛ مر (4 :3؟
س” .ھذا مثال جيد عن الكلمة اليونانية ) (psuchēالمستخدمة للشخص أو للحياة،
◙ “ت َْخلِ ُ
يص نَ ْف ٍ
ً
وليس لإلشارة إلى “الروح” .كتابيا ،ليس للبشر “روح"؛ بل ھم روح )تك  .(7 :2ھناك عدة كلمات
متنوعة في اليونانية والعبرية تشير إلى جوانب أو مظاھر من البشرية ،ولكنھا مرادفات للحياة
الدنيوية األرضية.
ب” إلى العبارة )انظر مر
َض ٍ
“ 10 :6نَظَ َر َح ْولَهُ إِلَى َج ِمي ِع ِھ ْم” .يضيف مرقس )بطرس( كلمة “بِغ َ
.(5 :3
ب" ،استناداً إلى مر 5 :3
َض ٍ
◙ “قَا َل لِل ﱠر ُج ِل” .بعض النصوص اليونانية القديمة تضيف كلمة “بِغ َ
حيث تُوجه إلى الفريسيين ،وليس إلى الرجل ذي اليد اليابسة UBS4 .يعطي نسبة أرجحية عالية إلى
النص األقصر )وھذا النص نفسه يرد في المخطوطات .(W، C، B، A،!،P4
◙ “ ُم ﱠد يَدَكَ ” .ھذا فعل أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .يسمح التلمود بتقديم معونة طبّية تؤدي
إلنقاذ الحياة في يوم السبت ،ولكن ليس للشفاء.
◙ “فَفَ َع َل ھ َك َذا” .ھا ھنا فعل إيمان الرجل.
“ 11 :6ا ْمتَألُوا ُح ْمقًا” .تُظھر ھذه المكيدة والمكر الدائمين عند رؤساء الدين )مر  .(6 :3ھذه
الكلمة “ ُح ُمق"“ ،غضب ال مبرر له" ،مؤلفة من كلمة ) (nousالتي تعني “عقل” وأداة تدل على
انعدام وجود الشيء .ال تُستخدم ھذه الكلمة في األناجيل إال ھنا ،ويستخدمھا بولس أيضا ً في  2تيم
 .9 :3لقد كانت كلمة شائعة في أدب الحكمة في السبعينية )انظر أي23 :33 :؛ مز 3 :22؛ أم
14:8؛ 15 :22؛ وجا .(10 :11
سو َع” .نعلم من مر  6 :3أنه جرت مشاورات بين
صا ُروا يَتَ َكالَ ُمونَ فِي َما بَ ْينَ ُھ ْم َما َذا يَ ْف َعلُونَ بِيَ ُ
◙ “ َو َ
الھيروديين والفريسيين ،الذين كانوا أصالً أعداء تقليديين لبعضھما البعض )في السياسة والدين(.
رأى ھؤالء القادة أنفسھم مدافعين عن الرب/يھوه .من المذھل أن نرى كيف أن رؤساء
الدين ھؤالء لم يجدوا تناقضا ً بين جريمتھم المتع ّمدة مقارنة بما يُفترض أنه مخالفة من يسوع
للشعائر والسبت )مت 4 :26؛ يو .(53 :11
فاندايك -البستاني16 -12 :6 :
12
صالَ ِة ِ ِ.ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱢ
ُ
َ
ْ
ضى اللي َل كلهُ فِي ال ﱠ
ُصل َيَ .وق َ
" َوفِي تِ ْلكَ األَي ِﱠام خَ َر َج إِلَى ْال َجبَ ِل لِي َ
َ 13ولَ ﱠما َكانَ النﱠھَا ُر َدعَا تَالَ ِمي َذهُ َو ْ
َار ِم ْنھُ ُم ْاثن َْي َع َش َر الﱠ ِذينَ َس ﱠماھُ ْم أَيْضا ً » ُر ُسالً«ِ 14 :س ْم َعانَ الﱠ ِذي
اخت َ
15
َس ﱠماهُ أَيْضا ً ب ْ
وب بْنَ
سَ .متﱠى َوتُو َما .يَ ْعقُ َ
ﱡس َوبَرْ ثُولَ َما ُو َ
وب َويُو َحنﱠا .فِيلُب َ
س أَخَ اهُ .يَ ْعقُ َ
ُس َوأَ ْند ََرا ُو َ
ُطر َ
16
ار ُم َسلﱢما ً
ص َ
ي الﱠ ِذي َ
ُور .يَھُو َذا أَخَ ا يَ ْعقُ َ
َح ْلفَى َو ِس ْم َعانَ الﱠ ِذي يُ ْدعَى ْال َغي َ
ُوط ﱠ
اإلسْخَ رْ ي ِ
وب َويَھُو َذا ِ
أَيْضا ً”.
َ “ 12 :6خ َر َج إِلَى ا ْل َجبَ ِل” .في المزامير في العھد القديم ،تُعتبر الجبال أماكن أما ٍن ،ومنع ٍة ،وقو ٍة
وبقاء .وھي مترابطة مع حضور الرب/يھوه )مز  (1 :121أو مع الھيكل )أي ،جبل المريا ،مز
 .(1 :87التقى موسى بالرب على الجبل )جبل سيناء ،انظر خر  .(25 -16 :19وإن إنجيل متى،
في تدوينه لعظة يسوع على الجبل ،يربط بشكل واضح محدد بين موسى ويسوع .كانت عظة يسوع
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)مت  (7 -5على الجبل .وھذا التفصيل ربما أتى من إنجيل مرقس )شھادة عيان بطرس( في :3
سھل”.
 .13ولكن لوقا يجعل ھذه العظة “في موضع
ٍ
ً
ال نعرف بالضبط عن أي جبل تشير ھذه .ھناك جبل في الجليل يُذكر غالبا بشكل يرتبط
بلقاء يسوع مع التالميذ بعد القيامة )مت 32 :26؛  .(10 ،7 :28أيا ً كان الموضع ،من الواضح أن
صعود يسوع إلى الجبل كان فرصة ليختلي بنفسه ويمضي بعضا ً من الوقت على مقربة من اآلب
)انظر .(28 :9
صالَ ِة ِ” .يركز لوقا ،أكثر من أي إنجيلي آخر ،على حياة
ضى اللﱠ ْي َل ُكلﱠهُ فِي ال ﱠ
صلﱢ َيَ .وقَ َ
◙ “لِيُ َ
الصالة عند يسوع )21 :3؛ 12 :6؛ 28 ،18 :9؛  (4 -1 :11وتعاليم يسوع عن الصالة )-5 :11
8؛ .(14 -9 ،8 -1 :18
ﱠ
ﱠ
صالَ ِة )ماضي متصل مبني للمعلوم فيه كناية( قبل أن
لقد أمضى يسوع اللي َْل ُكلهُ فِي ال ﱠ
ً
يختار تالميذه الخاصين االثني عشر ليكونوا ممثلين عنه الحقا .ھنا المشادة بين التعيين السابق
)اآلب( وإرادة اإلنسان )يسوع( .فيسوع ،الممتلئ بالروح القدس ،وھو اإلله المتجسد ،كان ال يزال
في حاجة ألن يصلّي .وحتى بعد صالته اختار يھوذا مسلﱢمه.
َ “ 13 :6دعَا تَالَ ِمي َذهُ” .أناسٌ كثيرون تبعوا يسوع ،رجال ونساء ،كبار وصغار )أع .(22 -21 :1
واختار يسوع له اثني عشر رجالً ليكونوا ممثلين خاصّين وقادة .لقد صرف جھداً ووقتا ً كبيرين في
تلمذتھم )انظر كتاب  The Master Plan of Discipleshipللكاتب .(Robert Coleman
◙ “ا ْثنَ ْي َعش ََر” .تبدو ھذه مرتبطة بأسباط إسرائيل االثني عشر كرمز لشعب ﷲ.
موضوع خاص :العدد ا ْثنَا َعش ََر
العدد  12كان دائما ً عدداً رمزيا ً في الترتيب والتنظيم.
أ -خارج الكتاب المقدس:
ﱠ
 -1الرموز االثني عشر في علم التنجيم
 -2أشھر السنة االثني عشر
ب -في العھد القديم ) ( 797+BDB 1040
 -1أبناء يعقوب )األسباط اليھودية(
 -2نجد انعكاسا ً لھا في:
أ .أعمدة المذبح االثني عشر في خر 4 :24
ب .األحجار الكريمة االثنتي عشر في صدرة رئيس الكھنة )التي ترمز إلى األسباط( في خر
21 :28
ج .أرغفة الخبز االثني عشر في المقدس في خيمة االجتماع في ال 5 :24
رسلوا إلى كنعان في عد ) 13واحد من كل سبط(
د .الجواسيس االثني عشر الذين أُ ِ
ھـْ “ .اثنَت َْي َع َش َرةَ عَصا ً” )رايات األسباط للقبائل( في تمرد قورح في عد 2 :17
و“ .ا ْثن َْي َع َش َر َح َجراً” ليشوع في يش 20 ،9 ،3 :4
زْ “ .اثنَا َع َش َر َو ِكيالً” في إدارة سليمان في  1مل 7 :4
حْ “ .اثن َْي َع َش َر َح َجراً” في مذبح إيليا للرب في  1مل 31 :18
ج -في العھد الجديد:
 -1الرسل االثني عشر المختارين
ْ “ -2اثنَت َْي َع ْش َرةَ قُفﱠةً “من الخبز )واحدة لكل رسول( في مت 20 :14
ْ “ -3اثن َْي َع َش َر ُكرْ ِسيّا ً” يجلس عليھا تالميذ العھد الجديد )إشارة إلى أسباط إسرائيل االثني
عشر( في مت 28 :19
ْ
ّ
“ -4ا ْثن َْي َع َش َر َجيْشا ً ِمنَ ال َمالَئِ َك ِة” ليخلصوا يسوع في مت 53 :26
 -5الرمزية في سفر الرؤية:
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أ“ .أَرْ بَ َعةً َو ِع ْش ِرينَ َشيْخا ً” يجلسون على “أَرْ بَ َعة َو ِع ْشرُينَ َعرْ شا ً” في 4 :4
ب (12000x12) 144000 .في 4 :7؛ 3 ،1 :14
ج“ .إِ ْكلِي ٌل ِم ِن ْاثن َْي َع َش َر َكوْ َكبا ً” على رأس المرأة في 1 :12
دْ “ .اثنَا َع َش َر بَابا ً” و” ْاثنَا َع َش َر َمالَكا ً “تعكس األسباط االثني عشر في 12 :21
اال ْثن َْي َع َش َر “في
ھـْ “ .اثنَا َع َش َر أَ َساسا ً “في أورشليم الجديدة و” َعلَ ْيھَا أَ ْس َما ُء ُرس ُِل ْال َح َم ِل ِ
14 :21
وْ “ .اثن َْي َع َش َر أَ ْلفَ غ َْل َو ٍة “في ) 16 :21أبعاد المدينة الجديدة ،أورشليم الجديدة(
ُورھَاِ :مئَةً َوأَرْ بَعا ً َوأَرْ بَ ِعينَ ِذ َراعا ً” في 17 :21
ز“ .س َ
اال ْثنَا َع َش َر بَابا ً ْاثنَتَا َع َش َرةَ لُ ْؤلُؤَ ةً” في 21 :21
حِ “ .
ْطي ُك ﱠل َشھ ٍْر ثَ َم َرھَا( في :22
ط .األشجار في أورشليم الجديدة “تَصْ نَ ُع ْاثنَت َْي َع ْش َرةَ ثَ َم َرةً “)تُع ِ
2
سالً«“ .ھذا التعليق فريد من نوعه عند لوقا .ھذا يأتي من الفعل
ضا » ُر ُ
س ﱠما ُھ ْم أَ ْي ً
◙ “الﱠ ِذينَ َ
“يرسل” بالمضمون الرباني أنه مزود بسلطة مفوضة .يُستخدم في الكتابات الكالسيكية اليونانية
مثلما نستخدم نحن كلمة “سفير” .انظر الموضوع الخاص“ :يُرسل ) ،"(apostellōعلى ،48 :9
و"جدول أسماء الرسل" ،على .27 :5
س” .ھناك ثالثة قوائم أخرى بأسماء الرسل االثني عشر.
ضا بُ ْط ُر َ
س ﱠماهُ أَ ْي ً
س ْم َعانَ الﱠ ِذي َ
ِ “ 14 :6
ً
ً
ً
وبطرس دائما يأتي أوالً؛ ويھوذا االسخريوطي دائما يأتي أخيرا .ھناك ثالث مجموعات تتكون كل
منھا من أربعة أسماء تبقى على حالھا ،حتى وإن تغير ترتيب األسماء في كل مجموعة )انظر مت
4 -2 :10؛ مر 19 -16 :3؛ أع .(13 :1
موضوع خاص :بطرس ،اإلنسان
 -Iعائلته
أ -عاشت عائلة بطرس في جليل األمم في مدينة بيت صيدا على الشاطئ الشمالي لبحر الجليل
)أو بحر طبرية ،يو  ،(44 :1ولكن من الواضح أنھم انتقلوا إلى كفرناحوم في وقت ما )مر ،21 :1
.(29
ب -والد بطرس كان اسمه يونا )مت  (17 :16أو يوحنا )يو 42 :1؛ .(17 -15 :21
ج -االسم المعطى له كان سمعان )مر  ،(36 ،30 ،29 ،16 :1والذي كان شائعا ً في فلسطين
في القرن األول .لقد كان الشكل اليھودي من االسم )) (Symeonأع 14 :15؛  2بط .(1 :1
غيّر يسوع اسمه إلى بطرس ) ،Petrosالتي تعني “الصخرة" ،وقصد بذلك أن يصف قوته
وثباته ورسوخه في النھاية( في مت 18 :16؛ مر 16 :3؛ لو 14 :6؛ ويو  .42 :1الشكل اآلرامي
صفَا )يو 42 :1؛  1كور 12 :1؛ 22 :3؛ 5 :9؛ 5 :15؛ غل 18 :1؛ ،9 :2
السمه ھوَ Cephas
ً
 .(14 ،11وغالبا ً ما يأتي ھذان االسمان مترافقان معا في العھد الجديد )مت 16 :16؛ لو 8 :5؛ يو
40 :1؛ 68 ،8 :6؛ 25 ،15 ،10 :18؛ .(15 ،11 ،7 ،3 -2 :21
ً
د -اسم شقيق بطرس كان أندراوس )مر  .(16 :1لقد كان تلميذا ليوحنا المعمدان )يو ،35 :1
 ،(40وفيما بعد مؤمنا ً بيسوع وأحد أتباعه )يو  .(37 -36 :1وھو من أتى بسمعان إلى يسوع )يو
 .(41 :1وبعد عدة أشھر التقاھم يسوع على بحر الجليل ودعاھم ألن يكونوا تالميذ مكرسين له
رسميا ً )مت 20 -18 :4؛ مر 18 -16 :1؛ ولو .(11 -1 :5
ھـ -كان متزوجا ً )مر 30 :1؛  1كور  ،(5 :9وليس ھناك ذكر لألوالد.
 -IIمھنته:
مستأجرين.
أ -كانت عائلة بطرس تمتلك عدة قوارب صيد وحتى كان لديھم خ ّدام
َ
ب -ربما كانت عائلة بطرس في شراكة مع يعقوب ويوحنا ،ووالدھما ،زبدي )لو .(10 :5
ج -عاد بطرس إلى مھنة الصيد لمدة وجيزة بعد موت يسوع )يو .(21
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 -IIIشخصيته:
أ -نقاط القوة عند بطرس
 -1لقد كان تابعا ً مخلصا ً ليسوع ،ولكنه كان مندفعا ً )مر 5 :9؛ يو .(11 -4 :13
 -2لقد حاول أن يبدي أعمال إيمان ،ولكنه غالبا ً ما كان يخفق )مثال ،السير على المياه،
مت .(31 -28 :14
 -3كان شجاعا ً ومستعداً للموت )مت 52 -51 :26؛ مر 47 :14؛ لو 51 -49 :22؛ يو
.(11 -10 :18
 -4يسوع ،بعد قيامته ،خاطبه شخصيا ً لكونه قائد االثني عشر الضعيف الثقة ،في يو ،21
وأتاح له فرصة التوبة واستعادة القيادة.
ب -نقاط الضعف عند بطرس:
 -1كانت لدية ميول أولية نحو الناموسية اليھودية:
أ -األكل مع اليونانيين )غل (21 -11 :2
ب -شرائع الطعام )أع (16 -9 :10
 -2وھو ،كما باقي الرسل جميعاً ،لم يفھم تعاليم يسوع الجذرية الجديدة ومضامينھا.
أ -مر 6 -5 :9
ب -يو 11 -6 :13؛ 11 10 :18
 -3أنّبه يسوع شخصيا ً وبشدة )مر 33 :8؛ مت (23 :16
الج ْث َس ْي َمانِي )مر :14
ُ -4و ِج َد نائما ً بدل أن يصلّي في أشد ساعات حاجة ومحنة يسوع في َ
42 -32؛ مت 46 -36 :26؛ لو (60 -40 :22
 -5أنكر عدة مرات أنه يعرف يسوع )مر 72 -66 :14؛ مت 75 -69 :26؛ لو -56 :22
62؛ يو (27 -25 ،18 -16 :18
 -IVقيادته لجماعة الرسل
أ -ھناك أربعة لوائح بأسماء الرسل )مت 4 -2 :10؛ مر 19 -16 :3؛ لو 16 -14 :6؛ أع .(13 :1
ويُوضع اسم بطرس دائما ً في رأس القائمة .كان االثني عشر مقسومين إلى ثالث أو أربع
مجموعات .أعتقد أن ھذا كان يعطيھم الفرصة كي يتناوبوا في الذھاب إلى بيوتھم وتفقّد عائالتھم.
ب -غالبا ً ما يكون بطرس الناطق الرسمي باسم جماعة الرسل )مت 20 -13 :16؛ مر -27 :8
30؛ لو .(21 -18 :9
ً
ھذه المقاطع كانت تُستخدم أيضا لتأكيد السلطة التي كان بطرس يتمتع بھا وسط الجماعة )مت :16
 .(18إال أنه في ھذا السياق نفسه ،وبّخه يسوع ألنه كان أداة في يد إبليس )مت 23 :16؛ مر :8
.(33
ً
وأيضا ،عندما كان التالميذ يتجادلون ع ّمن ھو األعظم ،لم يبدو أن بطرس كان من المفترض أن
يتب ّوأ ذلك المنصب )مت  ،28 -20 :29وخاصة اآلية 24؛ مر 37 -33 :9؛ .(45 -35 :10
ج -لم يكن بطرس قائد كنيسة أورشليم .بل كان يعقوب أخو يسوع ھو الذي يقودھا )أع 17 :12؛
13 :15؛ 18 :21؛  1كور 7 :15؛ غل 19 :1؛ .(12 ،9 :2
 -Vخدمته بعد قيامة يسوع
أ -دور بطرس القيادي نراه بوضوح في األصحاحات األولى من سفر أعمال الرسل.
 -1كان المترئّس لعملية اختيار بديل ليھوذا )أع .(26 -15 :1
 -2ألقى أول خطبة أو عظة في يوم الخمسين )أع .(2
 -3شفى َر ُجالً أَ ْع َرج ِم ْن بَ ْ
ط ِن أُ ﱢم ِه وكرز بالخطبة الثانية المدونة )أع 10 -1 :3؛ -11 :3
.(26
 -4تكلّم بشجاعة في المجمع في أع .4
 -5ترأس الكنيسة خالل تأديب حنانيا وسفيرة في أع .5
 -6تكلم في مجمع أورشليم في أع .11 -7 :15
 -7تُنسب إليه أيضا ً عدة أحداث ومعجزات أخرى في أعمال الرسل.
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ب -إال أن بطرس لم يجسّد دائما ً قيم ومضامين اإلنجيل.
 -1أبقى على ذھنية العھد القديم )غل .(14 -11 :2
 -2اضطر األمر إلى إعالن خاص لكي يشمل كَرْ نِيلِيُوسُ )انظر أعمال  (10واليونانيين
اآلخرين.
 -VIالسنوات الصامتة
أ -ھناك بعض معلومات ،إن ُوجدت على اإلطالق ،حول بطرس بعد مجمع أورشليم في أع 15
 -1غل 18 :1
 -2غل 21 -7 :2
 1 -3كور 12 :1؛ 22 :3؛ 5 :9؛ 5 :15
ب -تقليد الكنيسة الباكرة
 -1يُذكر استشھاد بطرس في روما في رسالة إكليمندس الروماني إلى كنيسة كورنثوس
عام  95م.
ً
 -2يذكر ترتليان ) 222 -150م (.أيضا استشھاد بطرس في روما على عھد نيرون )-54
 68م.(.
ُ
ُ
 -3يقول إكليمندس اإلسكندري ) (252أن بطرس استشھد قتِ َل في روما.
 -4يقول أوريجانوس ) 252م (.أن بطرس استُشھد صلباً ،ورأسه إلى األسفل ،في روما.
س كان
س” .ھذه الكلمة اليونانية تعني “ َرجُلي” .ونعلم من يو  42 -29 :1أن أَ ْند ََرا ُو َ
◙ “أَ ْند ََرا ُو َ
تلميذاً ليوحنا المعمدان وأنه عرّف أخيه بطرس على يسوع.
وب” .ھذا ھو االسم العبري “يعقوب” ) ،(BDB 784والذي يعني “الذي يخلف أو
◙ “يَ ْعقُ َ
يعقب" ،انظر تك  .26 :25ھناك رجالن يحمالن اسم يعقوب في الئحة االثني عشر .أحدھما شقيق
يوحنا )مر  (17 :3وأحد أعضاء الحلقة الداخلية )بطرس ،يعقوب ،ويوحنا( .وھذا شقيق يوحنا.
وحنﱠا” .كان ھذا شقيق يعقوب وأحد أعضاء حلقة التالميذ الداخلية .كتب خمسة أسفار في العھد
◙ “ي ُ َ
الجديد وعاش أكثر من كل الرسل.
س” .ھذا االسم اليوناني يعني “محب الخيل” .دعوته مدونة في يو .51 -43 :1
◙ “فِيلُبﱡ َ
يل الوارد ذكره في إنجيل
◙ “بَ ْرثُولَ َما ُو َ
س” .ھذا االسم يعني “ابن بطليموس” .قد يكون ھو نَثَنَائِ َ
يوحنا )يو 49 -45 :1؛ .(20 :21
◙ “ َمتﱠى” .االسم العبري )من  ،Mattithiahانظر  1أخ 31 :9؛ 18 :15؛ 5 :16؛ 21 ،3 :25؛
نح  (4 :8يعني “عطية يھوه” .وھذا االسم يشير إلى الوي )انظر مر .(17 -13 :2
◙ “تُو َما” .االسم العبري يعني “التوأم” أو “توأم ّي” )يو 16 :11؛24 :20؛ .(2 :21
وب بْنَ َح ْلفَى” .ھذا ھو االسم العبري “يعقوب” .ھناك رجالن يحمالن اسم يعقوب في قائمة
◙ “يَ ْعقُ َ
التالميذ االثني عشر .أحدھما ھو شقيق يوحنا )اآلية  (17وعنصر من الحلقة الداخلية )بطرس،
يعقوب ،ويوحنا( .ھذا المذكور ھنا يُعرف باسم “يعقوب الصغير” )مر .(17 :3
س ْم َعانَ الﱠ ِذي يُ ْدعَى ا ْل َغيُو َر” .النص اليوناني عند مرقس يقول “ ِس ْم َعان ْالقَان َِويﱡ ” )انظر أيضا ً
◙“ ِ
مت  .(4 :10ربما لم يشأ مرقس ،والذي كتب إنجيله إلى الرومان ،أن يستخدم الكلمة السياسية
الحسّاسة ،غيور ،التي كانت تشير إلى الحركة اليھودية المناوئة للرومان الناشطة كحرب عصابات.
أما لوقا فيدعوه مستخدما ً ھذه الكلمة )أع .(13 :1
أصل الكلمة قَان َِو ّ
ي له عدة احتماالت:
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 -1من منطقة في الجليل تُعرف باسم قانا
 -2من استخدام العھد القديم لكلمة كنعاني كتاجر
 -3من داللة عامة تشير إلى س ّكان كنعان األصليين
إن كانت التسمية عند لوقا صحيحة ،فإن كلمة غيور تكون من أصل آرامي تعني “المتح ّمس”
)أع  .(17 :1تالميذ االثني عشر الذين اختارھم يسوع كانوا من مجموعات متعددة متنوعة
متنافسة .كان سمعان من جماعة قومية تدافع عن فكرة قلب السلطة الرومانية باستخدام العنف.
وفي العادة ما كان ليمكن لسمعان ھذا والوي )أي ،متى ،جابي الضرائب( أن يلتقيا في نفس
الغرفة أبداً.
س
◙ “يَ ُھو َذا أَ َخا يَ ْعقُ َ
وب” .كان يُدعى أيضا ً “لَبﱠا ُوسُ ” )مت  (3 :10أو “يھوذا” )يو  .(22 :14تَ ﱠدا ُو َ
ولَبﱠا ُوسُ كالھما يعني “االبن المحبوب”.
ي” .ھناك شخصان اسمھما سمعان وشخصان اسمھما يعقوب وشخصان
اإل ْ
س َخ ْريُ ِ
وط ﱠ
◙ “يَ ُھو َذا ِ
ي له أصالن محتمالن:
اإلسْخَرْ يُو ِط ﱠ
اسمھما يھوذا .االسم ِ
 -1إنسان من قريوت )مدينة( في يھوذا )يش  ،23 :15ما يعني أنه اليھوذاوي الوحيد(
 -2اسم أبيه )يو 71 :6؛ (26 ،2 :13
" -3حامل الخنجر” أو القاتل المتعصّب ،الذي يعني أيضا ً أنه غيّور ،مثل سمعان .انظر
الموضوع الخاص“ :اإلسخريوطي" ،على .3 :27
سلﱢ ًما” .ھناك الكثير من التخمينات حول يھوذا ودوافعه .يذكره إنجيل يوحنا ويحطّ
ار ُم َ
ص َ
◙ “الﱠ ِذي َ
من قدره غالبا ً )71 :6؛ 4 :12؛ 39 ،26 ،2 :13؛  .(5 ،3 ،2 :18المسرحية المعاصرة “يسوع
المسيح النجم” تص ّوره على أنه تابع ليسوع أمين ولكن خائب األمل حاول أن يجبر يسوع على
القيام بالدور المفترض لمسيّا اليھود ،والذي كان قلب الحكم الروماني ،ومعاقبة األشرار ،وأن
يؤسس أورشليم لتكون حاضرة العالم .ولكن يوحنا يُصور دوافعه فيصفه بأنه جشع وماكر.
المشكلة األساسية ھي المسألة الالھوتية المتعلقة بسيادة ﷲ وإرادة اإلنسان الحرة .ھل
تالعب ﷲ أو يسوع بيھوذا؟ ھل يھوذا مسؤول عن أعماله إذا ما كان الشيطان قد سيطر عليه أو أن
ﷲ تنبأ بأنه سيُسلم يسوع وجعله يفعل ذلك؟ ال يتناول الكتاب المقدس ھذه المسائل بشكل مباشر .إن
ﷲ يمسك بزمام التاريخ؛ إنه يعرف بأحداث المستقبل ،ولكن البشر مسؤولين عن خياراتھم
وتصرّفاتھم .ﷲ عاد ٌل وليس متالعبا ً.
ھناك كتاب جديد يحاول أن يدافع عن يھوذا -وھو Judas: Betrayer or Friend of
 ،Jesusتأليف  ،William Klassenمن منشورات  ،Fortress Pressعام  .1996لست أوافق
الكاتب على رأيه ألن ھذا ينتقص من قيمة شھادة إنجيل يوحنا ،إال أن ھذا الكتاب شيّق ويحرّض
على التفكير.
فاندايك -البستاني19 -17 :6 :
17
ﱠ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
يع
ض ٍع َسھ ٍْل ھ َو َو َج ْم ٌع ِمن تَال ِمي ِذ ِه َو ُج ْمھُو ٌر كثِي ٌر ِمنَ الش ْع ِ
" َونَزَ َل َم َعھُ ْم َو َوقَفَ فِي َموْ ِ
ب ِمن َج ِم ِ
ض ِھ ْم َ 18وٱ ْل ُم َع ﱠذبُونَ
ُور َو َ
اح ِل ص َ
ص ْيدَا َء الﱠ ِذينَ َجا ُءوا لِيَ ْس َمعُوهُ َويُ ْشفَوْ ا ِم ْن أَ ْم َرا ِ
ْاليَھُو ِديﱠ ِة َوأُو ُر َشلِي َم َو َس ِ
19
اح ن َِج َس ٍةَ .و َكانُوا يَب َْرأُونَ َ .و ُكلﱡ ْال َج ْم ِع طَلَبُوا أَ ْن يَ ْل ِمسُوهُ ألَ ﱠن قُ ﱠوةً َكان ْ
َت ت َْخ ُر ُج ِم ْنهُ َوتَ ْشفِي
ِم ْن أَرْ َو ٍ
ْال َج ِمي َع”.
 .17 :6ھذه تتوازى مع مت  25 -24 :4ومر  .8 -4 :3تمھّد ھذه للعظة التي تدعى “العظة على
ض ٍع َسھْل” في لوقا.
الجبل” في متى  7 -5و"العظة فِي َموْ ِ
س ٍةَ .و َكانُوا يَ ْب َرأُونَ ” .في األناجيل ھناك
“ 18 :6يُ ْ
اح نَ ِج َ
شفَ ْوا ِمنْ أَ ْم َر ِ
اض ِھ ْمَ ،وا ْل ُم َع ﱠذبُونَ ِمنْ أَ ْر َو ٍ
ً
تمييز بين من ھو مريض جسديا ومن تلبّسته األرواح النجسة .انظر الموضوع الخاص“ :األرواح
النجسة" ،على  33 :4والتعليقات على طرد األرواح على  .35 :4رغم أن قوى األرواح الشريرة
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قد تسبب أعراضا ً جسدية ،فإن الشفاء من كل منھما أمر مختلف .لقد شفى يسوع جميع من أُحضروا
إليه .ونعلم من روايات أخرى أن الشفاء كان يستند أحيانا ً على:
 -1إيمان الشخص المريض
 -2إيمان أصدقاء الشخص المريض
 -3وأحيانا ً كان الشفاء يأتي بدون وجود إيمان على اإلطالق )يو 9 -1 :5أ(
الشفاء الجسدي لم يكن يعني دائما ً أو يدل ضمنا ً على خالص روحي فوري مباشرة )انظر يو
.(9
19 :6
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

"ألَنﱠ قُ ﱠوةً َكانَتْ ت َْخ ُر ُج ِم ْنهُ"
"ألَنﱠ قُد َْرةً َكانَتْ ت َْخ ُر ُج ِم ْنهُ"
"ألَنﱠ قُ ﱠوةً َكانَتْ ت َْخ ُر ُج ِم ْنهُ"
"ألَنﱠ قُ ﱠوةً كانَتْ تَ ْنبَ ِع ُ
ث منهُ"

ماض متصل )مجھول الصيغة معلوم المعنى( في األسلوب الخبري .قوة الروح القدس كانت
ھذا
ٍ
ساكنة في يسوع وكانت تتدفق منه نحو اآلخرين عند الحاجة )17 :5؛ 46 :8؛ مر  .(30 :5الخدمة
كانت تُخرج شيئا ً من يسوع.
فاندايك -البستاني26 -20 :6 :
21
20
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ين أل ﱠن لك ْم َملكوتَ ﷲِ .طوبَاك ْم أيﱡھَا ال ِجيَا ُ
ال» :طوبَاك ْم أيﱡھَا ال َم َسا ِك ُ
ع
" َو َرفَ َع َع ْينَ ْي ِه إِلَى تَالَ ِمي ِذ ِه َوقَ َ
22
َض ُك ُم النﱠاسُ َوإِ َذا
اآلنَ ألَنﱠ ُك ْم تُ ْشبَعُونَ  .طُوبَا ُك ْم أَيﱡھَا ْالبَا ُكونَ اآلنَ ألَنﱠ ُك ْم َستَضْ َح ُكونَ  .طُوبَا ُك ْم إِ َذا أَ ْبغ َ
ان23 .ٱِ ْف َرحُوا فِي َذلِكَ ْاليَوْ ِم َوتَھَلﱠلُوا
اإل ْن َس ِ
ير ِم ْن أَجْ ِل اب ِْن ِ
أَ ْف َر ُزو ُك ْم َو َعيﱠرُو ُك ْم َوأَ ْخ َرجُوا ا ْس َم ُك ْم َك ِشرﱢ ٍ
24
َظي ٌم فِي ال ﱠس َما ِء .ألَ ﱠن آبَا َءھُ ْم ھَ َك َذا َكانُوا يَ ْف َعلُونَ بِاألَ ْنبِيَا ِءَ .ولَ ِك ْن َو ْي ٌل لَ ُك ْم أَيﱡھَا
فَھ َُو َذا أَجْ ُر ُك ْم ع ِ
25
ﱠاح ُكونَ
األَ ْغنِيَا ُء ألَنﱠ ُك ْم قَ ْد نِ ْلتُ ْم َعزَ ا َء ُك ْمَ .و ْي ٌل لَ ُك ْم أَيﱡھَا ال ﱠشبَاعَى ألَنﱠ ُك ْم َستَجُو ُعونَ َ .و ْي ٌل لَ ُك ْم أَيﱡھَا الض ِ
26
اس َح َسنا ً .ألَنﱠهُ ھَ َك َذا َكانَ آبَا ُؤھُ ْم
اآلنَ ألَنﱠ ُك ْم َستَحْ زَ نُونَ َوتَ ْب ُكونَ َ .و ْي ٌل لَ ُك ْم إِ َذا قَ َ
ال فِي ُك ْم َج ِمي ُع النﱠ ِ
يَ ْف َعلُونَ بِاألَ ْنبِيَا ِء ْال َك َذبَ ِة”.
َ “ 20 :6رفَ َع َع ْينَ ْي ِه إِلَى تَالَ ِمي ِذ ِه” .يُلقي يسوع ھذه العظة على تالميذه ،بينما في متى نجده يخاطب
بھا مجموعات مختلفة في الحشد الكبير.
سا ِكينُ ” .يربط متى ھذه السلسلة من التطويبات )مت  (12 -1 :5بالحياة
◙ “طُوبَا ُك ْم أَيﱡ َھا ا ْل َم َ
الروحية ،بينما الصيغة المختصرة عند لوقا تبدو مرتبطة باألحوال االجتماعية )أي ،الفر ،الجوع،
البكاء ،الكراھية ،انظر اآليات .(22- 20
ھذه الكلمة ) (makariosتعني “مغبوط” أو “ ُمشرﱠف” )انظر اآليات  .(22 -20كلمة
“مغبوط” تأتي من “الغبطة” .إن السعادة التي يمنحھا ﷲ للمؤمنين ال تستند إلى ظروف مادية بل
إلى فرح داخلي .ليس من أفعال في ھذه العبارات واألقوال .إنھا ھتافية خطابية في شكلھا كما في
اللغة اآلرامية والعبرية )مز  .(1 :1ھذه الغبطة ھي بآن معا ً موقف حال ّي نحو ﷲ والحياة وأيضا ً
رجاء أخروي.
◙ “ َملَ ُكوتَ ﷲِ” .عبارة “ َملَ ُك ُ
ت” أو “ َملَ ُكوتَ ﷲِ” تُستخدم أكثر من  100مرة في
اوا ِ
وت ال ﱠس َم َ
األناجيل .إن متى ،الذي يكتب إلى أناس من خلفية يھودية وكانوا حريصين إزاء لفظ اسم ﷲ بسبب
خر  ،7 :20غالبا ً ما كان يستخدم عبارة “ َملَ ُك ُ
ت" ،رغم أنه في مت 33 :6؛ :28 :12
اوا ِ
وت ال ﱠس َم َ
24 :19؛  ،43 ،31 :21يستخدم حتى عبارة “ َملَ ُكوتَ ﷲِ” .ولكن إنجيل مرقس ) (14 :10وإنجيل
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لوقا ُكتبا لليونانيين .العبارتان مترادفتان )انظر كتاب  ،New Testament Theologyص-151 .
 ،152تأليف .(Frank Stagg
يضع  ،M. R. Vincentفي كتابه  ،Word Studies in the New Testamentالئحة
باألماكن التي يعتقد أن الملكوت ھو حاضر ومستقبلي بآن معا ً:
 -1حاضر -مت 12 :11؛ 28 :12؛19 :16؛ لو 20 :11؛ 16 :16؛  21 :17واألمثال :مثل
الزارع ،والزوان ،والخميرة ،والشبكة.
 -2مستقبلي -دا 27 :7؛ مت 43 :13؛ 38 :19؛ 34 :25؛ 29 :26؛ مر 47 :9؛  1كور :6
9؛  2بط 11 :1؛ رؤ ) ،20ص.(161 .
شبَ ُعونَ ” .ال يذكر لوقا بشكل واضح متى ستُلبى ھذه
“ 21 :6طُوبَا ُك ْم أَيﱡ َھا ا ْل ِجيَا ُع اآلنَ  ،ألَنﱠ ُك ْم تُ ْ
الحاجات أو تتغير ھذه الظروف .ھل ھو في المستقبل ،ولكن في ھذه الحياة )إذ أن لوقا يستخدم كلمة
“اآلنَ ” مرتين في اآلية  21ومرتين في اآلية  (25أم سيكون ذلك في بيئة أخروية )كما في البيئة
األخروية المستقبلية في التطويبات عند متى ،مت (11 -10 :5؟ الفكرة ھي أن أولئك الذين يؤمنون
بالمسيح ويتكلون عليه سيُباركون ويُكافئون ماديا ً )الموازاة عند متى تركز على مستقبل روحي(.
الخالص يبدل كل شيء في نھاية األمر .معظم المؤمنين في الكنيسة األولى في أورشليم كانوا فقراء
)وكان ھذا أحد األسباب التي دفعت بولس إلى أن يجمع تقدمات وتبرعات لھم من الكنائس
اليونانية( .ال يعد لوقا بأن اإلنجيل سيغير فوريا ً ظروف المرء المادية ،والمالية ،أو الثقافية ،بل يؤكد
أنه سيبدل في الحال موقف المرء ورجاءه.
 .22 :6كانت ھناك وال تزال مضاعفات تصيب المرء من جرّاء إتباعه ليسوع في عالم ساقط )مت
 .(11 -10 :5ھذه البركة أو الطوبى مختلفة عن غيرھا وذلك لوجود ظرف شرطي -االضطھاد أو
البغضاء )أع 22 :14؛ رو 4 -3 :5؛ 17 :8؛ فيل 29 :1؛  1تس 3 :3؛  2تيم 12 :3؛ يع -2 :1
4؛  1بط 14 :3؛ 19 -12 :4؛ رؤ 7 :11؛  .(7 :13ھذه التطويبات أو البركات المعلنة ھي لآلن
وفي النھاية في بيئة أخروية )في السماء ،انظر اآلية .(23
ان” .انظر التعليق على .5 :6
اإل ْن َ
س ِ
◙ “ا ْب ِن ِ
ماض بسيط .مواقف المؤمنين وتصرفاتھم وسط
“ 23 :6اِ ْف َر ُحوا ....تَ َھلﱠلُوا” .ھذان كالھما أمر
ٍ
الضيق واالضطھاد والرفض والتعذيب ھي شھادة قوية على خالصھم ودينونة ل ُمضطَ ِھديھم.
◙ “ألَنﱠ آبَا َء ُھ ْم ھ َك َذا َكانُوا يَ ْف َعلُونَ بِاألَ ْنبِيَا ِء” .االضطھاد الديني ليس أمراً جديداً .أولئك الذين
يمارسونه يعتقدون أنھم يخدمون ﷲ )يو  .(2 :16واليھود لھم با ٌ
ع طوي ٌل في ھذا النوع من
االضطھاد )عب .(40 -36 :11
ولكن ھناك معنى ضمني بأن تالميذ يسوع ھم األنبياء الجدد .لقد كانوا يتنبأون بالنبأ ﷲ
السار.
ُ
ُ
الناطقون باسم ﷲ في العھد القديم نبذوا واضط ِھدوا واآلن نفس األمر يجري مع يسوع
وأتباعه.
واحسْرتاه/واأَ َسفاه” .كانت ھذه صيغة نبوية تُستخدم في
َ “ 24 :6و ْي ٌل” .الكلمة ) (ouaiتعني “ َ
السبعينية الستھالل ترنيمة جنائزية تشير إلى الدينونة .ھذه لوازم منطقية )موازاة ِطباقية متعاكسة
تماما ً( للبركات .لوقا ھو اإلنجيل الوحيد الذي يدون ھذا القسم الذي يشير إلى لعنة )اآليات -24
 .(26وھذا أمر مدھش ،وخاصة إن كان متى يقوم عن عمد بإجراء مقارنة مع موسى ألن ھذا
النمط يعكس تث ) 28 -27قسم اللعنات والبركات(.
◙ “األَ ْغنِيَا ُء” .األغنياء يُفرزون خارجا ً بسبب أوھامھم باالكتفاء الذاتي“ .الويالت” ھي عكس
“البركات”.
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لعنةً.

طرق ﷲ تختلف عن طرقنا )أش  .(9 -8 :55ما يبدو ازدھاراً ورخا ًء قد يكون في الواقع

◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

"نِ ْلتُ ْم عَزَا َء ُك ْم"
"نِ ْلتُ ْم عَزَا َء ُك ْم"
"نِ ْلتُم عَزا َء ُكم"
ص ْبتم عَزا َءكم"
"أُ َ

ھذا حاضر مبني للمعلوم في األسلوب الخبري .الحظ التوجه “في ھذه الحياة” )مت ،2 :6
 (16 ،5في ھذه العبارة )وفي الويالت الثالثة التالية أيضا ً(.
اح ُكونَ ” .يبدو أن ھذه تشير إلى المرح السطحي المتعلق بالراحة
َ “ 25 :6و ْي ٌل لَ ُك ْم أَيﱡ َھا ال ﱠ
ض ِ
األرضية الدنيوية .ھذه الويالت ھي النقيض من بركات يسوع للمؤمنين )اآلية .(23
سنًا” .ھذه اآلية ھي بعكس اآلية  .23التوازن الالھوتي لھذا
س َح َ
“ 26 :6إِ َذا قَا َل فِي ُك ْم َج ِمي ُع النﱠا ِ
القول نجده في  1تيم  .7 :3علينا أال نسعى وراء محاباة أو تھليل العالم بأي ثمن ،بل علينا أن
نحاول أن نزيل ما يجعلنا عرضة لالنتقاد وذلك من أجل تيسير الكرازة والخدمة.
فاندايك -البستاني36 -27 :6 :
28
27
َ
َ
َ
ﱡ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
صلوا
اركوا ال ِعنِيك ْم َو َ
" »لَ ِكنﱢي أَقُو ُل لَ ُك ْم أَيﱡھَا السﱠا ِمعُونَ  :أ ِحبﱡوا أعدَا َءك ْم أحْ ِسنوا إِلى ُم ْب ِغ ِ
ضيك ْم بَ ِ
29
ض َربَكَ َعلَى خَ ﱢدكَ فَا ْع ِرضْ لَهُ اآلخَ َر أَيْضا ً َو َم ْن أَخَ َذ ِردَا َءكَ فَالَ
ألَجْ ِل الﱠ ِذينَ يُ ِسيئُونَ إِلَ ْي ُك ْمَ .م ْن َ
تَ ْمنَ ْعهُ ثَوْ بَكَ أَيْضا ًَ 30 .و ُكلﱡ َم ْن َسأَلَكَ فَأ َ ْع ِط ِه َو َم ْن أَخَ َذ الﱠ ِذي لَكَ فَالَ تُطَالِ ْبهَُ 31 .و َك َما تُ ِري ُدونَ أَ ْن يَ ْف َع َل
النﱠاسُ بِ ُك ُم ا ْف َعلُوا أَ ْنتُ ْم أَيْضا ً بِ ِھ ْم ھَ َك َذاَ 32 .وإِ ْن أَحْ بَ ْبتُ ُم الﱠ ِذينَ ي ُِحبﱡونَ ُك ْم فَأَيﱡ فَضْ ٍل لَ ُك ْم؟ فَإ ِ ﱠن ْال ُخطَاةَ أَيْضا ً
ي ُِحبﱡونَ الﱠ ِذينَ ي ُِحبﱡونَھُ ْمَ 33 .وإِ َذا أَحْ َس ْنتُ ْم إِلَى الﱠ ِذينَ يُحْ ِسنُونَ إِلَ ْي ُك ْم فَأَيﱡ فَضْ ٍل لَ ُك ْم؟ فَإ ِ ﱠن ْال ُخطَاةَ أَيْضا ً
يَ ْف َعلُونَ ھَ َك َذاَ 34 .وإِ ْن أَ ْق َرضْ تُ ُم الﱠ ِذينَ تَرْ جُونَ أَ ْن تَ ْست َِر ﱡدوا ِم ْنھُ ْم فَأَيﱡ فَضْ ٍل لَ ُك ْم؟ فَإ ِ ﱠن ْال ُخطَاةَ أَيْضا ً
يُ ْق ِرضُونَ ْال ُخطَاةَ لِ َك ْي يَ ْست َِر ﱡدوا ِم ْنھُ ُم ْال ِم ْث َل35 .بَلْ أَ ِحبﱡوا أَ ْعدَا َء ُك ْم َوأَحْ ِسنُوا َوأَ ْق ِرضُوا َوأَ ْنتُ ْم الَ تَرْ جُونَ
ار36 .فَ ُكونُوا
َشيْئا ً فَيَ ُكونَ أَجْ ُر ُك ْم َع ِظيما ً َوتَ ُكونُوا بَنِي ْال َعلِ ﱢي فَإِنﱠهُ ُم ْن ِع ٌم َعلَى َغي ِْر ال ﱠشا ِك ِرينَ َواألَ ْش َر ِ
ُح َما َء َك َما أَ ﱠن أَبَا ُك ْم أَيْضا ً َر ِحي ٌم”.
ر َ
َان لِل ﱠس ْم ِع فَ ْليَ ْس َم ْع” التي في 8 :8؛
“ 27 :6أَقُو ُل لَ ُك ْم أَيﱡ َھا ال ﱠ
سا ِم ُعونَ ” .ھذه توازي عبارة “ َم ْن لَهُ أُ ْذن ِ
35 :14؛ مر 23 ،9 :4؛ رؤ 29 ،17 ،11 ،7 :2؛ 22 ،13 ،6 :3؛  .9 :13وحدھم أولئك الذين
فيھم سكنى الروح القدس والحسّاسين المنتبھين إلى إيحاءاته يمكنھم أن يفھموا ھذه الحقائق الروحية
ألنھا مختلفة عن حقائق العالم.
باستخدامه ھذه العبارة ،يُظھر لوقا أن الجماعة التي يخاطبھا يسوع )التالميذ( بھذه األقوال
)اآليات  (38 -27مختلفة عن تلك التي في اآليات َ ") 26 -24و ْي ٌل لَ ُك ْم"(.
◙ “أَ ِحبﱡوا أَ ْعدَا َء ُك ْم” .كل أفعال األمر في ھذا القسم تتعلّق بموقف محبة متفانية باذلة للنفس ):6
35؛ مت  .(44 :5أنّى للمؤمنين أن يفعلوا ذلك؟
ضي ُك ْم )اآلية (27
 -1أَحْ ِسنُوا إِلَى ُم ْب ِغ ِ
ار ُكوا الَ ِعنِي ُك ْم )اآلية (28
 -2بَ ِ
َ
ﱠ
ﱡ
صلوا ألجْ ِل ال ِذينَ ي ُِسيئُونَ إِلَ ْي ُك ْم )اآلية (28
َ -3
 -4ا ْع ِرضْ خَ ﱢدكَ اآلخَ َر )اآلية (29
 -5الَ تَ ْمنَ ْعهُ ثَوْ بَكَ )اآلية (29
ُ -6كلﱡ َم ْن َسأَلَكَ أَ ْع ِط ِه )اآلية (30
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يجب أن نصنع ھكذا حتى في ظل سوء معاملة اآلخرين لنا .إننا نسلك على ھذا النحو بفضل ما
نحن عليه لكوننا في المسيح ،وليس بحسب المعاملة التي نتلقاھا .إن شھادتنا في المحبة المتفانية
الباذلة للنفس تكون أقوى بكثير في وجه سوء المعاملة )أي ،رفض المسيح وموته(.
تقديم لوقا لعظة يسوع تتناول القضايا واالھتمامات االجتماعية اآلن .كيف نحيا كمؤمنين
ھو أمر حاسم في تحقيق ھدف الكنيسة )لو 47 :24؛ مت 20 -18 :28؛ أع .(8 :1
سيئُونَ إِلَ ْي ُك ْم” .إن قام المؤمنون بعمل عدائي أو انتقموا ألنفسھم ،فإنھم
َ “ 28 :6
صلﱡوا ألَ ْج ِل الﱠ ِذينَ يُ ِ
يفقدون البركة ،والفرح ،والطمأنينة .إن الغضب ،والبغضاء ،وعواطف وانفعاالت الجسد األخرى
يمكن أن تسلب حتى المؤمنين السالم والطمأنينة .وقد تفتح أيضا ً بابا ً روحيا ً أمام إبليس ليھاجمنا.
يجب أن نسلّم آالمنا  .غالبا ً ما تكسر محبتنا الحواجز وتمنحنا فرصة للشھادة )رو .(21 -14 :12
مغفرتنا لآلخرين تبعث الفرح فينا وتؤجّج في المسيئين الشعور بالذنب.
ب” .تشير الكلمة األولى إلى الرداء الخارجي ،الذي كانوا يستخدمونه في النوم.
ِ “ 29 :6ردَا َء ....ثَ ْو َ
ً
كان ھذا ھو الرداء الذي يحتفظ به نھارا من يكون قد اقترض ماالً ليؤ ّكد أنه سيدفع القرض في العھد
القديم )خر 26 -25 :22؛ تث .(17 -10 :24
الكلمة الثانية تشير إلى الرداء الداخلي الذي يُلبس على البدن .لقد كانت أطوالھا مختلفة.
وربما كانت تشبه ثيابنا الداخلية الحديثة مشتملة على قسم علوي وسروال تَحْ تِ ّي.
 .31 :6ھذا مبدأ عالمي إيجابي يتجاوز بكثير الحضّ في العھد القديم في ال  .18 :19الموازاة عند
متى ھي في  12 :7والتي يدون فيھا متى قول يسوع بأن ھذا الموقف أو التصرف يحقق كل
الناموس واألنبياء.
 .34 -32 :6ھذه سلسلة من الجمل الشرطية )األولى من الفئة األولى؛ واألخريتان من الفئة الثالثة(
وھي تقارن محبّتنا بمحبة العالم .وربما نجد في يومنا ھذا بعض أمثلة أخرى تكون مالئمة أكثر:
 -1مغفرتنا ومحبتنا بينما نقود السيارة
 -2مساعدتنا التي نق ّدمھا لآلخرين بدون المطالبة بوصل استالم من أجل اقتطاع
الضرائب
 -3محبتنا وصلواتنا من أجل الطوائف األخرى
 -4مساعدتنا التي نقدمھا عندما نلتقط نفايات جارنا التي طارت إلى باحتنا بدون أن
نجعل من األمر مشكلة كبيرة.
“ 35 :6أَ ِحبﱡوا أَ ْعدَا َء ُك ْم” .ھذا أمر حاضر آخر مبني للمعلوم ،وھو مطلب دائم من المؤمنين )انظر
اآليات .(34 -32
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

ش ْيئًا"
"الَ ت َْر ُجونَ َ
ض"
"دُونَ أَنْ تَأْ ُملُوا ا ْ
ستِيفَا َء ا ْلقَ ْر ِ
راجينَ شيئًا"
" َغ َ
ير ِ
غير ُمؤَ ﱢملينَ شيئًا"
" َ

في  ، The New Testament: An American Translationالذي وضعه Edgar J.
 ،Goodspeedنجد العبارة “دون أن تيأسوا” .وھذا المعنى نفسه نجده في The RSV
 Interlinear Greek-English New Testamentالذي وضعه  ،Alfred Marshallص.
.251
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ال نجد ھذه الكلمة في العھد الجديد إال ھنا .ترجمات الكتاب المقدس المختلفة تؤكد أن الموازاة لـ “إِ ْن
أَ ْق َرضْ تُ ُم الﱠ ِذينَ تَرْ جُونَ ) (elpizōأَ ْن تَ ْست َِر ﱡدوا ِم ْنھُ ْم” في اآلية  34تتطلب مرادفا ً )انظرGreek-
 ،English Lexiconتأليف  ،Louw and Nidsالمجلد  ،1ص ،(357 .ولكن ھذا المعنى لھذه
الكلمة لم يسبق أن استُخدم قبالً.
مھما يكن من أمر ،إن الكلمة مستخدمة في السبعينية بمعنى “ييأس” أو “يكون يائسا ً” )أش :29
19؛ مكابيين الثاني  ،(18 :9وأيضا ً بنفس المعنى في البردية المصرية )انظر كتاب Moulton
 ،and Milliganبعنوان  ،The Vocabulary of the Greek Testamentص .(56 .لقد
كانت مصطلحا ً طبيا ً يشير إلى المرض الفظيع الميئوس من شفائه ،ما يعطي تصديقا ً أكبر لكلمة
“ييأس”.
ھناك خيار آخر ،وھو أن تكون العبارة ال تل ّمح إلى  36 -35 :25بما يتعلق بإقراض المال
لشريك في عھد مقابل فائدة.
◙ “تَ ُكونُوا بَنِي ا ْل َعلِ ﱢي” .يجب أن نكون مثاالً عن مواصفات ﷲ في المحبة والعطاء العائلي ،ال أن
نكون متمحورين على الذات ،على مبدأ “أنا أوالً” الذي يميز ) (1البشرية الساقطة ،أو )(2
األشرار )انظر اآلية 36؛ مت .(45 :5
◙ “فَإِنﱠهُ ُم ْن ِع ٌم َعلَى َغ ْي ِر الشﱠا ِك ِرينَ َواألَش َْرا ِر” .يا له من قول استثنائي! الحمد الذي ليس فيه ثأر
أو انتقام .الرجاء الوحيد للخطأة ھو شخص ﷲ غير المتبدل ،الكريم ،الرحوم ،والمحب )انظر اآلية
36؛ مل .(6 :3
 .36 :6ھذه اآلية ھي )أمر حاضر متوسط ]مجھول الصيغة معلوم المعنى [( مرتبط باآليات -32
 .35علينا أن نسلك أمام العالم كما ن ّدعي ونؤكد أننا نؤمن .األعمال أعلى صوتا ً من الكلمات.
تُستخدم الصفة “رحيم” أو “رؤوف” مرتين فقط في العھد الجديد )يع  ،11 :5حيث تصف
ﷲ أيضاً ،رو 11 :12؛  2كور  ،(3 :1ولكن االسم يُستخدم عدة مرات حيث تصف ما ينبغي على
المؤمنين أن يفعلوه )في 1 :2؛ كول .(12 :3
ھناك احتمال شيّق بأن كلمات يسوع ھذه ،المدونة في  ،36 :6تعكس ترجوم يوناثان-
المنحول لالويين  ،28 :22بينما الموازاة في مت  48 :5تعكس الترجوم من ال ) 27 :22انظر
كتاب ] Gospels and Acts An Aramaic Approach to theالطبعة الثالثة[ ،ص،181 .
للكاتب  ،M. Blackالمذكورة في  ،The Books and the Parchmentsص ،128 .للكاتب F.
 .(F. Bruceعلى األرجح أن يسوع ألقى ھذه العظات باآلرامية .ويقول تقليد الكنيسة الباكرة أن
المصدر “) ”Qأقوال يسوع التي استخدمھا متى ولوقا( كان قد كتبھا متى باآلرامية.
فاندايك -البستاني38 -37 :6 :
38
37
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ضى َعل ْيك ْم .اِغفِرُوا يُغفرْ لك ْم .أعطوا ت ْعطوْ ا
" َوالَ تَ ِدينُوا فَالَ تُدَانُوا .الَ تَ ْقضُوا َعلى أ َح ٍد فال يُق َ
س ْال َكي ِْل الﱠ ِذي بِ ِه تَ ِكيلُونَ يُ َكا ُل لَ ُك ْم«“.
َك ْيالً َجيﱢداً ُملَبﱠداً َم ْھ ُزوزاً فَائِضا ً يُ ْعطُونَ فِي أَحْ َ
ضانِ ُك ْم .ألَنﱠهُ بِنَ ْف ِ
 .38 -37 :6ھذا القسم يتناول نفس مادة الموضوع المدون في متى  ،7الذي يتحدث عن موقفنا نحو
اآلخرين ،داخل وخارج عائلة ﷲ.
ضوا” .ھذان أمران حاضران مبنيان للمعلوم مع أداة نفي ،ما يعني عادةً
“ 37 :6الَ تَ ِدينُوا ....الَ تَ ْق ُ
إيقاف عمل آخ ٍذ في الحدوث لتوه .لدى المسيحيين نزعة إلى انتقاد بعضھم البعض .ھذه اآلية غالبا ً
ما يُستشھد بھا للبرھان على أنه يجب على المسيحيين أال يدينوا بعضھم بعضا ً على اإلطالق .ولكن
مت 15 ،6 ،5 :7؛  1كور 12 -1 :5؛ و 1يو  6 -1 :4تُظھر أن يسوع كان يفترض أن المؤمنين
يُث ّمنون ويُق ّدرون بعضھم بعضا ً روحيا ً .موقف المرء ودوافعه ھي المفاتيح )غل 1 :6؛ رو -1 :2
11؛ 23 -1 :14؛ يع .(12 -11 :4
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الكلمة اليونانية “يدين/يقاضي” ھي المصدر األتيمولوجي لكلمة “ناقد” .يبدو أنھا تدل على
روح انتقادية ،إدانية ،مليئة بالبر الذاتي تجعل المرء يدين اآلخرين بشدة أكبر مما يدين نفسه .إنھا
تركز على مجموعة من الخطايا أكثر من مجموعة أخرى من الخطايا.
إنھا روح تبرر أخطاء المرء الذاتية ،ولكنھا ال تبرر أخطاء اآلخرين ) 2صم .(9 -1 :12
موضوع خاص :ھل ينبغي على المسيحيين أن يدينوا بعضھم بعضاً؟
يجب أن نتناول ھذه المسألة بطريقتين:
 -1يُح َذر المؤمنون لئال يدين بعضھم بعضا ً )مت 5 -1 :7؛ لو 42 ،37 :6؛ رو 11 -1 :2؛
يع (12 -11 :4
 -2ي ّ
ُحث المؤمنون على تقدير القادة والرؤساء )مت 16 -15 ،6 :7؛  1كور 29 :14؛  1تس
21 :5؛  1تيم 13 -1 :3؛ و 1يو (6 -1 :4
بعض المعايير للتقييم الصحيح يمكن أن تكون مفيدة:
 -1التقييم يجب أن يكون بھدف اإلقرار والتأكيد )انظر  1يو “ -1 :4االمتحان” برأي يميل
إلى الموافقة والتأييد(
 -2التقييم يجب أن يكون بتواضع ولطف )غل (1 :6
 -3يجب أال يركز التقييم على قضايا التضليل الشخصية )رو 23 -1 :14؛  1كور 13 -1 :8؛
(33 -23 :10
 -4التقييم يجب أن يعين ويحدد أولئك القادة الذين “بال لوم” من داخل الكنيسة أو الجماعة )1
تيم .(3
ضى َعلَ ْي ُك ْم” .كال ھاتين العبارتين تحوي نفيا ً مضاعفا ً مشدداً.
◙ “فَالَ تُدَانُوا ....فَالَ يُ ْق َ
◙ “اِ ْغفِ ُروا يُ ْغفَ ْر لَ ُك ْم” .ھذا أمر حاضر آخر مبني للمعلوم .االثنان األوالن منفيان ،ولكن الثالث
والرابع إيجابيان .ال يجب فقط انتفاء اإلدانة والشجب ،بل إنه أمر لحاسم أيضا ً وجود المغفرة .وھذا
يُشابه ما يقوله ﷲ أليوب في األصحاح  42عن كيف يجب على أيوب أن يتصرف نحو أصدقائه
الثالثة.
ھذه اآلية تحوي على حقيقة ھامة جداً طالما تكررت في العھد الجديد )مت 7 :5؛ -14 :6
15؛ 35 :18؛ مر 25 -24 :4؛ 25 :11؛ يع 13 :2؛ و .(9 :5طريقة سلوك المؤمنين نحو
اآلخرين ھي انعكاس للطريقة التي تصرف بھا ﷲ معھم .وھذا ال يعني إبطال الحقيقة الكتابية التي
ھي التبرير باإليمان .المقصود بذلك ھو تأكيد الموقف ونمط الحياة الصحيحين عند أولئك الذين ُغفر
لھم كثيراً ومجّانا ً .الحياة األبدية لھا ميزات جديرة بأن تُالحظ وتُراعى وتُحفظ.
“ 38 :6تُ ْعطَ ْوا” .ھذه استعارة مستمدة من السوق التجارية .الكياسة واللطف تنشأ عن الكياسة
واللطف.
ضانِ ُك ْم” .كان التُجّار أو الباعة في تلك الحقبة غالبا ً ما يحملون بضائع جافّة
◙ “يُ ْعطُونَ فِي أَ ْح َ
)قمح ،طحين ،فاصولياء( في طيّة في ردائھم ،تُش ّكل مع الحزام فوقھا جيبا ً.
س ا ْل َك ْي ِل الﱠ ِذي بِ ِه تَ ِكيلُونَ يُ َكا ُل لَ ُك ْم” .عدد المتوازيات التي في إنجيل متى التي تستخدم ھذا
◙ “بِنَ ْف ِ
المثل الشائع مذھلة )7 :5؛ 15 -14 :6؛  .(35 :18كان ھذا قوالً مأثوراً شائعا ً في ثقافة ذلك
العصر.
األفعال المبنية للمجھول المستخدمة في كل اآليات  38 -37تشير إلى عمل ﷲ في:
 -1اإلدانة
 -2القضاء
 -3المغفرة
 -4العطاء
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 -5المكايلة
ً
طريقة تعاملنا مع اآلخرين تعطي دليال على عالقتنا مع ﷲ .إننا نحصد ما نزرع )غل .(7 :6
فاندايك -البستاني45 -39 :6 :
40
39
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْس التﱢ ْل ِميذُ
ْ
ُ
ُ
َان فِي ُحف َر ٍة؟ لَي َ
ض َر َ
" َو َ
ب لَھُ ْم َمثَالً» :ھَلْ يَ ْق ِد ُر أ ْع َمى أ ْن يَقو َد أ ْع َمى؟ أ َما يَ ْسقط ِ
االثن ِ
ار َكا ِمالً يَ ُك ُ
ك
ون ِم ْث َل ُم َعلﱢ ِم ِه41 .لِ َما َذا تَ ْنظُ ُر ْالقَ َذى الﱠ ِذي فِي َعي ِْن أَ ِخي َ
ص َ
ض َل ِم ْن ُم َعلﱢ ِم ِه بَلْ ُكلﱡ َم ْن َ
أَ ْف َ
42
ُ
ج
َوأَ ﱠما ْالخَ َشبَةُ الﱠتِي فِي َع ْينِ َ
ك فَالَ تَ ْفطَ ُن لَھَا؟ أَوْ َك ْيفَ تَ ْق ِد ُر أَ ْن تَقُ َ
ول ألَ ِخيكَ :يَا أَ ِخي َد ْعنِي أ ْخ ِر ِ
ك
ْالقَ َذى الﱠ ِذي فِي َع ْينِكَ َوأَ ْنتَ الَ تَ ْنظُ ُر ْالخَ َشبَةَ الﱠتِي فِي َع ْينِكَ  .يَا ُم َرائِي! أَ ْخ ِرجْ أَ ﱠوالً ْالخَ َشبَةَ ِم ْن َع ْينِ َ
ْص ُر َجيﱢداً أَ ْن تُ ْخ ِر َج ْالقَ َذى الﱠ ِذي فِي َعي ِْن أَ ِخيكَ .
َو ِحينَئِ ٍذ تُب ِ
44
ْ
ْ
َ
ً
ً
ً
ً
43ألَنﱠهُ َما ِم ْن َش َج َر ٍة َجيﱢ َد ٍة تُث ِم ُر ثَ َمرا َر ِديّا َوالَ َش َج َر ٍة َر ِديﱠ ٍة تُث ِم ُر ثَ َمرا َجيﱢدا .أل ﱠن ُك ﱠل َش َج َر ٍة تُع َْر ُ
ف
ْق ِعنَبا ً45 .اَ ِإل ْن َس ُ
ان الصﱠالِ ُح ِم ْن َك ْن ِز
ِم ْن ثَ َم ِرھَا .فَإِنﱠھُ ْم الَ يَجْ تَنُونَ ِمنَ ال ﱠشوْ ِك تِينا ً َوالَ يَ ْق ِطفُونَ ِمنَ ْال ُعلﱠي ِ
ْ
اإل ْن َس ُ
ب
ح ي ُْخ ِر ُج ال ﱠ
ير ي ُْخ ِر ُج ال ﱠشرﱠ .فَإِنﱠهُ ِم ْن فَضْ لَ ِة ْالقَ ْل ِ
صالَ َح َو ِ
ان ال ﱢشرﱢ ي ُر ِم ْن َك ْن ِز قَ ْلبِ ِه ال ﱢشرﱢ ِ
قَلبِ ِه الصﱠالِ ِ
يَتَ َكلﱠ ُم فَ ُمهُ”.
ُ “ 39 :6ح ْف َر ٍة” .ھذه الكلمة اليونانية كانت قد استُخدمت في السبعينية بمعنى:
 -5قبر 2 ،صم 17 :18
 -6فخ الصطياد الحيوانات ،أش 18 -17 :24
تُستخدم ھذه الكلمة  3مرات فقط في العھد الجديد .المقاطع في متى )11 :12؛  ،(14 :15كما الحال
مع ھذا المقطع من لوقا ،يمكن أن تشير إلى الحفرة أو البئر .المعنى الضمني ھنا ھو أن المعلّمين
الكذبة يقودون أتباعھم إلى التھلكة والموت.
 .40 -39 :6ھناك بعض الخلط حول عالقة ھذا التعليم بالسياق الذي يحويه .اآلية  39تتوازى مع
مت  14 :15واآلية  40في مت  .24 :10غالبا ً ما استخدم يسوع نفس األمثلة التوضيحية بطرق
وسياقات مختلفة .من الناحية النحوية ،السؤال األول في اآلية  39يتوقع إجابة بالنفي ،بينما السؤال
الثاني يتوقع جوابا ً باإليجاب.
 .40 :6لقد كان يسوع يعيش ويطبق ما كان يعلّمه .لقد رفضوه في غمرة محبته وخدمته للناس.
وسيختبر أتباع يسوع ذات النوع المعاملة في عالم ساقط .كمؤمنين ،عندما ) (1نحاكي ثقافتنا أو )(2
تقبلنا ثقافتنا كلّياً ،فإن ھذه عالمة أكيدة على أننا ال نقتدي بتعاليم يسوع .مسيحية العھد الجديد لم تكن
مقبولة اجتماعيا ً .فالعالم األناني يرتبك ويتزعزع بالمحبة التي تتميز ببذل الذات وتقديم الذات.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

ار َكا ِمالً"
ص َ
" َ
"يَتَ َك ﱠم ُل"

المشتركة
البولسية

:
:

"أك َم َل ِعل َمهُ"
كامل"
" ٍ

ھذا اسم فاعل تام مبني للمجھول من كلمة تعني:
 -1الصيصان ،التي تصبح كبيرة بما يكفي لتباع في السوق كفروج.
 -2عظام مكسورةُ ،ر ّممت اآلن وصار باإلمكان استخدام الذراع والساق من جديد.
 -3شبكات صيد ممزقة ،وقد أُصلحت اآلن وصار بمقدورھا اصطياد السمك.
 -4سفينة مكتملة البناء ،وقد جُھزت اآلن بأشرعة وحبال وصواري ،وصارت جاھزة
لإلبحار.
الكلمة تعني مجھّزة بالكامل ألجل المھمة المحددة )أف  (14أو ربما عادت صالحة لالستعمال
من جديد )غل .(1 :6
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 .42 -41 :6استخدم يسوع الدعابة وأسلوب المبالغة الشرقي لينقل رسالة بالغة األھمية إلى
الحرْ فيين الغربيين يفسّرون أقواله
المتدينين حول موضوع اإلدانة .ھذا أحد األسباب التي جعلت َ
بشكل متصلّب جداً تُعوزه البراعة.
“ 41 :6ا ْلقَ َذى”ْ “ .القَ َذى” استخدمھا ال ُكتّاب اليونانيون الكالسيكيون لإلشارة إلى المادة التي تك ﱢون
عشّ الطيور .ولذا فإننا نتكلّم عن قطع صغيرة من مادة نباتية ومواد مشابھة صغيرة ضئيلة تافھة.
شبَةُ الﱠتِي فِي َع ْينِ َك فَالَ تَ ْفطَنُ لَ َھا” .تشير “ ْالخَ َشبَةُ” إلى قطعة ضخمة من خشب لوحي
◙ “ا ْل َخ َ
منشور ،أو خشب البناء أو روافد خشبية.
غالبا ً ما استخدم يسوع ھذا الشكل األدبي من الغلو لينقل حقائق روحية )مت 30 -29 :5؛
24 :19؛ .(24 :23
“ 42 :6أخ” .في ھذا السياق يمكن أن تشير ھذه الكلمة إلى:
 -1اليھود اآلخرين ) 14ك12؛ أع ] 29 :2انظر اآلية 37 ،[22؛ 17 :3؛ .(2 :7
 -2المؤمنين )3 :17؛ 32 :22؛ أع 15 :1؛ .(3 :6
◙ “ ُم َرائِي” .ھذه الكلمة المركبة تأتي من عالم التمثيل وقد استُخدمت لإلشارة إلى ممثّل يقوم بدور
وھو يرتدي قناعا ً .إنھا تأتي من الكلمتين اليونانيتين“ :يدين” ) (krinōو"من تحت” ).(hupo
كانت تصف شخصا ً يمثّل بطريقة ،بينما ھو شخصية أخرى )لو  .(9 :18مثال مناسب على ھذا
النوع من النشاط يمكن رؤيته في حياة داود ) 2صم  .(9 -1 :12استخدم يسوع ھذه الكلمة ليصف
الفريسيين ذوي البر الذاتي في مت 20 :5؛ 16 ،5 ،2 :6؛ 7 ،1 :15؛ .13 :23
ھذه اآلية تعني ضمنا ً مالءمة اھتمام المؤمنين بالمسيحيين اآلخرين عندما يتم ذلك بدون
تشامخ وبدون ا ّدعاء لبر ذاتي )رو  .(1 :14كان على الكنيسة دائما ً أن تختبر روحيا ً وتنصح قادتھا
وأعضائھا.
موضوع خاص :ال ُمرائون
ً
ھذه الكلمة المر ّكبة تترجم حرفيا “يدين من تحت” .ربما كانت تعني ) (1كلمة مسرحية تعني
التكلم من خلف قناع أو ) (2استخدامھا األقدم بمعنى “يؤ ّول أكثر من الالزم” .وفي ھذا السياق
تشير إلى إ ّدعاء التّديّن.
لقد كان الفرّيسيّون يمارسون وي ّدعون إتباع الشعائر والطقوس الدينية لكي يمتحدھم بقية الناس
ال لكي يرضوا ﷲ )رغم أني على يقين من أن دوافعھم كان من بينھا(:
 -1أنھم يعطون الصدقات ،ليس فقط لمساعدة الفقراء ،بل لكي يمتدحھم الناس ،مت 2 :6
 -2كانوا يصلّون في المجمع وفي األماكن العامة ،لكي يراھم الناس مت 5 :6
 -3عندما كانوا يصومون كانوا يظھرون بشكل أشعث غير مرتب لكي يأخذ اآلخرون انطباعا ً
عن روحانيتھم ويتأثروا بھم ،مت 16 :6
 -4كانوا يع ّشرون مؤونة المطبخ ،ولكن يتغافلون عن قضايا الناموس العظيمة الشأن
واألھمية ،مت 23 :23
-5كانوا ينظّفون الكؤوس من الخارج ،وليس من الداخل ،مت ) 25 :23مر (8 -1 :7
 -6كانوا ذوي بر ذاتي ،مت 30 -29 :23
 -7كانوا يمنعون اآلخرين من دخول الملكوت ،مت 15 -13 :23
ً
 -8كانوا يحاولون أن يوقعوا يسوع في الفخ بأسئلة مخادعة ،وليس بحثا عن الحكمة الحقيقية،
مت 22 -15 :22
 -9كان لھم مكان خاص في الجحيم ،مت 51 :24
 -10كانوا قبوراً ُمبيﱠضة ممتلئة نجاسة ،مت ) 27 :23انظر Dictionary of Biblical
 ،Imageryص.(415 .
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 .45 -43 :6الموازاة ھي في مت  .20 ،16 :7تصرفاتنا تكشف ما في قلوبنا .تصرفاتنا تكشف من
ھو أبونا الحقيقي )ﷲ أم إبليس( .تصرفاتنا لھا نتائج ،إما إيجابية أو سلبية.
ب يَتَ َكلﱠ ُم فَ ُمهُ” .ھذه حقيقة أكيدة من العھد الجديد )مت 35 -34 :12؛
“ 45 :6فَإِنﱠهُ ِمنْ فَ ْ
ضلَ ِة ا ْلقَ ْل ِ
.(18 :15
موضوع خاص :كالم البشر
 -Iأفكار افتتاحية من سفر األمثال:
أ -اللغة جزء من صورة ﷲ في البشر )الخليقة خرجت إلى الوجود بكلمة ،وﷲ يتكلم إلى
مخلوقاته البشرية( .إنھا جزء حيوي أساسي من شخصنا.
ب -الكالم البشري يم ّكننا من أن نتواصل مع اآلخرين فنعبّر عما نشعر به تجاه الحياة .ولذلك،
ّ
البات
فإنه يكشف من نحن حقا ً )أم 2 :18؛  .([27 -20] 23 :4الكالم ھو االمتحان الفاصل
للشخص )أم .(7 :23
ج -نحن مخلوقات اجتماعية .يھمنا القبول والتوكيد من قِبل اآلخرين .ونحتاج إلى ذلك من ﷲ
ومن إخوتنا البشر .الكلمات لھا القوة لتس ّد ھذه الحاجات بطريقة إيجابية )أم  (10 :17وسلبية )أم
 (18 :12بآن معا ً.
د -ھناك قوة ھائلة في الكالم البشري )أم  -(21 -20 :18قوة تبارك وتشفي )أم (21 ،11 :10
وقوة تلعن وتُد ّمر )أم .(9 :11
ھـ -إننا نحصد ما نزرع )أم .(14 :12
 -IIمبادئ من سفر األمثال
أ -إمكانية أن يكون الكالم البشري سلبيا ً ومدمراً:
 -1كلمات األشرار )19 -11 :1؛ 6 :10؛ 11 ،9 :11؛ (6 -2 :12
 -2كلمات المرأة األجنبية/الزانية )5 -2 :5؛ 35 -24 :6؛  5 :7وما تالھا؛ 18 -13 :9؛ :22
(14
َ
ﱠ
َ
 -3كلمات ال ﱠرجُل اللئِيم األثِيم الكاذب )19 ،15 -12 :6؛ 18 :10؛ 22 ،19 -17 :12؛ :14
25 ،5؛ 4 :17؛ 28 ،9 ،5 :19؛ 28 :21؛ 28 :24؛ (18 :25
 -4كلمات ْال َغبِ ّي ال ﱠشفَتَيْن )14 ،10 :10؛ 3 :14؛ 14 :15؛ (8 -6 :18
 -5كلمات شاھد الزور )19 :6؛ 17 :12؛ (9 ،5 :19
 -6كلمات األكاذيب )19 ،14 :6؛ 28 -27 :16؛ (20 :26
 -7كلمات التسرع الشديد )5 -1 :6؛ 25 :20؛ (20 :29
 -8كلمات اإلطراء والتملّق )(5 :29
 -9كثرة الكالم والثرثرة )23 ،19 ،14 :10؛ 16 ،3 :13؛ 23 :14؛ 23 :21؛ (20 :29
 -10الكلمات الملتوية المع ّوجة )20 :17؛ (1 :19
ب -إمكانية أن يكون الكالم البشري إيجابيا ً شافيا ً ومھذباً:
 -1كلمات البار الص ّديق )11 :10؛ 13 :16؛ (20 :18
 -2كلمات الفطنة والحكمة )13 :10؛ (12 :11
 -3كلمات المعرفة )8 ،7 ،4 ،1 :15؛ (15 :20
 -4كلمات الشفاء )(4 :15
 -5كلمات اَ ْل َج َواب اللﱠيﱢن )23 ،18 ،4 ،1 :15؛ 1 :16؛ (15 :25
 -6كلمات الجواب الطيبة المفرحة )25 :12؛ 30 ،26 :15؛ (24 :16
 -7كلمات الناموس والحكمة )(21 -17 :22
 -IIIاستمرار النمط في العھد الجديد
أ -الكالم البشري يم ّكننا من أن نتواصل مع اآلخرين فنعبّر عما نشعر به تجاه الحياة .ولذلك،
فإنه يكشف من نحن حقا ً )مت 37 -33 :12؛ 20 -1 :15؛ مر .(23 -2 :7
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ب -نحن مخلوقات اجتماعية .يھمنا القبول والتوكيد من قِبل اآلخرين .ونحتاج إلى ذلك من ﷲ
ومن إخوتنا البشر .الكلمات لھا القوة لتس ّد ھذه الحاجات بطريقة إيجابية ) 2تيم  (17 -15 :3وسلبية
)يع  (12 -2 :3بآن معا ً.
ج -ھناك قوة ھائلة في الكالم البشري؛ قوة تبارك )أف  (29 :4وقوة تلعن )يع  .(9 :3إننا
مسؤولون ع ّما نقوله )مت 37 -36 :12؛ يع .(12 -2 :3
د -سنُدان على كلماتنا )مت 37 -33 :12؛ لو  (45 -39 :6وأيضا ً على أعمالنا )مت :25
 .(46 -31إننا نحصد ما نزرع )غل .(7 :6
فاندايك -البستاني49 -46 :6 :
47
46
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
ي َويَ ْس َم ُع َكالَ ِمي
" َولِ َما َذا تَ ْد ُعونَنِي :يَا َربﱡ يَا َربﱡ َوأنت ْم الَ تَف َعلونَ َما أقولهُ؟ كلﱡ َم ْن يَأتِي إِل ﱠ
اس َعلَى الص ْﱠخ ِر .فَلَ ﱠما
َويَ ْع َم ُل بِ ِه أُ ِري ُكم َم ْن يُ ْشبِه48 .يُ ْشبِهُ إِ ْن َسانا ً بَنَى بَيْتا ً َو َحفَ َر َو َع ﱠم َ
ض َع األَ َس َ
ق َو َو َ
َحد َ
ص َد َم النﱠ ْھ ُر َذلِكَ ْالبَيْتَ فَلَ ْم يَ ْق ِدرْ أَ ْن يُزَ ْع ِز َعهُ ألَنﱠهُ َكانَ ُمؤَ سﱠسا ً َعلَى الص ْﱠخ ِرَ 49 .وأَ ﱠما الﱠ ِذي
َث َس ْي ٌل َ
َ
َ
ً
ْ
ْ
ً
َ
ﱠ
َ
ص َد َمهُ الن ْھ ُر فَ َسقَط َحاال َو َكانَ
س فَ َ
ون أ َسا ٍ
ض ِم ْن ُد ِ
يَ ْس َم ُع َوالَ يَ ْع َم ُل فَيُشبِهُ إِن َسانا بَنَى بَ ْيتَهُ َعلى األرْ ِ
َظيما ً«“.
تع ِ
خَ َرابُ َذلِكَ ْالبَ ْي ِ
 .47 -46 :6الخدمة بالقول فقط ليست جوھر التلمذة الحقيقية )أش 13 :29؛ مت .(22 ،21 :7
الطاعة التي تنبع من تعھد والتزام شخصي ھي أمر حاسم وأساسي .الطاعة ال تسبق النعمة ،بل
تتبعھا.
ار ﱡب” .كان الربّانيون يقولن أن تكرار االسم يُظھر المحبة العميقة )تك .(11 :22
ار ﱡب ،يَ َ
“ 46 :6يَ َ
الكلمة اليونانية ) (Kuriosكانت تُستخدم بطرق عديدة متمايزة في القرن األول .كان يمكن
أن تعني ببساطة )“ (1سيد"؛ ) (2معلّم” )“ (3مالك"؛ أو )“ (4زوج” .ولكن ،في السياق
الالھوتي ،تُفسﱠر عادة بمعناھا الكامل المستمد من الكلمة العبرية البديلة في العھد القديم )(adon
)المالك ،المعلّم ،الزوج ،الرب( عند قراءة الكتابات المقدسة السم إله العھد الرب/يھوه )خر :3
 .(14انظر الموضوع الخاص على .68 :1
في ھذا السياق ھؤالء الرجال كانوا يعترفون بالھوت يسوع بشفاھھم ولكن لم تكن لھم
عالقة شخصية معه )مت  .(25 -21 :7من الصعب في ھذه المرحلة الباكرة من خدمة يسوع أن
نعرف كم من الثقل الالھوتي كان ملتصقا ً بھذه الكلمة .يستخدمھا بطرس باكراً كلقب الھوتي ليسوع
)لو  ،(8 :5كما الحال في ھذه اآلية ھنا ،حيث يقرن يسوع إقرار المرء الشفھي بالطاعة.
موضوع خاص :االرتداد )(APHISTĒMI
ھذه الكلمة اليونانية  aphistēmiلھا حقل معاني كلمات سامية واسعة .إال أن كلمة “ارتداد”
مشتقة من ھذه الكلمة وكان استخدامھا مجففا ً بحق القرّاء المعاصرين .سياق النص ،كما الحال
دائماً ،ھو المفتاح ،وليس ضبط التعريف سبقيا ً.
ھذه كلمة مركبة من حرف الجر  ،apoالذي يعني “من” أو “بعيداً عن” و ، histēmiبمعنى
“يجلس"“ ،يقف" ،أو “يثبت” .الحظوا االستخدامات )غير الالھوتية( التالية:
 -1يبعد ماديا ً
أ -عن الھيكل ،لو 37 :2
ب -عن بيت ،مر 34 :13
ج -عن شخص ،مر 12 :12؛ أع 38 :5
د -عن كل األشياء ،مت 29 ،27 :19
 -2يُبعد سياسياً ،أع 37 :5
 -3يُبعد عالقاتياً ،أع 38 :5؛ 38 :15؛ 9 :19؛ 29 :22
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 -4يُبعد شرعيا ً )الطالق( ،تث ) 3 ،1 :24السبعينية( والعھد الجديد ،مت 31 :5؛ 7 :19؛ مر
4 :10؛  1كور 11 :7
 -5إزالة دين ،مت 24 :18
 -6يبدي الالمباالة بأن يغادر ،مت 20 :4؛ 27 :22؛ يو 28 :4؛ 32 :16
 -7يبدي اھتماما ً بأال يغادر ،يو 29 :8؛ 18 :14
 -8يسمح أو يأذن ،مت 30 :13؛ 14 :19؛ مر 6 :14؛ لو 8 :13
بالمعنى الالھوتي الفعل أيضا ً له استخدام واسع:
 -1يُلغي ،يغفر ،يصفح عن ذنب أو إثم الخطيئة ،خر ) 32 :32السبعينية(؛ عد 19 :14؛ أي
 10 :42والعھد الجديد ،مت 15 -14 ،12 :6؛ مر 26 -25 :11
 -2يحجم عن الخطيئة 2 ،تيم 19 :2
 -3يھمل بأن يبتعد عن
أ -الناموس ،مت 23 :23؛ أع 21 :21
ب -اإليمان ،حز ) 8 :20السبعينية(؛ لو 13 :8؛  2تس 3 :2؛  1تيم 1 :4؛ عب 13 :2
المؤمنون المعاصرون يطرحون أسئلة كثيرة لم تخطر أبداً على بال كتّاب العھد الجديد .أحد
تلك األسئلة يرتبط بالميل المعاصر لفصل اإليمان عن األمانة.
ھناك أشخاص في الكتاب المقدس كانوا في شعب ﷲ وحدث لھم أمر ما.
 -Iالعھد القديم
أ -أولئك الذين سمعوا تقرير الجواسيس االثني عشر )العشرة( ،عد ) 14عب (19 -16 :3
ب -قورح ،عد 16
ج -ابنا عَالِي الكاھن 1 ،صم 4 ،2
د -شاول 1 ،صم 31 -11
ھـ -األنبياء الكذبة )أمثلة(
 .1تث 5 -1 :13؛ ) 22 -19 :18طرق لمعرفة النبي الكاذب(
 .2إر 28
 .3حز 7 -1 :13
و -النبيات الكاذبات
 .1حز 17 :13
 .2نح 14 :6
ز -قادة إسرائيل األشرار )أمثلة(
 .1إر 31 -30 :5؛ 4 -1 :23
 .2حز 31 -23 :22
 .3مي 12 -5 :3
 -IIالعھد الجديد
ّ
ً
 -1ھذه الكلمة اليونانية ھي حرفيا  .apostasizeيؤكد العھد القديم والعھد الجديد كالھما تكثف
الشر والتعاليم الكاذب قبل المجيء الثاني )مت 24 :24؛ مر 22 :13؛ أع 30 ،29 :20؛  2تس :2
12 -9؛  2تيم  .(4 :4ھذه الكلمة اليونانية ربما تعكس كلمات يسوع في مثال الترب المتنوعة الذي
نجده في مت 13؛ مر 4؛ ولو  .8ھؤالء المعلّمون الكذبة من الواضح أنھم ما كانوا مسيحيين ،ولكن
جاؤوا من الداخل )أع 30 -29 :20؛  1يو (19 :2؛ إال أنھم كانوا قادرين على تضليل واقتناص
المؤمنين غير الناضجين )عب .(12 :3
ّ
السؤال الالھوتي ھو ھل كان ھؤالء المعلمون الكذبة مؤمنون على اإلطالق؟ تصعب اإلجابة
على ھذا السؤال ألنه كان ھناك معلّمون كذبة في الكنائس المحلية ) 1يو  .(19 -18 :2غالبا ً ما
تجيب تقاليدنا الالھوتية أو الطائفية على ھذا السؤال بدون اإلشارة إلى نصوص كتابية محددة
)باستثناء طريقة البرھان النصّي في اقتباس آية وإخراجھا من السياق لتبرھن افتراضية على نھج
المتكلّم(.
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ب -اإليمان الظاھر
 .1يھوذا ،يو 12 :17
 .2سيمون الساحر ،أع 8
 .3أولئك الذين يتم الحديث عنھم في مت 23 -13 :7
 .4أولئك الذين يتم الحديث عنھم في مت 13؛ مر 4؛ لو 8
 .5اليھود الوارد ذكرھم في يو 59 -31 :8
اإل ْس َك ْن َدرُ 2 ،تيم 21 :6
ِ .6ھي ِمينَايُسُ َو ِ
 .7أولئك الذين في  1تيم 21 :6
ِ .8ھي ِمينَايُسُ َوفِيلِيتُس 2 ،تيم 18 -16 :2
 .9ديماس 2 ،تيم 10 :4
 .10المعلّمون الكذبة 2 ،بط 22 -19 :2؛ يه اآليات 19 -12
 .11أضداد المسيح 1 ،يو 19 -18 :2
ج -اإليمان غير المثمر
 1 .1كور 15 -10 :3
 2 .2بط 11 -8 :1
إننا نادراً ما نف ّكر بھذه النصوص ألن الالھوت النظامي لدينا )الكالفينية ،واألرمينية ،الخ(.
يملي علينا الجواب الرسمي المفروض .أرجو أال تحكموا عل ّي مسبقا ً ألني أتطرّق إلى ھذا
الموضوع .إن اھتمامي ھو في تقديم نھج تفسيري صحيح مالئم .يجب أن ندع الكتاب المقدس يتكلّم
إلينا ال أن نحاول أن نقولبه إلى الھوت مضبوط سبقيا ً .غالبا ً ما يكون ھذا أمراً مؤلما ً وصادما ً ألن
راع( ،وليس كتابيا ً .ثمة بعض
الكثير من الھوتنا طائفي ،ثقافي ،أو عالقاتي )أھل ،صديق ،قس
ٍ
ممن ھم في شعب ﷲ يتبين أنھم ليسوا من شعب ﷲ على اإلطالق )انظر رو .(6 :9
س َم ُع َكالَ ِمي َويَ ْع َم ُل بِ ِه” .ھذا المثل كان فريداً في متى ) (27 -24 :7ولوقا ).(49 -47 :6
◙ “ي َ ْ
وھذا يشابه داللة المعنى للكلمة العبرية  Shemaالتي في تث  ،1 :6حيث تدل الكلمة على المعنى
“يسمع كي يفعل” .إن المسيحية تتضمن:
 -1المعرفة
 -2التجاوب الشخصي
 -3نمط حياة يتجلى بالخدمة
األمر الالفت أن كال البنّائين يُقال أنھما يسمعان كلمات يسوع .ومن جديد ،يبدو كأن سياق ھذين
التحذيرين يشير إلى أناس متدينين كانوا قد سمعوا كالم يسوع وتجاوبوا على مست ٍو ما.
 .49 -48 :6ھذه النھاية تشابه كثيراً خاتمة متى للعظة على الجبل )مت .(26 -26 :7
اس َعلَى
ص ْخ ِر” .تتوافق ھذه مع عبارة “ َحفَ َر َو َع ﱠم َ
“ 48 :6ألَنﱠهُ َكانَ ُمؤَ ﱠ
سا َعلَى ال ﱠ
س ً
ض َع األَ َس َ
ق َو َو َ
الص ْﱠخر” .ھذه العبارة نجدھا في المخطوطات اليونانية القديمة  ،L ،B ،! ،P75و .Wولكن ،عبارة
أخرى أُخذت من الموازاة في متى ) (25 :7وحلّت محل العبارة اللوقاوية )انظر المخطوطات ،A
 ،D ،Cوالفولغاتا( .الكثير من ھذه اإلضافات على يد النُسّاخ حدثت في وقت باكر جداً في الفترة
التي كان يتم فيھا نسخ ھذه النصوص يدويا ً .وفيما يلي مثال مالئم .المخطوطة  P75ھي من بدايات
القرن الثالث ،بينما المخطوطة ) Aاإلسكندرية( ھي من القرن الخامس.
أريد أن أذ ّكركم بأنه ما من مخطوطة من المخطوطات اليونانية القديمة للعھد الجديد )التي
تتجاوز  5000مخطوطة( تتوافق كليا ً مع بعضھا البعض ،إال أن الفروقات بينھا ال تؤثر فعليا ً على
أية عقيدة رئيسية .إن العھد الجديد ھو أفضل نص محفوظ من العالم القديم .ويمكننا أن نثق بأنه
يُوصل بأمانة ح ّ
ق ﷲ إلينا نحن الذين نؤمن ونطيع .في المخطوطات اليونانية لدينا الكلمات األصلية.
ما من شيء ضائع .المشكلة ھي فقط أننا لسنا متيقنين من أية قراءة ھي األصلية.
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أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
 -1لماذا يستمر يسوع في معارضة رؤساء الدين حول موضوع التقاليد الشفھية
المتعلقة بالسبت؟
 -2لماذا ھناك تغاير في قوائم أسماء التالميذ؟
ض ٍع َسھْل؟
 -3ما سبب االختالف الكبير بين العظة على الجبل والعظة فِي َموْ ِ
ض ٍع َسھْل في سياقھا اللوقاوي؟
 -4ما الھدف من العظة فِي َموْ ِ

184

ﻟﻮﻗﺎ  -اﻷﺻﺤﺎح 7
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
شفاء خادم قائد
إيمان قائد المئة
المئة
10 -1 :7
10 -1 :7
إحياء ابن أرملة
إقامة ابن أرملة نايين
نايين
17 -11 :7
17 -11 :7
ويوحنا
يسوع
يسوع ويوحنا المعمدان
المعمدان
35 -18 :7
35 -18 :7
يسوع يغفر المرأة خاطئة يسوع يغفر المرأة
خاطئة
50 -36 :7
50 -36 :7

البولسية
المشتركة
شفاء خادم أحد شفاء غالم لقائد مئة
الضباط
10 -1 :7
10 -1 :7
إحياء ابن أرملة
إحياء ابن أرملة
17 -11 :7
17 -11 :7
ويوحنا يسوع ويوحنا المعمدان
يسوع
المعمدان
35 -18 :7
35 -18 :7
يسوع يغفر المرأة توبة امرأة خاطئة
خاطئة
50 -36 :7
50 -36 :7

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األولويّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني10 -1 :7 :
2
1
ْ
ً
ً
ْ
ﱠ
َ
َ
ب َدخَ َل َكف َرنَاحُو َمَ .و َكانَ َع ْب ٌد لِقائِ ِد ِمئَ ٍة َم ِريضا ُمش ِرفا َعلى
" َولَ ﱠما أَ ْك َم َل أَ ْق َوالَهُ ُكلﱠھَا فِي َم َسا ِم ِع الش ْع ِ
َزيزاً ِع ْن َدهُ3 .فَلَ ﱠما َس ِم َع ع َْن يَسُو َع أَرْ َس َل إِلَ ْي ِه ُشيُوخَ ْاليَھُو ِد يَسْأَلُهُ أَ ْن يَأْتِ َي َويَ ْشفِ َي
ْال َموْ ِ
ت َ 4و َكانَ ع ِ
5
َع ْب َدهُ .فَلَ ﱠما َجا ُءوا إِلَى يَسُو َع طَلَبُوا إِلَ ْي ِه بِاجْ تِھَا ٍد قَائِلِينَ » :إِنﱠهُ ُم ْست َِح ﱞ
ق أَ ْن يُ ْف َع َل لَهُ ھَ َذا ألَنﱠهُ ي ُِحبﱡ
6
َب يَسُو ُ
ت أَرْ َس َل إِلَ ْي ِه قَائِ ُد ْال ِمئَ ِة
أُ ﱠمتَنَا َوھُ َو بَنَى لَنَا ْال َمجْ َم َع” .فَ َذھ َ
ع َم َعھُ ْمَ .وإِ ْذ َكانَ َغي َْر بَ ِعي ٍد ع َِن ْالبَ ْي ِ
أَصْ ِدقَا َء يَقُو ُل لَهُ» :يَا َسيﱢ ُد الَ تَ ْت َعبْ  .ألَنﱢي لَس ُ
ْت ُم ْست َِحقّا ً أَ ْن تَ ْد ُخ َل تَحْ تَ َس ْقفِي7 .لِ َذلِكَ لَ ْم أَحْ ِسبْ نَ ْف ِسي
8
أَ ْھالً أَ ْن آتِ َي إِلَ ْيكَ  .لَ ِك ْن قُلْ َكلِ َمةً فَيَب َْرأَ ُغالَ ِمي .ألَنﱢي أَنَا أَيْضا ً إِ ْن َس ٌ
ان لِي ُج ْن ٌد
ان ُم َرتﱠبٌ تَحْ تَ س ُْلطَ ٍ
9
ت فَيَأْتِي َولِ َع ْب ِدي :ا ْف َعلْ ھَ َذا فَيَ ْف َع ُل”َ .ولَ ﱠما َس ِم َع
تَحْ تَ يَ ِديَ .وأَقُو ُل لِھَ َذاْ :اذھَبْ فَيَ ْذھَبُ َوآلخَ َر :ا ْئ ِ
يل إِي َمانا ً
يَسُو ُ
ال» :أَقُو ُل لَ ُك ْم :لَ ْم أَ ِج ْد َوالَ فِي إِس َْرائِ َ
ﱠب ِم ْنهُ َو ْالتَفَتَ إِلَى ْال َج ْم ِع الﱠ ِذي يَ ْتبَ ُعهُ َوقَ َ
ع ھَ َذا تَ َعج َ
10
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ص ﱠح”.
يض قَ ْد َ
ت فَ َو َج ُدوا ال َع ْب َد ال َم ِر َ
َار ھَ َذا«َ .و َر َج َع ال ُمرْ َسلونَ إِلَى البَ ْي ِ
بِ ِم ْقد ِ
ب” .تشير ھذه إلى العظة المدونة في .49 -20 :6
سا ِم ِع ال ﱠ
“ 1 :7لَ ﱠما أَ ْك َم َل أَ ْق َوالَهُ ُكلﱠ َھا فِي َم َ
ش ْع ِ
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احو َم” .كانت ھذه مركز القيادة المحلي في الجليل .انظر التعليق على 23. :4
◙ “ َك ْف َرنَ ُ
“ 2 :7قَائِ ِد ِمئَ ٍة” .قائد المئة كان رومانيا ً )أو مجنداً يونانيا ً( وجزءاً من جيش االحتالل .يبدو أنه
ذكر لقادة المئة في العھد الجديد إيجابي.
كان من خائفي ﷲ ،ويشبه كثيراً كَرْ نِيلِيُوسُ في أع  .10كل ٍ
ضبّاط الصف المجندون ھؤالء كانوا لبّ الجيش الروماني.
◙ “ َع ْب ٌد” .الموازاة في متى )مت  (13 -5 :8تحوي كلمة “غالم”.
◙ “ َكانَ َع ِزيزًا ِع ْن َدهُ” .ھذه الكلمة كانت شائعة في السبعينية ،حيث كانت تُستخدم:
 -1السم ﷲ ،تث 58 :28
 -2للمسيا ،أش  16 :28والعھد الجديد في  1بط 6 ،4 :2
 -3للناس المحترمين ،عد 15 :22؛ وفي العھد الجديد في فيل 29 :2
أفضل موازاة لھذا االستخدام في العھد الجديد نجدھا في  1صم  21 :26وأش  ،12 :13حيث
حياة الشخص عزيزة ثمينة.
شي ُ َ
سأَلُهُ أَنْ يَأْتِ َي” .القصة الموازية لھذه نجدھا في مت ،13 -5 :8
س َل إِلَ ْي ِه ُ
وخ ا ْليَ ُھو ِد يَ ْ
“ 3 :7أَ ْر َ
ولكن ال نجدھا عند مرقس .نفھم من اآلية  5سبب استعداد شيوخ اليھود )قادة المجمع المحلي(
ورغبتھم في أن يكونوا وسطاء.
◙ “ي َ ْ
شفِ َي” .غالبا ً ما تُستخدم الكلمة اليونانية  sozōفي العھد الجديد للداللة على الخالص الروحي
)يعقوب 21 :1؛ 14 :2؛  ،(12 :4ولكنھا تُستخدم ھنا بمعناھا في العھد القديم للداللة على الشفاء
الجسدي )يعقوب 20 :5؛ مت 22 :9؛ مر  .(56 :6الكلمة تعني حرفيا ً “يجعله معافى” )جسديا ً
و/أو روحيا ً(.
سيﱢ ُد” .ھذه صيغة النداء من الكلمة اليونانية  ،kuriosوالتي قد تكون:
َ “ 6 :7
 -1لقبا ً يدل على االحترام مثل “سيّد"
 -2لقبا ً يدل على منزلة أرفع مثل “سيد/مولى"
 -3تأكيداً الھوتيا ً على أن يسوع ھو مسيا ﷲ )انظر اآلية (13
وفي ھذا السياق ھي الخيار رقم ) 1كما الحال في يوحنا  .(4الحظ أيضا ً الغموض في استخدامھا
في اآلية .19
◙ “ َال تَ ْت َع ْب” .ھذا أمر مضارع متوسط كما يرد في ص 199 .من المرجع ) Zerwick and
 (Greek New Testament Grosvenor, A Grammatical Analysis of theوفي ص.
 99من كتاب ) .(A. T. Robertson, Word Picturesإال أن ص 199 .من كتاب ) Barbara,
Tim Friberg, Analytical Greek New
 ،(Testamentوص 370 .من المرجع ) Harold K. Moulton, The Analytical Greek
 (Lexicon Revisedيعتبران الفعل أمراً حاضراً مبنيا ً للمجھول.
س ْقفِي” .من الواضح أن ھذا الضابط في الجيش الروماني كان
ستُ ُم ْ
◙ “لَ ْ
ست َِحقًّا أَنْ تَد ُْخ َل ت َْحتَ َ
يعرف موقف اليھود من دخول بيت اليونانيين .ھناك تغاير واضح بين اآلية ) 5رسالة الشيوخ(
واإلحساس الشخصي لدى ھذا اإلنسان بعدم استحقاقه )اآلية .(7
“ 7 :7ل ِكنْ قُ ْل َكلِ َمةً” .حضور يسوع شخصيا ً أو جسديا ً لم يكن مطلوبا ً .ھذا الرجل كان يُستخدم
ألجل سلطة االنتداب )اآلية .(8
تُظھر ھذه اإليماءة اإليمان العظيم لھذا الرجل اليوناني بقوة يسوع .وتعطي أيضا ً مثاالً
يُحتذى في الثقة بكلمات يسوع ،وليس بحضوره ،ألجل الخالص )ھنا التحرر الجسدي ،ولكن
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بالنسبة إلى القرّاء اليونانيين ،الخالص الروحي أيضا ً( .يختار لوقا الروايات التي سيدونھا لكي
تصل إلى اليونانيين.
◙ ھناك مخطوطة يونانية قديمة مختلفة قليالً فيما يتعلق بھذه اآلية .لوقا يستخدم فعل أمر حاضر
مبني للمجھول ) ،iathētōانظر المخطوطات  ،L،B،P75وبعض الترجمات القبطية ،علما ً أن
 UBS4يعطي ھذه نسبة احتمال متوسطة( ،ولكن النصوص القديمة األخرى تحوي iathēsetai
)مستقبل مبني للمجھول في األسلوب الخبري( ،الذي يرد في مت ) 8 :8انظر المخطوطات !، A،
 ، W، D،Cوالفولغاتا والترجمات األرمنية( .ال تغير أي من ھذه معنى النص ،ولكن ھذا يُظھر
مدى السھولة التي جرت بھا تصحيحات أو تعديالت النُسّاخ )خالل الفترة بين  400 -200م.(.
ب” .انظر التعليق على .63 :1
“ 9 :7تَ َع ﱠج َ
س َرائِي َل إِي َمانًا بِ ِم ْقدَا ِر ھ َذا” .ھذا تأكيد الھوتي ذو مغزى كبير جداً .تذكروا أن
◙ “لَ ْم أَ ِج ْد َوالَ فِي إِ ْ
لوقا يكتب إلى اليونانيين .في ھذا السياق يمتدح يسوع الضابط العسكري اليوناني على إيمانه،
ويشفي ابن أرملة )مثل إيليا ،انظر  ،(26 -25 :4ويبدي استعداداً لمساعدة امرأة خاطئة بل وحتى
يطري على إيمانھا )اآلية  .(50من الواضح أن اإليمان ،وليس األصل القومي أو المكانة ذات
االمتياز ،ھو المفتاح إلى الدھر الجديد الذي د ّشنه يسوع.
فاندايك -البستاني17 -11 :7 :
11
ب َم َعهُ َكثِيرُونَ ِم ْن تَالَ ِمي ِذ ِه َو َج ْم ٌع َكثِيرٌ .فَلَ ﱠما
َب إِلَى َم ِدينَ ٍة تُ ْدعَى نَايِينَ َو َذھَ َ
" َوفِي ْاليَوْ ِم التﱠالِي َذھ َ
ب ْال َم ِدينَ ِة إِ َذا َمي ٌ
ْت َمحْ ُمو ٌل اب ٌْن َو ِحي ٌد ألُ ﱢم ِه َو ِھ َي أَرْ َملَةٌ َو َم َعھَا َج ْم ٌع َكثِي ٌر ِمنَ ْال َم ِدينَ ِة.
ا ْقت ََر َ
ب إِلَى بَا ِ
14
13
ْش فَ َوقَفَ ْال َحا ِملُونَ  .فَقَا َل:
س النﱠع َ
ال لَھَا» :الَ تَ ْب ِكي” .ثُ ﱠم تَقَ ﱠد َم َولَ َم َ
فَلَ ﱠما َرآھَا الرﱠبﱡ ت ََحنﱠنَ َعلَ ْيھَا َوقَ َ
15
س ْال َمي ُ
ْت َوا ْبتَدَأَ يَتَ َكلﱠ ُم فَ َدفَ َعهُ إِلَى أُ ﱢم ِه16 .فَأَخَ َذ ْال َج ِمي َع خَ وْ ٌ
ف َو َم ﱠج ُدوا
»أَيﱡھَا ال ﱠشابﱡ لَكَ أَقُو ُل قُ ْم« .فَ َجلَ َ
َظي ٌم َوا ْفتَقَ َد ﷲُ َش ْعبَهُ«َ 17 .وخَ َر َج ھَ َذا ْالخَ بَ ُر َع ْنهُ فِي ُكلﱢ ْاليَھُو ِديﱠ ِة َوفِي
ﷲَ قَائِلِينَ » :قَ ْد قَا َم فِينَا نَبِ ﱞي ع ِ
ور ِة ْال ُم ِحيطَ ِة”.
يع ْال ُك َ
َج ِم ِ
12

َب ِإلَى َم ِدينَ ٍة تُ ْدعَى نَايِينَ ” .ھذه الرواية ال نجدھا سوى في إنجيل لوقا .يبدو أنھا لم تكن
َ “ 11 :7ذھ َ
حادثة خاصة ،بل حادثة نمطية في أسفار وخدمة يسوع .تقع نايين على بعد حوالي ستة أميال جنوب
شرق الناصرة ،قرب جبل تابور .وھذا يوازي ما فعله إيليا في  1) 26 -25 :4مل .(24 -17 :17
َب َم َعهُ َكثِي ُرونَ ِمنْ تَالَ ِمي ِذ ِه َو َج ْم ٌع َكثِي ٌر” .كان ھناك دائما ً جمع كثير من المرضى،
◙ “ َذھ َ
والفضوليين ،ورؤساء الدين ،يتبع يسوع .الكثير مما يعرضه لوقا من حياة وتعاليم يسوع مبني
كحكايا سفر .وحكايا السفر ھذه تشتمل على الكثير من التعاليم الموجودة في “العظة على الجبل” في
متى .في لوقا ،يتجه يسوع نحو المواجھة الذروة في أورشليم .وكما دائما ً في األناجيل ،شفاءات
يسوع لھا عدة أھداف:
 -1ليساعد الشخص المحتاج )السيدة في اآلية (13
 -2كشھادة:
للتالميذ )ألجل أن ينضجوا(
أ-
ّ
للحشد )ألجل اإليمان الذي يخلص(
ب-
لسكان المدينة أو البلدة )اآلية (12
ج-
ً
د-
لرؤساء الدين الذين كانوا دائما متواجدين
 -3ليُظھر مسيانيته
“ 12 :7ا ْبنٌ َو ِحي ٌد ألُ ﱢم ِه” .كيف علِم يسوع عن ھذه الحقيقة؟
 -1ربما أخبره بذلك أحد الذين بين الجموع.
 -2ھذا مثال آخر على معرفته الفائقة الطبيعة
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 -3ربما يكون ھذا تعليقا ً تحريريا ً من اإلنجيلي
حقيقة أن ھذا الشاب كان وحيداً ألمه تعني أنه لم يكن لديھا معي ٌل غيره.
◙ “ َم َع َھا َج ْم ٌع َكثِي ٌر ِمنَ ا ْل َم ِدينَ ِة” .الجنائز اليھودية كانت الجماعة كلھا تشترك بھا وكانت حافلة
بالصخب والعواطف بشكل الفت.
“ 13 :7ال ﱠر ﱡب” .ھذا ھو االستخدام األول في لوقا لھذا اللقب الذي يدل على يسوع .انظر الموضوع
الخاص“ :أسماء ﷲ" ،على .68 :1
◙ “ت ََحنﱠنَ َعلَ ْي َھا” .ھذه داللة معنى ناشئة عن “أحشاء” .كان القدماء يعتقدون أن األحشاء السفلى أو
األعضاء الرئيسية )القلب ،الكبد ،الرئتين( كانت مقر العواطف والمشاعر )انظر السبعينية من أم
10 :12؛ 22 :26؛ إر 51 ،13 :28؛  2مكابيين 6 -5 :9؛  4مكابيين 8 :10؛ باروخ .(17 :2
غالبا ً ما يستخدم بولس ھذه االستعارة ) 2كور 12 :6؛ 15 :7؛ فيل 8 :1؛ 1 :2؛ كول 12 :3؛ فل
اآليات  .(20 ،12 ،7على األرجح أن لوقا يسير على نھج بولس فيستخدمھا أيضا ً )لو 78 :1؛ :7
13؛ 33 :10؛ 20 :15؛ أع  .(18 :1إنه ألمر في غاية األھمية بالنسبة لي أن أعرف عن العواطف
البشرية واالعتناق العاطفي الذي يشاركنا يسوع بھا )مر 41 :1؛ 34 :6؛ .(2 :8
◙ “ َوقَا َل لَ َھا” .ال بد أنھا كانت تتصدر موكب الجنازة ) Alfred Edersheim, Jewish Social
.(Life
◙ “الَ تَ ْب ِكي” .ھذا فعل أمر حاضر مبني للمعلوم مع أداة نفي ،وھو عادة ما يدل ضمنا ً على التوقف
عمل آخ ٍذ في الحدوث.
عن
ٍ
ش” .تشير ھذه إلى نعش أو تابوت مفتوح .لم يكن يسوع يخشى من النجاسة الطقسية التي
◙ “النﱠ ْع َ
نجسين طقسيا ً.
قد تنجم عن لمس أشياء أو أناس يُعتَبرون ِ
ﱠاب ،لَكَ أَقُو ُل :قُ ْم” .لسنا متأكدين من عمر ھذا الشاب ،ألنه في المجتمع اليھودي كان
◙ “أَ ﱡي َھا الش ﱡ
المرء يُعتبر شابا ً طالما عمره تحت األربعين .الفعل ھنا أمر حاضر مبني للمجھول .يسوع له
السلطة والقوة على الموت وعلى مثوى األموات )رؤ  .(18 :1يا لھا من عالمة قوية تدل على
مسيانيته )اآلية .(22
س ا ْل َم ْيتُ َوا ْبتَدَأَ يَتَ َكلﱠ ُم” .الفعل “جلس” نادر وال يُستخدم إال في المصطلحات الطبية
َ “ 15 :7جلَ َ
ُ
التي يستخدمھا األطباء في الكتابات اليونانية .ال يدون العھد الجديد أبداً كلمات أولئك الذين أقيموا
من الموت .يا له من دليل قوي يؤكد كلمات يسوع وخدمته.
َ “ 16 :7م ﱠج ُدوا ﷲَ قَائِلِينَ  :قَ ْد قَا َم فِينَا نَبِ ﱞي ع َِظي ٌم” .قام يسوع بعمل يشبه عمل إيليا وأليشع في نفس
المنطقة الجغرافية تماما ً .وأطلق ھؤالء الناس على يسوع أسمى لقب كانوا يعرفونه.
ش ْعبَهُ” .كان اليھود قد اختبروا افتقاد يھوه عدة مرات .ﷲ فعّال في حياة شعبه .ھناك
◙ “ا ْفتَقَ َد ﷲُ َ
مشادة حقيقية في الكتاب المقدس بين سموا وحلول ﷲ .إنه قدوس إسرائيل ،وفي آن معا ً ﷲ اآلب.
 .17 :7جميع األناجيل اإلزائية تحوي ھذه العبارات الموجزة )مر 28 :1؛ مت 24 :4؛31 :9؛
 ،(1 :14ولكن لوقا يحوي معظمھا )37 ،14 :4؛ 15 :5؛  .(17 :7لم يصنع يسوع معجزات
)شفاء ،طرد أرواح ،إحياء ميت( س ّراً أو في الخفاء ،بل عالنية ،وذاعت أخبار ھذه المعجزات إلى
أھل فلسطين المحتاجين المترقبين.
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فاندايك -البستاني23 -18 :7 :
ﱢ 19
ْ
َ
َ
ْ
ً
ﱠ
َ
"18فَأ َ ْخبَ َر يُو َحنﱠا تَالَ ِمي ُذهُ بِھَ َذا ُكل ِه .فَ َدعَا يُو َحنا اثنَي ِْن ِم ْن تَالَ ِمي ِذ ِه َوأرْ َس َل إِلى يَسُو َع قَائِال» :أنتَ ھُ َو
20
ُوحنﱠا ْال َم ْع َمد ُ
َان قَ ْد أَرْ َسلَنَا إِلَ ْيكَ قَائِالً :أَ ْنتَ ھُ َو
اآلتِي أَ ْم نَ ْنت َِظ ُر آخَ َر؟” فَلَ ﱠما َجا َء إِلَ ْي ِه ال ﱠر ُجالَ ِن قَاالَ» :ي َ
21
َب
ير ٍة َو َوھ َ
اح ِشرﱢ َ
اآلتِي أَ ْم نَ ْنت َِظ ُر آخَ َر؟” َ22وفِي تِ ْلكَ السﱠا َع ِة َشفَى َكثِ ِ
يرينَ ِم ْن أَ ْم َر ٍ
اض َوأَ ْد َوا ٍء َوأَرْ َو ٍ
اب يَسُو ُ
ال لَھُ َما» :ٱ ْذھَبَا َوأَ ْخبِ َرا يُو َحنﱠا بِ َما َرأَ ْيتُ َما َو َس ِم ْعتُ َما :إِ ﱠن
ع َوقَ َ
يرينَ  .فَأ َ َج َ
ْالبَ َ
ص َر لِ ُع ْميَ ٍ
ان َكثِ ِ
ص يُطَھﱠرُونَ َوالصﱡ ﱠم يَ ْس َمعُونَ َو ْال َموْ تَى يَقُو ُمونَ َو ْال َم َسا ِكينَ
ْصرُونَ َو ْالعُرْ َج يَ ْم ُشونَ َو ْالبُرْ َ
ْال ُع ْم َي يُب ِ
23
ي«“.
يُبَ ﱠشرُونَ َ .وطُوبَى لِ َم ْن الَ يَ ْعثُ ُر فِ ﱠ
وحنﱠا تَالَ ِمي ُذهُ بِھ َذا ُكلﱢ ِه” .نجد الموازاة لھذه في مت .19 -2 :11
“ 18 :7أَ ْخبَ َر يُ َ
“ 19 :7أَ ْنتَ ھ َُو اآلتِي أَ ْم نَ ْنت َِظ ُر َ
آخ َر؟” .كانت ھناك عدة نظريات تحاول أن تفسّر تشوش يوحنا
بخصوص يسوع.
 -1قال ذلك فقط ليقنع تالميذه أنفسھم )جون كالفن ،يو .(42 -1:29
 -2يوحنا ،الرجل الذي اعتاد على الحياة طليقا ً في الخارج ،أُغلق عليه في زنزانة ،فأصابه
التوتر والقلق.
 -3لم يستطع يوحنا أن يطيق صبراً حتى يتصرف يسوع.
 -4لم يكن يسوع يتصرف وفق النموذج المتوقع من الدينونة األخروية )مت  3ك12؛ لو :3
(13
 .21 :7الجملة االفتتاحية ھي خالصة لخدمة يسوع للجموع .لقد أظھرت تصرفاته بوضوح من
يكون ،إن استطاعوا فقط أن يدركوا التحقيق النبوي.
ان َك ِثي ِرينَ ” .ھذه ھي حداثة الشفاء األكثر شيوعا ً ذات المضامين المسيانية
َب ا ْلبَ َ
◙ “ َوھ َ
ص َر لِ ُع ْميَ ٍ
المحددة )أش 6 -5 :35؛  .(1 :61إنھا بالتأكيد عالمة على العمى الروحي الذي كان قد أصاب
اليھودية )يو .(9
وحنﱠا” .الفعل “اذھبا” ھو اسم فاعل )مجھول الصيغة معلوم المعنى(
ْ “ 22 :7اذ َھبَا َوأَ ْخبِ َرا يُ َ
ماضي بسيط مبني للمجھول مستخدم كفعل أمر؛ و"أَ ْخبِ َرا” أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم.
ھذا مثال جيد عن القواعد التي يجب أن تكون مرتبطة بالسياق .ليست ھذه أفعال أمر ،بل
ُوحنﱠا” .كما أن الكلمات
طريقة لتوجيه مندوبي يوحنا .لقد جاؤوا من أجل القيام بھذا األمر“ -أَ ْخبِ َرا ي َ
لھا معنى فقط في السياق ،كذلك الحال أيضا ً مع البنى النحوية.
◙ تكملة اآلية  22ھي دمج لعدة اقتباسات من العھد القديم متعلقة بنشاطات يسوع المدونة في اآلية
 .21االقتباسان الجزئيان األوالن ھما من أش ) 1 :61أو ربما 19 -18 :29؛ 4 -3 :32؛ -5 :35
6؛  .(16 ،7 :42ھذه من ذلك الجزء من أشعياء الذي يتناول موضوع الدھر الجديد )األصحاحات
.(66 -56
ص يُطَھﱠ ُرونَ ” .كان البَ َرص وال ُع ْقر مرضان يعتقد اليھود أنھما يُظھران عدم رضا ﷲ.
◙ “ا ْلبُ ْر َ
◙ “ا ْل َم ْوتَى يَقُو ُمونَ ” .ھناك ثالث روايات فقط تتحدث عن إحياء ميت في العھد الجديد ،ولكن من
الواضح أنه كان ھناك فعليا ً الكثير غيره.
وھناك ثالث كلمات تصف تعامل ﷲ مع البشر فيما يتعلق بالحياة الجسدية:
 -1ارتفاع إلى السماء )بدون وفاة( أخنوخ )تك  ،(5مثل إيليا ) 2مل( ،رُفع إلى السماء دون
وفاة بالجسد.
 -2إحياء ميت .يُستعاد أناس إلى الحياة الجسدية ،ولكنھم سيموتون ثانية.
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 -3القيامة .يسوع ھو أول من اتخذ جسداً في الدھر الجديد .ھذا ھو الوعد بالحياة األبدية ،جسد
جديد مؤھل للحياة مع ﷲ ) 1كور .(15
ش ُرونَ ” .كان ھذا العنصر الفريد الذي يشير إلى طبيعة رسالة يسوع التبشيرية.
سا ِكينَ يُبَ ﱠ
◙ “ا ْل َم َ
لقد شمل ﷲ برأفته أولئك الذين كانوا منبوذين في المجتمع اليھودي .وھذا تلميح إلى
تضمين ﷲ لليونانين.
"23 :7طُوبَى لِ َمنْ الَ يَ ْعثُ ُر فِ ﱠي” .كان يسوع ّ
يحذر يوحنا من افتراضاته المسبقة المتعلقة بالمسيّا.
ھذه كلمة جيدة لنا نحن أيضا ً .لقد أخفق اليھود في معرفة المسيّا اآلتي إليھم بسبب تصوراتھم
المسبقة عنه.
فاندايك -البستاني30 -24 :7 :
4
ْ
ْ
َ
ُ
صبَةً
وع ع َْن يُو َحنﱠاَ » :ما َذا خَ َرجْ تُ ْم إِلَى البَرﱢ يﱠ ِة لِتَ ْنظرُوا؟ أقَ َ
ضى َرسُوالَ ي َ
" فَلَ ﱠما َم َ
ُوحنﱠا ا ْبتَدَأَ يَقُو ُل لِل ُج ُم ِ
25
اس ْالفَا ِخ ِر
تُ َحرﱢ ُكھَا الرﱢيحُ؟ بَلْ َما َذا خَ َرجْ تُ ْم26لِتَ ْنظُرُوا؟ أَإِ ْن َسانا ً الَبِسا ً ثِيَابا ً نَا ِع َمةً؟ ھُ َو َذا الﱠ ِذينَ فِي اللﱢبَ ِ
ض َل ِم ْن نَبِ ﱟي!
وك .بَلْ َما َذا خَ َرجْ تُ ْم لِتَ ْنظُرُوا؟ أَنَبِيّاً؟ نَ َع ْم أَقُو ُل لَ ُك ْم َوأَ ْف َ
ُور ْال ُملُ ِ
َو27التﱠنَع ِﱡم ھُ ْم فِي قُص ِ
28
ُ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ب َع ْنهُ :ھَا أنَا أرْ ِس ُل أ َما َم َوجْ ِھكَ َمالَ ِكي ال ِذي يُھَيﱢ ُئ طَ ِريقَكَ قُ ﱠدا َمكَ ! ألنﱢي أقُو ُل
ھَ َذا ھُ َو الﱠ ِذي ُكتِ َ
ُوحنﱠا ْال َم ْع َمد
ْس نَبِ ﱞي أَ ْعظَ َم ِم ْن ي َ
لَ ُك ْم :إِنﱠهُ بَ ْينَ ْال َموْ لُو ِدينَ ِمنَ النﱢ َسا ِء لَي َ
ت ﷲِ
َان َولَ ِك ﱠن األَصْ َغ َر فِي َملَ ُكو ِ
ِ
29
ُوحنﱠاَ 30 .وأَ ﱠما
ب إِ ْذ َس ِمعُوا َو ْال َع ﱠشارُونَ بَ ﱠررُوا ﷲَ ُم ْعتَ ِم ِدينَ بِ َم ْع ُمو ِدي ﱠ ِة ي َ
أَ ْعظَ ُم ِم ْنهُ”َ .و َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
ورةَ ﷲِ ِم ْن ِجھَ ِة أَ ْنفُ ِس ِھ ْم َغي َْر ُم ْعتَ ِم ِدينَ ِم ْنهُ”.
وسيﱡونَ فَ َرفَضُوا َم ُش َ
يسيﱡونَ َوالنﱠا ُم ِ
ْالفَرﱢ ِ
 .27 -24 :7ھذه سلسلة أسئلة تتوقع جوابا ً بالنفي وھي تركز على سجايا شخصية يوحنا.
ب” .ھذه المراجع )مال 1 :3؛ 5 :4؛ أش  (4 -3 :40تُظھر أن يسوع كان يعرف من
ُ “ 27 :7كتِ َ
ھو وما ھو.
َان” .يا لھا من
س نَبِ ﱞي أَ ْعظَ َم ِمنْ يُ َ
سا ِء لَ ْي َ
“ 28 :7أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱠهُ بَيْنَ ا ْل َم ْولُو ِدينَ ِمنَ النﱢ َ
وحنﱠا ا ْل َم ْع َمد ِ
قول رائع من المسيّا عن السابق )انظر مت  !(11يجب أن ندرك أن تعليقات يسوع الختامية في
اآلية  28تظھر أن يوحنا كان آخر أنبياء العھد القديم ،وليس أول المبشرين باإلنجيل في العھد
الجديد.
يؤكد العھد الجديد على القوة الفريدة لكرازة يوحنا ورسالته لقد كان نبيا ً مقاداً بالروح
القدس .ولكن العھد الجديد أيضا ً يقلل من أھمية يوحنا لكي يجعل العبادة والتفوق يتجھان نحو
شخص يسوع وخدمته .كانت ھناك بعض الجماعات الھرطوقية في القرون األولى التي حاولت أن
ترفع من شأن يوحنا.
ت ﷲِ أَ ْعظَ ُم ِم ْنهُ” .على مقدار جذرية الجزء األول من اآلية  ،28ھذه
◙ “ل ِكنﱠ األَ ْ
ص َغ َر فِي َملَ ُكو ِ
العبارة الثانية ھي على نفس النحو بل وحتى صادمة أكثر .إنھا تظھر بوضوح التجديد الجذري
لدھر الروح القدس ،ملكوت ﷲ .يظھر السياق الناس األقل شأنا ً:
 -1قائد المئة الروماني وخادمه )اآليات (10 -2
 -2أرملة نايين وابنھا )اآليات (17 -11
 -3الشعب في أش ) 1 :61اآليات (22 -21
 -4جباة الضرائب )اآلية (29
 .30 -29 :7في ھاتين اآليتين يمكن رؤية:
 -1تعليقات يسوع على طريقة اقتبال رسالة يوحنا 6
 -2تعليقات لوقا على كيفية استقبال الناس لرسالة يسوع
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 .29 :7تُظھر ھذه اآلية مع اآلية  30تركيبة الجموع التي كانت تتبع يسوع على الدوام :المنبوذين
اجتماعيا ً ورؤساء الدين.
إني على ثقة بأنھم كانوا يقفون ضمن جماعاتھم الخاصة بھم .ربما تكون ھاتان اآليتان
تعليق لوقا التحريري.
كان المنبوذون اجتماعيا ً منفتحين على رسالة التوبة واإليمان )مر  ،(15 :1ولكن رؤساء
الدين لم يكونوا كذلك .كانوا يعتقدون أنھم الجماعة المختارة النخبوية المقبولة وحدھا من قِبل ﷲ.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

"بَ ﱠر ُروا ﷲَ"
"ا ْعت ََرفُوا بِبِ ﱢر ﷲِ"
صدْق ﷲ"
"أقَ ﱡروا بِ ِ

"بَ ﱠر ُروا ﷲَ"
ھذه تعني حرفيا ً “برّروا )ماضي بسيط مبني للمعلوم في األسلوب الخبري( ﷲ” .أولئك
المنفتحون روحيا ً ميزوا وأدركوا طرق بر ﷲ وقد ُكشفت لھم في رسالة يوحنا .المعمودية العلنية
على يد يوحنا كانت اعترافا ً بالحاجة الروحية والثقة بقبول ﷲ للناس التائبين.
إنه ألمر الفت ومذھل مدى محدودية استخدام اإلنجيل لكلمة “يبرر” )مت 19 :11؛ :12
37؛ لو 35 ،298 :7؛ 29 :10؛ 15 :16؛  (14 :18بينما تُستخدم بكثرة في كتابات بولس )13
مرة في رسالة رومية و 8مرات في غالطية( .غالبا ً ما يتكلم بولس عن التبرير )أي ،كيف يصير
الخاطئ باراً أمام ﷲ( ،بينما يسوع يتكلم عن أن نكون جزءاً من ملكوت ﷲ.
كان يسوع يتكلم إلى اليھود الذين كانوا يعتقدون أنھم مقبولين من قِبل ﷲ بفضل إبراھيم
وناموس موسى ،بينما كان بولس يتكلم في معظم األحيان إلى اليونانيين الذين لم تكن لديھم خلفية
العھد .يسوع وبولس كالھما كانا يتكلمان عن الحاجة ألن نكون في شركة مع ﷲ وكيف يجب أن
تتجلى تلك الشركة في حياة المؤمنين )أي في ألقوال ،واألفعال ،والدوافع(.

وحنﱠا” .كانت رسالتا يوحنا ويسوع متشابھين أولياً ،ولكن ھناك فرق شاسع
◙ “ ُم ْعتَ ِم ِدينَ بِ َم ْع ُمو ِديﱠ ِة يُ َ
بين معمودية يوحنا والمعمودية المسيحية .كان يوحنا يستند إلى العھد القديم ،بينما يسوع يستند على
ذاته على أساس عھد جديد.
يتساءل المرء عما إذا كان تالميذ يوحنا الذين تبعوا يسوع قد اعتمدوا ثانية .الشعائر ھي
معان ،ولكنھا ليست آليات النعمة .األعراف الدينية والليتورجيا بدون إيمان شخصي
رموز تحمل
ٍ
ً
ھي عوائق بدالً من أن تكوون جسورا إلى ﷲ .األساس في اإليمان الحقيقي ھو القلب ،وليس أشكال
اإليمان الظاھرة الخارجية.
فاندايك -البستاني35 -31 :7 :
32
31
ْ
َ
ً
ﱡوق
يل َو َما َذا يُ ْشبِھُونَ ؟ يُ ْشبِھُونَ أوْ الَدا َجا
ال الرﱠبﱡ » :فَبِ َم ْن أُ َشبﱢهُ أُن َ
" ثُ ﱠم قَ َ
َاس ھَ َذا ال ِج ِ
33لِ ِسينَ فِي الس ِ
ضھُ ْم بَعْضا ً َويَقُولُونَ  :زَ ﱠمرْ نَا لَ ُك ْم فَلَ ْم تَرْ قُصُوا .نُحْ نَا لَ ُك ْم فَلَ ْم تَ ْب ُكوا .ألَنﱠهُ َجا َء يُو َحنﱠا
يُنَا ُدونَ بَ ْع ُ
34
ْ
ْ
ُ
ً
ً
َان الَ يَأ ُك ُل ُخبْزا َوالَ يَ ْش َربُ خَ ْمرا فَتَقُولونَ  :بِ ِه َش ْيطَ ٌ
ْال َم ْع َمد ُ
اإل ْن َسا ِن يَأ ُك ُل َويَ ْش َربُ
انَ .جا َء 35اب ُْن ِ
ارينَ َو ْال ُخطَا ِةَ .وٱ ْل ِح ْك َمةُ تَبَر َﱠر ْ
فَتَقُولُونَ  :ھُ َو َذا إِ ْن َس ٌ
يع
ان أَ ُكو ٌل َو ِشرﱢ يبُ خَ ْم ٍر ُم ِحبﱞ لِ ْل َع ﱠش ِ
ت ِم ْن َج ِم ِ
بَنِيھَا«“.
 .34 -31 :7ھذه الفقرة نجد موازاة لھا في مت  .19 -16 :11جاء يوحنا ويسوع بأسلوبين مختلفين
للخدمة )يوحنا كان زاھد متقشف ،ويسوع االجتماعي المعاشر للناس( ،ومع ذلك فقد رفض رؤساء
اليھود كليھما .تُظھر اآلية  30ضيق األفق والبر الذاتي عند رؤساء اليھود.
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يل” .ھذه الكلمة تُستخدم بمعنى سلبي وتشير إلى المستمعين آنذاك الذين يرون
“ 31 :7ھ َذا ا ْل ِج ِ
ويسمعون حق ﷲ ،ولكن يرفضون أن يتجاوبوا بشكل مالئم )31 :7؛ 41 :9؛ 50 ،29 :11؛ :17
 .(25قد تكون ھذه تلميحا ً إلى تث 5 :32؛ مز 8 :78؛ إر 31 :2؛  .29 :7ھناك الكثير من الذنب
عند أولئك الذين يسمعون الحق ويرفضون اقتباله أكثر بكثير منه عند أولئك الذين لم يروا أبداً أو
يسمعوا.
ب َخ ْم ًرا” .كان يوحنا المعمدان منذوراً )انظر
وحنﱠا ا ْل َم ْع َمدَانُ الَ يَأْ ُك ُل ُخ ْبزًا َوالَ يَش َْر ُ
َ “ 33 :7جا َء يُ َ
عدد .(6
ً
عاش أيضا في البرية ولم يكن يختلط بحرّية بأولئك الناس الذين كان يكرز لھم )مثل إيليا(.
انظر الموضوع الخاص أدناه.
تكرس النذير
موضوع خاص :ﱡ
أ -كانت ھذه طريقة يكرّس فيھا الشخص ،ذكراً كان أم أنثى )عد  ،(1 :6ممن لم يكن من سبط
الوي ،نفسه لخدمة ﷲ )أي“ ،قدوس للرب"( .المنذور يعني “المعزول/المفروز” )،(BDB 634
والتي ھي الفكرة الجذر من الكلمة العبرية قدوس.
ب -في العھد القديم كان تكرسا ً على مدى الحياة
 -1شمشون )قض (7 :13
 -2صموئيل ) 1صم (21 :1
 -3يوحنا المعمدان
ً
ً
ج -ابتكرت اليھودية تكرسا نذريا قصير األجل )على األرجح مطورة عن الكلمات في عد :6
 .(5أقصر فترة كانت ثالثين يوما ً .التكرس النذري لفتة قصيرة األجل كان يبلغ ذروته بحالقة
الرأس وحرق المخلّفات مع ذبيحة في الھيكل.
د -المتطلبات المحددة )انظر عد :(8 -1 :6
 -1االمتناع عن الخمر والمسكرات ،واالمتناع عن األكل نتاج الكرمة )عد .(4 -3 :6
 -2عدم قص الشعر.
 -3عدم لمس األموات .وھذا يجعل المشاركة في الجنائز اليھودية أمراً مستحيالً.
 -4التدبير ألجل النجاسة العرضية غير المقصودة نجده في عد  .9 :6من الواضح أن حالة
بولس في أع  25 -23 :21كانت تشتمل على ھذه المسألة .كانت ھناك فترة تطھير وذبيحة يُنصح
بھا )عد .(12 -9 :6
ش ْيطَانٌ ” .كانت ھذه نفس التھمة التي اتھموا بھا يسوع )انظر  .(26 -14 :11لم
◙ “فَتَقُولُونَ  :بِ ِه َ
يستطيعوا أن يفسّروا استخدام ھذا اإلنسان لقدرة إلھية ولذلك نسبوا اقتداره إلى قوة الشر الفائقة
الطبيعة.
◙ ھذا التھام يُظھر:
 -1البغضاء عند النخبة المتدينة
 -2الرحمة والحنو عند يسوع
كان لوقا يكتب إلى اليونانيين الذين كانوا أيضا ً فقراء .يُظھر ھذا محبة يسوع وتطابقه مع الناس
العاديين وعامة الشعب.
 .35 :7كان ھذا مثالً ثقافيا ً يشبه ما جاء في ُ “ ،44 :6كلّ َش َج َر ٍة تُع َْر ُ
ف ِم ْن ثَ َم ِرھَا” .أعمال
ومواقف أولئك الذين اعتمدوا من يوحنا )اآلية  (29كانت متمايزة بشكل واضح عن رؤساء الدين
)اآلية  .(30غالبا ً ما كان اليھود يستخدمون العبارة االصطالحية “ابن ”....من العھد القديم كصفة
لوصف شخص.
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فاندايك -البستاني50 -36 :7 :
36
ْ
ْ
يس ﱢي َواتﱠ َكأ ََ 37 .وإِ َذا ا ْم َرأَةٌ فِي ْال َم ِدينَ ِة َكانَتْ
ُ
اح ٌد ِمنَ ْالفَرﱢ ي ِسيﱢينَ أَ ْن يَأك َل َم َعهُ فَ َدخَ َل بَيْتَ الفَرﱢ ِ
" َو َسأَلَهُ َو ِ
ب َ 38و َوقَفَ ْ
يس ﱢي َجا َء ْ
اطئَةً إِ ْذ َعلِ َم ْ
ت ِع ْن َد قَ َد َم ْي ِه ِم ْن َو َرائِ ِه
ُور ِة ِطي ٍ
ت بِقَار َ
ت ْالفَرﱢ ِ
ت أَنﱠهُ ُمتﱠ ِك ٌئ فِي بَ ْي ِ
خَ ِ
ْ
َ
ﱢ
ً
ْ
ْ
ب.
ْر َرأ ِسھَا َوتُقَبﱢ ُل قَ َد َم ْي ِه َوتَ ْدھَنُھُ َما بِالطي ِ
وع َو َكانَت تَ ْم َس ُحھُ َما بِ َشع ِ
بَاِ 39كيَة َوا ْبتَدَأت تَبُلﱡ قَ َد َم ْي ِه بِال ﱡد ُم ِ
ْ
َ
ﱠ
ﱠ
ْ
ً
ً
فَلَ ﱠما َرأَى ْالفَرﱢ ي ِس ﱡي الﱠ ِذي َد َعاهُ َذلِكَ تَ َكل َم فِي نَف ِس ِه قَائِال» :لَوْ َكانَ ھَ َذا نَبِيّا لَ َعلِ َم َم ْن ھَ ِذ ِه ال َمرْ أةُ التِي
40
ال لَهُ» :يَا ِس ْم َع ُ
اب يَسُو ُ
ان ِع ْن ِدي َش ْي ٌء أَقُولُهُ لَكَ « .فَقَا َل:
ت َْل ِم ُسهُ َو َما ِھ َي! إِنﱠھَا
ع َوقَ َ
خَاطئِةٌ” .فَأ َ َج َ
ِ
42
اآلخَر َخ ْمسُونَ َ .وإِ ْذ لَ ْم
َار َو َعلَى
اح ِد خَ ْمسُ ِمئَ ِة ِدين
»قُلْ يَا ُم َعلﱢ ُم”َ »41 .كانَ لِ ُمدَايِ ٍن َم ْديُون
َانَ .علَى ْال َو ِ
ِ
ٍ
ِ
43
اب ِس ْم َع ُ
ان َسا َم َحھُ َما َج ِميعا ً .فَقُلْ  :أَيﱡھُ َما يَ ُك ُ
ان َوقَال» :أَظُ ﱡن
ون أَ ْكثَ َر ُحبّا ً لَهُ؟” فَأ َ َج َ
يَ ُك ْن لَھُ َما َما يُوفِيَ ِ
44
ْ
ْ
َ
ال لِ ِس ْم َعانَ » :أَتَ ْنظ ُرُ
ُ
ب َح َك ْمتَ « .ث ﱠم التَفَتَ إِلَى ال َمرْ أ ِة َوقَ َ
الﱠ ِذي َسا َم َحهُ بِاألَ ْكثَ ِر” .فَقَ َ
ال لَهُ» :بِالص َﱠوا ِ
ْطَ .وأَ ﱠما ِھ َي فَقَ ْد َغ َسلَ ْ
ھَ ِذ ِه ْال َمرْ أَةَ؟ إِنﱢي َدخَ ْل ُ
وع
ي لَ ْم تُع ِ
ت بَ ْيتَكَ َو َما ًء ألَجْ ِل ِرجْ لَ ﱠ
ت ِرجْ لَ ﱠ
ي 46بِال ﱡد ُم ِ
45
ْر َر ْأ ِسھَا .قُ ْبلَةً لَ ْم تُقَب ْﱢلنِي َوأَ ﱠما ِھ َي فَ ُم ْن ُذ َدخَ ْل ُ
ت لَ ْم تَ ُك ﱠ
ت لَ ْم
ي .بِ َز ْي ٍ
يل ِرجْ لَ ﱠ
ف ع َْن تَ ْقبِ ِ
َو َم َس َح ْتھُ َما بِ َشع ِ
47
ْ
َ
َ
ﱢ
يِ .م ْن أجْ ِل َذلِكَ أقُو ُل لَكَ  :قَ ْد ُغفِ َر ْ
تَ ْدھُ ْن َر ْأ ِسي َوأَ ﱠما ِھ َي فَقَ ْد َدھَن ْ
ت خَ طَايَاھَا ال َكثِي َرةُ
ب ِرجْ لَ ﱠ
َت بِالطي ِ
48
اك”49 .فَا ْبتَدَأَ
ألَنﱠھَا أَ َحب ْ
ال لَھَاَ » :م ْغفُ َ
ﱠت َكثِيراًَ .والﱠ ِذي يُ ْغفَ ُر لَهُ قَلِي ٌل ي ُِحبﱡ قَلِيالً« .ثُ ﱠم قَ َ
ورةٌ لَ ِك خَ طَايَ ِ
50
ال لِ ْل َمرْ أَ ِة» :إِي َمانُ ِك قَ ْد
ْال ُمتﱠ ِكئُونَ َم َعهُ يَقُولُونَ فِي أَ ْنفُ ِس ِھ ْمَ » :م ْن ھَ َذا الﱠ ِذي يَ ْغفِ ُر خَ طَايَا أَيْضاً؟” .فَقَ َ
ص ِك! اِ ْذھَبِي بِ َسالَ ٍم«“.
خَ لﱠ َ
 .50 -36 :7ھذه القصة تشبه قصة ما فعلته مريم في بيت عنيا المدونة في مر 9 -3 :13؛ مت
13 -6 :26؛ يو  .8 -2 :12من الواضح أن ھذه الرواية ،وإن كانت انعكاسا ً لرواية لوقا ،ورغم
التشابه بينما ،إال أنھا متمايزة عن حادثة الدھن بالطيب التي قامت بھا مريم في بيت عنيا والتي
تذكرھا األناجيل األخرى.
يستخدم لوقا في أغلب ھذه الوجبات والمأدبات التي يقيمھا الفريسيون لكي ينقل اإلنجيل
)36 :7؛ 11؛ 37؛ .(1 :14
يسيﱢينَ ” .كان يسوع يقوم بالخدمة لكل الجماعات .لقد كان يريد أن يصل إلى
اح ٌد ِمنَ ا ْلفَ ﱢر ِ
َ “ 36 :7و ِ
كل الناس .انظر الموضوع الخاص“ :الفريسيون" ،على .17 :5
سأَلَهُ أَنْ يَأْ ُك َل َم َعهُ” .ربما نتساءل عن الدافع وراء ھذا الطلب:
◙“ َ
 -1الفضول
 -2الجوع الروحي
 -3أن يُرى مع يسوع
 -4محاولة اكتشاف شيء كان يمكنه أن يستخدمه ضد يسوع )اآليات .(45 -44
والئم العشاء ھذه كانت مناسبات اجتماعية لكل الجماعة .رغم أن المدعوين فقط ھم الذين
يأكلون ،إال أنه كان الجميع موضع ترحيب ليأتوا ويستمعوا إلى أحاديث المائدة.
◙ “اتﱠ َكأ َ” .لوقا ھو الكاتب الوحيد في العھد الجديد الذي يستخدم ھذه الكلمة 36 :7) kataklinō؛
15 ،14 :9؛ 8 :14؛  .(30 :24بقية كتّاب العھد الجديد يستخدمون كلمة .anakeimai
س كما كان يفعل أھل فارس
ما كان اليھود في القرن األول يستخدمون طاوالت وكرا ٍ
)إستير 6 :1؛  (8 :7وبعض المصريين .كان اليھود يتكئون عموما ً على كوع الذراع اليسرى إلى
وسائد مفروشة حول موائد على شكل حدوة حصان ،وعادة ما يجلس ثالثة أشخاص على كل جانب.
اطئَةً” .المعنى الضمني ھو أنھا كانت مومس محلية ،ولكن ھذه
“ 37 :7ا ْم َرأَةٌ فِي ا ْل َم ِدينَ ِة َكانَتْ َخ ِ
العبارة غير محددة .بالنسبة إلى قادة اليھود ،كل من لم يحفظ كل الشعائر واألعراف والقوانين
المتوقعة والمطلوبة في التلمود كان يعتبر خاطئا ً )مثال ،الرعاة وال ّدباغين( .كانت ھذه المدينة في
الشمال ،ربما َك ْف َرنَاحُو َم .تدون األناجيل األخرى حادثة تسكب فيھا امرأةٌ الطيب في بيت سمعان،
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قرب أورشليم .إال أن بقية األناجيل تدون حادثة سكب الطيب مشابھة على قدمي يسوع من قِبل
مريم المجدلية )مت 6 :26؛ مر 3 :14؛ يو .(2 :12
ب” .الكلمة المترجمة “قارورة” ھنا ھي كلمة األلباستر والتي ھي حجر أصف ٌر
◙ “قَا ُر َ
ور ِة ِطي ٍ
ضاربٌ إلى البياض ُدعي بھذا االسم نسبة إلى بلدة في مصر )األَلَبا ْستَرون( التي اشتُھرت به .كان
كمھر حول أعناقھن مرتبطا ً بسلسلة.
العطر أو الطيب باھظ الثمن .وكانت النساء تحملن ھذه
ٍ
َ “ 38 :7و َوقَفَتْ ِع ْن َد قَ َد َم ْي ِه ِمنْ َو َرائِ ِه” .في ھذه المناسبات االجتماعية ،اآلخرون من البلدة الذين
ما كان يُدعون ،كان يُرحّب بھم ألن يأتوا ويجلسوا عند الجدران ،وينظروا من النوافذ واألبواب،
ويستمعوا إلى المحاورات .تذكروا أن يسوع كان يتكئ على ذراعه اليسرى وقدميه إلى الخلف.
س َھا” .بالنسبة إلى المرأة اليھودية ،أن
س ُحھُ َما بِ َ
وعَ ،و َكانَتْ تَ ْم َ
ش ْع ِر َر ْأ ِ
◙ “ َوا ْبتَدَأَتْ تَبُ ﱡل قَ َد َم ْي ِه بِال ﱡد ُم ِ
يكون شعرھا مكشوفا ً مرخيا ً على المأل ،كان عالمة على قلة احتشام أو لياقة اجتماعية.
ب” .كان ھذا أمراً غير مألوف على اإلطالق وكان يرمز إلى فرح
◙ “تُقَبﱢ ُل قَ َد َم ْي ِه َوتَ ْد َھنُھُ َما بِالطﱢي ِ
المرأة لحصولھا على الغفران ويدل على معنى عميق بامتنانھا لموقف يسوع من الناس الذين ھم في
مثل حالھا )اآلية .(35
“ 39 :7لَ ْو َكانَ ھ َذا نَبِيًّا” .ھذه جملة شرطية من الفئة الثانية .صيغة ھذه الجملة تظھر أنه لم يكن
يؤمن أن يسوع كان نبيا ً .ھذه بنية يونانية فريدة تُفھم بالمعنى“ :لو كان ھذا الرجل نبياً ،وھو ليس
كذلك ،لكان سيعرف من وما نوع ھذه المرأة التي تلمسه ،ولكنه ال يعرف ذلك” .لقد أخطأ ھذا
الفريسي كليا ً في فھم يسوع ودوافعه وأھدافه وأعماله.
ھناك مخطوطة قديمة جداً ھي المخطوطة  ،Bالتي تُدعى الفاتيكانية ألنھا ُوجدت في مكتبه
الفاتيكان ،تحوي أداة التعريف مع كلمة “النبي” .من الواضح أن ھذه محاولة الھوتية لربط يسوع
بـ “النبي” في نبوءة موسى في تث  .15 :18لقد كان ھذا تنبؤاً مسيانيا ً .ولكن من السياق في لوقا
ھذا الفريسي ال يدعو يسوع بالمسيا ،بل ال يعتبره نبيا ً.
ھناك كتاب يوثق ھذه االختالفات الجزئية الالھوتية الطفيفة وضعه ،Bart D. Ehrman
وھوof Early The Orthodox Corruption of Scripture: The Effect:
Christological Controversies on the Text of the New Testament. Oxford,
.1993
س ْم َعانُ ” .كان ھذا اسما ً شائعا ً .لدينا في العھد الجديد عدة أشخاص يُدعون سمعان:
ِ “ 40 :7
 -1سمعان بطرس ،مت 18 :4
 -2سمعان الكنعاني ،مت 4 :10؛ أع 13 :1
 -3سمعان ،أخو يسوع ،مت 55 :13
 -4سمعان األبرص ،مت 6 :26؛ مر 3 :14
 -5سمعان القيرواني ،مت 32 :27
 -6سمعان الفريسي ،لو 40 :7
 -7والد يھوذا اإلسخريوطي ،يو 71 :6
 -8سيمون )سمعان( الساحر ،أع 5 :8
 -9سمعان ال ّدبّاغ ،أع 43 :9
الموازاة في متى ومرقس كلتاھما تجعالن العشاء في منزل رجل يُدعى سمعان ،ولكنه ال يُدعى
الفريسي.
 .41 :7ال يورد سوى لوقا ھذا المثل الذي يتكلم به يسوع إلى سمعان .لدى متى ومرقس سببا ً مختلفا ً
كليةً وراء تصرفات المرأة )أي ،تھيئة يسوع لموته القادم بتطييبه للدفن(.
194

س ِمئَ ِة ِدينَا ٍر” .كان الدينار عملة منتشرة شائعة االستخدام في تلك الفترة .كانت تمثل أجرة
◙ “ َخ ْم ُ
يوم لجندي أو عامل مياوم )مت  .(2 :20انظر الموضوع الخاص “ :العمالت المستخدمة في
فلسطين في أيام يسوع” ،على 8. :15
“ 42 :7أَيﱡ ُھ َما يَ ُكونُ أَ ْكثَ َر ُحبًّا لَهُ؟” .ھذه الرواية تتناول بشكل واضح نوعين من الناس:
 -1ذوي البر الذاتي الذين كانوا يعتقدون أنھم ال يحتاجون إلى بعض المغفرة أو ال مغفرة على
اإلطالق.
 -2المتواضعين والتائبين الذين كانوا يعرفون أنھم في حاجة إلى غفران ﷲ.
ھذا المثل فيه عناصر مشتركة كثيرة مع مثل الفريسي والخاطئ/العشار )لو .(14 -9 :18
 .47 -44 :7ھناك عدة أعمال لم يقم بھا سمعان الفريسي بينما كان يسوع يتوقعھا منه كمضيف
بحسب الثقافة اليھودية:
 -1لم يغسل له قدميه عندما دخل إلى البيت ،اآلية 44
 -2لم يقبّله قبلة ترحيب ،اآلية 45
 -3لم يدھنه بالطيب ،اآلية 46
يتغاض يسوع عن خطايا ھذه المرأة ،بل غفرھا
يرةُ” .لم
“ 47 :7أَقُو ُل لَكَ  :قَ ْد ُغفِ َرتْ َخطَايَاھَا ا ْل َكثِ َ
َ
لھا .ھذه المادة المختارة )القصة اإلنجيلية( تُظھر بوضوح العھد الجديد الجذري )إر 34 -31 :31؛
حز  .(38 -22 :36الخالص يستند على اإليمان بيسوع ،وليس على إنجاز شخصي أو استحقاق أو
أداء )أف  .(9 -8 :2ھذه ھي طريقة العھد الجديد لنكون مقبولين من قِبل ﷲ.
يؤكد الالھوتيون على كلمة “المحبة” ويحولونھا إلى مطلب جديد ألجل الغفران والقبول.
المحبة ھي بالتأكيد حصيلة للعالقة الشخصية مع ﷲ من خالل المسيح ،ولكنھا ليست المعيار للقبول.
يستند القبول على عمل االبن الكامل والمكتمل .على البشر أن يتجاوبوا في توبة وإيمان ،ولكنھم ال
يستطيعون أن يزيدوا أو ينقصوا من ھذا الخالص المعطى مجانا ً .الحياة المتبدلة والتي تغير الحافلة
بالمحبة والطاعة والمثابرة ھي الدليل على أننا التقينا با في المسيح .المؤمنون يخلصون “ألَ ْع َما ٍل
الصالِ َحة” )انظر رو .(30 -21 :3
َ
صالِ َح ٍة” )أف  ،(10 :2وليس “باألَ ْع َمال َ
اك” .ھذا تام مبني للمجھول في األسلوب الخبري .ال بد أن ھذا القول كان
َ “ 48 :7م ْغفُ َ
ورةٌ لَ ِك َخطَايَ ِ
صدمة ھائلة لليھود الذين يجلسون ھناك والذين كانوا يعرفون أنه ما من أحد سوى ﷲ يمكنه أن
يغفر الخطايا )لو .(24 -21 :5
ص ِك” .ھذا تام مبني للمعلوم في األسلوب الخبري .تعبير المرأة ھذا عن
“ 50 :7إِي َمانُ ِك قَ ْد َخلﱠ َ
المحبة كان نتيجة ،وليس وسيلة ،للغفران .اإليمان بالمسيح ھو المسألة األساسية )20 :5؛ 9 :7؛ :8
48؛ 19 :17؛ .(42 :18
سالَ ٍم” .ھذا فعل أمر حاضر متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( )انظر .(48 :8
◙ “اِ ْذ َھبِي بِ َ
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
 -1ما سبب االختالف الكبير في الرواية بين لوقا  7ومتى 8؟
 -2لماذا تأثر يسوع كثيراً بإيمان ھذا الرجل؟
 -3لماذا أحيا يسوع ابن أرملة نايين؟
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 -4لماذا ش ّكى يوحنا المعمدان بأن يسوع كان ھو المسيّا؟ وكيف أجابه يسوع على
سؤاله؟
ّ
 -5ھل يوحنا المعمدان ھو نبي العھد القديم أم مبشر بالعھد الجديد؟
 -6لماذا كان قول يسوع في اآلية  48أَنَاثِي َما لرؤساء اليھود؟
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ﻟﻮﻗﺎ  -اﻷﺻﺤﺎح 8
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
يسوع
بعض النساء يخدمن يسوع جولة
الرسولية
3 - 1 :8
3 - 1 :8
َمثل الزارع
َمثَل الزارع وتفسيره
8 - 4 :8
15 -4 :8
تَفسير َمثل الزارع
15 -9 :8
َمثل المصباح
َمثَل السراج
21 -16 :8
18 -16 :8
عمل مشيئة ﷲ
21 -19 :8
يھدئ
يسوع
تھدئة العاصفة
العاصفة
25 -22 :8
25 -22 :8
شفاء إنسان به روح نجس طرد الشياطين
وغرق الخنازير
39 -26 :8
39 -26 :8
إقامة ابنة يايرس وشفاء إحياء إبنة يايرُس
نازفة الدم
56 -40 :8

المشتركة
يسوع ومرافقوه

البولسية
جولة رسولية
3 - 1 :8
مثل الزارع
15 -4 :8

3 - 1 :8
مثل الزارع
8 - 4 :8
تفسير مثل الزارع
15 -9 :8
َمثَل السراج
َمثَل السراج
18 -16 :8
18 -16 :8
قرابة يسوع الروحية
أم يسوع وإخوته
21 -19 :8
21 -19 :8
يسوع يھدئ العاصفة تسكين العاصفة
25 -22 :8
25 -22 :8
الشياطين مجنون الجراسيين
طرد
وغرق الخنازير
39 -26 :8
39 -26 :8
ابنة يايرس والمرأة احياء ابنة يائير
التي لمست ثوب
يسوع
56 -40 :8
56 -40 :8

42 -40 :8
شفاء نازفة الدم
56 -43 :8

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
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أفكار سياقية:
أ -ھذا األصحاح يتألف من عدة حوادث.
 -1مثل الزارع ،اآليات 18 -1
 -2يسوع يتعامل مع عائلته الخاصة به ،اآليات 21 -19
 -3يسوع يھ ّدئ العاصفة ،اآليات 25 -22
الجدَري الذي فيه شياطين ،اآليات 39 -26
 -4يسوع يشفي الرجل َ
َ
ف د ٍَم ،اآليات 55 -40
 -5يسوع يقيم ابنة يَايِرُسُ من الموت ويشفي ٱ ْم َرأة بِن َْز ِ
ب -تفسير األمثال
ُكتِبت األناجيل بعد سنين كثيرة بعد حياة يسوع .وأولئك الذين كتبوا األناجيل )بمعونة
الروح القدس( كانوا معتادين ثقافيا ً على التعليم الشفھي .لقد كان الربانيون يعلّمون عن طريق التقديم
الشفھي .ويسوع تابع ھذا النھج من التعليم الشفھي .وعلى ح ّد علمنا فيسوع لم يكتب أيا ً من تعاليمه
أو عظاته .ولكي تبقى التعاليم في الذاكرة ،كان تقديم التعليم يتكرر ،ويل ّخص ،ويُشرح .تذ ّكر ُكتّاب
األناجيل ھذه الوسائل المساعدة على الحفظ .واألمثال ھي أحد ھذه التقنيات .من الصعب أن نعرّف
األمثال:
"أفضل تعريف لألمثال ھو أنھا قصص على مستويين؛ مستوى القصة يق ﱢد ُم مرآةً
ُدرك” )] ، Dictionary of Jesus and the Gospelsص
بھا يُفھَم الواقع وي َ
.([594
"ال َمثل ھو قول أو قصة تسعى لنقل فكرة يرغب المتكلّم بإيضاحھا استناداً إلى
وضع مألوف في الحياة العادية” ) The Zondervan Pictorial Bible
] ،Encyclopediaص .([590
ويصعب علينا أن نعرف ما كان يُفھم من كلمة “ َمثل” في أيام يسوع.
 -1يقول البعض أنھا تعكس الكلمة العبرية  ،mashalالتي كانت نوعا ً من أحجية
)مر  ،(23 :3قول ذكي )أمثال ،لو  ،(23 :4قول قصير )مر  (15 :7أو قول
أسراري )"أقوال سوداء"(.
 -2البعض اآلخر يقول بتعريف أكثر تحديداً بأنه قصة قصيرة.
كان ھذا نوعا ً أدبيا ً رئيسيا ً في العھد الجديد .وباالعتماد على كيف يعرّف المرء الكلمة ،فإننا نجد أن
أكثر من ثلث تعاليم يسوع المد ّونة ھي على شكل أمثال .األمثال ھي أقوال ليسوع موثوق بھا
بالتأكيد .إن قبلنا التعريف الثاني ،تبقى ھناك أنواع مختلفة من القصص القصيرة.
 -1قصص بسيطة )لو (9 -6 :13
 -2قصص معقدة )لو (32 -11 :15
 -3قصص متغايرة )لو 8 -1 :16؛ (8 -1 :18
 -4قصص مجازية/رمزية )مت 50 -47 ،30 -24 :13؛ لو 15 -11 ،8 -4 :8؛ -25 :10
37؛ 24 -16 :14؛ 19 -9 :20؛ يو 10؛ (8 -1 :15
في تعاملنا مع ھذا التنوع من مادة األمثال ،علينا أن نفسر ھذه األقوال على عدة مستويات.
المستوى األول :مبادئ تفسيرية عامة يمكن تطبيقھا على كل األنواع األدبية الكتابية:
 -1حدد ھدف السفر بأكمله ،أو على األقل الوحدة األدبية األكبر التي يرد فيھا المثل.
 -2حدد الجمھور األصلي .من الالفت أن المثل نفسه يُعطى أحيانا ً لجماعات مختلفة.
الخروف الضال في لو  15موجه إلى الخطأة
أ-
الخروف الضال في متى  18موجه إلى التالميذ
ب-
ً
 -3تأكد من مالحظة السياق المباشر للمثل .غالبا ما يخبرنا يسوع أو كاتب اإلنجيل بالفكرة
الرئيسية )عادة في نھاية المثل أو مباشرة بعده(.
 -4عبّر عن القصد المركزي للمثل بجملة بيانية واحدة .األمثال عادة تحوي شخصين أو ثالثة
رئيسيين .وعادة ھناك حقيقة متضمنة ،وھدف ،أو فكرة تدل عليھا كل شخصية.
 -5تحقق من المقاطع المتوازية في األناجيل األخرى ،ثم أسفار العھد الجديد األخرى وأسفار
العھد القديم.
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المستوى الثاني :المبادئ التفسيرية المتعلقة بشكل محدد بمادة األمثال:
ُ
 -1اقرأ )أو اسمع إن أمكن( المثل مراراً وتكراراً .فھذه األمثال أعطيت ألجل إحداث
تأثير شفھي ،وليس للتحليل المكتوب.
 -2معظم األمثال تحوي حقيقة مركزية واحدة فقط ،ترتبط بالسياقات التاريخية
واألدبية لكل من يسوع و/أو اإلنجيلي.
ً
 -3انتبه من تفسير التفاصيل جاعالً إياھا مجازاً بدالً من أن يكون مثالً .غالبا ما تكون
مجرد جزء من بيئة القصة.
ً
 -4تذكر أن األمثال ليست حقائق واقعية .إنھا مقارنات تشابه الحياة ،ولكنھا غالبا ما
تكون مبالغات ،والغاية منھا ھي إيصال فكرة )حقيقة(.
 -5حدد النقاط الرئيسية في القصة التي كان ليفھمھا الجمھور اليھودي في القرن
األول .ثم ابحث عن الفتلة أو المفاجأة .عادة تأتي قرب نھاية القصة )انظر
كتاب  ،Interpreting the Bibleص ،224 -221 .للكاتب A.
.(Berkeley Mickelsen
 -6كل األمثال أُعطيت إلثارة رد فعل .ورد الفعل أو التجاوب ذاك مرتبط عادة
بمفھوم “ملكوت ﷲ”.
يسوع ھو الذي د ّشن الملكوت المسياني الجديد )مت 31 :21؛ لو  .(21 :17أولئك الذين
سمعوه كان عليھم أن يتجاوبوا في الحال .الملكوت ھو أيضا ً مستقبلي )مت  .(25مستقبل
المرء يعتمد على كيفية تجاوبه مع يسوع في الوقت المحدد .أمثال الملكوت تصف الملكوت
الجديد الذي جاء بيسوع .إنھا تصف مطالبه األخالقية والجذرية ألجل التلمذة .ما من شيء
يبقى على حاله .كل شيء جديد جذريا ً ومرتكز على يسوع.
 -7ال تعبّر األمثال غالبا ً عن الفكرة أو الحقيقة المركزية .على المفسر أن يسعى وراء
مفاتيح سياقية تكشف الحقائق المركزية األصلية الواضحة ثقافياً ،والتي
صارت ،بتقادم الزمن ،لغة وثقافة مبھمة غامضة بالنسبة لنا اآلن.
المستوى الثالث :وھذا غالبا ً ما يكون جدليا ً حول الحقيقة الكامنة وراء المثل .غالبا ً ما كان يسوع
يتكلم عن الحجب الذي في األمثال )مت 15 -9 :13؛ مر 13 -9 :4؛ لو 10 -8 :8؛ يو 6 :10؛
 .(25 :16وھذا يعود إلى النبوءة في أش .10 -9 :6
قلب المستمع يحدد مستوى الفھم )مت 15 :11؛ 43 ،16 ،15 ،9 :13؛ مر 23 ،9 ،4؛
16 :7؛ 18 :8؛ لو 8 :8؛ 44 :9؛ .(35 :14
ولكن ال بد من القول أنه غالبا ً ما كان الجموع )مت 10 :15؛ مر  (14 :7والفريسيون
)مت 45 :21؛ مر 12 :12؛ لو  (19 :20يفھمون تماما ً ما كان يقوله يسوع ،ولكن يرفضون أن
يتجاوبوا بشكل مالئم باإليمان والتوبة .بمعنى من المعاني ھذه ھي الحقيقة وراء مثل الزارع )مت
13؛ مر 4؛ لو  .(8يمكن لألمثال أن تحجب الحقيقة أو تظھرھا )مت 17 -16 :13؛ 12 :16؛ لو
10 :8؛ .(24 -23 :10
ً
 ،Hermeneutical Spiralص ،239 .للكاتب  ،Grant Osborneيبدي رأيا بأن
“األمثال ھي “آلية لقاء” ولھا وظائف مختلفة بحسب الجمھور ....كل مجموعة )القادة ،الجموع،
التالميذ( تتم مالقاتھا بشكل مختلف عن طريق األمثال” .وغالبا ً حتى التالميذ كانوا ال يفھمون أمثاله
أو تعاليمه )مت 16 :15؛ مر 52 :6؛ 18 :7؛ 32 ،10 :9؛ لو 45 :9؛ 34 :18؛ يو .(16 :12
المستوى الرابع :أيضا ً يثير الجدل .إنه يتعامل مع الحقيقة المركزية في األمثال .معظم المفسرين
المعاصرين ،ويمكن تبرير ذلك ،كان لديھم رد فعل ضد التفسير الرمزي لألمثال .الرمز المجازي
ح ّول التفاصيل إلى طرق متقنة إلظھار الحقيقة .طريقة التفسير ال تركز على الخلفية التاريخية،
والخلفية األدبية ،أو قصد الكاتب؛ إنھا تقدم أفكار المفسّر ،وليس النص الموحى به.
ً
على كل حال ،ال بد من االعتراف بأن األمثال التي فسرھا يسوع قريبة جدا من األسلوب
المجازي أو على األقل الرمزي .لقد استخدم يسوع التفاصيل لينقل الحقيقة )مثل الزارع ،متى 13؛
مر 4؛ لو  8ومثل المستأجرين األشرار ،مت 21؛ مر 12؛ لو .(20
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بعض األمثال األخرى فيھا عدة حقائق رئيسية .ومثال واضح عن ذلك ھو مثل االبن
الضال )لو  .(32 -11 :15نجد في المثل ليس فقط محبة اآلب وتمرد االبن األصغر ،بل أيضا ً
موقف االبن األكبر ،ذاك المتمم للمعنى الكامل للمثل.
وفيما يلي قول مساعد من كتاب  ،Linguistics and Biblical Interpretationتأليف
 Peter Cotterellو :Max Turner
"يعود الفضل األكبر إلى  Adulf Julicherأكثر من أي
أحد آخر في توجيه دراسة العھد الجديد نحو محاولة جادة
لفھم دور المثل في تعليم يسوع .االستخدام المجازي
الجذري لألمثال كان قد أُھمل وبدأ البحث عن مفتاح يمكننا
من النفاذ إلى معناھا الحقيقي .ولكن  Jeremiasأوضح
قائالً“ :محاوالته لتحرير األمثال من التفاسير الخيالية
واالعتباطية لكل تفصيل جعلته يقع في خطأ قاتل” .الخطأ
كان اإلصرار على رفض فكرة أن األمثال يجب أن تُفھم
بأنھا تنقل فكرة واحدة ،ولكن تلك الفكرة يجب أن تكون
عامة قدر اإلمكان” )ص.(308 .
ھناك قول آخر مفيد من كتاب  Grant Osborneبعنوان :The Hermeneutical Spiral
ُ
الحظت أن ھناك عدة دالالت تشير إلى أن
"إضافة إلى ذلك
األمثال ھي في الواقع قصص رمزية ،وإن كان قَصْ ُد الكاتب
يطغي عليھا ويسيّرھا .في الواقع يقول Blomberg
) (1990أن ھناك أفكار بعدد الشخصيات في األمثال وأنھا
في الحقيقة قصص رمزية مجازية .في حين أن ھذا القول
مبال ٌغ فيه نوعا ً ما ،إال أنه أقرب ما يكون إلى الحقيقة من
المقاربة التي تقول بفكرة واحدة في كل مثل” )ص.(240 .
ھل ينبغي استخدام األمثال لتعليم حقائق عقائدية وھل تلقي األمثال ضوءاً على حقائق عقائدية؟ تأثر
معظم المفسرين بسوء استخدام الطريقة المجازية في تفسير األمثال ،التي سمحت لھم بتأسيس عقائد
ال عالقة لھا بقصد يسوع األصلي أو بقصد كاتب اإلنجيل .المعنى يرتبط بقصد الكاتب .كان يسوع
و ُكتّاب األناجيل يتكلّمون بوحي إلھي ،ولكن ليس المفسّرون كذلك.
مھما كان سوء استخدام األمثال ،تبقى كمركبات تنقل الحقيقة .دعونا نقرأ ما قاله Bernard
 Rammبھذا الخصوص.
ّ
ُ
"إن األمثال تعلم العقائد والزعم بأن ھا ال يجب أن تستخدم
في كتابة العقائد أم ٌر خاطئ وغير مالئم ....علينا أن نتحقق
من النتائج التي نصل إليھا بمقارنتھا بالتعليم البسيط الواضح
لربنا ،وببقية العھد الجديد.
يمكن استخدام األمثال مع بعض الحذر في توضيح وشرح
العقائد ،وإلقاء ضوء على الخبرة المسيحية وتعليم دروس
عملية” ) Protestant Biblical Interpretationص.
.(285
ختاما ً دعوني أعطيكم ثالثة اقتباسات ھي تحذيرات علينا أن ننتبه لھا في تفسيرنا لألمثال:
 -1من كتاب ، How to Read the Bible For All Its Worthمن تأليف Gordon
 Feeو“ :Doug Stuartلقد عانت األمثال من سوء التفسير في الكنيسة بالدرجة
الثانية بعد سفر الرؤيا” )ص.(135 .
 -2من كتاب ، Understanding and Applying the Bibleللكاتب J. Robertson
“ :McQuilkinكانت األمثال مصدر بركة ال حصر لھا في تنوير شعب ﷲ فيما
يتعلق بالحقائق الروحية .في نفس الوقت ،كانت األمثال مصدر تشويش ھائل في
مجال العقيدة والممارسة في الكنيسة” )ص.(164 .
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 -3من كتاب  ،The Hermeneutical Spiralللكاتب “ :Grant Osbornاألمثال ھي من
أكثر أجزاء الكتاب المقدس التي ُكتب عنھا ومع ذلك أُسيء تفسيرھا ....وھي
األجزاء األكثر دينامية ،ومع ذلك األكثر صعوبة للفھم من بين األنواع األدبية
الكتابية .قدرة المثل على نقل األفكار ھائلة ،ألنه يخلق مقارنة أو قصة تستند على
معان ،ويجد القرّاء
خبرات الحياة اليومية .ولكن تلك القصة نفسھا تحمل عدة
ٍ
المعاصرون صعوبة كبيرة في تفسيرھا كما الحال مع مستمعيھا القدماء” )ص.
.(235
ج -قائمة تساعد على تفسير األمثال
 -1مبادئ تفسيرية عامة
أ .ما ھو الھدف الرئيسي من:
اإلنجيل ككل
)(1
الوحدة األدبية
)(2
السياق المباشر
)(3
ب .حدد ،إن أمكن ،الجمھور األصلي )تالميذ ،جموع ،رؤساء الدين(
ج .حدد البيئة التاريخية
) (1ليسوع
) (2لكاتب اإلنجيل
د .ما ھي الحقيقة/الحقائق الرئيسية في القصة
) (1عبّر عنھا بجملة بيانية واحدة
) (2ضع قائمة بالشخصيات الرئيسية في المثل )عادة  2أو  (3وحدد
الھدف ،والحقيقة ،أو الحبكة المتعلقة بكل منھم
ھـ .قارن مع األناجيل األخرى من حيث استخدام مادة األمثال .ھل ھي
على نفس الشكل أم مختلفة؟
 -2التفسير الخاص
أ .اقرأ) ،أو األفضل أن تصغي إلى( القصة مراراً وتكراراً
ب .حدد الجوانب الثقافية في القصة .ابحث عما كان مفاجئا ً للسامعين
األصليين .ھذه االنعطافة من االندھاش عادة تأتي قرب النھاية .قد
تكون قوالً ليسوع أو للمستمعين أو لشخصية من القصة أو كاتب
اإلنجيل.
ج .ما رد الفعل الذي كان يسوع يسعى إلثارته من خالل القصة؟
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني3 -1 :8 :
2
1
ْ
ْ
ُ
َ
ﱢ
ُ
َ
ت ﷲِ َو َم َعهُ ا ِالثنَا َع َش َرَ .وبَعْضُ
" َو َعلَى أَثَ ِر َذلِكَ َكانَ يَ ِسي ُر فِي َم ِدينَ ٍة َوقرْ يَ ٍة يَك ِرز َويُبَش ُر بِ َملكو ِ
اضَ :مرْ يَ ُم الﱠتِي تُ ْدعَى ْال َمجْ َدلِيﱠةَ الﱠتِي خ ََر َج ِم ْنھَا َس ْب َعةُ
اح ِشرﱢ َ
ير ٍة َوأَ ْم َر ٍ
النﱢ َسا ِء ُك 3ﱠن قَ ْد ُشفِينَ ِم ْن أَرْ َو ٍ
س َوسُو َسنﱠةُ َوأُخَ ُر َكثِي َر ٌ
ات ُك ﱠن يَ ْخ ِد ْمنَهُ ِم ْن أَ ْم َوالِ ِھ ﱠن”.
يل ِھيرُو ُد َ
َشيَ ِ
وزي َو ِك ِ
اطينَ َويُ َونﱠا ا ْم َرأَةُ ُخ ِ
1 :8
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

"فِي َم ِدينَ ٍة َوقَ ْريَ ٍة"
"فِي ُك ﱢل َم ِدينَ ٍة َوقَ ْريَ ٍة"

المشتركة
البولسية

:
:

دن والقُرى"
"في ال ُم ِ
"في ال ُمد ُِن والقُرى"
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كان يسوع يحاول أن يوصل النبأ السار لكل الناس .ھذه الرحلة الطويلة الشاملة في الجليل
قابلھا رفض القادة له في اليھودية.
ش ُر” .ھاتان كلمتان يونانيتان مترادفتان ) kērussōو .( euangelizōكلتاھما )عادة،
◙ “يَ ْك ِر ُز َويُبَ ﱢ
ً
ولكن ليس دائما ،لو  (19 :1تعكسان اإلعالن العام لإلنجيل .ھاتان الكلمتان كلتاھما اسم فاعل
مضارع.
ت ﷲِ” .تشير ھذه إلى ُملك ﷲ على قلوب البشر اآلن والذي سيكتمل يوما ً ما ب ُملك ﷲ على
◙ “ َملَ ُكو ِ
كل األرض .ھذه ھي الرسالة المحورية في خدمة يسوع وكرازته )مت  .(16 :6انظر الموضوع
الخاص على .21 :4
◙ “اال ْثنَا َعش ََر” .انظر الموضوع الخاص على .13 :6
ض” .ھذا فعل تام مبني للمجھول فيه
سا ِء ُكنﱠ قَ ْد ُ
“ 2 :8بَ ْع ُ
ش ﱢر َ
ض النﱢ َ
اح ِ
ير ٍة َوأَ ْم َرا ٍ
شفِينَ ِمنْ أَ ْر َو ٍ
كناية .كان يسوع قد شفى أو طرد األرواح الشريرة من ھذه المجموعة من النساء .من الواضح أن
ھؤالء النسوة قد تبعن يسوع وجماعة الرسل وتشاركوا في س ّد حاجاتھم )بالمال بشكل مؤكد وعلى
األرجح بالطبخ ،وتنظيف الثياب ،الخ .(.لقد كن يرافقن يسوع واالثني عشر في التنقل .انظر
الموضوع الخاص“ :األرواح النجسة" ،على .33 :4
اطينَ ” .ھذه العبارة تدل على أن ھذا
س ْب َعةُ َ
◙ “ َم ْريَ ُم الﱠتِي تُ ْدعَى ا ْل َم ْج َدلِيﱠةَ الﱠتِي َخ َر َج ِم ْن َھا َ
شي َ ِ
الشخص )مريم المجدلية( يتم تقديمھا للمرة األولى .ولذلك فال يمكن أن تكون ھي المرأة التي دھنت
يسوع بالطيب في بيت سمعان.
ھذه العبارة تقول أشياء عديدة عنھا:
 -1اسمھا -مريم
 -2مكان والدتھا/ترعرعھاَ -مجْ د ََل )مت (39 :15
 -3الحالة التي حررھا منھا يسوع -أنه كانت فيھا شياطين )العدد  7يشير إلى استحواذ كامل
ومكتمل للشياطين عليھا(
“ 3 :8يُ َونﱠا” .تُذكر ھذه المرأة ھنا فقط وفي  .10 :24كانت متزوجة إلى وكيل ِھيرُو ُدسُ أَ ْنتِيبَاسُ
)انظر الموضوع الخاص على  ،(1 :3ما يعني أنھا كانت امرأة ذات غنى .كم من الزمن رافقت
يسوع وجماعة الرسل أو عدد المرات ال نعرف بالضبط.
لقد تنقلت مسافرة عبر الجليل في األصحاح  8وكانت حاضرة في أورشليم خالل أسبوع
اآلالم .وربما رأت الصلب وساعدت في إعداد الحنوط للدفن ) .(56 -55 :23وبعدھا عادت إلى
القبر ).(10 :24
سنﱠةُ” .ال تُذكر ھذه المرأة في العھد الجديد إال ھنا.
◙“ ُ
سو َ
موضوع خاص :النسوة اللواتي تبعن يسوع
أ -أول من ام ذكرھم من النساء اللواتي تبعن يسوع والذين ساعدنه وجماعة الرسل ھو في لو :8
 ،3 -1وھؤالء ھن:
ْ
ﱠ
َ -1مرْ يَ ُم التِي تُ ْدعَى ال َمجْ َدلِيﱠةَ )اآلية (2
أ -مت 61 ،56 :27؛ 1 :28
ب -مر 47 ،40 :15؛ 9 ،1 :16
ج -لو 2 :8؛ 10 :24
د -يو 25 :19؛ 18 ،16 ،11 ،1 :20
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س ،اآلية  (3يرد اسمھا أيضا ً في القائمة في لو :24
يل ِھيرُو ُد َ
)و ِك ِ
وزي َ
 -2ي َُونﱠا ا ْم َرأَةُ ُخ ِ

 -3سُو َسنﱠةُ )اآلية .(3
ير ٌ
ات ُك ﱠن يَ ْخ ِد ْمنَهُ ِم ْن أَ ْم َوالِ ِھ ﱠن” )اآلية (3
َ “ -4وأُخَ ُر َكثِ َ
ب -مجموعة نساء يتم ذكرھن على أنھن ّ
كن حاضرات عند الصلب:
 -1قائمة متى:
أ -مريم المجدلية )(56 :27
ُوسي )(56 :27
ب -مريم أ ﱡم يعقوب وي ِ
ج -أ ﱡم ابني زبدي )(56 :27
 -2قائمة مرقس:
أ -مريم المجدلية )(40 :25
ُوسي )(40 :15
وب ال ﱠ
ب -مريم أ ﱡم يَ ْعقُ َ
ير َوي ِ
ص ِغ ِ
ج -سالومة )(40 :15
ْ
َ
ْ
ﱠ
َ
َ
ْ
يل” ).(49 :23
 -3يكتفي لوقا بالقول“ :نِ َسا ٌء ُكن قد تبِعنهُ ِمنَ ال َجلِ ِ
 -4قائمة يوحنا:
أ -مريم أ ﱡم يسوع )(25 :19
ب -أُ ْخ ُ
ت أُ ﱢم ِه َمرْ يَ ُم )(25 :19
ج -مريم َزوْ َجةُ ِكلُوبَا )(25 :19
د -مريم المجدلية )(25 :19
ج -مجموعة نساء يُذكر أنھن كن يشاھدن الموضوع الذي ُدفِنَ فيه يسوع:
 -1قائمة متى:
أ -مريم المجدلية )(61 :27
ب -مريم األخرى )(61 :27
 -2قائمة مرقس
أ -مريم المجدلية )(47 :15
ج -مريم أ ّم يوسي )(47 :15
ْ
يل”.
 -3يكتفي لوقا بالقول“ :نِ َسا ٌء ُك ﱠن قَ ْد أَتَ ْينَ َم َعهُ ِمنَ ال َجلِ ِ
 -4ليس في يوحنا ذكر لنسوة رأين القبر
د -جماعة من النسوة أتين إلى القبر باكراً صباح األحد
 -1قائمة متى:
أ -مريم المجدلية )(1 :28
ب -مريم األخرى )(1 :28
 -2قائمة مرقس:
أ -مريم المجدلية )(1 :16
ب -مريم أم يعقوب )(1 :16
ج -سالومة )(1 :16
 -3قائمة لوقا:
ْ
أ“ -أَتَ ْينَ إِلَى القَب ِْر” )(24 ،5 -1 :24
) (1مريم المجدلية )(10 :24
) (2ي َُونﱠا )(10 :24
) (3مريم أ ّم يعقوب )(10 :24
 -4يضع يوحنا اسم مرسم المجدلية فقط في القائمة ).(11 ،1 :20
ه -النسوة التي يُذكر أنھن ّ
كن في العلية )أع (14 :1
“ -1النﱢ َسا ِء” )(14 :1
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 -2مريم أ ّم يسوع )(14 :1
و -ال نعرف بالضبط طبيعة العالقة بين مختلف النسوة ھؤالء في مختلف القوائم .من الواضح أن
مريم المجدلية كان لھا دور كبير .لقراءة مقالة جديدة عن النسوة في حياة يسوع وخدمته انظر كتاب
 ، Dictionary of Jesus and the Gospelsإصدار دار  IVPللنشر ،الصفحات .886 -880
◙
فاندايك -البستاني

:

"يَ ْخ ِد ْمنَهُ"

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

سا ِع ْدنَهُ"
"ي ُ َ
سا ِع ْدنَهُ"
"ي ُ َ
"يَب ُذ ْلنَ ِمن أَموالِ ِھنﱠ في ِخدمتِه"

يتوزع الفعل بين المخطوطات اليونانية بين المفرد )المخطوطات !، L، A،ومت 55 :27؛ مر
 (41 :15والجمع )المخطوطات .(W، D، Bمن الصعب تحديد أيھما األصلي ،ولكن ال يشكل
كبير فرق ،وھكذا الحال في االختالفات الجزئية الطفيفة بين المخطوطات .ھناك عدة نساء تبعن
يسوع والرسل وقمن بتقديم المساعدة لھم.
فاندايك -البستاني8 -4 :8 :
4
ار ُ
ع
ع لِيَ ْز َر َ
" فَلَ ﱠما اجْ تَ َم َع َج ْم ٌع َكثِي ٌر أَيْضا ً ِمنَ الﱠ ِذينَ َجا ُءوا إِلَ ْي ِه ِم ْن ُكلﱢ َم ِدينَ ٍة قَ َ
ال بِ َمثَ ٍل» :خَ َرَ 6ج ال ﱠز ِ
زَ رْ َعهَُ .وفِي َما ھُ َو يَ ْز َر ُ
َاس َوأَ َكلَ ْتهُ طُيُو ُر ال ﱠس َما ِءَ .و َسقَطَ آخَ ُر َعلَى
ق فَا ْند َ
ع َسقَطَ بَعْضٌ َعلَى الطﱠ ِري ِ
ٌ 7
الص ْﱠخ ِر فَلَ ﱠما نَبَتَ َج ﱠ
ف ألَنﱠهُ لَ ْم تَ ُك ْن لَهُ ُرطُوبَةَ .و َسقَطَ آخَ ُر فِي َو َس ِط ال ﱠشوْ ِك فَنَبَتَ َم َعهُ ال ﱠشوْ ُ
ك
8
ال ھَ َذا َونَادَىَ » :م ْن لَهُ
ضع ٍ
ْف” .قَ َ
ض الصﱠالِ َح ِة فَلَ ﱠما نَبَتَ َ
صنَ َع ثَ َمراً ِمئَةَ ِ
َوخَ نَقَهَُ .و َسقَطَ آخَ ُر فِي األَرْ ِ
َان لِل ﱠس ْم ِع فَ ْليَ ْس َمعْ!«“.
أُ ْذن ِ
5

َ “ 8:4مثَ ٍل” .انظر المدخل إلى ھذا األصحاح لمساعدتك على التفسير.
َ “ 5 :8خ َر َج ال ﱠزا ِر ُع لِيَ ْز َر َع زَ ْر َعهُ” .كان ھذا بالتأكيد عمل إجرائي من حياة الزراعية ال بد أن
الجميع في تلك الثقافة عرفوه .وربما كان ھناك زارع قريب على مرمى نظر الجميع أشار يسوع
إليه.
ً
يتكرر المثل في جميع األناجيل اإلزائية الثالثة .ومن نواح عديدة ،ھذا المثل ،مرفقا بتفسير
يسوع ،يشكل نموذجا ً للبقية.
الحظ أن الخالص ليس ابتكاراً بشريا ً أو استحقاقاً ،بل إعالن إلھي )كلمة ﷲ(؛ والحظ
أيضا ً أن ھذا ليس نصا ً يتحدث عن التعيين السابق ،بل عن التبعات األبدية للخيارات البشرية .ھذا
ب متنوعة )أي ،قلوب بشرية(.
في الحقيقة مثل عن
أراض أو تر ٍ
ٍ
يق” .زرع الزارع كل حقله ،حتى الطريق المتعرج الذي يتخلل الحقل ،فقد قام بحراثته
◙ “الطﱠ ِر ِ
كله .الزرع الذي سقط في الطريق لم يخترق التربة المرصوصة وسرعان ما داسته أقدام عابري
السبيل.
ص ْخ ِر” .لم يكن في مقدور الزارع أن يعرف أين العروق الصخرية أو الجالميد الصخرية
“ 6 :8ال ﱠ
الكبيرة التي تحت األرض ،ولكن البذار لم تحصل على تربة كافية لتشكل جذوراً.
ّ
المتجذرة في األرض التي اقتُلعت في األسفل خالل
 .7 :8تشير ھذه إلى األعشاب الضارة الشائكة
عملية الحراثة )ولذلك ما كان يمكن رؤيتھا( ،ولكنھا سرعان ما ترسخت جذورھا ونمت من جديد
وخنقت القمح الذي نبت حديثا ً.
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ف” .لدى متى مقياس تدريجي لنتاج القمح يتدرج من  30إلى  60إلى ) 100انظر
ض ْع ٍ
ِ “ 8 :8مئَةَ ِ
متى .(8 :13
س َم ْع” .يدل ھذا على أن فتح الروح القدس )آلذان القلوب( كان مطلوبا ً
س ْم ِع فَ ْليَ ْ
ان لِل ﱠ
◙ “ َمنْ لَهُ أُ ْذنَ ِ
من أجل الفھم )مر 9 :4؛ مت  .(9 :13بمعنى من المعاني ،كانت ھذه األمثال أحاجي روحية .قلب
المستمعين )الذي يكون الروح القدس قد أعده ،يو  (65 ،44 :6كان أمراً حاسما ً أساسيا ً.
الحظوا أيضا ً أنه من بين أنواع الترب األربعة ،ثالثة منھا سمحت للزرع بأن ينبت ،ولكن
نوعا ً واحداً فقط سمح بحمل الثمار .الخالص يستلزم دليالً .الحياة األبدية لھا ميزات ومواصفات
يمكن مالحظتھا .حاذروا التجاوب األولي معتبرين إياه الدليل الوحيد على الخالص.
التجاوب واإلنتاجية تتغاير ،ولكن ما من إثمار .الخالص الحقيقي ھو تجاوب أولي على
اإلنجيل يتبعه تجاوب يومي .ھذا المثل ھو تحذير ضد “اإليمان السھل” )كما الحال في يو .(15
فاندايك -البستاني10 -9 :8 :
10
9
ُ
ْ
َ
َ
َ
ار
ْرفُوا أس َْر َ
" فَ َسأَلَهُ تَالَ ِمي ُذهُ قَائِلِينَ » :ما َع َسى أ ْن يَ ُكونَ ھَ َذا ال َمثَلُ؟” .فَقَا َل» :لَ ُك ْم قَ ْد أ ْع ِط َي أ ْن تَع ِ
ْصرُونَ َو َسا ِم ِعينَ الَ يَ ْفھَ ُمونَ ”.
ْص ِرينَ الَ يُب ِ
ال َحتﱠى إِنﱠھُ ْم ُمب ِ
َملَ ُكو ِ
ت ﷲِ َوأَ ﱠما لِ ْلبَاقِينَ فَبِأ َ ْمثَ ٍ
سى أَنْ يَ ُكونَ ھ َذا ا ْل َمثَ ُل؟«“ .حتى الحلقة الداخلية في جماعة
سأَلَهُ تَالَ ِمي ُذهُ قَائِلِينَ َ » :ما َع َ
 “ 9 :8ف َ َ
الرسل لم يفھموا المغزى الروحي من األمثال .وھذا أمر يع ّزيني عندما ال أفھم أنا أيضا ً كلمات
يسوع.
ْط َي” .ھذا فعل تام مبني للمجھول في األسلوب الخبري .إننا وكالء نحمل
“ 10 :8لَ ُك ْم قَ ْد أُع ِ
ُ
مسؤولية الحقائق الروحية التي لديناُ “ .كلﱡ َم ْن أ ْع ِط َي َكثِيراً ي ْ
ُطلَبُ ِم ْنهُ َكثِي ٌر” )لو .(48 :12
ھذا التعليم الخاص ،والذي يبدو أمراً متكرر الحدوث ،قد يفسر الفروقات بين األناجيل
اإلزائية )أي التعليم العلني( وإنجيل يوحنا )التعليم الخصوصي( .يتكلم يسوع بطريقة مختلفة جداً في
يوحنا .ربما كان التعليم باألمثال ،الشائع جداً في األناجيل اإلزائية ،يتم أمام الجموع وأن األسلوب
المختلف كليا ً )عبارات “أنا ھو"( التي في إنجيل يوحنا كانت تتم بخصوصية وعلى انفراد مع
التالميذ.
من المحتمل أن ھذه المسألة برمتھا من التعليم الخاص لالثني عشر قد لعبت دوراً في
الكنيسة األولى كطريقة لتأكيد السلطة الرسولية .فھم ،وھم وحدھم ،كانوا يعرفون التفسير
“الحقيقي” لكلمات يسوع .كل اإلعالن جاء من خالل ھؤالء التالميذ المختارين والملھمين ) ُكتّاب
العھد الجديد(.
ت ﷲِ” .ھذه ھي الكلمة اليونانية  .mustērionتُستخدم في العھد الجديد بمعا ٍن
◙ “أَ ْ
س َر َ
ار َملَ ُكو ِ
عديدة مختلفة.
ھنا في لوقا نجدھا في الجمع .وفي مر  11 :4وھنا ھي حقيقة معلنة لم يستطع الرؤساء
والجموع أن يفھموھا )أش .(10 -9 :6
موضوع خاص :السر في العھد الجديد
أ“ -السر” في األناجيل اإلزائية يُستخدم ألجل التبصرات الروحية التي تم فھمھا من خالل
أمثال يسوع.
 -1مر 11 :4
 -2مت 11 :13
 -3لو 10 :8
ب -يستخدم بولس ھذه الكلمة بطرق عديدة مختلفة.
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 -1التقسّي الجزئي عند بني إسرائيل لرفضھم السماح لليونانيين بأن يدخلوا .تدفق
اليونانيين سيكون بمثابة آلية لليھود لقبول يسوع على أنه مسيح النبوءة )رو .(32 -25 :11
 -2عن اإلنجيل وقد جُعل معروفا ً لألمم ،مخبراً إياھم بأنھم جميعا ً مشتملون في المسيح
وبالمسيح )رو 27 -25 :16؛ كول .(2 :2
 -3األجساد الجديدة للمؤمنين في المجيء الثاني ) 1كور 57 -5 :15؛  1تس -13 :4
.(18
 -4تجميع كل األشياء في المسيح )أف .(11 -8 :1
 -5اليونانيون واليھود كشركاء في الميراث )أف .(13 :3 -11 :2
 -6حميمية العالقة بين المسيح والكنيسة التي توصف في كلمات مرتبطة بالزواج )أف :5
.(33 -22
 -7اليونانيون مشتملين ضمن شعب العھد وھم سكنى روح المسيح ليكونوا على شبه
المسيح في النضج ،أي الستعادة صورة ﷲ المشوھة في اإلنسان )تك 27 -26 :1؛ 1 :5؛ ،5 :6
13 -11؛ 21 :8؛ 6 :9؛ كول .(28 -26 :1
 -8ضد المسيح الذي في نھاية الزمان ) 2تس .(11 -1 :2
 -9تسبيحة من الكنيسة األولى عن سر اإلنجيل نجدھا في  1تيم .16 :3
ج -تسبيحة من الكنيسة األولى عن سر اإلنجيل نجدھا في  1تيم .16 :3
د -في رؤيا يوحنا ،تُستخدم الكلمة حول معنى الرموز الرؤيوية عند يوحنا.
20 :1 -1
7 :10 -2
6 ،5 :17 -3
ھـ -ھذه حقائق ال يستطيع البشر اكتشافھا؛ يجب أن يعلنھا ﷲ لھم .ھذه التبصرات حاسمة
ألجل فھم حقيقي لمخطط ﷲ األبدي في فداء كل البشر )تك .(15 :3
◙ “أَ ﱠما لِ ْلبَاقِينَ فَبِأ َ ْمثَال” .كان لألمثال القدرة اللغوية على:
 -1إعالن الحقائق
 -2كشف الحقائق
سا ِم ِعينَ الَ يَ ْف َھ ُمونَ ” .ھذا اقتباس من أش  .9 :6ھذا المقطع
ص ُرونَ َ ،و َ
ص ِرينَ الَ يُ ْب ِ
◙ “ َحتﱠى إِنﱠ ُھ ْم ُم ْب ِ
النبوي )أش  (10 -9 :6يُستخدم غالبا ً لتفسير عدم اإليمان )مت 15 -14 :13؛ مر 12 :4؛ يو :12
40؛ أع 27 ،26 :28؛ رو .(8 :11
يؤكد ھذا على حقيقة أن القلب والفكر اللذان لمسھما روح قدس ﷲ ھما فقط القادران على
فھم اإلنجيل .ھذا ھو سر السيادة اإللھية ويتطلب تجاوبا ً بشريا ً .نوعا ً ما كالھما صحيح .البشر
يستطيعون أن يتجاوبوا فقط على مبادرة ﷲ .ويبقى السؤال“ :ھل يلمس ﷲ الجميع أم البعض فقط"؟
الدليل على اللمسة اإللھية ھو التجاوب البشري )التوبة ،اإليمان ،الطاعة ،والمثابرة(.
فاندايك -البستاني15 -11 :8 :
12
ْ
“ َ 11وھَ َذا ھُ َو ْال َمثَلُ :ال ﱠزرْ ُ
ع ھُ َو َكالَ ُم ﷲِ َوٱلﱠ ِذ
يق ھُ ُم الﱠ ِذينَ يَ ْس َمعُونَ ثُ ﱠم يَأتِي إِ ْبلِيسُ
ينَ َعلَى الطﱠ ِر ِ
َويَ ْن ِز ُ
ع ْال َكلِ َمةَ ِم ْن قُلُوبِ ِھ ْم لِئَالﱠ ي ُْؤ ِمنُوا فَيَ ْخلُصُواَ 13 .وٱلﱠ ِذينَ َعلَى الص ْﱠخ ِر ھُ ُم الﱠ ِذينَ َمتَى َس ِمعُوا يَ ْقبَلُونَ
14
ت التﱠجْ ِربَ ِة يَرْ تَ ﱡدونَ َ .وٱلﱠ ِذي َسقَطَ
حَ .وھَ ُؤالَ ِء لَي َ
ْس لَھُ ْم أَصْ ٌل فَي ُْؤ ِمنُونَ إِلَى ِحي ٍن َوفِي َو ْق ِ
ْال َكلِ َمةَ بِفَ َر ٍ
ضجُونَ
وم ْال َحيَا ِة َو ِغنَاھَا َولَ ﱠذاتِھَا َوالَ يُ ْن ِ
بَ ْينَ ال ﱠشوْ ِك ھُ ُم الﱠ ِذينَ يَ ْس َمعُونَ ثُ ﱠم يَ ْذھَبُونَ فَيَ ْختَنِقُونَ ِم ْن ھُ ُم ِ
15
ح َوي ُْث ِمرُونَ
ض ْال َجيﱢ َد ِة ھُ َو الﱠ ِذينَ يَ ْس َمعُونَ ْال َكلِ َمةَ فَيَحْ فَظُونَھَا فِي قَ ْل ٍ
ب َجيﱢ ٍد َ
صالِ ٍ
ثَ َمراًَ .وٱلﱠ ِذي فِي األَرْ ِ
صب ِْر”.
بِال ﱠ
َ “ 11 :8كالَ ُم ﷲِ” .انظر التعليق على .1 :5
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يس َويَ ْن ِز ُع ا ْل َكلِ َمةَ ِمنْ قُلُوبِ ِھ ْم” .يعلّم العھد الجديد حقيقة وجود قوة شر شخصية
“ 12 :8يَأْتِي إِ ْبلِ ُ
تعمل على إعاقة إنجيل ﷲ ) 2كور  .(4 :4انظر الموضوع الخاص“ :إبليس" ،على .2 :4
يُالحظ أن األناجيل اإلزائية كالً منھا يستخدم اسما ً مختلفا ً لخصم ﷲ.
 -1لوقا“ -الشيطان"
 -2متى“ -الشرير"
 -3مرقس“ -إبليس"
ھذا يُظھر حرية ُكتّاب اإلنجيل في تدوين األحداث والتعاليم الحقيقية بأسلوبھم الخاص
ومفرداتھم الخاصة.
صوا” .من الصعب جداً أن نحدد بدقة نھج وعملية الخالص )مثال :تنوع
◙ “لِئَالﱠ يُ ْؤ ِمنُوا فَيَ ْخلُ ُ
االھتداءات في سفر األعمال( .ھذا ألن العھد الجديد يتناول الموضوع من زوايا مختلفة متنوعة:
 -1التوبة واإليمان
 -2اإليمان واألعمال
 -3اإليمان والمعمودية
 -4اإليمان واأللسنة
ولكن المطلب المنسجم المطرد ھو اإليمان .لقد توصلت إلى فھم ھذا اإليمان على أن فيه ثالثة
جوانب أساسية حاسمة.
 -1استقبال شخص )يسوع( والترحيب به
 -2اإليمان بالحقائق المتعلقة بذلك الشخص )العھد الجديد(
 -3أن نحيا حياة تحاكي حياة ذلك الشخص )التشبه بالمسيح(
بعض ھذه الجوانب أولية؛ وأخرى تتطور بمرور الزمن .اإليمان في العھد الجديد ھو عالقة
دينامية يصعب شرحھا.
إنھا أكثر من مجرد إيمان ،ولكنھا تبدأ ھناك وتنتھي ھناك من أجلنا .وفي الواقع إنھا تبدأ وتنتھي
مع ﷲ.
◙ “ ِمنْ قُلُوبِ ِھ ْم” .ھذا ھو االستخدام لكلمة “القلب” في العھد القديم في إشارة إلى الشخص )اآلية
 .(5وغالبا ً ما نتكلم اليوم عن دعوة يسوع إلى قلوبنا ،والتي ھي نفس االستخدام االستعاري للقلب
كممثل عن اإلرادة ،والفكر ،وعواطف الشخص .انظر الموضوع الخاص على .51 :1
س ِم ُعوا يَ ْقبَلُونَ ا ْل َكلِ َمةَ بِفَ َرحٍ” .تُظھر ھذه أن القبول الفرح لإلنجيل ليس
ُ “ 13 :8ھ ُم الﱠ ِذينَ َمتَى َ
خالصا ً أبديا ً بشكل أوتوماتيكي .كلمة “اقتبل/قَبِ َل” )يو  (12 :1مترادفة مع كلمة “مؤمن” )يو :3
.(16
ً
ُ
تستخدم كلمة “يقتبل/يؤمن” في يو  31 :8مع اليھود الذين حاولوا الحقا أن يقتلوا يسوع
).(59 :8
موضوع خاص :الحاجة إلى المثابرة/الصبر
العقائد الكتابية المرتبطة بالحياة المسيحية يصعب شرحھا ألنھا مقدمة في ثنائيات جدلية
مشرقية على نحو نمطي .ھذه الثنائيات تبدو متناقضة ،ومع ذلك فھي جميعا ً كتابية .المسيحيون
الغربيون كانت لديھم نزعة ألن يختاروا حقيقة ويتجاھلوا الحقيقة المقابلة أو ينتقصوا من أھميتھا.
دعوني أوضح األمر:
 -1ھل الخالص قرار أولي باإليمان بالمسيح والثقة به أم ھو تعھد والتزام بالتلمذة طوال
الحياة؟
 -2ھل الخالص اختيار بواسطة النعمة من قِبل ﷲ السيّد أم تجاوب عند البشر على العرض
اإللھي يتمثل باإليمان والتوبة؟
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 -3ھل الخالص ،الذي ُحصل عليه مرةً ،يستحيل أن يُفقد ،أم أن ھناك حاجة إلى ك ّد واجتھاد
مستمرين؟
مسألة المثابرة كانت باعثة على النزاع طوال تاريخ الكنيسة .تبدأ المشكلة بالمقاطع من العھد
الجديد التي تظھر كأنھا متناقضة مع بعضھا البعض.
 -1نصوص عن اليقين
أ -أقوال يسوع )يو 37 :6؛ (29 -28 :10
ب -أقوال بولس )رو 29 -35 :8؛ أف 13 :1؛ 9 -8 ،5 :2؛ فيل 6 :1؛ 13 :2؛  2تس
3 :3؛  2تيم 12 :1؛ (4:18
ج -أقوال بطرس ) 1بط (5 -4 :1
 -2نصوص عن الحاجة إلى المثابرة:
أ -أقوال يسوع )مت 22 :10؛ 30 -24 ،9 -1 :13؛ مر 13 :13؛ يو 31 :8؛ -4 :15
10؛ رؤ 20 ،17 ،7 :2؛ (21 ،12 ،5 :3
ب -أقوال بولس )رو 22 :11؛  1كور 2 :15؛  2كور 5 :15؛ غل 6 :1؛ 4 :5؛ فيل :2
12؛ 20 -18 :3؛ كول (23 :1
ج -أقوال كاتب الرسالة إلى العبرانيين )1 :2؛ 14 ،6 :3؛ 14 :4؛ (11 :6
د -أقوال يوحنا ) 1يو 6 :2؛  2يو (9
ھـ -أقوال اآلب )رؤ (7 :21
الخالص الكتابي ينتج عن محبة ورحمة ونعمة ﷲ الثالوث القدوس السيّد .ما من إنسان يمكن
أن يخلص بدون مبادرة الروح القدس )يو  .(65 ،44 :6ﷲ يأتي أوالً ويضع برنامج العمل ،ولكن
يتطلب من البشر وجوب التجاوب في إيمان وتوبة ،أوليا ً وبشكل مستمر بآن معا ً .يعمل ﷲ مع البشر
في عالقة عھد .وھناك امتيازات ومسؤوليات .الخالص مقدم لكل البشر .موت يسوع عالج مشكلة
خطيئة البشرية الساقطة .وأ ّمن ﷲ طريقة ويريد لجميع الذين ُخلقوا على صورته أن يتجاوبوا مع
محبته وعنايته وتدبيره في يسوع.
إن أردتم قراءة المزيد حول ھذا الموضوع من منظور غير كالفيني ،انظروا:
 -1كتاب  ،The Word of Truthمن منشورات  ،Eerdmansعام ) 1981الصفحات -348
 ،(365للكاتب .Dale Moody
 -2كتاب  ،Kept by the Power of Godمن منشورات  ،Bethany Fellowshipعام
 ،1969للكاتب. Howard Marshall
 -3وكتاب  ،Life in the Son, Westcottعام  ،1961للكاتب .Robert Shank
يتناول الكتاب المقدس مشكلتين مختلفتين في ھذا المجال (1) :اتّخاذ اليقين كرخصة لحيا ٍة أنانية ال
ثمار فيھا و) (2تشجيع أولئك الذين يتصارعون مع الخدمة والخطيئة الشخصية .المشكلة ھي أن
الجماعات الخطأ تأخذ الرسائل الخطأ وتبني أنظمة الھوتية استناداً إلى مقاطع كتابية محدودة.
يحتاج بعض المسيحيين بشكل ماسّ إلى رسالة اليقين ،بينما يحتاج آخرون إلى تحذيرات صارمة.
فمن أي الجماعتين أنتم؟
وم ا ْل َحيَا ِة َو ِغنَاھَا َولَ ﱠذاتِ َھا” .ھا ھنا مجموعة أخرى ،الذين ،وبعد ما يبدو
“ 14 :8يَ ْختَنِقُونَ ِمنْ ُھ ُم ِ
أنه تجاوب أولي أساسي إلنجيل ﷲ ،يخضعون إلى ضغوطات الحياة األرضية الساقطة )ديماس في
 2تيم 10 :4؛ ﷲ والمال في لو  .(13 :16والسؤال الالھوتي الذي كان مطروحا ً دائما ً ھو“ :ھل
ھؤالء الناس ھالكون ،غير ناضجين ،أم مخلّصون وھالكون"؟ انظر الموضوع الخاص:
“االرتداد" ،على .46 :6
ض ُجونَ ثَ َم ًرا” .ھنا مسألة حمل الثمار وليس فقط النمو واإلنبات )مت .(7
◙ “الَ يُ ْن ِ
ص ْب ِر” .كال ھذان الفعالن حاضران ومبنيان
حَ ،ويُ ْث ِم ُرونَ بِال ﱠ
ب َجيﱢ ٍد َ
“ 15 :8يَ ْحفَظُونَ َھا فِي قَ ْل ٍ
صالِ ٍ
للمعلوم في األسلوب الخبري .ھا ھنا المفتاح -الحصاد ھو نتيجة كل الحياة ،وليس حادثة عاطفية
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منفردة نعبر فيھا عن تكرّس )غل  .(9 :6ھناك مقالة جيدة عن موضوع “االرتداد” في كتاب
 ،Dictionary of Biblical Imageryالصفحات .40 -38
فاندايك -البستاني18 -16 :8 :
16
َ
َار ٍة لِيَ ْنظ َرُ
ﱢ
ض ُعهُ تَحْ تَ َس ِر
ض ُعهُ َعلَى َمن َ
ير بَلْ يَ َ
ْس أَ َح ٌد يُوقِ ُد ِس َراجا ً َويُ َغطي ِه بِإِنَا ٍء أوْ يَ َ
" » َولَي َ
ٍ
17
ْس خَ فِ ﱞي الَ ي ْ
ُظھَ ُر َوالَ َم ْكتُو ٌم الَ يُ ْعلَ ُم َويُ ْعلَ ُن18 .فَا ْنظُرُوا َك ْيفَ تَ ْس َمعُونَ ! ألَ ﱠن
ور .ألَنﱠهُ لَي َ
اخلُونَ النﱡ َ
ال ﱠد ِ
ُ
ﱠ
ُ
ْس لَهُ فَال ِذي يَظنﱡهُ لَهُ ي ُْؤخَ ذ ِم ْنهُ«“.
َم ْن لَهُ َسيُ ْعطَى َو َم ْن لَي َ
اجا َويُ َغطﱢي ِه بِإِنَا ٍء” .ھذا مرتبط بالمثل السابق .إنه يركز على حاجة
س َر ً
“ 16 :8لَ ْي َ
س أَ َح ٌد يُوقِ ُد ِ
المؤمن الحقيقي ألن يعيش ويشارك حق اإلنجيل .نحن نخلص لنخدم ،ولنخبر بذلك.
ار ٍة” .يمكن أن تشير ھذه إلى عدة طرق مختلفة يوضع بھا النور في المنزل لكي يعطي أكثر
◙ “ َمنَ َ
إنارة ممكنة:
 -1بروز في الجدار
 -2منارة على الجدار
 -3قاعدة من نوع ما
 .18 -17 :8ھاتان اآليتان مرتبطتان بالتأكيد بالسياق السابق الذي يتكلم عن المؤمنين “ظاھريا ً”.
نوايا القلب ستُعلن يوما ً ما .ﷲ ينظر أوالً إلى القلب ،وليس إلى أعمال التدين .الدافع الحقيقي للمرء
سيكون واضحا ً ) (1في ھذه الحياة أو ) (2في يوم الدينونة.
فاندايك -البستاني21 -19 :8 :
20
19
ُ
ب ْال َج ْم ِع .فَأ َ ْخبَرُوهُ قَائِلِين» :أ ﱡمكَ
صلُوا إِلَ ْي ِه لِ َسبَ ِ
" َو َجا َء إِلَ ْي ِه أُ ﱡمهُ َوإِ ْخ َوتُهُ َولَ ْم يَ ْق ِدرُوا أَ ْن يَ ِ
21
ال لَھُم» :أُ ﱢمي َوإِ ْخ َوتِي ھُ ُم الﱠ ِذينَ يَ ْس َمعُونَ
اب َوقَ َ
ارجا ً ي ُِري ُدونَ أَ ْن يَ َروْ كَ « .فَأ َ َج َ
َواقِفُونَ خَ ِ
َويَ ْع َملُونَ بِھَا«“.

ك
َوإِ ْخ َوتُ َ
َكلِ َمةَ ﷲِ

“ 21 :8أُ ﱢمي َوإِ ْخ َوتِي” .ھذا القول الصادم يُظھر إدراك يسوع لنفسه وللطبيعة الجذرية لإليمان
الكتابي الذي يمكن وصفه فقط بكلمات الوالدة الجديدة ،والعائلة الجديدة .كانت حياة العائلة جانبا ً في
غاية األھمية في الحياة اليھودية )انظر كتاب  ،Jesus’ Audienceص ،45 -38 .للكاتب J.
 (Duncan, M. Derrettفكان مالئما ً جداً استخدام ھذه المفردات لوصف العالقة بين المؤمنين.
المؤمنون مرتبطون با كأعضاء عائلة؛ ﷲ آبٌ  ،ويسوع ھو االبن الفريد والمخلّص ،ولكن
المؤمنين ،حتى األقل شأنا ً بينھم ،ھم أوالد ﷲ أيضا ً.
س َم ُعونَ َكلِ َمةَ ﷲِ َويَ ْع َملُونَ بِ َھا” .تعكس ھذه الكلمة العبرية ) Shemaتث 1 :5؛ ،(4 :6
◙ “الﱠ ِذينَ يَ ْ
والتي تعني يسمع لكي يفعل ) .(28 :11ھذا ھو التأكيد الذي نجده في رسالة يعقوب .الحياة األبدية
لھا سمات وصفات جديرة بالمالحظة والمراعاة.
فاندايك -البستاني25 -22 :8 :
22
ُ
َ
َ
َ
ال لَھُ ْم» :لِنَ ْعبُرْ إِلَى َعب ِْر ْالب َُحي َْر ِة« .فَأ َ ْقلَعُواَ 23 .وفِي َما ھ ْمُ
ُ
َ
" َوفِي أَ َح ِد األَي ِﱠام َدخَ َل َسفِينَةً ھ َو َوتال ِميذهُ فق َ
24
يح فِي ْالب َُحي َْر ِة َو َكانُوا يَ ْمتَلِئُونَ َما ًء َو َ
صارُوا فِي خَ طَ ٍر .فَتَقَ ﱠد ُموا َوأَ ْيقَظُوهُ
َسائِرُونَ نَا َم .فَنَزَ َل نَوْ ُء ِر ٍ
25
قَائِلِينَ » :يَا ُم َعلﱢ ُم يَا ُم َعلﱢ ُم إِنﱠنَا نَ ْھلِ ُ
ار ھُ ُدو ٌء .ثُ ﱠم قَا َل
ك!” .فَقَا َم َوا ْنتَھَ َر الرﱢ َ
ص َ
يح َوتَ َم ﱡو َج ْال َما ِء فَا ْنتَھَيَا َو َ
اح أَيْضا ً َو ْال َما َء
لَھُ ْم» :أَ ْينَ إِي َمانُ ُك ْم؟” فَخَ افُوا َوتَ َع ﱠجبُوا قَائِلِينَ فِي َما بَ ْينَھُ ْمَ » :م ْن ھُ َو ھَ َذا؟ فَإِنﱠهُ يَأْ ُم ُر الرﱢ يَ َ
فَتُ ِطي ُعهُ!«“.
يل أدنى من مستوى البحر بعدة مئات من األقدام،
يح فِي ا ْلبُ َح ْي َر ِة” .بَحْ ُر ْال َجلِ ِ
“ 23 :8نَزَ َل نَ ْو ُء ِر ٍ
تحيط به تالل مرتفعة متك ّورة .الريح التي تھب على شكل قمع من ھذه التالل تستطيع أن تجعل
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البحيرة تدور في دوامة متحولة إلى عاصفة خالل فترة وجيزة نسبيا ً .ويتساءل المرء عن عالقة ھذه
المعجزة
 -1بسيطرة ﷲ على المياه )مز 7 :65؛ 9 :89؛ (32 -23 :107
 -2انتصار ﷲ على الشواش )أي 13 :9؛ مز 11 -10 :89؛أش 1 :27؛ (10 :51
الماء ھو الجانب الوحيد من الخليقة الذي ال يظھر إلى الوجود بكلمة ينطقھا ﷲ ،كما نرى في
تك  .1ربما كنت ھناك عدة تلميحات في العھد القديم وراء ھذه الحادثة .صيادو السمك ھؤالء
كانوا يعرفون ھذه اآليات كما كانوا يعرفون تلك المياه الھائجة المضطربة.
“ 24 :8يَا ُم َعلﱢ ُم ،يَا ُم َعلﱢ ُم” .انظر التعليق على .5 :5
◙ “إِنﱠنَا نَ ْھلِ ُك” .ھذا فعل حاضر متوسط خبري .تذكروا أن ھؤالء كانوا صيادي سمك متمرسين.
وال بد أنھا كانت عاصفة من نوع ما.
“ 25 :8أَيْنَ إِي َمانُ ُك ْم؟” .الموازاة في متى ) (26 :8ومرقس ) (40 :4تضيف عبارة “ َما بَالُ ُك ْم
خَ ائِفِينَ ؟” الكثير من معجزات يسوع كانت بھدف تدريب التالميذ.
◙ “ َمنْ ھ َُو ھ َذا؟” .من الواضح أن ھذه اآلية تُظھر عدم نضج الرسل الھوتيا ً .واجه يسوع عدة
أنواع من عدم اإليمان (1) :لدى عائلته؛ ) (2لدى الجموع؛ و) (3لدى التالميذ .عائلته والتالميذ
كانوا ينمون روحيا ً .عدم إيمانھم كان بسبب الجھل ،أما الجموع فقد كان عدم إيمانھم مقصوداً
متعمداً.
كل من يسمع اإلنجيل يجب أن يجيب على ھذا السؤال عن يسوع .إنھا مسألة أساسية
حاسمة.
فاندايك -البستاني31 -26 :8 :
26
يلَ .ولَ ﱠما خَ َر َج إِلَى األَرْ
ور ِة ْال َجد
ض ا ْستَ ْقبَلَهُ َر ُج ٌل ِمنَ
" َو َسارُوا إِلَى ُك َ
َريﱢينَ الﱠتِي ِھ َي ُمقَابِ َل ْال َجلِ ِ
ِ
ِ
ْال َم ِدينَ ِة َكانَ فِي ِه َشيَا ِط ُ
ُور28 .فَلَ ﱠما
يل َو َكانَ الَ يَ ْلبَسُ ثَوْ با ً َوالَ يُقِي ُم فِي بَ ْي ٍ
ان طَ ِو ٍ
ين ُم ْن ُذ زَ َم ٍ
ت بَلْ فِي ْالقُب ِ
ع ا ْبنَ ﷲِ ْال َعلِ ﱢي! أَ ْ
ت َع ِظ ٍيمَ » :ما لِي َولَكَ يَا يَسُو ُ
طلُبُ ِم ْنكَ أَ ْن
صوْ ٍ
ال بِ َ
ص َرخَ َوخَ ﱠر لَهُ َوقَ َ
َرأَى يَسُو َع َ
29
ير َكانَ يَ ْخطَفُهُ َوقَ ْد
س أَ ْن يَ ْخر َ
وح النﱠ ِج َ
الَ تُ َع ﱢذبَنِي” .ألَنﱠهُ أَ َم َر الرﱡ َ
ان .ألَنﱠهُ ُم ْن ُذ زَ َم ٍ
ُج ِمنَ ا ِإل ْن َس ِ
ان َكثِ ٍ
30
اري .فَ َسأَلَهُ يَسُو ُ
ُربِطَ بِ َسالَ ِس ٍل َوقُيُو ٍد َمحْ رُوسا ً َو َكانَ يَ ْقطَ ُع الرﱡ بُطَ َويُ َسا ُ
ع
ق ِمنَ ال ﱠش ْيطَ ِ
ان إِلَ31ى ْالبَ َر ِ
ْ
يرةً َدخَ لَ ْ
ال» :لَ ِجئُ ُ
ب إِلَ ْي ِه أَ ْن الَ يَأ ُم َرھُ ْم
ت فِي ِهَ .وطَلَ َ
ون« .ألَ ﱠن َشيَا ِطينَ َكثِ َ
قَائِالًَ » :ما ا ْس ُمكَ ؟” فَقَ َ
اويَ ِة”.
بِال ﱠذھَا ِ
ب إِلَى ْالھَ ِ
27

ور ِة ا ْل َج َد ِريﱢينَ ” .ھذه المنطقة لھا عدة أسماء في األناجيل:
ُ “ 26 :8ك َ
َريﱢينَ )مت 28 :8؛ المخطوطات ( W،A
ْ -1ال َجد ِ
 -2الجراسيين )مرقس  ،1 :5المخطوطات ( D، B،P775
 -3الجرجسيين )لوقا  ،37 ،26 :8المخطوطات !(L ،
تُدعى أحيانا ً جدراة .ھناك بلدة بنفس ھذا االسم على بعد عدة أميال من البحر ،ولكننا نعلم من
علم اآلثار أن ھذه البلدة كورة أرض يابسة قرب البحر.
َ “ 27 :8ر ُج ٌل” .متى  28 :8يتكلم عن رجلين ،ولكن ھذه ميزة في إنجيل متى ،إذ أن لديه غالبا ً
“اثنان" ،بينما بقية األناجيل اإلزائية تتكلم عن واحد .مثال آخر نجده في أعمى/أعميي أريحا )مت
29 :20؛ مر 46 :10؛ لو .(35 :18
ً
افترض البعض أن المثنى يُذكر ألن ھذا العدد )اثنان( كان مطلوبا للشھادة في المحكمة
)عد 30 :35؛ تث 6 :17؛ مت  .(16 :18ھناك مقالة جيدة في كتاب Hard Sayings of the
 ،Bibleالصفحات .377 -371
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ان طَ ِويل” .انظر الموضوع الخاص“ :األرواح النجسة" ،على 33 :4
◙ “فِي ِه َ
شي َ ِ
اطينُ ُم ْن ُذ زَ َم ٍ
والتعليق على .35 :4
◙ “فِي ا ْلقُبُو ِر” .لقد كان منبوذاً ومنفيا ً من قِبل الجماعة والمجتمع وكان ذلك ھو المكان الوحيد
الذي استطاع أن يجد فيه ملجأ ً .خالل تلك الحقبة من الزمن كانت ھناك كھوف صغيرة طبيعية أو
من صنع البشر تُستخدم كمكان للدفن .لسنا متأكدين إن كان ھذا الموضع مرتبطا ً بالمسّ الشيطاني.
ھناك أسئلة عديدة محددة عن األرواح الشريرة النجسة والمالئكة ال نستطيع اإلجابة عليھا ألنه ليس
ھناك معلومات كتابية كافية .عالمنا تتخلله قوة شخصية للش ّر وخ ّدامه ،األرواح النجسة ،التي ھي
ھنا لتعيق إرادة ﷲ ولتھلك البشر ،أسمى مخلوقات ﷲ ومحور محبته وعنايته.
28 :8
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

" َما لِي َولَكَ "
" َما شَأْنُكَ بِي"

المشتركة
البولسية

:
:

" َما لِي َولَكَ "
" َما لِي َولَكَ "

ھذه تعني حرفيا ً “ما لي ولك” .في كتاب A Translator’s Handbook on the Gospel of
 ،Lukeيعلّق  Bratcherو Nidaقائالن أنه “في األدب الكالسيكي ،العبارة تعني “ما األمر
المشترك بيننا؟” ولكنھا ھنا تتساوق مع العبارة العبرية “ما دخلك بي؟” )ص .(49 .ھذه عبارة
اصطالحية نجد توضيحا ً لھا في قض 12 :11؛  2صم 10 :16؛ 22 :19؛  1مل 18 :17؛  2أخ
.21 :35
سو ُع ابْنَ ﷲِ ا ْل َعلِ ﱢي” .ھؤالء الشياطين كانوا يعرفون من ھو يسوع )يع 19 :2؛ مر ،(23 :1
◙ “ي َ ُ
ولكن يسوع كان يرفض شھادتھم ألنه كان يعلم أن رؤساء الدين الذين ما كانوا يستطيعون أن
ينكروا عليه قوته سيتّھمونه الحقا ً باستخدام قوة اإلبليس )انظر  .(26 -14 :11انظر التعليقات على
 32 :1و.76 :1
◙ “الَ تُ َع ﱢذبَنِي” .من الالفت في ھذه المحاورة أننا نجد أحيانا ً استخداما ً للجمع للداللة على الشياطين
وأحيانا ً المفرد للداللة على رئيس الشياطين .نحوياً ،ھذا فعل مبني للمعلوم في األسلوب الخبري له
وظيفة النھي كأمر ماضي بسيط مبني للمعلوم ،ما يعني “ال تبدأ بالعمل أبداً” )انظر كتاب
 ،Analytical Greek New Testamentص ،120 .من تأليف  Barbaraو imothy
 .(Fribergكانت الشياطين تعرف أن الدينونة آتية وأن يسوع كانت لديه القوة والسلطة عليھم )مر
24 -23 :1؛ مت 41 :25؛ رؤ 12:9؛ .(10 :20
ً
الموازاة في مت  29 :8ومر  9 :5تدل أيضا على دينونة أخروية .من الواضح أن ھؤالء
الشياطين ما كانوا يعرفون عن مجيئي المسيا .يُظھر ھذا السياق أنه حتى “األرواح” يمكن أن
تتعذب.
 .29 :8تصف ھذه حياة الرجل السابقة )انظر مر 5 -3 :5؛ مت .(28 :8
◙ “ ِإلَى ا ْلبَ َرا ِري” .ھذه المناطق غير المأھولة بالسكان كانت مترافقة في العھد القديم مع الشياطين
)لو .(2 -1 :4
َ “ 30 :8ل ِجئُونُ ” .في الجيش الروماني 6000 ،جنديا ً يش ّكلون لَ ِجئُون )رغم أنھم غالبا ً ما يكونون
أقل من ھذا العدد القياسي في الواقع(.
ربما تكون ھذه استعارة تدل على مدى سيطرة ھؤالء على الرجل .ولكن ،وبسبب اآلية 32
التي تصف األرواح الشريرة وقد تسببت في موت خنازير كثيرة ،يمكن اعتبار الكلمة حرفية.
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“ 31 :8ا ْل َھا ِويَ ِة” .يبدو أن ھذه تشير إلى مثوى األموات في رو  .7 :10تُذكر أيضا ً في رؤ 1 :9؛
7 :11؛ 8 :17؛  .3 ،1 :20دعوني أقتبس من تعليقي على رؤ ) 1 :9انظر الموقع:
.(www.freebiblecommentary.org
َاح بِ ْئ ِر ا ْل َھا ِويَ ِة” .كلمة “مفتاح” تُذكر في رؤ  18 :1و .1 :20إنھا ترمز إلى
ْط َي ِم ْفت َ
◙ “أُع ِ
السلطة .ﷲ يمارس سلطته على حشد األرواح الشريرة في دينونة .الھاوية ھي كلمة يونانية تعني
“العمق” منفية بأداة تدل على انعدام الشيء .تُستخدم في السبعينية )الترجمة اليونانية للعھد القديم(
في تك  2 :1و.11 :7
يبدو أنھا مرادفة لكلمة “ 2) ”tartarusبط  4 :2وسفر أخنوخ األول  ،(7 :21وھي مكان
حيث تُقيد فيه مالئكة الشر في سجن )لو 31 :8؛ يھوذا 6؛ رؤ 7 :11؛ 8 :17؛ 3 -1 :20؛ وسفر
أخنوخ األول 4 :10؛ 1 :86؛ 1 :88؛ واليوبيالت  .(11 -6 :5استخدم بولس ھذه الكلمة في رو
 7 :10للداللة على مكان الموتى )انظر أش  .(22 -21 :24وقال الربانيون الحقا ً أنھا كانت اسم
الجزء النجس من الھاوية/مثوى األموات”.
فاندايك -البستاني33 -32 :8 :
32
ْ
ْ
َ
َ
ول فِيھَا فَأ ِذنَ لَھُ ْم.
َازي َر َكثِ َ
ير ٍة تَرْ عَى فِي ال َجبَ ِل فَطَلَبُوا إِلَ ْي ِه أ ْن يَأ ِذنَ لَھُ ْم بِال ﱡد ُخ ِ
"َ 33و َكانَ ھُنَاكَ قَ ِطي ُع َخن ِ
ين ِمنَ ا ِإل ْن َسا ِن َو َدخَ لَ ْ
اط ُ
ف إِلَى ْالب َُح ْي َر ِة
ير فَا ْن َدفَ َع ا ْلقَ ِطي ُع ِم ْن َعلَى ْالجُرْ ِ
ت ال ﱠشيَ ِ
فَخَ َر َج ِ
َاز ِ
ت فِي ْال َخن ِ
َو ْ
ق”.
اختَنَ َ
ير” .من الواضح أن ھذه كانت منطقة يونانية )ال 7 :11؛ تث .(8 :14
َ “ 32 :8خنَا ِز َ
 .33 :8الحظوا أن الشياطين تطلب أمراً من يسوع .ال يخبرنا النص لماذا سمح يسوع لھؤالء
الشياطين بأن تدخل إلى الخنازير أو لماذا أراد ھؤالء ذلك .ربما كانت مغادرة الشياطين للرجل
ودخولھا إلى الخنازير طريقة مرئية تشجّع الرجل على اإليمان بأنه قد تحرر منھا .وربما كانت
وسيلة مساعدة بصرية ،مشابھة لوضع يسوع بصاقا ً )مر  (23 :8و/أو طينا ً على عيني األعمى )يو
 (6 :9أو وضعه ألصابعه في أذني األصم )مر  .(33 :7ربما طلبت الشياطين ذلك الطلب
 -1ألنھا كانت تفضّل الخنازير على الھاوية
 -2ألن ھذا الفعل سيجعل أھل البلدة يطلبون من يسوع أن يغادره.
الشياطين ال تفعل أي شيء يمكن أن يساعد يسوع.
فاندايك -البستاني39 -34 :8 :
35
34
ْ
َ
ْ
َ
َ
خَ
َ
اع ف َرجُوا لِيَ َروْ ا َما
“ فَلَ ﱠما َرأَى الرﱡ عَاةُ َما َكانَ ھ ََربُوا َوذھَبُوا َوأخبَرُوا فِي ال َم ِدين ِة َوفِي الضﱢ يَ ِ
ت ِم ْنهُ الَبِسا ً َوعَاقِالً َجالِسا ً
ين قَ ْد خَ َر َج ْ
اط ُ
ت ال ﱠشيَ ِ
اإل ْن َسانَ الﱠ ِذي َكانَ ِ
َج َرىَ .و َجا ُءوا إِلَى يَسُو َع36فَ َو َج ُدوا ِ
37
ص ْال َمجْ نُ ُ
ُور
ون .فَطَلَ َ
ِع ْن َد قَ َد َم ْي يَسُو َع فَخَ افُوا .فَأ َ ْخبَ َرھُ ْم أَيْضا ً الﱠ ِذينَ َرأَوْ ا َك ْيفَ خَ لَ َ
ب 38إِلَ ْي ِه ُكلﱡ ُج ْمھ ِ
َب َع ْنھُ ْم ألَنﱠهُ ا ْعت ََراھُ ْم خَ وْ ٌ
ف َع ِظي ٌم .فَ َدخَ َل ال ﱠسفِينَةَ َو َر َج َع .أَ ﱠما ال ﱠر ُج ُل الﱠ ِذي
َريﱢينَ أَ ْن يَ ْذھ َ
ُك َ
ور ِة ْال َجد ِ
39
ص َرفَهُ قَائِالً» :ٱرْ ِج ْع إِلَى بَ ْيتِكَ َو َحد ْ
خَ َر َج ْ
ت ِم ْنهُ ال ﱠ
شيَا ِط ُ
ﱢث
ب إِلَ ْي ِه أَ ْن يَ ُكونَ َم َعهُ َولَ ِك ﱠن يَسُو َع َ
ين فَطَلَ َ
صنَ َع بِ ِه يَسُو ُ
ع”.
ضى َوھُ َو يُنَا ِدي فِي ْال َم ِدينَ ِة ُكلﱢھَا بِ َك ْم َ
صنَ َع ﷲُ بِكَ « .فَ َم َ
بِ َك ْم َ
 .37 -34 :8يا لھا من رواية تدل على الخوف والجشع )مر  .(15 :5لم يفرحوا باسترداد الرجل،
بل فقط شعروا بالخوف )اآلية .(37
لقد كانوا مھتمين ومنزعجين من خسارة قطيع الخنازير والتبعات األخرى المحتملة للغاية
حتى أنھم طلبوا من يسوع أن يغادر المكان ،وقد فعل ذلك .ھذا مثال جيد يُظھر أن المعجزات،
ٌ
إيمان عنھا دائما ً.
لوحدھا وبحد ذاتھا ما كان ينشأ
ب إِلَ ْي ِه أَنْ يَ ُكونَ َم َعهُ” .أراد يسوع من ھذا
“ 39 -38 :8أَ ﱠما ال ﱠر ُج ُل الﱠ ِذي َخ َر َجتْ ِم ْنهُ ال ﱠ
اطينُ فَطَلَ َ
شي َ ِ
الرجل اليوناني أن يشھد لعائلته وأصدقائه عن محبة ﷲ وقوته .كان ھذا أول “تبشير بيتي” )على
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افتراض أنه كان يونانيا ً( .حضور ھذا الرجل وشھادته ربما أثّرت سلبا ً على رسالة يسوع الموجھة
إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل.
فاندايك -البستاني42 -40 :8 :
َ
ْ
"َ 40ولَ ﱠما َر َج َع يَسُو ُ
ع قَبِلَهُ ْال َج ْم ُع ألنﱠھُ ْم َكانُوا َج ِمي ُعھُ ْم يَنت َِظرُونَهَُ .وإِ َذا َر ُج ٌل ا ْس ُمهُ يَايِرُسُ قَ ْد َجا َء -
ب إِلَ ْي ِه أَ ْن يَ ْد ُخ َل بَ ْيتَهُ 42ألَنﱠهُ َكانَ لَهُ بِ ْن ٌ
ت َو ِحي َدةٌ لَھَا
يس ْال َمجْ َم ِع  -فَ َوقَ َع ِع ْن َد قَ َد َم ْي يَسُو َع َوطَلَ َ
َو َكانَ َرئِ َ
ْ
ْ
ً
ْ
نَحْ ُو ْاثنَت َْي َعش َرةَ َسنَة َو َكان ْ
ت .فَفِي َما ھُ َو ُم ْنطَلِ ٌ
ق زَ َح َم ْتهُ ال ُج ُمو ُ
ع”.
ال ال َموْ ِ
َت فِي َح ِ
41

س” .ھذا اسم عبري يعني “الذي يمنح النور” ) ،BDB 22انظر قض  (3 :10أو
“ 41 :8يَايِ ُر ُ
“الرب/يھوه ن ﱠو َر”.
يس ا ْل َم ْج َم ِع” .لقد كان مسؤوالً عن كل من تنظيم الخدمة في يوم السبت والمحافظة على
◙ “ َكانَ َرئِ َ
محتويات المجمع .كان ھذا رجالً ذا منزلة دينية رفيعة في المجتمع.
ت” .كانت
“ 42 :8ألَنﱠهُ َكانَ لَهُ بِ ْنتٌ َو ِحي َدةٌ لَ َھا نَ ْح ُو ا ْثنَت َْي َعش َْرةَ َ
سنَةًَ ،و َكانَتْ فِي َحا ِل ا ْل َم ْو ِ
الصبية ھي االبنة الوحيدة لھذا الرجل .كانت في عمر بلغت فيه سن الزواج ،وتقع عليھا مسؤولية
حفظ الناموس ) .(bat mitzvahوكان يسوع األمل الوحيد للرجل.
فاندايك -البستاني48 -43 :8 :
43
َ
َ
َ
َ
ف د ٍَم ُم ْن ُذ ْاثنَت َْي َع ْش َرةَ َسنَةً َوقَ ْد أ ْنفَقَ ْ
ت ُك ﱠل َم ِعي َشتِھَا لِأل ِطبﱠا ِء َولَ ْم تَ ْق ِدرْ أ ْن تُ ْشفَى ِم ْن أ َح ٍد
" َوٱ ْم َرأَةٌ بِن َْز ِ
45
ت ِم ْن َو َرائِ ِه َولَ َم َس ْ
َ 44جا َء ْ
ال يَسُو ُ
ال َوقَفَ ن َْز ُ
عَ » :م ِن الﱠ ِذي
ف َد ِمھَا .فَقَ َ
ت ھُ ْد َ
ب ثَوْ بِ ِه .فَفِي ْال َح ِ
ال ب ْ
ُطرُسُ َوالﱠ ِذينَ َم َعهُ» :يَا ُم َعلﱢ ُم ْال ُج ُمو ُ
ك
ُضيﱢقُونَ َعلَ ْي َ
ع ي َ
لَ َم َسنِي!« َوإِ ْذ َكانَ ْال َج ِمي ُع يُ ْن ِكرُونَ قَ َ
46
اح ٌد ألَنﱢي َعلِ ْم ُ
ال يَسُو ُ
ت أَ ﱠن قُ ﱠوةً قَ ْد
َويَ ْز َح ُمونَكَ َوتَقُو ُل َم ِن الﱠ ِذي لَ َم َسنِي!« فَقَ َ
ع» :قَ ْد لَ َم َسنِي َو ِ
47
ت ُمرْ تَ ِع َدةً َوخَ ر ْ
َف َجا َء ْ
خَ َر َج ْ
يع
ت ْال َمرْ أَةُ أَنﱠھَا لَ ْم ت َْخت ِ
ت ِمنﱢي” .فَلَ ﱠما َرأَ ِ
ﱠت لَهُ َوأَ ْخبَ َر ْتهُ قُ ﱠدا َم َج ِم ِ
48
ب لَ َم َس ْتهُ َو َك ْيفَ بَ ِرئ ْ
اك .اِ ْذھَبِي
ب ألَيﱢ َسبَ ٍ
ال .فَقَا َل لَھَا» :ثِقِي يَا ا ْبنَةُ .إِي َمانُ ِك قَ ْد َشفَ ِ
ال ﱠش ْع ِ
َت فِي ْال َح ِ
بِ َسالَ ٍم«“.
شتِ َھا لِألَ ِطبﱠا ِءَ ،ولَ ْم تَ ْق ِد ْر أَنْ
سنَةًَ ،وقَ ْد أَ ْنفَقَتْ ُك ﱠل َم ِعي َ
ف د ٍَم ُم ْن ُذ ا ْثنَت َْي َعش َْرةَ َ
“ 43 :8ا ْم َرأَةٌ بِنَ ْز ِ
شفَى ِمنْ أَ َح ٍد” .إنه أمر الفت وشيّق بالنسبة لي أن لوقا ال يذكر ) (1عجز األطباء عن شفاء المرأة
تُ ْ
و) (2إنفاقھا كل مدخراتھا في محاولة الحصول على الشفاء )ھناك تباين في المخطوطة اليونانية
متعلق بتضمين ھذه العبارة التي تتكلم عن األطباء في لوقا .ال توجد ھذه العبارة في المخطوطات
 P75و  .Bربما تم دمجھا مع النص من مرقس  .(26 :5ھذا الداء المزمن جعلھا نجسة طقسيا ً )ال
 .(27 -25 :15ما كان يحق لھا أن تحضر المجمع أو االحتفاالت الدينية .وعالج الربانيين لھذا
النوع من المرض كان في غاية الغرابة:
 -1حمل رماد بيضة نعامة في خرقة من الكتان في الصيف وخرقة من القطن في الشتاء.
 -2حمل حبّات شعير من روث بغلة لفترة من الزمن )انظر .(Shabb. 110 A & B
ْب ثَ ْوبِ ِه” .تشير ھذه إلى الطليس  tallithالذي كان يرتديه .وكان ھذا شال
ستْ ُھد َ
َ “ 44 :8ولَ َم َ
الصالة الذي يرتديه المعلّمون الربانيون امتثاالً لما ورد في عد  40 -38 :15وتث  .12 :22كانت
له أربع ُشرّابات )مت  (20 :9رمزاً إلى ناموس إسرائيل ،وقامت تلك المرأة بلمس أحدھا.
ھناك اختالف طفيف في مخطوطة يونانية يتعلق بكلمة “ھُدب” .نجد ھذه الكلمة في
المخطوطات ، W، L، C، B، A، P75ولكننا ال نجدھا في بعض المخطوطات الالتينية القديمة.
ربما تأثر الكتبة بغيابھا في مرقس  .27 :5يعطي  UBS4نسبة أرجحية متوسطة لھذه الكلمة )شبه
مؤكدة(.
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سنِي؟” .إما أن يسوع لم يعرف من لمسه أو أنه أراد لتلك المرأة أن تقوم
َ “ 45 :8م ِن الﱠ ِذي لَ َم َ
باعتراف علني يدل على إيمانھا وشفائھا.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

س َوالﱠ ِذينَ َم َعهُ"
"قَا َل بُ ْط ُر ُ
س َو ِرفَاقُهُ"
"قَا َل بُ ْط ُر ُ
س"
"وقا َل بُط ُر ُ
طرس و َمن َم َعه"
ُ
"قا َل بُ

القراءة األقصر نجدھا في المخطوطات اليونانية القديمة  P75و ، Bإال أن الغالبية الساحقة
من أن النصوص القديمة تدعم القراءة األطول )انظر المخطوطات ! ، P، L، D، C*، A،و W؛
ال لَهُ تَالَ ِمي ُذهُ"( .لجنة الترجمة في UBS4
ال تذكر مر  31 :5بطرس باالسم تحديداً ،بل تقول“ :قَ َ
تختار القراءة األقصر وتعطيھا نسبة أرجحية متوسطة )شبه مؤكدة(.
“ 46 :8ألَنﱢي َعلِ ْمتُ أَنﱠ قُ ﱠوةً قَ ْد َخ َر َجتْ ِمنﱢي” .ال نعرف بالضبط ما تعنيه ھذه العبارة .من الواضح
أن شفاء يسوع لآلخرين جسديا ً كان يُخرج شيئا ً منه )انظر 17 :5؛ 19 :6؛ مر .(30 :5
 .47 :8مرضھا جعلھا نجسة طقسيا ً .وما كان يجب عليھا أبداً أن تلمس معلّم دين .وھا ھي اآلن
تشھد بأن لمسھا له قد شفاھا في الحال )اآلية .(44
اك” .ليس لمسھا له ،بل تصرفھا استناداً على إيمانھا به ھو مفتاح شفائھا.
“ 48 :8إِي َمانُ ِك قَ ْد َ
شف َ ِ
سحر ھنا،
اإليمان بحد نفسه ليس ھو المسألة ،بل موضوع اإليمان )أي يسوع( .لم يكن ھناك أي
ٍ
ولم يكن ھناك قوة التفكير اإليجابي ،بل قوة يسوع ھي الفاعلة.
ھذا استخدام آخر للكلمة اليونانية  sōzōبمعنييھا في العھد القديم والجديد .إنھا فعل تام مبني
للمعلوم في األسلوب الخبري ،ما يدل على أنھا ُشفيت وبقيت معافاة من الداء الجسدي والمعضلة
الروحية.
سالَ ٍم” .ھذا فعل أمر حاضر متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( .لم تُشفَ المرأة
◙ “اِ ْذ َھبِي بِ َ
جسديا ً فقط بل روحيا ً أيضا ً.
فاندايك -البستاني56 -49 :8 :
49
ْ
ْ
ﱢ
ْ
ً
ب ال ُم َعل َم”.
اح ٌد ِم ْن د
ت ا ْبنَتُكَ  .الَ تُت ِع ِ
يس ال َمجْ َم ِع قَائِال لَهُ» :قَ ْد َماتَ ِ
َار َرئِ
" َوبَ ْينَ َما ھُ َو يَتَ َكلﱠ ُم َجا َء َو ِ
ِ
ِ
51
َخَف .آ ِم ْن فَقَ ْ
ت لَ ْم يَ َد ْع أَ َحداً يَ ْد ُخ ُل إِالﱠ
ع َوأَ َجابَهُ» :الَ ت ْ
50فَ َس ِم َع يَسُو ُ
ط فَ ِھ َي تُ ْشفَى” .فَلَ ﱠما َجا َء إِلَى ْالبَ ْي ِ
52
ب ْ
ال» :الَ تَ ْب ُكوا.
ُوحنﱠا َوأَبَا ال ﱠ
صبِيﱠ ِة َوأُ ﱠمھَاَ .و َكانَ ْال َج ِمي ُع يَ ْب ُكونَ َعلَ ْيھَا َويَ ْل ِط ُمونَ  .فَقَ َ
وب َوي َ
ُس َويَ ْعقُ َ
ُطر َ
54
53
َارفِينَ أَنﱠھَا َمات ْ
لَ ْم تَ ُم ْ
ارجا ً َوأَ ْم َسكَ بِيَ ِدھَا
ت لَ ِكنﱠھَا نَائِ َمةٌ” .فَ َ
َت .فَأ َ ْخ َر َج ْال َج ِمي َع خَ ِ
ض ِح ُكواَ 55علَ ْي ِه ع ِ
56
ت رُو ُحھَا َوقَا َم ْ
صبِيﱠةُ قُو ِمي” .فَ َر َج َع ْ
ال .فَأ َ َم َر أَ ْن تُ ْعطَى لِتَأْ ُك َل .فَبُ ِھتَ
َونَادَى قَائِالً» :يَا َ
ت فِي ْال َح ِ
َ
َ
ُ
صاھُ َما أ ْن الَ يَقوالَ أل َح ٍد َع ﱠما َكانَ ”.
َوالِدَاھَا .فَأَوْ َ
ت ا ْبنَتُكَ ” .ھذا فعل تام مبني للمعلوم في األسلوب الخبري .لقد ماتت ودخلت في
“ 49 :8قَ ْد َماتَ ِ
مرحلة الموت .يصعب علينا أن نعرف إن كانت الفتاة ميتة أم في حالة غيبوبة )أع .(12 -7 :20
ظنت العائلة أنھا ماتت ولذلك فقد استأجروا ن ّدابين محترفين ،وھذه كانت ممارسة شائعة في تلك
األيام.
ب” .ھذا أمر حاضر مبني للمعلوم .ھذه الكلمة استخدمھا أيضا ً قائد المئة عندما طلب من
◙ “الَ تُ ْت ِع ِ
يسوع الشفاء )انظر .(6 :7
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◙ “ا ْل ُم َعلﱢ َم” .ال يدعو لوقا يسوع أبداً بلقب “رابي” ألنه يكتب إلى يونانيين .ولكن ھذا اللقب يُستخدم
غالبا ً أيضا ً في إنجيل متى .لقد كان طريقة لوصف خدمة يسوع .كان يسوع يتصرف ثم يوضح
مغزى شخصه وعمله ورسالته .الكرازة والتعليم يُستخدمان بالتبادل في األناجيل.
“ 50 :8الَت ََخفْ ” .ھذا فعل أمر حاضر متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( ،يشير عادة إلى
إيقاف عمل آخذ في الحدوث.
كان الرجل قد توقف ھناك في صبر بينما بدأ يسوع يعود المرأة ،ولكن كان األوان قد فات
كثيراً اآلن .ھذا التأجيل ربما كان متعمداً ليختبر يسوع إيمان ھذا الرجل به )انظر اختبار إيمان
مريم ومرثا في يوحنا .(11
◙ “آ ِمنْ فَقَ ْط” .ھذا أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .اإليمان ھو نقيض الخوف )الشك( .اإليمان
بماذا؟ اإليمان بأن يسوع كان قادراً على شفاء ابنته وتحقيق وعده.
ال تزال ھذه ھي المسألة اليوم .ھل سيحقق يسوع وعده؟ ھل في مقدورنا أن نثق بأنه
سيفعل ما وعد به؟
وحنﱠا” .ھذه ھي الحلقة الداخلية من التالميذ الذين
وب َويُ َ
س َويَ ْعقُ َ
“ 51 :8لَ ْم يَ َد ْع أَ َحدًا يَد ُْخ ُل ِإالﱠ بُ ْط ُر َ
كانوا حاضرين مع الرب في كل األوقات الحميمة والخاصة.
“ 52 :8ا ْل َج ِمي ُع” .ال بد أن ھذه تشير إلى جمع الن ّدابين المتجمھرين في ھذا المنزل )انظر اآلية
.(53
◙ “الَ تَ ْب ُكوا” .ھذا فعل آخر أم ٌر حاضر مبني للمعلوم مع أداة نفي ،والذي يعني عادة إيقاف عمل
مستمر ما.
◙ “نَائِ َمةٌ” .النوم ھو مواربة في العھد القديم تدل على الموت الجسدي )انظر يو  .(11 :11يصعب
علينا أن نعرف إن كان ھذا شفا ًء )اآلية  (52أم إحياء ميت )اآليات  .(55 ،53 ،49سلسلة
المعجزات ھذه أظھرت قوة يسوع على الطبيعة ،واألرواح الشريرة ،والمرض ،والموت.
“ 54 :8قُو ِمي” .ھذا فعل أمر حاضر مبني للمعلوم .إنه فعل شائع وله طيف سامي واسع؛ غالبا ً ما
يُستخدم لإلشارة إلى إحياء ميت )22 ،14 :7؛ 54 :8؛ 2 :9؛  ،(37 :20ولكن أيضا ً إشارة إلى
القيامة )22 :9؛  .(34 ،6 :24يسوع له القدرة والقوة على الموت )يو .(18 -17 :10
صا ُھ َما أَنْ الَ يَقُوالَ ألَ َح ٍد َع ﱠما َكانَ ” .في األناجيل اإلزائية تُحجب ألوھية يسوع إلى أن
“ 56 :8فَأ َ ْو َ
تنكشف الحقائق العظيمة للجلجلة والقيامة.
 -1ال يُسمح للشياطين بأن يعلنوا شخصه
مر 34 :1؛ 12 :3
أ-
ب-
لو 41 ،35 -34 :4
 -2أولئك الذين يُشفون ال يُسمح لھم بأن يخبروا اآلخرين عن ذلك
مت 4 :8؛ 30 :9؛ 16 :12
أ-
مر 44 -34 :1؛ 34 :5؛ 36 :7
ب-
ج -لو 14 :5؛ 56 :8
 -3ال يُسمح للتالميذ بأن يعلنوا مسيانيته
أ -مت 20 :16؛ 9 :17
ب -مر 30 :8؛ 9 :9
ج -لو 21 :9
كشاف .الجموع كانوا يريدون خدمات ،وليس الحقيقة؛
لم يكن يسوع يريد أن يعرفوه فقط
ٍ
الشفاء ،وليس الحوار.
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أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
 -1ما الحقيقة الرئيسية الكامنة في مثل الزارع؟
 -2ھل من الممكن للشخص أن يقتبل يسوع المسيح ثم يھلك فيما بعد؟
 -3لماذا يكثر يسوع من ذكر ملكوت ﷲ؟
 -4لماذا جاءت مريم وإخوة يسوع لرؤيته؟
 -5ھل استحواذ الشياطين على الناس ممكن اليوم؟ وھل يمكن للمؤمنين أن
يتعرضوا لذلك؟
 -6لماذا طلب يسوع من الوالدين أال يقولوا شيئا ً عن إقامة ابنتھم؟
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ﻟﻮﻗﺎ  -اﻷﺻﺤﺎح 9
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
يرسل
يسوع
إرسال االثني عشر
االثنى عشر
6 - 1 :9
6 - 1 :9
حيرة ھيرودس
حيرة ھيرودس
9 - 7 :9
9 - 7 :9
يطعم
إشباع الخمسة اآلالف يسوع
الخمسة اآلالف
َرجل
17 -10 :9
17 -10 :9
يشھد
إعتراف بطرس بالمسيح بطرس
بحقيقة يسوع
21 -18 :9
27 -18 :9
يسوع يعلن عن
موته وقيامته
27 -22 :9
التجلي
التجلي
36 -28 :9
36 -28 :9
شفاء غالم به روح نجس يسوع يشفي صبيّا ً
فيه شيطان
45 -37 :9
50 -37 :9
من ھو األعظم؟
48 -46 :9

سامرية

قرية
يسوع
56 -51 :9
ثمن التَبَعي ﱠة
62 -57 :9

البولسية
المشتركة
يسوع يرسل االثنى بعثة االثني عشر
عشر
6 - 1 :9
6 - 1 :9
حيرة ھيرودس
حيرة ھيرودس
9 - 7 :9
9 - 7 :9
يسوع يطعم خمسة تكثير االرغفة الخمسة
آالف رجل
17 -10 :9
17 -10 :9
بطرس يشھد بحقيقة يسوع في نظر الناس
والرسل
يسوع
21 -18 :9
21 -18 :9
ّ
يسوع ينبـئ بموته شرط اتباع يسوع
وقيامته
27 -22 :9
27 -22 :9
التجلي االلھي
التجلي
36 -28 :9
36 -28 :9
يسوع يشفي صبـيُا شفاء مجنون
فيه روح نجس
45 -37 :9
45 -37 :9
سر العظمة الحقة
من ھو األعظم
50 -46 :9
48 -46 :9
من ال يكون عليكم صعود يسوع الى
اورشليم  -في الطريق
فھو معكم
الى اورشليم
62 -51 :9
50 -49 :9
ض ﱠدنا قرية سامرية ترفض
ترفض من ليس
ِ
يسوع
فھو معنا
56 -51 :9
56 -49 :9
يسوع أم العالم
ثمن تبعية يسوع
62 -57 :9
62 -57 :9

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب المق ّدس.
يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس،
والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
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 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني6 -1 :9 :
2
1
ْ
ْ
َ
َ
َ
ً
ُ
اض َوأرْ َسلَھُ ْم
يع ال ﱠشيَ ِ
اط ِ
ين َو ِشفَا ِء أ ْم َر ٍ
" َو َدعَا تَالَ ِمي َذهُ ا ِالثن َْي َع َش َر َوأ ْعطَاھُ ْم ق 3ﱠوةً َوسُلطَانا َعلَى َج ِم ِ
يق الَ عَصا ً َوالَ ِم ْز َوداً َوالَ
ضىَ .وقَ َ
ت ﷲِ َويَ ْشفُوا ْال َمرْ َ
لِيَ ْك ِر ُزوا بِ َملَ ُكو ِ
ال لَھُ ْم» :الَ تَحْ ِملُوا َشيْئا ً لِلطﱠ ِر ِ
4
ت َدخَ ْلتُ ُموهُ فَھُنَاكَ أَقِي ُموا َو ِم ْن ھُنَاكَ ْ
ضةً َوالَ يَ ُك ُ
اخ ُرجُوا.
ُخبْزاً َوالَ فِ ﱠ
انَ .وأَيﱡ ◌َ بَ ْي ٍ
ون لِ ْل َو ِ
اح ِد ثَوْ بَ ِ
6
َ 5و ُكلﱡ َم ْن الَ يَ ْقبَلُ ُك ْم فَ ْ
ار أَيْضا ً ع َْن أَرْ ُجلِ ُك ْم َشھَا َدةً َعلَ ْي ِھ ْم” .فَلَ ﱠما
اخ ُرجُوا ِم ْن تِ ْلكَ ْال َم ِدينَ ِة َوا ْنفُضُوا ْال ُغبَ َ
ض ٍع”.
خَ َرجُوا َكانُوا يَجْ تَا ُزونَ فِي ُكلﱢ قَرْ يَ ٍة يُبَ ﱢشرُونَ َويَ ْشفُونَ فِي ُكلﱢ َموْ ِ
َ “ 1 :9دعَا تَالَ ِمي َذهُ اال ْثنَ ْي َعش ََر” .ربما لم يكن كل االثني عشر مع يسوع طوال الوقت .لقد كانت
لديھم مسؤوليات في البيت مع عائلتھم ) 1تيم  (8 :5ومن الممكن أن جماعات مختلفة من الرسل
)أربع جماعات أو ثالث( كانوا يذھبون إلى بيوتھم في أوقات مختلفة لفترات قصيرة.
يبدو أن لوقا ھنا يتبع مر  7 :6في دعوة التالميذ بـ “ ْ
االثن َْي َع َش َر” )،dōdeka
المخطوطات  ،( W،D،B،A،P75ولكن بعض المخطوطات اليونانية تدعوھم:
 -1تَالَ ِمي َذهُ -في عدة فصول
 -2تَالَ ِمي َذهُ ْ
االثن َْي َع َشر )مر  -(1 :10المخطوطات H، F، E،C3
 -3الرسل ْ
االثن َْي َع َشر -المخطوطات !L، C*،
يعطي  UBS4التسمية “االثني عشر” نسبة أرجحية متوسطة )شبه مؤكدة(.
◙ “أَ ْع َ
س ْل َ
طانًا” Dunamis .تعني القدرة على االنتصار؛  Exousiaتعني سلطانا ً أي
طا ُھ ْم قُ ﱠوةً َو ُ
الحق الشرعي بالسلطة .استُخدمت ھاتان الكلمتان قبالً في  ،36 :4وأيضا ً في ما يتعلق بطرد يسوع
لألرواح أو الشياطين .انظر الموضوع الخاص“ :استخدام لوقا لكلمة سلطان ،" Exousiaعلى
.2 :20
ض” .الحظوا التمييز الموضوع بين المس بالشياطين
يع ال ﱠ
اطي ِن َو ِ
شي َ ِ
شفَا ِء أَ ْم َرا ٍ
◙ “ َعلَى َج ِم ِ
والمرض الجسدي.
غالبا ً ما تسبب الشياطين أعراضا ً جسدية ،ولكن في طرد األرواح ھناك تمييز واضح في
العھد الجديد بين النشاط الشيطاني واألمراض الجسدية .انظر الموضوع الخاص“ :األرواح
النجسة" ،على .33 :4
أرسل” ) (apostellōمرتبطة بكلمة “الرسول” ) .(apostolosالمعنى
سلَ ُھ ْم” .الكلمة “
َ
“ 2 :9أَ ْر َ
الرئيسي في حلقات الربانيين كان “أن تُرسل أحداً” كممثل رسمي يتمتع بسلطة .كان عليھم أن
يكرزوا بأن ملكوت ﷲ قد جاء بيسوع الناصري وأن يؤكدوا رسالتھم آنذاك بآيات.
قوة وسلطة يسوع يمكن أن تفوض إلى أتباعه .بالتأكيد ھناك مشاركة بكثافة شديدة بين
االثني عشر ويسوع حتى أنه ال يمكن مضاعفتھا ،إال أن قوة ﷲ متوافرة لكنيسته .أين ھي القوة في
يومنا ھذا اآلن؟ يبدو أن آيات القوة ھذه تُستخدم لتأكيد رسالة اإلنجيل وإعطاء مصداقية للكارز
باإلنجيل .ال يزال ھذا صحيحا ً وحقيقيا ً اليوم .إال أنه في الثقافات حيث ّ
تجذرت رسالة اإلنجيل ،كان
على المؤمنين آنذاك أن يسلكوا باإليمان ،وليس باآليات؛ اإليمان با ال يتطلب معجزات )يو :4
 .(48المعجزات ليست الجواب على مشاكل اإليمان .ومن الممكن جداً أيضا ً أن دينونة ﷲ على
الكنيسة الغربية المعاصرة ھي اإلدراك الحسّي للنجاح ،بينما الواقع ھو عدم فعالية.
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اآليات والمعجزات ،كما النشاط الشيطاني والمالئكي ،كانت تزداد في أيام يسوع والرسل.
وھذا النشاط الروحي بالتأكيد سيكون حاضراً في كل دھر ،ولكنه تكثّف في المجيء األول ليسوع
وسوف يتكثف ثانية عند اقتراب مجيئه الثاني.
إني ألبتھج بتجليات محبة ﷲ وقدرته )المواھب ال تزال فعّالة( ،ولكني أومن بحقائق
اإلنجيل ،وليس بحضور أو غياب التأكيدات المادية .العجائب واآليات يمكن أن تكون زائفة )مت
24 :24؛  2تس 9 :2؛ رؤ 13 :13؛ 14 :16؛  .(20 :19يجب أال يطلب المؤمنون تأكيداً .اإليمان
الذي ببساطة األطفال يفوق روحيا ً اآليات والعجائب الفائقة الطبيعة.
وھنا أجد األمر مناسبا ً ألقارن بين رواية لوقا ورواية متى ) (5 :10إلرسال يسوع لالثني
عشر ،حيث يقول يسوع لھم بشكل محدد واضح أال يذھبوا إلى اليونانيين أو السامريين ،بل فقط إلى
“الخراف الضالة من بني إسرائيل” .وتُطرح األسئلة أن :ما الذي قاله يسوع بالضبط؟ ھل يحرر
لوقا كلمات يسوع أم يتوسع متى في كلمات يسوع؟ ھذا نمط من األسئلة ال يمكن اإلجابة عليه .كل
إنجيلي )كاتب إنجيل( كان لديه جمھور خاص في ذھنه )متى -اليھود ،لوقا -اليونانيين( .لقد اختاروا
ورتّبوا وكيّفوا كلمات يسوع لتالئم الجمھور الذي يتوجھون إليه )انظر كتاب How To Read
 ،the Bible For All Its Worthالصفحات  ،148 -127للكاتبين  Feeو .(Stuartھذا المثال
عن إرسال االثني عشر يبين الفروقات .ھذا ال يتناقض مع الوحي؛ بل ھو جزء منه.
ت ﷲِ” .ھذا ھو الھدف المركزي من تعاليم يسوع .إنه يعني ملك ﷲ على قلوب البشر
◙ “ َملَ ُكو ِ
اآلن والذي سيكتمل يوما ً ما بملك ﷲ على كل األرض )مت  .(10 :6ھذا اليوم الجديد من نشاط ﷲ
)الدھر الجديد للروح القدس( بدأ بخدمة يسوع .لم يعرفوا بعد كل تفاصيل اإلنجيل ،ولكن عرفوا
بالتأكيد الشخص الذي يتمحور حوله اإلنجيل -يسوع .فبه )بالمسيح( يكرزون .انظر الموضوع
الخاص“ :ملكوت ﷲ" ،على .21 :4
موضوع خاص :ھذا الدھر والدھر اآلتي:
كان أنبياء العھد القديم ينظرون إلى المستقبل على أنه امتدا ٌد للحاضر .فبالنسبة لھم
المستقبل سيكون استعادة إلسرائيل جغرافيا ً .ومع ذلك ،فقد كانوا يرونه كيوم جديد )انظر أشعياء
17 :65؛  .(22 :66مع الرفض المتعمد المستمر للرب من قِبل نسل إبراھيم )حتى بعد السبي( نشأ
نمط جديد في األدب الرؤيوي اليھودي لفترة ما بين العھدين )نقصد حنوك األول ،عزرا الرابع،
باروخ الثاني(.
ت من
ھذه الكتابات بدأت تميز بين دھرين :دھر حالي شرير يسيطر عليه الشيطان ودھ ٌر آ ٍ
البر يسوده الروح يُد ّشنه المسيح )الذي يُصور غالبا ً كمحارب فعال(.
ھناك تطور واضح في ھذا الفرع من الالھوت )األخرويات( .يُسمي الالھوتيون ھذا بـ
“اإلعالن المتدرج” .يؤكد العھد الجديد ھذه الحقيقة الكونية الجديدة القائلة بالدھرين )أي الثنائية
المؤقتة(.
عبرانيين
بولس
يسوع
2 :1
رومية 12 :12
متى 32 :12
5 :6
 1كور 20 :1؛ 8 ،6 :2؛ 18 :3
متى 29 ،22 :13
3 :11
 2كور 4 :4
مرقس 30 :10
غالطية 4 :1
لوقا 8 :16
أفسس 21 :1؛ 7 ،1 :2؛ 12 :6
لوقا 30 :18
1تيموثاوس 17 :6
لوقا 35 -34 :20
 2تيموثاوس 10 :4
تيطس 12 :2
في الھوت العھد الجديد ھذان الدھران اليھوديان تداخال وتشابكا بسبب نبوءات غير
متوقعة وأُغفل عنھا تتعلق بمجيئي المسيّا .تجسد يسوع حقق نبوءات العھد القديم كافتتاحية للدھر
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غاز ،ومع ذلك فقد
الجديد )دانيال  .(45 -44 :2ولكن العھد القديم أيضا ً رأى مجيئه
كقاض ديّان و ٍ
ٍ
جاء أوالً كعبد متألم )انظر أشعياء  ،(53متواضع وحليم )انظر زكريا  .(9 :9سيعود بقوة كما تنبأ
العھد القديم )انظر رؤيا  .(19ھذا التحقق الذي على مرحلتين جعل الملكوت حاضراً ) ُد ﱢشنَ ( ،ولكنه
مستقبلي )ليس منجزاً بالكامل( .وھنا الش ّد في العھد الجديد على الملكوت الحاضر ولكن المتعلّق
بالمستقبل.
صا” .يبدو أن ھناك تناقض بين ھذه اآلية واآلية في مر .8 :6
“ 3 :9الَ ت َْح ِملُوا َ
يق :الَ َع ً
ش ْيئًا لِلطﱠ ِر ِ
البعض يفسر ذلك بالقول أنه كان ھناك خلط في ترجمة الكلمتين اآلراميتين .وآخرون يؤكدون أن
“العصا” تُذكر ألنه غالبا ً ما كانت فيھا حجيرة سرية لحمل النقود .رغم أني ال أستطيع أن أفسر
االختالف ،إال أنه من الواضح أن الھدف األساسي من ھذه اآلية ھو وجوب أن يت ّكلوا على تدبير ﷲ
ال على ذواتھم .ومن الواضح أيضا ً أن ھذا لم يكن مبدءاً عموميا ً يُفترض إتباعه في كل العصور )لو
.(36 -35 :22
ھذه المقارنات تشوش وتزعج فھمنا البسيط لطبيعة الوحي في األناجيل ،ولكنا ال يمكن أن
واف عن ھذه االختالفات وغيرھا بين روايات األناجيل
نغفل عنھا .ألجل االطالع على نقاش
ٍ
يمكنكم قراءة كتاب  ،Hard Sayings of the Bibleص.424 -422 .
ت د ََخ ْلتُ ُموهُ فَھُنَاكَ أَقِي ُموا” .كان يجب على التالميذ أال يتنقلوا من بيت لبيت يطلبون
“ 4 :9أَ ﱡ
ي بَ ْي ٍ
طعاما ً أفضل أو وسائل راحة وتسلية ،بل كان عليھم أن يبقوا حيث يتم استقبالھم أوالً .كان ھذا
يُظھر للمجتمع أنھم ما كانوا يسعون وراء ملذاتھم الشخصية.
ش َھا َدةً َعلَ ْي ِھ ْم” .كانت ھذه إمارة ثقافية تدل على الرفض.
ضا عَنْ أَ ْر ُجلِ ُك ْم َ
“ 5 :9ا ْنفُ ُ
ار أَ ْي ً
ضوا ا ْل ُغبَ َ
كان الربانيون يقومون بذلك كلما اضطُروا للسفر عبر مناطق يونانية وقبل أن يدخلوا من جديد إلى
مناطق يھودية .وقد استُخدمت ھذه أيضا ً في سفر أعمال الرسل )أع  .(51 :13ربما كانت ھذه
طريقة ماكرة لمعاملة اليھود غير المؤمنين معاملة اليونانيين.
 .6 :9اجتاز يسوع كل القرى يكرز ويشفي ،وھا إن جماعة الرسل اآلن تقلّد المعلّم .انظر كتاب
 ،The Master Plan of Discipleshipللمؤلف .Coleman Robert
فاندايك -البستاني9 -7 :9 :
َ
ُ
ً
ُ
ْ
ﱠ
ُ
ُوحنا قَ ْد قَا َم
"7فَ َس ِم َع ِھيرُو ُدسُ َرئِيسُ الرﱡ ب ِْع بِ َج ِم
يع َما َكانَ ِمنهُ َوارْ ت َ
َاب أل ﱠن قَوْ ما َكانوا يَقولونَ » :إِ ﱠن ي َ
ِ
9
8
ال ِھيرُو ُدسُ :
ت”َ .وقَوْ ما ً» :إِ ﱠن إِيلِي ﱠا ظَھَ َر”َ .وآخَ ِرينَ » :إِ ﱠن نَبِيّا ً ِمنَ ْالقُ َد َما ِء قَا َم” .فَقَ َ
ِمنَ األَ ْم َوا ِ
ْت َر ْأ َسهُ .فَ َم ْن ھُ َو ھَ َذا الﱠ ِذي أَ ْس َم ُع َع ْنهُ ِم ْث َل ھَ َذا!” َو َكانَ يَ ْ
ُوحنﱠا أَنَا قَطَع ُ
طلُبُ أَ ْن يَ َراهُ”.
»ي َ
الر ْب ِع” .ھذا ھو ِھيرُو ُدسُ أَ ْنتِيبَاسُ  .ھو الذي كان قد قطع رأس يوحنا
يس ﱡ
ُس َرئِ ُ
ِ “ 7 :9ھي ُرود ُ
ً
المعمدان وكان حاكما على الجليل وبيرية .استلم الحكم من والده ،ھيرودس الكبير ،عام  4ق.م.
وحكم حتى عام  39م .انظر الموضوع الخاص“ :عائلة ھيرودس الكبير" ،على .1 :3
غالبا ً ما يذكر لوقا ھيرودس ھذا.
 -1ارتيابه ورغبته في أن يرى يسوع9 -7 :9 ،
 -2محاولته قتل يسوع33 -31 :13 ،
 -3استجوابه ليسوع بنا ًء على طلب بيالطس12 -8 :23 ،
َاب” .ھذا فعل ماضي متصل مبني للمعلوم في األسلوب الخبري ،يشير إلى عمل متكرر في
◙“ ْ
ارت َ
الماضي .يستخدم لوقا ھذه الكلمة ) (diaporeōعدة مرات )7 :9؛ أع 12 :2؛ 24 :5؛ .(17 :10
ال يستخدمھا أي كاتب آخر في العھد الجديد.
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ت” .يخبرنا متى ) (2 :14ومرقس ) (14 :6أن ھيرودس أصابه القلق
◙ “ي ُ َ
وحنﱠا قَ ْد قَا َم ِمنَ األَ ْم َوا ِ
عندما اعتقد أن يسوع ھو المعمدان القائم من األموات.
“ 8 :9ألن قَ ْو ًما َكانُوا يَقُولُونَ  :إِنﱠ إِيلِيﱠا ظَ َھ َر” .في ھذا السياق التخمينات الثالثة جميعا ً تشتمل على
إحياء ميت .وتتكرر ثانية في اآلية  .19كان إيليا ويوحنا المعمدان كالھما نبيان ،متشابھان في نمط
حياتھما ولباسھما.
سهُ” .الرواية األكمل نجدھا في مرقس .29 -14 :6
وحنﱠا أَنَا قَطَ ْعتُ َر ْأ َ
 “ 9 :9ي ُ َ
فاندايك -البستاني11 -10 :9 :
10
َ
ُ
ً
ض ٍع خَ الَ ٍء لِ َم ِدينَ ٍة
يع َما فَ َعلوا فَأخَ َذھُ ْم َوا ْن َ
ص َرفَ ُم ْنفَ ِردا إِلَى َموْ ِ
" َولَ ﱠما َر َج َع الرﱡ ُسُ 11ل أَ ْخبَرُوهُ بِ َج ِم ِ
ص ْيدَا .فَ ْال ُج ُمو ُ
ت ﷲِ َو ْال ُمحْ تَاجُونَ إِلَى ال ﱢشفَا ِء
تُ َس ﱠمى بَيْتَ َ
ع إِ ْذ َعلِ ُموا تَبِعُوهُ فَقَبِلَھُ ْم َو َكلﱠ َمھُ ْم ع َْن َملَ ُكو ِ
َشفَاھُ ْم”.
يع َما فَ َعلُوا” .كان يسوع يحاول أن يحظى ببعض الوقت
“ 10 :9لَ ﱠما َر َج َع ﱡ
الر ُ
س ُل أَ ْخبَ ُروهُ بِ َج ِم ِ
ألجل تقديم خالصة عما جرى ،ولالستراحة ،واستعادة النشاط ،ولكن من اآلية  11يتضح أن
الجموع قد تبعته .إنه ألمر مذھل كيف كان يستطيع يسوع دائما ً أن يجد وقتا ً لعامة الشعب )يرحب
بھم ،ويستقبلھم ويكلّمھم عن الملكوت ،ويُعنى بأولئك المحتاجين( .ولكنه كان في حاجة ألن يمضي
بعض الوقت على انفراد مع االثني عشر .انظر كتاب  ،Robert Colemanبعنوان Master
.Plan of Discipleship
◙ “لِ َم ِدينَ ٍة” .ھناك عدة اختالفات نصية جزئية طفيفة.
" -1مدينة" -المخطوطات X، L، B،!،P75
" -2بلدة" -المخطوطة D
ض ٍع خَ الَ ٍء في َم ِدينَ ٍة" -المخطوطات W، C،A
َ " -3موْ ِ
ض ٍع خَ الَ ٍء" -المخطوطة ! )ما يشابه مت 13 :14؛ مر (32 :6
َ " -4موْ ِ
ومن جديد نجد أن االختالفات الجزئية الطفيفة ال تؤثر على معنى النص.
ص ْيدَا” .ھذه مدينة تقع على الضفة الشمالية لبحر طبرية )يو  ،1 :6بحر الجليل( .ھذا
◙ “بَيْتَ َ
االسم يعني “بيت الصيد” .كان ھذا بيت بطرس ،وأندراوس ،وفيلبس )يو 44 :1؛  .(21 :12كان
فيلبس رئيس الربع قد وسّع ھذه القرية إلى مدينة وأعاد تسميتھا باسم يوليا نسبة إلى ابنة أغسطس
قيصر )انظر يوسيفوس.(Antiq. 18.2.1 :
فاندايك -البستاني17 -12 :9 :
12
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
صْ
اع
ف ال َج ْم َع لِيَذھَبُوا إِلى الق َرى َوال ﱢ
االثنَا َعش َر َوقالوا لهُ» :ٱ ِر ِ
" فَا ْبتَدَأَ النﱠھَا ُر يَ ِميلُ .فَتَقَ ﱠد َم ِ
ضي َ ِ
13
ال لَھُ ْم» :أَ ْعطُوھُ ْم أَ ْنتُ ْم لِيَأْ ُكلُوا”.
ض ٍع َخالَ ٍء” .فَقَ َ
َح َوالَ ْينَا فَيَبِيتُوا َويَ ِج ُدوا طَ َعاما ً ألَنﱠنَا ھَھُنَا فِي َموْ ِ
ب ُكلﱢ ِه”.
ْس ِع ْن َدنَا أَ ْكثَ ُر ِم ْن خَ ْم َس ِة أَرْ ِغفَ ٍة َو َس َم َكتَي ِْن إِالﱠ أَ ْن ن َْذھ َ
فَقَالُوا» :لَي َ
َب َونَ ْبتَا َع طَ َعاما ً لِھَ َذا ال ﱠش ْع ِ
15
14
ال لِتَالَ ِمي ِذ ِه» :أَ ْت ِكئُوھُ ْم فِ َرقا ً خَ ْم ِسينَ خَ ْم ِسينَ ” .فَفَ َعلُوا ھَ َك َذا
ف َرج ٍُل .فَقَ َ
ألَنﱠھُ ْم َكانُوا نَحْ َو خَ ْم َس ِة آالَ ِ
16
ار َكھ ﱠُن ثُ ﱠم َك ﱠس َر
َوأَ ْت َكأُوا ْال َج ِمي َع .فَأَخَ َذ األَرْ ِغفَةَ ْالخَ ْم َسةَ َوال ﱠس َم َكتَي ِْن َو َرفَ َع نَظَ َرهُ نَحْ َو ال ﱠس َما ِء َوبَ َ
17
ض َل َع ْنھُ ْم ِمنَ ْال ِك َس ِرْ :اثنَتَا
َوأَ ْعطَى التﱠالَ ِمي َذ لِيُقَ ﱢد ُموا لِ ْل َج ْم ِع .فَأ َ َكلُوا َو َشبِعُوا َج ِميعا ً .ثُ ﱠم ُرفِ َع َما فَ َ
َع ْش َرةَ قُفﱠةً”.
 .12 :9شعبية يسوع اضطرته ألن يكرز في الريف؛ ما من مبنى كان كبيراً بما يكفي وما كان
رؤساء اليھود يريدونه أن يكرز في المجامع .المشكلة أنه لم تكن ھناك إمكانيات أو تسھيالت في
ھذه المناطق البعيدة لتسد حاجات الجموع )طعام ،مأوى ،مراحض ،الخ .(.كان الرسل يبدون
اھتماما ً وعمالنية ،ولكن يسوع كان يريدھم أن يظھروا اإليمان.
221

“ 13 :9أَعْ طُو ُھ ْم أَ ْنتُ ْم لِيَأْ ُكلُوا” .رواية إطعام الخمسة آالف مدونة في كل األناجيل األربعة )مت
31 -13 :14؛ مر 44 -32 :6؛ يو  .(4 -1 :6ھذه الحوادث من اإلطعام المعجزي كانت أدلة ھائلة
على يسوع على أنه المسيا الموعود استناداً إلى التفسير الرباني لوعود العھد القديم عن المسيا الذي
يؤمن الغذاء ،كموسى )تث 18 ،15 :18؛ مز 15 :132؛ أش  .(10 :49وقد تكون حتى تلميحا ً إلى
 2مل  ،44 -42 :4التي تشكل آية أخرى على دور يسوع النبوي.
ً
ولكنھا أيضا ً مرتبطة بخبرات تجربة يسوع ) .(4 -3 :4غالبا ما كانت الجموع تسيء فھم
دوافع يسوع وتتبعه لألسباب الخطأ )يو .(15 ،14 :6
س َم َكتَ ْي ِن” .نعلم من يوحنا  9 :6أن ھذا كان طعام غداء
س ِة أَ ْر ِغفَ ٍة َو َ
◙ “لَ ْي َ
س ِع ْن َدنَا أَ ْكثَ ُر ِمنْ َخ ْم َ
أحد األوالد .أمر يسوع )أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم( قابله تحليل لمواردھم .ما كانوا يثقون
بتدبيره.
◙ “إِالﱠ أَنْ ” .ھذه جملة شرطية من الفئة الثالثة تحوي عادة  ،eanولكنھا ھنا تحوي  1) eiكور :14
 5وفيل  .(12 :3تدل ھذه على إمكانية أو احتمال حدوث عمل.
ف َر ُجل” .ال نعرف بالتأكيد مدى حجم ذلك الحشد ،ولكن
“ 14 :9ألَنﱠ ُھ ْم َكانُوا نَ ْح َو َخ ْم َ
س ِة آالَ ِ
حضور بعض النسوة واألطفال على األقل أمر محتمل ،إشارة إلى وجود أناس آخرين كثيرين.
سينَ ” .قام يسوع بتنظيم العملية .ف ّكروا كم عدد الجماعات المؤلفة من
سينَ َخ ْم ِ
◙ “أَ ْت ِكئُو ُھ ْم فِ َرقًا َخ ْم ِ
 50التي يش ّكلھا ھؤالء الـ  5000وأكثر .حتى مع وجود التالميذ االثني عشر لخدمتھم ،كانت تلك
مھمة جسيمة.
َ “ 16 :9رفَ َع نَ َ
س َما ِء” .عرف يسوع وأق ّر بمصدر قوته .الوضعية الجسدية النموذجية
ظ َرهُ نَ ْح َو ال ﱠ
لليھودي وھو يصلّي كانت:
 -1واقفا ً
 -2رافعا ً يديه إلى ﷲ
 -3رافعا ً نظره نحو السماء
 -4يخاطب ﷲ مباشرة
س َر َوأَ ْعطَى التﱠالَ ِمي َذ” .الفعالن األوالن ھما في الماضي البسيط المبني للمعلوم في
ار َك ُھنﱠ  ،ثُ ﱠم َك ﱠ
◙ “ب َ َ
األسلوب الخبري ،ما يدل على صالة وكسر ،ولكن الفعل الثالث ماضي متصل مبني للمعلوم في
األسلوب الخبري ،ما يدل على عطاء متواصل .المعجزة استمرت في الحدوث مع استمرار تكسيره
للطعام ومناولته لھم .ف ّكروا ثانية بحجم ھذه الجموع .لقد انذھل التالميذ من جديد.
“ 17 :9ا ْثنَتَا َعش َْرةَ قُفﱠةً” .تُذكر “القفف” أيضا ً في حادثة إطعام األربعة آالف ،التي نجدھا في مر
 .8 :8ولكن القفف ھناك أكبر بحجم ال ﱠسبَت ) ،(spurisبينما القفف في النص ھنا عند لوقا ھي
بحجم حقائب صغيرة ) .(kophinosجمع التالميذ الطعام لكي يأكلوا الحقا ً .لم يكثر يسوع الطعام
بشكل اعتيادي من أجل حاجات التالميذ.
يتبع لوقا نفس التسلسل الزمني لألحداث عند مرقس ،ولكن لسبب ما ،يُحذف قسم كبير من
بين اآليتين  17و .18ال نعرف السب بالضبط ،ولكن معظم الدارسين يفترضون أن ذلك له عالقة
برغبة لوقا بأن يبقي نشاط يسوع في الجليل .إنجيل مرقس يتناول نشاط يسوع خارج الجليل ):6
 .(30 :8 -14بنية إنجيل لوقا تشتمل على رحلة يسوع إلى أورشليم .للحفاظ على ھذا التركيز فإنه
يحذف بعض األحداث من حياة يسوع التي اختار مرقس أن يض ّمنھا في إنجيله.
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فاندايك -البستاني22 -18 :9 :
18
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ً
ﱠ
َ
ُصلﱢي َعلَى ا ْنفِ َرا ٍد َكانَ التالَ ِميذ َم َعهُ .فَ َسألھُ ْم قَائِالَ » :م ْن تَقو ُل ال ُج ُمو ُ
ع إِنﱢي أنَا؟”
" َوفِي َما ھُ َو ي َ
20
19
ُوحنﱠا ْال َم ْع َمد ُ
ال لَھُ ْم:
َانَ .وآخَ رُونَ إِيلِيﱠاَ .وآ َخرُونَ إِ ﱠن نَبِيّا ً ِمنَ ْالقُ َد َما ِء قَا َم” .فَقَ َ
فَأ َ َجابُوا َوقَالُوا» :ي َ
21
اب ب ْ
صى أَ ْن الَ يَقُولُوا
ُطرُسُ َوقَالَ » :م ِسي ُح ﷲِ« .فَا ْنتَھَ َرھُ ْم َوأَوْ َ
» َوأَ ْنتُ ْم َم ْن تَقُولُونَ إِنﱢي أَنَا؟” فَأ َ َج َ
22
ُوخ َو ُرؤَ َسا ِء ْال َكھَنَ ِة
اإل ْن َس ِ
َذلِكَ ألَ َح ٍد قَائِالً» :إِنﱠهُ يَ ْنبَ ِغي أَ ﱠن ا ْبنَ ِ
ان يَتَأَلﱠ ُم َكثِيراً َويُرْ فَضُ ِمنَ ال ﱡشي ِ
ث يَقُو ُم«“.
َو ْال َكتَبَ ِة َويُ ْقتَ ُل َوفِي ْاليَوْ ِم الثﱠالِ ِ
صلﱢي َعلَى ا ْنفِ َرا ٍد” .ألجل مناقشة أكمل لھذه الحادثة انظر مت  13 :16وما
َ “ 18 :9وفِي َما ھ َُو يُ َ
ّ
تالھا .يذكر لوقا أن يسوع كان يصلي قبل كل حدث كبير خالل خدمته أكثر من أي إنجيلي آخر .لقد
كان يسوع يصلّي لوحده ،وربما كان قد ابتعد لمسافة عن التالميذ؛ قد تعني العبارة أن يسوع وحده
مع حلقته الخاصة الداخلية من التالميذ )بطرس ويعقوب ويوحنا( فقط كانوا حاضرين.
◙ “ َمنْ تَقُو ُل ا ْل ُج ُمو ُع أَنﱢي أَنَا؟” .التخمينات الثالث التي تُذكر في اآليتين  8و 9تتكرر نفسھا ھنا.
إنه ألمر الفت أن إيليا مرتبط بالملكوت المسياني )مل “ .(5 :4نَبِيّا ً ِمنَ ْالقُ َد َما ِء” ربما تشير إلى
كالم موسى في تث  18 ،15 :18عن “النبي”.
َ “ 20 :9وأَ ْنتُ ْمَ ،منْ تَقُولُونَ أَنﱢي أَنَا؟” .كلمة “أنتم” )في الجمع( توكيدية .ھذا السؤال طُرح على كل
التالميذ.
يح ﷲِ” .أ ّكد بطرس ،كناطق بلسان اآلخرين ،أن يسوع كان المسيا الموعود )انظر
س ُ
◙ “ َم ِ
الموضوع الخاص على  .(11 :2المسيح ھي الترجمة اليونانية لكلمة “الممسوح” .ولكن مفھومھم
عن معناھا كان متأثراً باليھودية الربانية أكثر من تعاليم يسوع )أع  .(6 :1كان اليھود في أيام يسوع
يترقبون قائداً يھوديا ً قوياً ،مثل القضاة في العھد القديم ،ليحرر إسرائيل عسكريا ً من السيطرة
األجنبية ويعيد اليھود إلى مكانة من القوة واالستقالل .بمعنى من المعاني ،ھذا الجانب اإلداني كان
ھو تماما ً ما سيفعله عندما يرجع .إال أنھم لم يدركوا معنى تك 15 :3؛ مز 22؛ أش 53؛ حز -9
14؛ زك  9التي تتناول الحديث عن مخلّص متواضع متألم يموت.
صى أَنْ الَ يَقُولُوا ذلِكَ ألَ َح ٍد” .ھاتان كلمتان قويتان في صيغة فعل أمر،
“ 21 :9فَا ْنتَ َھ َر ُھ ْم َوأَ ْو َ
وحتى أنھما تشتمالن على معنى الوعيد والتحذير الشديد .كان ھناك نقاش كثير حول ذلك ألنھا تبدو
مستغربة جداً وغير مألوفة .من الواضح أن اإلنجيل لم يكن قد اكتمل بعد وما كان لديھم ما يخبرون
به سوى آرائھم المسيانية الزائفة )انظر الئحة النصوص الكاملة على  .(56 :8علينا أن نتذكر أن
ھذه األناجيل ُكتبت بعد األحداث بعشرات السنين .كان اإلنجيليون يعرفون الرواية الكاملة ولكنھم
)باستثناء يوحنا( كتبوا وكأنه كشف للحقيقة يق ّدمونه لقرّائھم.
ان” .كانت ھذه التسمية التي اختارھا يسوع لنفسه .لم تكن لھا أية داللة ربانية في
اإل ْن َ
س ِ
“ 22 :9ابْنَ ِ
المعنى .إنھا عبارة تعني “كائن بشري” )مز 4 :8؛ حز  .(1 :2ولكنھا في دا  14 -13 :7تشتمل
على فكرة األلوھية .انظر الموضوع الخاص على .24 :5
◙ “يَ ْنبَ ِغي” .ھذه الكلمة اليونانية  ،deiتعني “ضرورة” .لقد كان ينبغي على يسوع أن يتألم )اآلية
44؛ 50 :12؛ 33 :13؛ 25 :17؛ 33 -18:31؛37 :22؛  .(46 ،26 ،7 :24يا له من انعكاس
صادم للخطيئة البشرية )مر 45 :10؛  2كور  !(21 :5بمعنى من المعاني ھذه الكلمة يجب أن
تترجم مع العبارات الملحقة بھا.
◙ “يَتَأَلﱠ ُم َكثِي ًرا” .حجر العثرة الكبير في كون يسوع المسيا بالنسبة للشعب اليھودي كانت آالمه
وموته ) 1كور  .(29 :1يبدو أن العھد القديم يصف مجيئا ً للمسيا ،في قوة ومجد .ويكشف العھد
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الجديد أن ھكذا مقاطع مثل تك 15 :3؛ مز22؛أش 53؛ حز 14 -9؛ وزك  9تصف مجيء المسيا
كعبد متألم ،وھذا ما أساء فھمه الشعب اليھودي -والرسل لفترة طويلة.
سا ِء ا ْل َك َھنَ ِة َوا ْل َكتَبَ ِة” .قد تكون ھذه تلميحا ً إلى مز ) 22 :118انظر
ض ِمنَ ال ﱡ
◙ “يُ ْرفَ ُ
وخ َو ُرؤَ َ
شي ُ ِ
 .(17 :20كلمة “يرفض” ھي كلمة قانونية تدل على فحص ورفض أحدھم .ھذه السلسلة من
األسماء تعكس مشاورات المجمع ،الذي كان المجلس اليھودي الحاكم في أورشليم ومكونا ً من
سبعين عضواً ويتمتع بسلطة محدودة جداً تحت حكم اإلمبراطورية الرومانية.
لقد كان يسوع يدرك بشكل كامل رسالته وتكلفتھا )مر  .(45 :10انظر الموضوع الخاص
أدناه.
موضوع خاص :المجمع
 -Iمصادر المعلومات
أ -العھد الجديد نفسه
ب -كتاب فالفيوس يوسيفوسAntiquities of the Jews ،
ج -قسم المشنه من التلمود )بحث “المجمع"(
د -لألسف ،العھد الجديد ويوسيفوس ال يتفقان في الرأي مع الكتابات الربانية ،والتي يبدو أنھا
تؤكد وجود مجمعين في أورشليم ،األول كھنوتي )أي الصدوقيين( ،يسيطر عليه رئيس الكھنة
ويتعامل باألمور المدنية ومقاضاة الجريمة ،وآخر يسيطر عليه الفريسيون والكتبة ،ويھتم بالقضايا
الدينية والتقليدية .إال أن الكتابات الربانية تعود إلى العام  200م ،.وتعكس الوضع الثقافي بعد سقوط
أورشليم على يد القائد الروماني ،تيطس ،عام  70م .لقد أعاد اليھود تأسيس حياتھم الدينية في مدينة
تُدعى جمنيه والحقا ً )أي عام  118م (.انتقلوا إلى الجليل.
 -IIعلم المصطلحات
ُ
المشكلة في تعريف وتحديد ھذه الھيئة الشرعية القضائية ھي في األسماء المختلفة التي تعرف
بھا .ھناك عدة كلمات تُستخدم لوصف الھيئات التشريعية داخل المجتمع اليھودي في أورشليم.
أ“ –Gerousia -المشيخة” أو “المجلس” .ھذه أقدم كلمة استُخدمت قرب نھاية الحقبة
الفارسية )يوسيفوس ،Antiquities 12.3.3 :والمكابيين الثاني  .(27 :11يستخدمھا لوقا في أع
 21 :5مع كلمة “المجمع” .قد تكون طريقة لتفسير الكلمة إلى القرّاء الناطقين باليونانية )مكابيين
األول .(35 :12
ب“ –Synedrion -المجمع” .ھذه مركبة من ) synمع( و ) hedraمجلس( .من المدھش
أن ھذه الكلمة تُستخدم في اآلرامية ،إال أنھا تعكس كلمة يونانية .في نھاية الحقبة المكابية كانت ھذه
قد أصبحت كلمة مقبولة للداللة على المجلس األعلى لليھود في أورشليم )مت 59 :26؛ مر 1 :15؛
لو 66 :22؛ يو 47 :11؛ أع  .(27 :5تأتي المشكلة عندما تُستخدم نفس مفردات علم المصطلحات
على المجامع القضائية المحلية خارج أورشليم )مت 22 :5؛ .(17 :10
ج“ –Presbyterion -مجلس الشيوخ” )لو  .(66 :22ھذه تسمية من العھد القديم تشير إلى
قادة األسباط .ولكن صارت تشير إلى المجلس األعلى في أورشليم )انظر أع .(5 :22
د -Boulē -ھذه الكلمة “مجلس” يستخدمھا يوسيفوس ) ،Wars 2.16.2; 5.4.2ولكن ليس
العھد الجديد( لوصف ھيئات قضائية متعددة مختلفة (1) :مجلس الشيوخ في روما؛ ) (2المجالس
الرومانية المحلية؛ ) (3المجلس اليھودي األعلى في أورشليم؛ و) (4المجالس اليھودية المحلية.
يوصف يوسف الذي من الرامة بأنه عضو في المجمع باستخدام صيغة من ھذه الكلمة
) ، bouleutēsالذي يعني “مستشار" ،مر 34 :15؛ لو .(50 :23
 -IIIالتطور التاريخي
يُقال أن عزرا أصالً أسس المجمع الكبير )انظر الترجوم على نشيد األنشاد  (1 :6في الفترة
التي تلت السبي ،والذي يبدو أنه صار المجمع في أيام يسوع.
أ -تدون المشنه )أي ،التلمود( أنه كان ھناك مجلسان رئيسيان في أورشليم )انظر Sanh.
.(7:1
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 -1أحدھما مكون من ) 70أو  (71عضواً ) Sand. 1:6حتى تقول أن موسى أسس المجمع
األول في عد  ،11انظر عد .(25 -16 :11
 -2الثاني مكون من  23عضواً )ولكن ھذا قد يشير إلى مجالس المجمع المحلية(.
 -3يعتقد بعض الدارسين اليھود أنه كانت ھناك مجامع مؤلفة من  23عضواً في أورشليم.
عندما يلتقي الثالثة معاً ،يش ّكلون مع قيادة االثنين“ ،المجمع الكبير” المكون من  71عضواً ) Nasi
.(Bet Din and Av
أ .مجلس كھنوتي )الصدوقيين(
ب .مجلس تشريعي )الفريسيين(
ج .مجلس أرستقراطي )الشيوخ(
ب -في الفترة بعد السبي ،النسل الداودي العائد كان زَ ُربﱠابِ َل والنسل الھاروني العائد كان
يشوع.
بعد موت زَ ُربﱠابِ َل ،انتھى النسل الداودي ولذلك انتقل التفويض التشريعي حصريا ً إلى الكھنة
)انظر مكابيين األول  (6 :12والشيوخ المحليين )انظر نح 16 :2؛ .(7 :5
ج -ھذا الدور الكھنوتي في القرارات القضائية يوثقه ديودوروس  5 -4 :3 :40خالل الحقبة
الھلينية.
د -ھذا الدور الكھنوتي في الحكم استمر خالل حقبة السلوقيين .ويقتبس يوسيفوس عن
أنطيوخس “الكبير” الثالث ) 187 -223ق .م (.في كتابه .Antiquities 12.138-142
ھـ -استمرت ھذه السلطة الكھنوتية خالل الحقبة المكابية بحسب يوسيفوسAntiquities ،
.13.10.5-6; 13.15.5
و -خالل الحقبة الرومانية أسس حاكم آرام )أي ،غابينيوس من  55 -57ق.م (.خمسة
“مجامع” إقليمية )يوسيفوس Antiquities 14.5.4،؛ و ،( Wars 1.8.5ولكن ھذه أبطلتھا روما
الحقا ً )عام  47ق .م.(.
ز -كان للمجمع مواجھة سياسية مع ھيرودس ) (Antiquities 14.9.3-5وھذا انتقم عام 37
ق.م .وقتل معظم أعضاء المجلس األعلى )يوسيفوس.(Antiquities 14.9.4; 15.1.2 ،
ح -تحت سلطة المدراء الرومان ) 66 -6م (.يخبرنا يوسيفوس ) Antiquities
 (20.200,251أن المجمع عاد من جديد فاكتسب قوة وتأثيراً معتبرين )مر  .(55 :14ھناك ثالث
محاكمات يدونھا العھد الجديد حيث ينفّذ المجمع ،تحت قيادة عائلة رئيس الكھنة ،العدالة.
 -1محاكمة يسوع )مر 1 :15 -53 :14؛ يو (32 -28 ،23 -12 :18
 -2بطرس ويوحنا )أع (6 -3 :4
 -3بولس )أع (30 -25 :22
ط -عندما ثار اليھود عام  ،66د ّمر الرومان بنتيجة ذلك المجتمع اليھودي وأورشليم عام 70
م .و ُح ّل المجمع نھائياً ،رغم أن الفريسيين حاولوا في جمنيه أن يعيدوا المجلس القضائي األعلى
) (Beth Dinإلى الحياة اليھودية الدينية )ولكن ليس المدنية أو السياسية(.
 -IVالعضوية
أ -أول ذكر في الكتاب المقدس للمجلس األعلى في أورشليم ھو في  2أخ  .11 -8 :19لقد كان
مكونا ً من ) (1الويين؛ ) (2كھنة؛ و) (3رؤساء العائالت )أي ،الشيوخ ،انظر مكابيين األول :14
20؛ مكابيين الثاني .(44 :4
ب -خالل الحقبة المكابية كانت تسيطر عليه ) (1العائالت الكھنوتية الصدوقية و)(2
األرستقراطية المحلّية )انظر المكابيين األول 33 :7؛ 23 :11؛  .(28 :14وفيما بعد في ھذه الحقبة
تمت إضافة “الكتبة” )الناموسيين الموسويين ،وعادة الفريسيين( ،وھذا واضح وكان على يد
سالومة زوجة  67 -76) Alexander Jannaeusق.م .(.وقيل حتى أنھا جعلت الفريسيين ھم
الجماعة المسيطرة )يوسيفوس.(Wars of the Jews 1.5.2 ،
ج -في أيام يسوع كان المجلس مكونا ً من:
 -1عائالت رؤساء الكھنة
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 -2الرجال األثرياء من العائالت المحلية
 -3الكتبة )لو (47 :19
 -Vمراجع حول الموضوع
أ ،Dictionary of Jesus and the Gospels -نشر  ، IVPص.732 -728 .
ب ،The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible -المجلد  ،5ص.
.273 -268
ج ،The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge -المجلد
 ،10ص.204 -203 .
د ،The Interpreter’s Dictionary of the Bible -المجلد  ،4ص.218 -214 .
ھـ ،Encyclopedia Judaica -المجلد  ،14ص.839 -836 .
ث يَقُو ُم” .مكث يسوع في القبر في مكان ما حوالي ثالثين ساعة ،ولكن بحسب
◙ “ َوفِي ا ْليَ ْو ِم الثﱠالِ ِ
طريقة اليھود في حساب الوقت ،كانت المدة ثالثة أيام ) 1كور  .(4 -3 :15كل جزء من اليوم ،من
الغروب إلى الغروب ،كان يُعتبر يوما ً كامالً.
 -1مات عند الساعة الثالثة بعد الظھر ،ولكنه ُدفن قبل الساعة السادسة مسا ًء .في يوم الجمعة
)اليوم األول(
 -2كان في القبر طوال يوم السبت المقدس العظيم من أسبوع الفصح )اليوم الثاني(
 -3قام قبل فجر األحد الذي تال السبت المقدس العظيم )اليوم الثالث(
ھذه العبارة يمكن أن تشير إلى ھو  .2 -1 :6وقد فُسّرت بطريقة مشابھة في الترجوم اآلرامي
فيما يتعلق بھذه اآلية .ولكن يبدو أن يسوع كان يُل ّمح إلى يونان ) 17 :1انظر مت 39 :12؛
 .(4 :16ھذا النوع من اآليات التنبؤية كان ھو ما يطلبه الفريسيون تماما ً في اآلية ) 12مت
 .(4 :16ھذا النوع من التنبؤ كان أساس تحديد النبي الحقيقي بحسب تث 5 -2 :13؛ -18 :18
 .22أعطاھم يسوع آية بعد آية ،ولكنھم لم يستطيعوا أن يفھموا .يستخدم لوقا عبارة “ثالثة أيام”
في معظم األحيان )22 :9؛ 32 :13؛ 33 :18؛ 46 ،21 ،7 :24؛ أع  (40 :10بما يتعلق
بقيامة يسوع.
موضوع خاص :القيامة
أ -الدليل على القيامة
 -1بعد  50يوم في عيد الخمسين ،صارت القيامة النقطة الرئيسية في عظة بطرس )أع .(2
وآالف من الذين كانوا يعيشون في المنطقة حيث حدثت آمنوا.
 -2تغيرت حياة التالميذ جذريا ً من تثبط ووھن للعزيمة )إذ ما كانوا يتوقعون القيامة( إلى جرأة
وحتى استشھاد.
ب -مغزى القيامة
ً
 -1تُظھر أن يسوع كان تماما كما سبق وقال )مت  ،40 -38 :12تنبؤ بالموت والقيامة(
 -2أن ﷲ صادق على حياة يسوع ،وتعليمه ،وموته البدلي )رو (25 :4
 -3تُظھر لنا الوعد لكل المسيحيين )أي قيامة األجساد 1 ،كور (15
ج -أقوال يسوع عن قيامته من األموات
 -1مت 40 -38 :12؛ 21 :16؛ 23 ،22 ،9 :17؛19 -18 :20؛ 32 :26؛63 :27
 -2مر 31 :8؛ 31 ،10 -1 :9؛ 58 ،28 :14
 -3لو 27 -22 :9
 -4يو 22 -19 :2؛ 34 :12؛ األصحاحات 16 -14
د -مزيد من الدراسة
 Evidence That Demands a Verdict -1للكاتب .Josh McDowell
 Who Moved the Stone? -2للكاتب .Frank Morrison
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“ ،The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible -3القيامة"“ ،قيامة
يسوع المسيح”.
 Systematic Theology -4للكاتب  ،L. Berkhofص.720 ،346 .
فاندايك -البستاني27 -23 :9 :
24
23
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
صلِيبَهُ ك ﱠل يَوْ ٍم َويَتبَ ْعنِي .فإ ِ ﱠن
ال لِ ْل َج ِم
يع» :إِ ْن أَ َرا َد أَ َح ٌد أن يَأتِ َي َو َرائِي فليُن ِكرْ نَف َسهُ َويَحْ ِملْ َ
" َوقَ َ
ِ
25
اإل ْن َس ُ
ص نَ ْف َسهُ يُ ْھلِ ُكھَا َو َم ْن يُ ْھلِ ُ
ان
ك نَ ْف َسهُ ِم ْن أَجْ لِي فَھَ َذا يُخَ لﱢ ُ
َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يُخَ لﱢ َ
صھَا .ألَنﱠهُ َما َذا يَ ْنتَفِ ُع ِ
26
اإل ْن َسا ِن
لَوْ َربِ َح ْال َعالَ َم ُكلﱠهُ َوأَ ْھلَكَ نَ ْف َسهُ أَوْ خَ ِس َرھَا؟ ألَ ﱠن َم ِن ا ْست ََحى بِي َوبِ َكالَ ِمي فَبِھَ َذا يَ ْستَ ِحي اب ُْن ِ
ب َو ْال َمالَئِ َك ِة ْالقِدﱢي ِسينَ َ 27 .حقّا ً أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن ِمنَ ْالقِيَ ِام ھَھُنَا قَوْ ما ً الَ يَ ُذوقُونَ
َمتَى َجا َء بِ َمجْ ِد ِه َو َمجْ ِد اآل ِ
ْال َموْ تَ َحتﱠى يَ َروْ ا َملَ ُكوتَ ﷲِ«“.
“ 23 :9إِنْ ” .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى يفترض أن تكون صحيحة من منظار الكاتب أو
ألغراضه األدبية.
◙ “أَ َح ٌد” .ھا ھنا من جديد سر االختيار واإلرادة الحرة .دعوة يسوع مفتوحة على مصراعيھا
للجميع )ربما لكل من كرز لھم وأطعمھم( ،ولكننا نعلم من نصوص أخرى أنه ما من أحد في
مقدوره أن يتجاوب بدون تقرب الروح القدس منه واجتذابه له )انظر يو .(15 :6
صلِيبَهُ ُك ﱠل يَ ْو ٍمَ ،ويَ ْتبَ ْعنِي” .ھناك ثالثة أفعال أمر في ھذه العبارة .األول
سهُ َويَ ْح ِم ْل َ
◙ “فَ ْليُ ْن ِك ْر نَ ْف َ
صيغة تمنّي في األسلوب الخبري )مجھول الصيغة معلوم المعنى“ ،فَ ْليُ ْن ِكرْ نَ ْف َسهُ"( ،يليه ماضي
بسيط مبني للمعلوم )"يَحْ ِملْ ُك ﱠل يَوْ ٍم"( ،ثم مضارع مبني للمعلوم )"ويستمر في اتباعي"( .ھناك
باب ثم طريق )مت  .(14 -13 :7ھناك تجاوب أولي وتجاوب مستمر دائم .كالھما ضروري.
يشير ھذا إلى موتنا لمرة واحدة ونھائية عن الطموحات األنانية وإلى عالقة شركتنا المستمرة الدائمة
مع يسوع )مت 38 :10؛ غل 20 :2؛  .(14 :6كان اليھود يفھمون في “الصليب” إشارة إلى
الموت لمرة واحدة ونھائية .المجرمون المدانون كان يتوجب عليھم حمل صليبھم )الرافدة العلوية(
إلى مكان تنفيذ الصلب.إننا نموت عن النفس لكي نحيا كل يوم )رو 6؛ 36 :8؛  1كور 31 :15؛
 2كور 15 -14 :5؛ غل 20 :2؛  1يو .(16 :3
السقوط )تك  (3جعل استقاللية البشر ومحورية الذات عندھم ھدفا ً للحياة ،إال أنه على المؤمنين اآلن
أن يعودوا إلى االتكال الغيري على ﷲ .وھذا يجب أن يصبح نظرة عالمية وموجھا ً للحياة )أي
يوميا ً( .ليس ھذا قراراً يُتّخذ لمرة واحدة فقط وانتھى األمر ،بل ھو اختيار إرادي لألولويات ):14
.(33
س” .ھناك تالعب على معنيين للكلمة اليونانية  ،psuchēالتي تعكس الكلمة
س ...نَ ْف َ
“ 24 :9نَ ْف َ
العبرية في العھد القديم  .nepheshتشير كلتا ھاتين الكلمتين ببساطة إلى شخص اإلنسان أو قوة
الحياة )لو 33 :17؛ مت 39 -38 :10؛ يو  .(25 :12أعتقد أن ھاتين الكلمتين مرتبطتان بالدھرين
اليھوديين .الحياة الجسدية مقيدة بھذا الدھر الساقط الحافل بالتمرد ،ولكن الحياة األبدية ھي جزء من
الدھر اآلتي.
انظر الموضوع الخاص“ :ھذا الدھر والدھر اآلتي" ،على .2 :9
ليس فقط أن ھناك تالعب على كلمة “نفس” ولكن أيضا ً على كلمة “يخلّص” .معناھا في
العھد القديم كان التحرر الجسدي ،ولكن معناھا في العھد الجديد ھو الخالص الروحي األبدي.
قراراتنا في أن نعرف يسوع ،ونت ّكل عليه ،ونتبعه لھا تبعات في ھذا الزمن والحقا ً .لقد بذل
حياته ألجلنا؛ وعلينا أن نبادله بالمثل ) 2كور 15 -14 :5؛ غل 20 :2؛  1يو .(16 :3
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 .25 :9ھذا سؤال ذكي ثاقب .إنه يشبه كثيراً مثل الغني الجاھل في  .20 -16 :12أولئك الذين
يلتصقون بھذا العالم )الدھر( يخسرون اآلتي .ال يمكن للمرء أن يخدم/يحبّ ﷲ والمال )13 :16؛
مت .(24 :6
َ “ 26 :9من” .التحذير واسع شامل كما الحال مع الدعوة )انظر اآليتين .(24 ،23
يواجه كل إنسان باإلنجيل .ھذه
ست ََحى بِي َوبِ َكالَ ِمي” .يشير ھذا إلى الوقت الذي سيأتي عندما
◙ “ا ْ
َ
الحقيقة نفسھا يتم التعبير عنھا بطريقة مختلفة في مت  33 -32 :10ولو  .9 -8 :12ما يقرره الناس
اليوم عن اإلنجيل يقرر مستقبلھم .يسوع ھو اإلنجيل.
◙ “ َمتَى َجا َء” .يعلن العھد القديم بشكل واضح مجيئا ً واحداً للمسيا .ولكن يسوع أظھر أن تك :3
15؛ مز  :22وأش  53تشير أيضا ً إلى آالم المسيا .المجيء الثاني المجيد للمسيا كرب وديّان للكون
 Kosmosسوف يكون تماما ً كما كان يتوقعه اليھود في المرة األولى .تعسفھم الالھوتي الضيق
األفق جعلھم يرفضون يسوع.
ً
المجيء الثاني حقيقة عظيمة كثيرا ما يتكرر الحديث عنھا في العھد الجديد )مت 23 :10؛
28 -27 :16؛ مر 39 -38 :8؛ 26 :13؛ لو 27 :21؛ يو 22 :21؛ أع 11 :1؛  1كور 7 :1؛ فيل
20 :3؛  1تس 10 :1؛ 19 :2؛  2تس 10 ،7 :1؛ 8 ،1 :2؛ يع 8 -7 :5؛  2بط 16 :1؛  1يو :2
28؛ رؤ .(7 :1
موضوع خاص :كلمات العھد الجديد عن عودة المسيح
ّ
ت عندما يلتقي كل البشر بيسوع )كمخلص وديّان( يظھر
صآ ٍ
التأكيد األخروي على يوم خا ٍ
من خالل عدة تسميات وتعابير في كتابات بولس.
“ -1يوم ربنا يسوع المسيح” ) 1كور (18 :1
“ -2يوم الرب” ) 1كور 5 :5؛  1تس 2 :5؛  2تس (2 :2
“ -3يوم الرب يسوع” ) 1كور 5 :5؛  2كور (14 :1
“ -4يوم يسوع المسيح” )فيل (6 :1
“ -5يوم المسيح” )فيل 10 :1؛ (16 :2
“ -6يومه )ابن اإلنسان(” )لو (24 :17
ْ “ -7اليَوْ ِم الﱠ ِذي فِي ِه ي ْ
اإل ْن َسا ِن” )لو (30 :17
ُظھَ ُر اب ُْن ِ
“ -8إعالن ربنا يسوع المسيح” ) 1كور (7 :1
“ -9ا ْستِ ْعالَ ِن الرﱠبﱢ يَسُو َع ِمنَ ال ﱠس َما ِء” ) 2تس .(7 :1
ْ
يح فِي َم ِجيئِ ِه” ) 1تس .(19 :2
“ -10أَ َما َم َربﱢنَا يَسُو َع ال َم ِس ِ
ھناك أربع طرق على األقل يشير فيھا ُكتّاب العھد الجديد إلى عودة المسيح.
 ،epiphaneia -1التي تشير إلى إشراق باھر وھو مرتبط الھوتيا ً )وإن لم يكن أتيمولوجيا ً(
بـ “المجد” .في  2تيم 10 :1؛ تي  11 :2و 4 :3تشير الكلمة إلى المجيء األول ليسوع )أي
التجسّد( ومجيئه الثاني .تُستخدم في  2تس  8 :4فتشتمل على الكلمات الرئيسية الثالث الدالة على
المجيء الثاني 1 :تيم 14 :6؛  2تيم 8 ،1 :4؛ تي 13. :2
 Parousia -2المجيء الثاني ،والتي تدل على وجود وباألصل تشير إلى زيارة ملكية .إنھا
الكلمة األكثر استخداما ً )مت 39 ،37 ،27 ،3 :24؛  1كور 23 :15؛  1تس 19 :2؛ 23 :5؛ 2
تس 8 ،1 :2؛ يع 8 ،7 :5؛  2بط 6 :1؛  1يو .(28 :2
) apokalupsis -3أو  ،(apocalypsisوالتي تعني كشف الحجاب بھدف اإلعالن .إنھا اسم
السفر األخير من العھد الجديد )انظر لو 30 :17؛  1كور 7 :1؛  2تس 7 :1؛  1بط 7؛ .(13 :4
 ،phaneroō -4والتي تعني أن يُحضر إلى النور أو يعلن بشكل واضح أو يُظھر .تُستخدم
الكلمة في أغلب األحيان في العھد الجديد للداللة على الجوانب العديدة من إعالن ﷲ .وھي مثل
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 ،epiphaneiaيمكن أن تشير إلى المجيء األول للمسيح ) 1بط 20؛  1يو 2 :1؛ 8 ،5 :3؛ (9 :4
ومجيئه الثاني )مت 30 :24؛ كول 4 :3؛  1بط 4 :5؛  1يو 28 :2؛ .(2 :3
ً
 -5الكلمة نفسھا الشائعة للداللة على “المجيء" ،erchomai ،تُستخدم أيضا بين الفينة والفينة
للداللة على عودة المسيح )مت 28 -27 :16؛ 39 :23؛ 31 :25؛ أع 11 -10 :1؛  1كور :11
26؛ رؤ .(8 ،7 :1
ً
 -6تُستخدم أيضا مع العبارة “يوم الرب” ) 1تس  ،(2 :5والذي ھو لقب في العھد القديم يدل
على يوم البركة )القيامة( والدينونة.
ُكتب العھد الجديد ككل من خالل النظرة العالمية التي في العھد القديم ،والتي تؤكد على ما
يلي:
أ .دھر متمرد شرير حالي
ت
ب .دھر جديد من البر آ ٍ
ج .دھر يحققه وكيل الروح القدس من خالل عمل المسيا )الممسوح(
االفتراض الالھوتي بإعالن تدريجي أمر مطلوب ألن ُكتّاب العھد الجديد يع ّدلون قليالً في
توقعات بني إسرائيل .فبدالً من المجيء العسكري والقومي للمسيا )كما كان يتوقع بنو إسرائيل(،
ھناك مجيئان .المجيء األول ھو تجسد ﷲ في الحمل بيسوع الناصري ووالدته .لقد جاء كـ “عبد
أتان )وليس
متألم” ليس عسكريا ً وليس ديّانا ً كما نرى في أش 53؛ وأيضا ً جاء وديعا ً راكبا ً على ٍ
بغل ملكي( كما نرى في زك  .9 :9د ّشن المجيء األول الدھر المسياني
س حربي أو ٍ
على فر ٍ
الجديد ،ملكوت ﷲ على األرض .بمعنى من المعاني ،الملكوت ھنا ،ولكنه بالطبع ،بمعنى آخر ،ال
يزال مستقبليا ً .ھذه المشادة بين المجيئين للمسيا ،والتي بمعنى من المعاني تشابك للدھرين اليھوديين
لم يكن ملحوظاً ،أو على األقل لم يكن واضحاً ،من العھد القديم .في الواقع ھذا المجيء الثنائي يؤكد
تعھد الرب/يھوه والتزامه بفداء كل البشرية )انظر تك 15 :3؛ 3 :12؛ خر  5 :19وكرازة األنبياء،
وخاصة أشعياء ويونان(.
ال تنتظر الكنيسة تحقيق نبوءات العھد القديم ألن معظم النبوءات تشير إلى المجيء األول
)انظر كتاب  ،Read the Bible For All Its Worth How toص .(166 -165 .ما يترقبه
المؤمنون ھو المجيء المجيد لملك الملوك ورب األرباب القائم من األموات ،التحقيق التاريخي
المتوقع للدھر الجديد من البر على األرض كما ھو في السماء )مت  .(10 :6صور العھد القديم لم
تكن غير صحيحة ،بل كانت ناقصة .يسوع سيأتي أيضا ً ثانية تماما ً كما تنبأ األنبياء بقوة وسلطان
الرب/يھوه.
المجيء الثاني ليس كلمة كتابية ،بل المفھوم ھو النظر العالمية وإطار العمل لكل العھد الجديد.
ﷲ سيُوضح ويُرتّب كل شيء .وسوف تُستعاد الشركة بين ﷲ والبشر الذين خلقھم على صورته.
والشر سيُدان ويُزال .مخطط ﷲ سوف لن يفشل ،وال يمكن أن يفشل.

موضوع خاص :المجيء الثاني
ُ
تعني ھذه حرفيا ً “حتى  Parousiaالمجيء الثاني" ،والتي تعني “حضور" ،وكانت تستخدم
للداللة على زيارة ملكية .كلمات العھد الجديد األخرى المستخدمة للداللة على المجيء الثاني ھي
)“ ،epiphaneia (1الظھور وجھا ً لوجه"؛ )“ ،apokalupis (2كشف الحجاب"؛ و)“ (3يوم
الرب” واألشكال المختلفة لھذه العبارة.
ُكتب العھد الجديد ككل من خالل النظرة العالمية التي في العھد القديم ،والتي تؤكد على ما
يلي:
أ .دھر متمرد شرير حالي
ت
ب .دھر جديد من البر آ ٍ
ج .دھر يحققه وكيل الروح القدس من خالل عمل المسيا )الممسوح(
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االفتراض الالھوتي بإعالن تدريجي أمر مطلوب ألن ُكتّاب العھد الجديد يع ّدلون قليالً في
توقعات بني إسرائيل .فبدالً من المجيء العسكري والقومي للمسيا )كما كان يتوقع بنو إسرائيل(،
ھناك مجيئان .المجيء األول ھو تجسد ﷲ في الحمل بيسوع الناصري ووالدته .لقد جاء كـ “عبد
أتان )وليس
متألم” ليس عسكريا ً وليس ديّانا ً كما نرى في أش 53؛ وأيضا ً جاء وديعا ً راكبا ً على ٍ
بغل ملكي( كما نرى في زك  .9 :9د ّشن المجيء األول الدھر المسياني
س حربي أو ٍ
على فر ٍ
الجديد ،ملكوت ﷲ على األرض .بمعنى من المعاني ،الملكوت ھنا ،ولكنه بالطبع ،بمعنى آخر ،ال
يزال مستقبليا ً .ھذه المشادة بين المجيئين للمسيا ،والتي بمعنى من المعاني تشابك للدھرين اليھوديين
لم يكن ملحوظاً ،أو على األقل لم يكن واضحاً ،من العھد القديم .في الواقع ھذا المجيء الثنائي يؤكد
تعھد الرب/يھوه والتزامه بفداء كل البشرية )انظر تك 15 :3؛ 3 :12؛ خر  5 :19وكرازة األنبياء،
وخاصة أشعياء ويونان(.
ال تنتظر الكنيسة تحقيق نبوءات العھد القديم ألن معظم النبوءات تشير إلى المجيء األول
)انظر كتاب  ،Read the Bible For All Its Worth How toص .(166 -165 .ما يترقبه
المؤمنون ھو المجيء المجيد لملك الملوك ورب األرباب القائم من األموات ،التحقيق التاريخي
المتوقع للدھر الجديد من البر على األرض كما ھو في السماء )مت  .(10 :6صور العھد القديم لم
تكن غير صحيحة ،بل كانت ناقصة .يسوع سيأتي أيضا ً ثانية تماما ً كما تنبأ األنبياء بقوة وسلطان
الرب/يھوه.
المجيء الثاني ليس كلمة كتابية ،بل المفھوم ھو النظر العالمية وإطار العمل لكل العھد الجديد.
ﷲ سيُوضح ويُرتّب كل شيء .وسوف تُستعاد الشركة بين ﷲ والبشر الذين خلقھم على صورته.
والشر سيُدان ويُزال .مخطط ﷲ سوف لن يفشل ،وال يمكن أن يفشل.
ﱢيسينَ ” .ھذا تنبؤ من العھد القديم من دا ) 10 :7انظر مت
ب َوا ْل َمالَئِ َك ِة ا ْلقِد ِ
◙ “بِ َم ْج ِد ِه َو َم ْج ِد اآل ِ
27 :16؛ مر 20 :13؛ لو 26 :9؛  2تس  .(7 :1يشير ھذا إلى المجيء الثاني .كانت ھذه طريقة
أخرى لتأكيد ألوھية يسوع.
نجد في عدة أماكن في متى أن المالئكة ھم الذين يجمعون البشر ويفرزونھم في آخر
الزمان )49 ،41 -39 :13؛ .(31 :24
في العھد القديم ،الكلمة العبرية األكثر شيوعاً ،لكلمة “مجد” ) (kbdكانت أصالً كلمة
تجارية )والتي كانت تشير إلى كفتي ميزان( بمعنى “يكون ثقيالً” .ما كان ثقيالً كان ثمينا ً قيّما ً أو له
قيمة حقيقية فعلية .وغالبا ً ما كانت تُضاف فكرة اإلشراق إلى الكلمة لتعبّر عن جالل ﷲ )خر :15
16؛ 17 :24؛ أش  .(2 -1 :60وحده )ﷲ( ھو المستحق والمبجّل .إنه شديد اإلشراق جداً لدرجة
يعجز البشر فيھا عن معاينته )خر 23 -17 :33؛ أش  .(5 :6ﷲ يمكن معرفته حقا ً فقط من خالل
المسيح )إر 14 :1؛ مت 2 :17؛ عب 3 :1؛ يع  .(1 :2انظر الموضوع الخاص على 9. :2
 .27 :9كانت ھناك عدة نظريات تفسر قول يسوع .فھي قد تشير إلى:
 -1صعود يسوع
 -2الملكوت الحاضر لتوه في يسوع
 -3مجيء الروح القدس في يوم الخمسين
 -4دمار أورشليم عام  70م.
 -5توقع عودة يسوع الباكرة
 -6االنتشار السريع للمسيحية
 -7التجلّي
ھذه النظريات تركز على عبارات مختلفة في النص:
أ" -ھھُنَا قَوْ ًما"
بَ " -ملَ ُكوتَ ﷲِ"
ج“ -قَ ْد أَتَى بِقُ ﱠو ٍة” )الموازاة في مر (1 :9
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التخمين األفضل ھو رقم  7لفضل السياق المباشر )مر 9؛ مت 17؛ وأيضا ً  2بط .(18 -16 :1
إضافة إلى ذلك ،ليس من نظرية أخرى يمكن أن تفسر كل ھذه الجوانب في النص عند مرقس
)مر .(38 :8
◙ “ َحقًّا” .لقد استبدل لوقا الـ “آمين” في مر  1 :9بكلمة  alēthōsألن جمھوره اليوناني لن يعرف
معنى الكلمة العبرية .انظر الموضوع الخاص“ :آمين" ،على .24 :4
ٌ
مضاعف مش ّدد.
◙ “الَ” .ھنا نف ٌي
◙ “يَ ُذوقُونَ ا ْل َم ْوتَ ” .ھذه العبارة االصطالحية نفسھا تُستخدم في األناجيل اإلزائية في مت :16
28؛ مر  .1 :9تُستخدم أيضا ً في يو  52 ،51 :8وعب .9 :2
فاندايك -البستاني36 -28 :9 :
28
ْ
َ
َ
ﱢ
ُصل َيَ .وفِي َما
ص ِع َد إِلَى َجبَ ٍل لِي َ
وب َو َ
ُوحنﱠا َويَ ْعقُ َ
ُس َوي َ
" َوبَ ْع َد ھَ َذا ْال َكالَ ِم بِنَحْ ِو ثَ َمانِيَ ِة أي ٍﱠام أخَ َذ بُطر َ
30
ار ْ
ت ھَ ْيئَةُ َوجْ ِھ ِه ُمتَ َغيﱢ َرةً َولِبَا ُسهُ ُم ْبيَ ّ
ان َم َعهُ َوھُ َما ُمو َسى
ص َ
ُصلﱢي َ
ھُ َو ي َ
ضا ً الَ ِمعا ًَ .وإِ َذا َر ُجالَ ِن يَتَ َكلﱠ َم ِ
32
31
ُ
ْ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ان ظَھَ َرا بِ َمجْ ٍد َوتَ َكل َما ع َْن ُخرُو ِج ِه ال ِذي َكانَ َعتِيداً أ ْن يُ َك ﱢملَهُ فِي أو ُر َشلِي َمَ .وأ ﱠما بُطرُسُ
َوإِيلِي ﱠا اَلل َذ ِ
33
ْ
َ
ُ
ان َم َعهُ فَ َكانُوا قَ ْد تَثَقﱠلُوا بِالنﱠوْ ِم .فَلَ ﱠما ا ْستَ ْيقَظوا َرأوْ ا َمجْ َدهُ َوال ﱠر ُجلَي ِْن ال َواقِفَي ِْن َم َعهَُ .وفِي َما ھُ َما
َواللﱠ َذ ِ
ال ب ْ
ُطرُسُ لِيَسُوعَ» :يَا ُم َعلﱢ ُم َجيﱢ ٌد أَ ْن نَ ُكونَ ھَھُنَا .فَ ْلنَصْ نَ ْع ثَالَ َ
اح َدةً َولِ ُمو َسى
ارقَانِ ِه قَ َ
ث َمظَالﱠ :لَكَ َو ِ
يُفَ ِ
34
اح َدةً”َ .وھُ َو الَ يَ ْعلَ ُم َما يَقُولَُ .وفِي َما ھُ َو يَقُو ُل َذلِكَ َكان ْ
َت َس َحابَةٌ فَظَلﱠلَ ْتھُ ْم .فَخَ افُوا
اح َدةً َو ِإليلِيﱠا َو ِ
َو ِ
35
ْ
صوْ ٌ
ت ِمنَ الس َﱠحابَ ِة قَائِالً» :ھَ َذا ھُ َو ا ْبنِي ال َحبِيبُ  .لَهُ ا ْس َمعُوا«.
ار َ
ص َ
ِع ْن َد َما َدخَ لُوا فِي الس َﱠحابَ ِةَ .و َ
ْ
َ 36ولَ ﱠما َكانَ الصﱠوْ ُ
ت ُو ِج َد يَسُو ُ
ع َوحْ َدهُ َوأَ ﱠما ھُ ْم فَ َس َكتُوا َولَ ْم ي ُْخبِرُوا أَ َحداً فِي تِلكَ األَي ِﱠام بِ َش ْي ٍء ِم ﱠما
ْصرُوهُ”.
أَب َ
29

“ 28 :9بَ ْع َد ھ َذا ا ْل َكالَ ِم بِنَ ْح ِو ثَ َمانِيَ ِة أَيﱠ ٍام” .الموازاة عند مرقس تقول بـ “ ِستﱠ ِة َأيﱠام” .سبب ھذا
االختالف ھو أحد األسرار وراء سماح ﷲ بكتابة أربعة أناجيل ال تتفق في التسلسل الزمني
لألحداث ،والتتابع ،أو التفاصيل .ھذه الفروقات ھي السبب في أن كلمة “معصوم” صفة ليست
مالئمة للكتابات المقدسة .أي األناجيل األربعة ھو اإلنجيل الدقيق تاريخياً؟ جميعھا صحيحة ،ولكنھا
روايات أدبية شرقية قديمة وليست غربية معاصرة.
إحدى النظريات حول الـ “ ِستﱠ ِة أَيﱠام” عند مرقس ھي أنھا تربط ھذا الحدث بخروج :24
.18 -12
صلﱢ َي” .يبدو السياق وكأنه يجعل جبل حرمون ھو أفضل احتمال )مت 16
ص ِع َد إِلَى َجبَل لِيُ َ
◙“ َ
يقول قيصرية فيلبس( .التقليد في “إنجيل العبرانيين” )(Gospel According to Hebrews
غير القانوني يؤكد على َجبَ ِل تَابُور .نما في القرن الرابع التقليد الذي يقول أن َجبَ ِل تَابُور كان أيضا ً
جبل التجربة وأيضا ً جبل التجلّي ،ولكن ھذا ال يمكن أن يكون صحيحا ً.
وحده لوقا يذكر أن يسوع )صعد إلى الجبل كي( “يصلّي” .حياة الصالة عند يسوع موضوع متواتر
في إنجيل لوقا .الصالة أمر حاسم أساسي.
 .29 :9يصف اإلنجيالن اإلزائيان اآلخران )انظر مت 11 -1 :17؛ مر  (8 -2 :9ھذه الحادثة
نفسھا ،مع الكلمة اليونانية  ،metamorphoōالتي تعني يتحول ،تتغير ھيئته الخارجية .يستخدم
بولس ھذه الكلمة استعاريا ً لإلشارة إلى المسيحيين إذ يتحولون في رو 2 :12؛  2كور .18 :3
يصف لوقا ببساطة تدفق المجد المتألق )انظر مر  (3 :9المترافق مع لقاء يسوع للقائدين في العھد
القديم.
سى َوإِيلِيﱠا” .من الواضح أنھما كانا ) (1شخصيتان أخرويتان من العھد القديم )تث 18
ُ “ 30 :9مو َ
ً
ُ
ومال  (4 -3أو ) (2كانا شخصين موتھما غير عادي ولم توجد جثتھما أبدا .ليس ھناك دليل في
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اليھودية على أن موسى وإيليا كانا يمثالن أقسام الناموس واألنبياء التي في القانون العبري .لقد كان
القصد منھما أن يشجعا يسوع ويناقشا الحدثين الوشيكين المتعلقين به )مصدر مضارع مبني للمعلوم
فيه كناية( وھما الصلب والقيامة )انظر اآلية .(31
ان َم َعهُ فَ َكانُوا قَ ْد تَثَقﱠلُوا بِالنﱠ ْو ِم” .ھذه تعني حرفيا ً “كانوا مرھقين للغاية" ،تام
“ 32 :9بُ ْط ُر ُ
س َواللﱠ َذ ِ
مبني للمجھول فيه كناية .ھذه الخبرة مشابھة جداً لما حدث في بستان َج ْث َس ْي َمانِي )مت .(43 :26
◙ “ َرأَ ْوا َم ْج َدهُ” .كان ھذا أحد األھداف من الحادثة .شيئا ً فشيئا ً صار يتضح لھم من ھو يسوع.
واع .الكلمة “مظال”
 .33 :9كان بطرس مندفعا ً طائشا ً جداً وغالبا ً ما كان يتكلم بشكل عفوي غير ٍ
تشير إلى خيمة من األوراق كانت تُشيّد لفترة وجيزة ليقيموا فيھا خالل عيد المظال.
كان بطرس يريد أن يطيل المكوث في ھذه اللحظة المجيدة .ومن كان ال يرغب بذلك؟! إال أنه كانت
ھناك حاجة إليھم في الوادي أسفل ،ونحن أيضا ً.
◙ “ َوھ َُو الَ يَ ْعلَ ُم َما يَقُو ُل” .يمكن فھم ھذه على أن بطرس لم يميز فرادة يسوع .فھو لم يكن
يستطيع/وال يستطيع أن يكون واحداً حتى مع موسى وإيليا .لم يكن يسوع نبيا ً بل تجسد ﷲ )اآلية
.(35
س َحابَةٌ” .أعتقد أن ھذه مرتبطة بمجد الشكينه  Shekinahفي العھد القديم )خر ،21 :13
َ “ 34 :9
ّ
22؛ 40 ،20 ،19 :14؛ 38 -34 :40؛ عد  ،(23 -15 :9والتي تمثل حضور الرب/يھوه نفسه.
وتُرى ھذه السحابة عدة مرات في العھد الجديد.
 -1في معمودية يسوع
 -2في تجلّي يسوع
 -3عند الصعود
 -4لدى عودة يسوع في المجيء الثاني ) 1تس  13 :4وما تالھا(
 -5بمعنى من المعاني إنھا تشير إلى تنقل ﷲ )دا 13 :7؛ مت 30 :24؛ 64 :26؛ أع -9 :1
11؛ رؤ .(7 :1
◙ “فَظَلﱠلَ ْت ُھ ْم” .ھذه ھي نفس الكلمة التي تُستخدم لإلشارة إلى تظليل الروح القدس لمريم في الحمل
بيسوع )انظر  .(35 :1كانت ھذه خبرة روحية جليلة.
س َحابَ ِة” .ھذا النوع من الحوادث ،تكلم ﷲ من السحابة ،لم يكن أمراً
ص ْوتٌ ِمنَ ال ﱠ
ار َ
ص َ
َ “ 35 :9
فريداً .كان الربانيون يشيرون إليه بالقول  .Bath-kolلقد كان ھذا ھو التقليد بين العھدين حول
كيفية معرفة وتأكيد إرادة ﷲ.
س َم ُعوا"* .ھذا القول الذي يتكلم به اآلب مدون بثالث طرق مختلفة
يب .لَهُ ا ْ
◙ “ھ َذا ھ َُو ا ْبنِي ا ْل َحبِ ُ
في األناجيل اإلزائية.
ْ
َ
َ
ُ
 -1مرقس“ ،ھذا ھ َو ا ْبنِي ال َحبِيبُ  .لهُ ا ْس َمعُوا” )مر .(7 :9
ُررْ ُ
ت .لَهُ ا ْس َمعُوا” )مت .(5 :17
 -2متى“ ،ھَ َذا ھُ َو ا ْبنِي ْال َحبِيبُ الﱠ ِذي بِ ِه س ِ
 -3لوقا“ ،ھ َذا ھُ َو ا ْبنِي الذي اختَرتُهُ .لَهُ ا ْس َمعُوا” )المخطوطات (L،B،!،P75،P45
األقوال اللوقاوية تبدو مزيجا ً من المزمور المسياني الملكي ،المزمور ) 2ابني( ونشيد العبد
في أش ) 1 :42الذي اختَرتُهُ ،لو  .(35 :23وفي ھذا المزيج فإن الوظيفتين )مخلّص وديّان( أو
المجيئين للمسيح يتّحدان -مخلّص وديّان/ملك.

* تأتي الصيغة ھكذا في ترجمة فاندايك-البستاني ،ولكن الترجمة األدق ھي“ :ھ َذا ھُ َو ا ْبنِي الذي اختَرتُهُ .لَهُ ا ْس َمعُوا” ))فريق الترجمة((.

232

العنصر المشترك في كل ھذه الثالثة“ ،له اسمعوا” )أمر حاضر مبني للمعلوم-جمع( .قد
يكون ھذا تلميحا ً إلى أحد المقاطع المسيانية في تث .15 :18
 .36 :9لقد كانت ھذه الخبرة جليلة جداً لدرجة:
 -1لم يسألوا يسوع أي سؤال
 -2لم يخبروا أحداً ،حتى بقية التالميذ ،حتى بعد القيامة.
فاندايك -البستاني43 -37 :9 :أ
38
37
ْ
ْ
ْ
ص َرخَ قَائِالً» :يَا
" َوفِي ْاليَوْ ِم التﱠالِي إِ ْذ نَزَ لُوا ِمنَ ال َجبَ ِل ا ْستَقبَلَهُ َج ْم ٌع َكثِيرٌَ .وإِ َذا َر ُج ٌل ِمنَ ال َج ْم ِع َ
ُم َعلﱢ ُم أَ ْ
طلُبُ إِلَ ْيكَ  .اُ ْنظُرْ إِلَى ا ْبنِي فَإِنﱠهُ َو ِحي ٌد لِيَ 39 .وھَا رُو ٌح يَأْ ُخ ُذهُ فَيَصْ ُر ُخ بَ ْغتَةً فَيَصْ َر ُعهُ ُم ْزبِداً
41
40
ارقُهُ ُم َرضﱢ ضا ً إِي ﱠاهَُ .وطَلَب ُ
اب يَسُو ُ
ع
ْت ِم ْن تَالَ ِمي ِذكَ أَ ْن ي ُْخ ِرجُوهُ فَلَ ْم يَ ْق ِدرُوا” .فَأ َ َج َ
َوبِ ْال َج ْھ ِد يُفَ ِ
َوقَال» :أَيﱡھَا ْال ِجي ُل َغ ْي ُر ْال ُم ْؤ ِم ِن َو ْال ُم ْلت َِوي إِلَى َمتَى أَ ُك ُ
ون َم َع ُك ْم َوأَحْ تَ ِملُ ُك ْم؟ قَد ِﱢم ا ْبنَكَ إِلَى ھُنَا«.
42
ص َر َعهُ فَا ْنتَھَ َر يَسُو ُ
ت َم ﱠزقَهُ ال ﱠش ْيطَ ُ
ي َو َسلﱠ َمهُ إِلَى أَبِي ِه.
س َو َشفَى ال ﱠ
َوبَ ْينَ َما ھُ َو آ ٍ
وح النﱠ ِج َ
ع الرﱡ َ
ان َو َ
صبِ ﱠ
43فَبُ ِھتَ ْال َج ِمي ُع ِم ْن َعظَ َم ِة ﷲِ”.
 .62 -37 :9ھذه سلسلة من األحداث التي تُظھر بوضوح نقص النضج الروحي عند التالميذ.
 -1رُو ٌح يَأْ ُخ ُذهُ الفتى الذي فيه ،اآليات 43 -37
 -2النبوءة عن موت يسوع ،اآليات 45 -43
 -3الخالف حول من ھو األعظم ،اآليات 48 -46
 -4الغيرة من طاردي األرواح اآلخرين ،اآليات 50 -49
 -5غضب الرسل ،اآليات 56 -51
 -6والءات مختلطة ،اآليات 62 -57
43 -37 :9أ .في مرقس  20 -14 :9ھناك رواية أكمل وبتفاصيل كبيرة عن حادثة الشفاء ھذه.
 .39 :9األعراض الجسدية تشير إلى نوبة مرضية شديدة .غالبا ً ما تظھر الشياطين أعراض
األمراض .إال أن العھد الجديد يمايز جداً بين المرض واستحواذ الشياطين على المرء.
 .40 :9كان يسوع قد أعطى رسله قوة وسلطانا ً على األرواح النجسة في  .6 -1 :9إال أنھم في ھذه
الحادثة كانوا غير قادرين على أن يطردوا الروح الشريرة من الفتى.
سو ُع” .ھذا تلميح إلى نشيد موسى من تث 20 ،5 :32؛ وھو ال يوجه فقط إلى
اب يَ ُ
“ 41 :9أَ َج َ
التالميذ )مت  ،(21 -19 :17بل إلى الجموع أيضا ً )بني إسرائيل(.
فاندايك -البستاني43 :9 :ب45 -
44
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ضعُوا أنت ْم ھَذا الكال َم فِي آذانِك ْم:
ال لِتال ِمي ِذ ِهَ » :
" َوإِ ْذ َكانَ ْال َج ِمي ُع يَتَ َع ﱠجبُونَ ِم ْن ُكلﱢ َما ف َع َل يَسُوع ق َ
اس”َ 45 .وأَ ﱠما ھُ ْم فَلَ ْم يَ ْفھَ ُموا ھَ َذا ْالقَوْ َل َو َكانَ ُم ْخف ًى َع ْنھُ ْم لِ َك ْي
اإل ْن َس ِ
إِ ﱠن ا ْبنَ ِ
ان َسوْ فَ يُ َسل ﱠ ُم إِلَى أَ ْي ِدي النﱠ ِ
الَ يَ ْفھَ ُموهُ َوخَ افُوا أَ ْن يَسْأَلُوهُ ع َْن ھَ َذا ْالقَوْ ِل”.
44 :9
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

ض ُعوا أَ ْنتُ ْم ھ َذا ا ْل َكالَ َم فِي آ َذانِ ُك ْم"
" َ
"لِتَد ُْخ ْل َھ ِذ ِه ا ْل َكلِ َماتُ آ َذانَ ُك ْم"

المشتركة
البولسية

:
:

"اس َمعوا أنتُم جيﱢدًا ما أقولُهُ ل ُكم"
ت في آذانِكم"
"أُ ْو ِدعُوا أَنتم ھذ ِه الكلِما ِ
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ھذه عبارة اصطالحية )انظر خر  .(14 :17الفعل  tithēmiيعني بشكل رئيسي “يضع"،
أو “يُلقي” .واألمر ھنا يُستخدم السترعاء االنتباه وتذكير .ھذه العبارة لھا نفس الدور الوظيفي كما
في عبارة يسوع “الحق ،الحق” الستھالل قول حق ذي مغزى كبير.
ّ
ويحذر
س” .يتنبأ يسوع في كل األناجيل اإلزائية
س ْوفَ يُ َ
ان َ
اإل ْن َ
سلﱠ ُم إِلَى أَ ْي ِدي النﱠا ِ
س ِ
◙ “إِنﱠ ابْنَ ِ
تالميذه من األحداث اآلتية على أورشليم .ھذا تلميح إلى أش  ،53وخاصة اآلية  ،12في السبعينية
)أي“ ،تسليم"( .لدى مرقس رواية أكمل بكثير في  .32- 30 :9لقد تنبأ بذلك لعدة أسباب:
 -1ليُظھر معرفته بأحداث المستقبل
 -2ليُعلن مخطط ﷲ الفدائي
 -3ليحاول أن يساعدھم على االستعداد
 .45 :9لوقا وحده لديه ھذا القول .تكلم يسوع إليھم ،ولكن أحداً أغشى )فيه كناية اسم فاعل تام مبني
للمجھول( عيونھم ) .(34 :18أكان ذلك الروح القدس أم إبليس؟ إن كان الروح القدس ،فھذا يعني
أن التالميذ ما كانوا عندھا مستعدين القتبال الحق .كان ذلك سيأتي مع الوقت .وإن كان إبليس،
يكون الھدف عندھا أن يجعلھم يعجزون عن الفھم ،وبذلك يسبّب المزيد من الخوف واالضطراب
والتشوش .ما يدھشني ھو أن يسوع يقول لھم ھذا القول ،ولسبب ما ،ھو ُم ْخف ًى َع ْنھُ ْم .لماذا يضيف
لوقا ھذه؟ ما الذي يمكن أن يكون ھدفه؟
اضطراب التالميذ وخوفھم نجده معلنا ً ظاھراً في العبارة األخيرة“ ،خَ افُوا أَ ْن يَسْأَلُوهُ ع َْن
ھَ َذا ْالقَوْ ِل” )اآلية  .(36ھذا القسم بأكمله يتناول موضوع نقص النضج عند الرسل.
فاندايك -البستاني48 -46 :9 :
"َ 46و َداخَ لَھُ ْم فِ ْكرٌَ :م ْن َع َسى أَ ْن يَ ُكونَ أَ ْعظَ َم فِي ِھ ْم؟ فَ َعلِ َم يَسُو ُ
ع فِ ْك َر قَ ْلبِ ِھ ْم َوأَخَ َذ َولَداً َوأَقَا َمهُ ِع ْن َدهُ
48
ال لَھُ ْمَ » :م ْن قَبِ َل ھَ َذا ْال َولَ َد بِا ْس ِمي يَ ْقبَلُنِي َو َم ْن قَبِلَنِي يَ ْقبَ ُل الﱠ ِذي أَرْ َسلَنِي ألَ ﱠن األَصْ غ ََر فِي ُك ْم َج ِميعا ً
َوقَ َ
ھُ َو يَ ُك ُ
ون َع ِظيما ً«“.
47

 .48 -46 :9ھذه المناقشة تدونھا األناجيل اإلزائية الثالثة جميعا ً )مر 37 -33 :9؛ مت -1 :18
 ،(5ولكنھا تختلف عن بعضھا قليالً.
اآليات  56 -37فيھا سلسلة من األحداث تكشف نقص النضج عند التالميذ.
نجدھم ھنا يتجادلون حول من ھو األعظم بينھم )من الواضح أنھم ما كانوا يقرون بزعامة
أو ترأس بطرس( .يحدد يسوع العظمة الحقيقية بأنھا خدمة وليست تسلطا ً.
موضوع خاص :القيادة عند الخادم
ً
القادة الذين يختارھم ﷲ ھم عطية منه إلى الكنيسة )أف  ،(11 :4ولكنھم يبقون ُخ ّداما ،ال
رؤساء متسلّطين .يستخدم بولس كلمات متعددة للكالم عن فكرة الخادم في رسائله إلى أھل
كورنثوس.
 -1المساعدة في البيت )باألصل تعني “يزيل الغبار"(
أ ،diakonos .خادم 1 ،كور 5 :3؛  2كور 6 :3؛ 4 :6؛ ) 15 :11مرتين(23 ،
ب ،diakonia .خدمة 1 ،كور 15 :16؛  2كور ) 9 ،8 ،7 :3مرتين(؛ 1 :4؛ 18 :5؛ :6
3؛ 4 :8؛ 13 ،1 :9؛ 8 :11
ج ،dialoneō .مخدومة منا 2 ،كور 3 :3
 -2خادم أو مساعد) hupēretēs ،تُستخدم في العھد الجديد مع األنواع المختلفة من الخ ّدام(،
 1كور 1 :4
 -3العبد )من يمتلكه ويوجھه شخص آخر(
أ 1 ،doulos .كور ) 22 ،21 :7مرتين(23 ،؛  2كور 5 :4
ب 1 ،douloō .كور 19 :9
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 -4شريك في العمل ،شريك في المساعدة )مركبة من  + sunعامل( 2 ،sunergos ،كور :1
24

راع ماديا ً )ھو أصالً من يدعم الجوقة ماديا ً(
 -5معيل أو ٍ
أ 2 ،chorēgeō .كور 10 :9
ب 2 ،epichorēgeō .كور 10 :9
 -6خادم )تُستخدم في السبعينية للداللة على عالقة يوسف بفوطيفار ،ويشوع بموسى،
وصموئيل بعالي ،وأبيشج بداود ،والالويين بإسرائيل ) ،leitourgiaأي ،الكلمة العامة المستخدمة
للخدمة في السبعينية 2 ،كور .(12 :9
تُظھر جميع ھذه الكلمات فھم بولس للخدمة .المؤمنون ينتمون إلى المسيح .وكما خدم المسيح
اآلخرين )مر  ،(45 :10فإن المؤمنين يخدمون اآلخرين ) 1يو  .(16 :3قيادة الكنيسة ھي القيادة
كخادم )مت 28 -20 :20؛ مر 45 -32 :10؛ لو  .(27 -24 :22ھذه ال ُزمر المتعجرفة المتكبّرة
أساءت كليا ً فھم اإلنجيل وأخفقت في إدراك قلب وخدمة يسوع.

سو ُع فِ ْك َر قَ ْلبِ ِھ ْم” .انظر المناقشة على  22 :5و.8 :6
َ “ 47 :9علِ َم يَ ُ
ھناك تباين طفيف في المخطوطات اليونانية حول ھذه العبارة .بعض النصوص تحوي
“ َعلِ َم” )المخطوطات ! (F،B،والبعض تحوي كلمة “رأى” )المخطوطات ،W،L،D،C،A
والفولغاتا( .كلتاھما تعطيان معنى في ھذا السياق UBS4 .يضع كلمة “ َعلِ َم” في ھذا النص ولكن
يعطيھا نسبة أرجحية ضعيفة.
س ِمي” .انظر الموضوع الخاص أدناه.
“ 48 :9بِا ْ
موضوع خاص :اسم الرب
كانت ھذه عبارة مألوفة في العھد الجديد للداللة على الحضور الشخصي والقوة الفعالة
المثلث األقانيم في الكنيسة لم تكن وصفة سحرية بل مناشدة تلتمس شخص ﷲ.
غالبا ً ما تشير ھذه العبارة إلى يسوع كرب )فيل .(11 :2
 -1عند اعتراف المرء بإيمانه بيسوع في المعمودية )رو 13 -9 :10؛ أع 38 :2؛ ،12 :8
16؛ 48 :10؛ 5 :19؛ 16 :22؛  1كور 15 ،13 :1؛ يع .(7 :2
 -2عند طرد األرواح )مت 22 :7؛ مر 38 :9؛ لو 49 :9؛ 17 :10؛ أع .(13 :19
 -3في الشفاءات )أع 16 ،6 :3؛ 10 :4؛ 34 :9؛ يع .(14 :5
 -4خالل عمل الخدمة )مت 42 :10؛ 5 :18؛ لو .(48 :9
 -5في زمن التلمذة الكنسية )مت .(20 -15 :18
 -6خالل الكرازة لألمم )لو 47 :24؛ أع 15 :9؛ 17 :15؛ رو .(5 :1
 -7في الصالة )يو 14 -13 :14؛ 16 ،2 :15؛ 23 :16؛  1كور .(2 :1
 -8كطريقة لإلشارة إلى المسيحية )أع 9 :26؛  1كور 10 :1؛  2تيم 19 :2؛ يع 7 :2؛  1بط
.(14 :4
أيا ً كان ما نفعله سواء في إعالن اإلنجيل ،أو الخدمة ،أو تقديم المساعدة ،أو الشفاء ،أو طرد
األرواح ،الخ ،.فإننا نفعل ذلك بشخص الرب ،وقوته ،وتدبيره -باسم الرب.
سلَنِي” .ھذه العبارة تعكس التأكيد الالھوتي إلنجيل يوحنا )انظر يو ،8 ،3 :17
◙ “يَ ْقبَ ُل الﱠ ِذي أَ ْر َ
 .(25 ،23 ،21 ،18يسوع يق ّر باتّكاله على اآلب )لو  .(16 :10ويسوع يخدم أيضا ً.
◙ ھذا النمط نفسه من التعليم نجده أيضا ً في  26 :22ومت  .42 -40 :10البد أن يسوع غالبا ً ما
استخدم ھذا المفھوم في حاالت تعليمية مختلفة.
الحقيقة ھي أن العظمة ھي في الخدمة وأن أولئك الناس الذين يُعتبرون “األصغر” لھم
أھمية كبيرة في نظر ﷲ.
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إضافة إلى ذلك ،فإن قوة اسم يسوع التي تغير الحياة ال تعني فقط أن نتكلم بھا ،بل علينا أن
نشاكل يسوع ونحاكيه.
موضوع خاص :يرسل )(APOSTELLō
ھذه كلمة يونانية شائعة تعني “يُرسل” ) .(apostellōھذه الكلمة لھا عدة استخدامات الھوتية:
 -1استخدمھا الربانيون لإلشارة إلى من يُدعى ويُر َسل كممثل رسمي عن شخص آلخر ،كما
الحال مع كلمة “سفير” التي نستخدمھا حاليا ً ) 2كور (20 :5
 -2غالبا ً ما تستخدم األناجيل ھذه الكلمة لإلشارة إلى يسوع الذي أرسله اآلب .تأخذ الكلمة في
إنجيل يوحنا مسحة مسيانية )انظر مت 40 :10؛ 24 :15؛ مر 37 :9؛ لو  48 :9وخاصة يو :5
38 ،36؛ 57 ،29 :6؛ 29 :7؛ ] 21 :20كلمة “الرسول” ومرادفھا  pempōتُستخدمان في اآلية
 .([21وتُستخدم مع إرسال يسوع للمؤمنين )يو 18 :17؛ (21 :20
 -3يستخدمھا العھد الجديد لإلشارة إلى التالميذ
أ .الحلقة الداخلية من التالميذ االثني عشر )مر 30 :6؛ لو 13 :6؛ أع (26 ،2 :1
ب .مجموعة خاصة من معاوني ومساعدي الرسل
) (1برنابا )أع (14 ،4 :14
اس )رو (7 :16
وس َويُونِيَ َ
) (2أَ ْن َدرُونِ ُك َ
) (3أَبُلﱡوسُ ) 1كور (9 -6 :4
) (4يعقوب أخو الرب )غل (19 :1
س وتيموثاوس ) 1تس (6 :2
)ِ (5س ْل َوانُ َ
) (6ربما تيطس ) 2كور (23 :8
س )فيل (25 :2
) (7ربما أَبَ ْفرُو ِدتُ َ
ج .الموھبة الدائمة في الكنيسة ) 1كور 29 -28 :12؛ أف (11 :4
 -4يستخدم بولس ھذا اللقب مشيراً إلى نفسه في معظم رسائله كطريقة يؤكد بھا السلطة
المعطاة له من ﷲ كممثل عن المسيح )رو 1 :1؛  1كور 1 :1؛  2كور 1 :1؛ غل 1 :1؛ أف 1 :1؛
كول 1 :1؛  1تيم 1 :1؛  2تيم 1 :1؛ تيطس .(1 :1
فاندايك -البستاني50 -49 :9 :
49
َ
َ
احداً ي ُْخ ِر ُج ال ﱠ
ْس يَ ْتبَ ُع َم َعنَا«.
اطينَ بِا ْس ِمكَ فَ َمنَ ْعنَاهُ ألنﱠهُ لَي َ
اب يُو َحنﱠا َوقَ َ
“ فَأ َ َج َ
شي َ ِ
ال» :يَا ُم َعلﱢ ُم َرأ ْينَا َو ِ
50
ال لَهُ يَسُو ُ
ْس َعلَ ْينَا فَھ َُو َم َعنَا«“.
ع» :الَ تَ ْمنَعُوهُ ألَ ﱠن َم ْن لَي َ
فَقَ َ
 .50 -49 :9ھذه اآليات نجدھا أيضا ً في مر 40. -38 :9
احدًا” .السؤال ھو :ھل كان ھذا يھوديا ً طارد شياطين يستخدم اسم يسوع ببساطة كوصفة
َ “ 49 :9و ِ
سحرية أم كان تلميذاً ولكن ليس من االثني عشر؟
 .50 :9ھذا مبدأ ھام في عالقتنا مع الطوائف المسيحية األخرى )"باسمي"( ،ولكن ال يمكن أن
يكون شيكا ً على بياض يدل على القبول ).(23 :11
عمل آخ ٍذ في
◙ “الَ تَ ْمنَ ُعوهُ” .ھذا فعل أمر حاضر مبني للمعلوم مع أداة نفي ،ما يعني التوقف عن
ٍ
الحدوث .كان التالميذ يغارون من اآلخرين المشتركين في الخدمة .ويا للعجب!
س َعلَ ْينَا فَ ُھ َو َم َعنَا” .عندما نقارن بين 23 :11أ ومت 30 :12أ مع ھذا النص ،نجد ما
◙ “ َمنْ لَ ْي َ
يبدو أنه مفارقة .الكثير من تعاليم يسوع كانت على شكل أقوال حافلة بھذا النوع من المشادة .إنھا
طريقة مشرقية للتعبير عن الحقيقة.
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كل الحقائق يمكن أن تؤخذ إلى الدرجة القصوى .االستعارات والمقارنات واألمثلة
التوضيحية كلھا تنكسر وتتعطل عندما تُضغط .تذكروا أن ھذه كانت أقواالً شفھية في سياقات
محددة .انظر كتاب  ،Hard Sayings of the Bibleص .467 -466
حاذروا البراھين النصية الحرفية .كل الكتابات المقدسة موحى بھا ،وليس فقط األقسام
تعسف غير ضروري أو مالئم
واآليات المفضلة بالنسبة لي .المعرفة الضحلة غالبا ً ما تؤدي إلى
ٍ
وروح إدانية.
ھذه الرواية المختصرة قد تعكس حالة في الكنيسة الالحقة ) setz im labenعند لوقا(.
كل إنجيل كتبه شخصان (1) :يسوع و) (2اإلنجيلي .كتب اإلنجيلي إنجيله لجمھور معين الحق .من
الممكن ،بل وحتى المرجح ،أن بعض أعمال وتعاليم يسوع قد اختيرت لتخص أو تؤثر على
مجادالت الحقة.
موضوع خاص :األدب الشرقي
الصورة الكبيرة -المفارقات الكتابية:
ً
 -1ھذا التبصر كان من أكثر ما أفادني شخصيا ك وني أح ب الكت اب المق دس وأعتب ره بك ل
ثقة كلمة ﷲ .في محاولة التعامل مع الكتاب المقدس على محمل الج د ،ص ار واض حا ً أن النص وص
المختلف ة تنق ل الحقيق ة بط رق مخت ارة ولك ن ليس ت نظامي ة .ن ص م وحى ب ه ال يمك ن أن يُلغ ي أو
ينتقص من قيمة نص ُملھم آخر .ت أتي الحقيق ة م ن معرف ة ك ل الكت اب المق دس )ك ل الكت اب ،ول يس
بعضا ً منه فقط ،موحى به ،انظر  2تيموثاوس  ،(17 -16 :3وليس من اقتباس مقطع واحد أو فق رة
واحدة )البرھان النصي(.
 -2أغلب الحقائق الكتابية )األدب الشرقي( تقدم بثنائيات ديالكتيكية أو تنطوي عل ى مفارق ة
)تذكروا أن كتّاب العھد الجديد ،باس تثناء لوق ا ،ھ م مف ّك رون عبراني ون ،يكتب ون بلغ ة يوناني ة عام ة
ش ائعة .وإن أدب الحكم ة واألدب الش عري يق دمان الحقيق ة بأبي ات متوازي ة .الت وازي الطب اقي يفي د
كالمفارقة .وإن التوازي التركيبي التأليفي يقوم بوظيفة المقاطع المتوازية( .نوعا ً ما كالھما ص حيح
على نفس المقدار .ھذه المفارقات مزعجة لتقاليدنا التبسيطية الباقية في ذھننا.
أ .التعيين السابق إزاء إرادة اإلنسان الحرة.
ب .ضمان المؤمن مقابل الحاجة إلى المثابرة.
ج .الخطيئة األصلية إزاء الخطيئة االختيارية.
د .يسوع كإله إزاء يسوع كإنسان.
ھـ .يسوع كمسا ٍو لآلب إزاء يسوع كتابع لآلب.
و .الكتاب المقدس ككلمة ﷲ مقابل الكاتب البشري.
ز .الخلو من الخطيئة )الكمالية ،انظر رومية  (6إزاء تخفيف الخطايا.
ح .التبرير والتقديس األولي والفوري إزاء التقديس المتدرج.
ط .التبرير باإليمان )رومية  (4إزاء التبري ر ال ذي تؤك ده األعم ال )انظ ر يعق وب -14 :2
.(26
ي .الحرية المس يحية )انظ ر رومي ة 23 -1 :14؛  1ك ور 13 -1 :8؛  (33 -23 :10إزاء
المسؤولية المسيحية )انظر غالطية 21 -16 :5؛ أفسس .(1 :4
ك .سمو ﷲ إزاء تأصﱡ ل ﷲ.
ً
ل .ﷲ الذي ال يمكن معرفته جوھريا إزاء ﷲ الذي يُعرف بالكتاب والمسيح.
م .االستعارات العديدة التي يستعملھا بولس للداللة على الخالص:
) (1التبني
) (2التقديس
) (3التبرير
) (4الفداء
) (5التمجيد
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) (6التعيين السابق
) (7المصالحة
ن .ملكوت ﷲ الحاضر إزاء التحقيق المستقبلي.
س .التوبة كعطية من ﷲ إزاء التوب ة كتج اوب مطل وب م ن اج ل خ اص )انظ ر م رقس :1
15؛ أعمال .(21 :20
ع .العھد القديم دائم إزاء العھد القديم وقد ذوى وصار عديم الجدوى والقيمة وال طائل تحته
)قارن متى  19 -17 :3مع 48 -21 :5؛ رومية  7وغالطية .(3
ف .المؤمنون خدام/عبيد أو أوالد/ورثة.
فاندايك -البستاني56 -51 :9 :
52
51
ُ
َ
َ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ
ق إِلى أو ُر َشلِي َم َوأرْ َس َل أ َما َم َوجْ ِھ ِه ُر ُسال فَذھَبُوا
ت األَي ﱠا ُم ِالرْ تِفَا ِع ِه ثبﱠتَ َوجْ ھَهُ لِيَنطلِ َ
" َو ِحينَ تَ ﱠم ِ
َو َدخَ لُوا قَرْ يَةً لِلسﱠا ِم ِريﱢينَ َحتﱠى يُ ِع ﱡدوا لَهُ53 .فَلَ ْم يَ ْقبَلُوهُ ألَ ﱠن َوجْ ھَهُ َكانَ ُمتﱠ ِجھا ً نَحْ َو أُو ُر َشلِي َم54 .فَلَ ﱠما َرأَى
ول أَ ْن تَ ْن ِز َل نَا ٌر ِمنَ ال ﱠس َما ِء فَتُ ْفنِيَھُ ْم َك َما فَ َع َل إِيلِيﱠا
َذلِكَ تِ ْل ِمي َذاهُ يَ ْعقُوبُ َويُو َحنﱠا قَاالَ» :يَا َربﱡ أَتُ ِري ُد أَ ْن نَقُ َ
56
55
ت
أَيْضاً؟” فَ ْالتَفَتَ َوا ْنتَھَ َرھُ َما َوقَ َ
ان لَ ْم يَأْ ِ
اإل ْن َس ِ
ُوح أَ ْنتُ َما! ألَ ﱠن ا ْبنَ ِ
ال» :لَ ْستُ َما تَ ْعلَ َم ِ
ان ِم ْن أَيﱢ ر ٍ
ضوْ ا إِلَى قَرْ يَ ٍة أُ ْخ َرى”.
ص” .فَ َم َ
اس بَلْ لِيُخَ لﱢ َ
لِيُ ْھلِكَ أَ ْنفُ َ
س النﱠ ِ
 .62 -51 :9ھنا يبدأ قسم جديد من إنجيل لوقا يصف رحلة يسوع إلى أورشليم ).(44 :19 -51 :9
يبني لوقا إنجيله على رحالت يسوع وخاصة مسيرته نحو أورشليم )51؛ 22 :13؛ 11 :17؛ :18
38؛  .(28 ،11 :19نشكر ﷲ على أن لوقا دون ھذا القسم ،ألجل المعلومات الھائلة الفريدة التي
يتميز بھا لوقا.
51 :9
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

ت األَيﱠا ُم"
"حينَ تَ ﱠم ِ
ِ
ت األَيﱠا ُم ِ"
"َلَ ﱠما تَ ﱠم ِ

" :ل ﱠما حانَ الوقتُ "
المشتركة
" :إِذ كانَ ز َمنُ "
البولسية
ھذا مصطلح آخر يعني حرفيا ً “يمأل بـ “)مصدر مضارع مبني للمجھول( .كان ھناك
مخطط محدد موضوع لحياة وموت يسوع )أع 23 :2؛ 18 :3؛ 28 :4؛  .(29 :13كان يسوع قد
أعلن لھم ما سيحدث في أورشليم )اآليات  (31 ،22ويعلّق لوقا اآلن على أن وقت حدوث ھذه
األحداث قد صار وشيكا ً.
الرتِفَا ِع ِه” .لقد أخبرھم يسوع عن األحداث الوشيكة التي ستحدث له :المحاكمة ،والموت،
◙“ ْ
والقيامة )انظر 22 :9؛ مت 21 :16؛ مر  ،(31 :8ولكن لوقا يستھل اآلن “الصعود" ،ھذا الحدث
الخاص الذي وقع بعد أربعين يوما ً من قيامة يسوع ،حيث أُصعد يسوع إلى السماء على سحابة من
جبل الزيتون )انظر 51 :24؛ أع 22 ،11 ،9 ،2 :1؛  1تيم  .(16 :3لم يُذكر قبالً وليس محدداً ھنا
على اإلطالق ،بل يُذكر ببساطة بشكل عابر .ربما يكون ھذا ربطا ً مقصوداً بين صعود إيليا ) 2مل
 (11 -9 :2وصعود يسوع )أع .(11 ،2 :1
موضوع خاص :الصعود
ھناك عدد من الكلمات اليونانية المختلفة المستخدمة لوصف صعود يسوع عائداً إلى السموات:
 -1أع 22 ،11 ،2 :1؛  ،analambanōيصعد ) 1تيم  ،(16 :3والتي تُستخدم أيضا ً في
السبعينية في  2مل  11 ،9 :2لإلشارة إلى انتقال إيليا إلى السموات وأيضا ً  1مكابيين 58 :2
 -2أع  ،epairō ،9 :1يرفع ،يُنھض ،يرفع
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 -3لو ) analēpsis ،51 :9نفس شكل البند األول(
 -4لو  ،diistēmi ،51 :24يغادر
 -5يو  ،anabainō ،62 :6يصعد
لم يتم تدوين ھذه الحادثة في كل من إنجيلي متى ومرقس .ينتھي إنجيل مرقس عند 8 :16
ولكن أحد األناجيل الثالثة يصف فينا بعد الحادثة بتعليق إضافي من الكاتب في ) 19 :16أي
.(analambanō
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

شلِي َم"
ق إِلَى أُو ُر َ
"ثَبﱠتَ َو ْج َھهُ لِيَ ْنطَلِ َ
شلِي َم"
ض ﱢي إِلَى أُو ُر َ
" َ
ص ﱠم َم بِ َع ْز ٍم َعلَى ا ْل ُم ِ
توجهَ إلى أُو ُرشلي َم"
" َعزَ َم على أنْ يَ ﱠ
ق الى أُورشَليم"
نطل َ
"ص ﱠم َم أَنْ يَ ِ

ھذا مصطلح سامي آخر .يقول اإلنجيل استعاريا ً أن يسوع نظر أمامه مباشرة .لم يدع شيئا ً
يصرف انتباھه ولم ينظر إلى اليمين أو إلى اليسار .إرادة ﷲ كانت ستتحقق في أورشليم )مر :10
 .(32قد يكون ھذا تلميحا ً إلى أش  50:7أو إر ) 17 ،15 :42انظر دا .(3 :9
س أمامه ليعدوا زيارته .ال
 .52 :9ھذه ھي المرة الوحيدة التي تذكر األناجيل إرسال يسوع ألنا ٍ
نعرف بالتأكيد من ھم ھؤالء وسبب تلقيھم الرفض .ولكنه أمر مدھش أن لوقا ھو الوحيد بين
األناجيل اإلزائية الذي يدون ھذه الرواية السلبية بينما رواياته األخرى المتعلقة بالسامريين كانت
إيجابية للغاية )انظر 27 -25 :10؛ 19 -11 :17؛ أع 8 :1؛ 25 ،14 ،13 -1 :8؛ 31 :9؛ :15
 .(3غالبا ً ما يذكر لوقا ھذه الجماعة المنبوذة ليظھر محبة يسوع واھتمامه بكل الناس )أي جمھوره
اليوناني( ،ولكن ليس ھنا.
شلِي َم” .يرجع ھذا إلى التحامل
“ 53 :9لَ ْم يَ ْقبَلُوهُ ألَنﱠ َو ْج َھهُ َكانَ ُمتﱠ ِج ًھا نَ ْح َو أُو ُر َ
اليھودي/السامري .كانت الجماعتان تكرھان بعضھما البعض .وربما كانوا يعرفون أيضا ً أنه كان
متجھا ً ليحتفل بالعيد في الھيكل وكانوا يرفضون اعتبار أورشليم موقع الھيكل الحقيقي ،الذي كانوا
يعتقدون انه كان على جبل ِج ِر ﱢزي َم ،قرب شكيم .يذكر يوسيفوس المسافرين اليھود الذين كانوا
يذھبون إلى أورشليم في األعياد ويتعرضون للمضايقة والغارات )انظر  .(Antiq. 20.6.1تھيئ
ھذه اآلية المسرح لطلب يعقوب ويوحنا في اآلية  ،54الذي انتھرھما عليه يسوع في اآلية .55
وحنﱠا” .انظر مرقس  ،17 :3حيث يُدعى ھذان الرجالن “ابنا الرعد” .ھذه
“ 54 :9يَ ْعقُ ُ
وب َويُ َ
الحادثة نفسھا تُظھر كيف التصق ذلك اللقب أو الكنية بھما.
◙ بعض المخطوطات تقحم العبارة “ َك َما فَ َع َل إِيلِيﱠا أَ ْيضًا" ،مثل المخطوطات  ،W،D،C،Aولكن
ليس الحال ھكذا في المخطوطات .L،B،!،P75،P45
ت لِيُ ْھلِكَ
 .56 -55 :9إن العبارة “ َوقَ َ
ان لَ ْم يَأْ ِ
ُوح أَ ْنتُ َما! ألَ ﱠن ا ْبنَ ا ِإل ْن َس ِ
ال»:لَ ْستُ َما تَ ْعلَ َم ِ
ان ِم ْن أَيﱢ ر ٍ
ص” نجدھا في المخطوطة Kالمكتوبة باألحرف الكبيرة وفي اإلصدارات
أَ ْنفُ َ
اس ،بَلْ لِيُخَ لﱢ َ
س النﱠ ِ
4
الالحقة .ولكنھا ال توجد في المخطوطات  .W،L،C،B،A،!،P75،P45وإن لجنة UBSأعطت
القراءة األقصر نسبة أرجحية عالية )مؤكدة(.
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فاندايك -البستاني62 -57 :9 :
58
َ
َ
ْ
َ
َ
ال لهُ يَسُو ُ
ع:
"َ 57وفِي َما ھُ ْم َسائِرُونَ فِي الطﱠ ِر
ضي” .فَقَ َ
يق قَ َ
اح ٌد» :يَا َسيﱢ ُد أتبَعُكَ أ ْينَ َما تَ ْم ِ
ال لهُ َو ِ
ِ
59
ال آلخَ َر:
ْس لَهُ أَ ْينَ يُ ْسنِ ُد َر ْأ َسهُ«َ .وقَ َ
ان فَلَي َ
»لِلثﱠ َعالِ ِ
ُور ال ﱠس َما ِء أَوْ َكا ٌر َوأَ ﱠما اب ُْن ا ِإل ْن َس ِ
ب أَوْ ِج َرةٌ َولِطُي ِ
60
ال لَهُ يَسُو ُ
َع ْال َموْ تَى يَ ْدفِنُونَ
ض َي أَ ﱠوالً َوأَ ْدفِنَ أَبِي” .فَقَ َ
»ٱ ْتبَ ْعنِي” .فَقَ َ
ال» :يَا َسيﱢ ُد ا ْئ َذ ْن لِي أَ ْن أَ ْم ِ
ع» :د ِ
61
ال آخَ ُر أَيْضا ً» :أَ ْتبَعُكَ يَا َسيﱢ ُد َولَ ِك ِن ا ْئ ِذ ْن لِي أَ ﱠوالً
ت ﷲِ«َ .وقَ َ
َموْ تَاھُ ْم َوأَ ﱠما أَ ْنتَ فَ ْاذھَبْ َونَا ِد بِ َملَ ُكو ِ
62
ال لَهُ يَسُو ُ
ث َويَ ْنظُ ُر إِلَى ْال َو َرا ِء
ْس أَ َح ٌد يَ َ
ع» :لَي َ
أَ ْن أُ َو ﱢد َع الﱠ ِذينَ فِي بَ ْيتِي” .فَقَ َ
ض ُع يَ َدهُ َعلَى ْال ِمحْ َرا ِ
ت ﷲِ«“.
يَصْ لُ ُح لِ َملَ ُكو ِ
 .62 -57 :9ثمن التلمذة ھو تعھد والتزام جذريان يفوقان الروابط العائلية .ھناك ثالث أنماط
مختلفة من الناس الذين يريدون أن يتبعوا يسوع )انظر اآليات  .(61 ،59 ،57في سياق ثقافة
الشرق األوسط )انظر كتاب  ،Peasant Eyes Through ،Kenneth E. Baileyص-22 .
 ،(32دعوة يسوع الناس إلتباعه كانت تعھداً والتزاما ً جذريا ً ليس إلى حياة سھلة ،بل إلى المعاناة
والرفض .لقد كانت دعوة إلى ترك االلتزام الثقافي األكثر أھمية في ذلك المجتمع“ -العائلة"-
واالنضمام إلى عائلة جديدة )انظر 21 -19 :8؛ مت 50 -46 :12؛ مر .(35 -31 :3
يحاول يسوع أن يجعل ھؤالء األتباع “المفترضين” يحسبوا النفقة قبل أن يتخذوا خيارھم
) .(35 -25 :14مجيئه األول كان إلى األمل والرفض؛ وھذا سيكون بالتأكيد الخبرة التي سيمر بھا
أتباعه أيضا ً .ھؤالء اليھود في القرن األول كانوا يتوقعون مسيا قويا ً مجيداً غازيا ً فاتحا ً )دانيال(،
وليس عبداً متألما ً )أش .(53
اح ٌد” .الموازاة في مت  22 -19 :8تحوي العبارة “تَقَ ﱠد َم َكاتِبٌ َوقَا َل لَهُ”.
“ 57 :9قَا َل لَهُ َو ِ
ضي” .ھذا التلميذ المتحمس كانت لديه نوايا حسنة ،ولكنه لم يدرك ثمن إتباع
◙ “أَ ْتبَ ُعكَ أَ ْينَ َما تَ ْم ِ
يسوع )مت  .(35 ،33 :26الكالم سھل؛ ولكن النكران اليومي وااللتزام التام أمر صعب للغاية.
 .58 :9يسوع يدعو إلى جردة عملية واقعية .أتباع يسوع اليھود كانوا ال يزالون يفكرون بكلمات
منافع وزينة الملكوت )مت 28 -20 :20؛ مر 45 -35 :10؛ أع  ،(6 :1والتي تشبه كثيراً تفكير
المسيحية القائلة“ :ما الفائدة بالنسبة لي" ،والتي تحول اإلنجيل إلى رسالة تصبح منفعية أكثر فأكثر
بالنسبة للمرء.
“ 59 :9ا ْتبَ ْعنِي” .يعكس فعل األمر ھذا علم المصطلحات التي كان يستخدمھا الربانيون لدعوة
تالميذھم .لدينا أمثلة عن يسوع يقول نفس األمر لالثني عشر )27 :5؛ 59 ،23 :9؛ 22 :18؛ مت
19 :4؛ 9 :9؛ 21 :19؛ مر 14 :2؛ 34 :8؛ يو 43 :1؛ 26 :12؛ .(22 -19 :21
ض َي أَ ﱠوالً َوأَ ْدفِنَ أَبِي” .تشبه ھذه كثيراً رد أليشع على إيليا في  1مل -19 :19
◙ “ا ْئ َذنْ لِي أَنْ أَ ْم ِ
 .20في العالم القديم كان ينبغي على األوالد )وخاصة الذكور البكور( أن يعتنوا بوالديھم )انظر
اآلية  .(61إال أن دعوة يسوع إلتباعه تفوق كل دعوة أرضية )انظر مت 39 -37 :10؛ لو :14
 .(35 -26البد أن ھذا القول صدم الربانيين.
ھذا مثال آخر عن الكلمة الواحدة التي يكون لھا داللتين في المعنى )مثل “نفس”
] [psuchēفي  .(24 :9ھنا كلمة “الميت” تشير إلى الميت روحيا ً )أف  (2:1والميت جسديا ً.
الموت مرتبط بنقص التجاوب مع كلمات ودعوة يسوع.
ت ﷲِ” .أفعال األمر ھذه تُظھر التفويض بخدمة المأمورية العظمى ):24
ْ “ 60 :9اذھ َْب َونَا ِد بِ َملَ ُكو ِ
47؛ مت 20 -18 :28؛ أع  .(8 :1حياة السقوط المتمركزة على الذات )تك  (3تحل محلھا خدمة
لآلخرين تتمحور حول الملكوت وتتميز بامتالء الروح .يجب على أتباع يسوع أن يقلّدوا أعمال
يسوع )1 :8؛  .(6 :9لقد أرسل االثني عشر )األصحاح  (9ليكرزوا ،كما فعل أيضا ً مع السبعين
)األصحاح .(10
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 .62 :9يا له من قول مفاجئ صادم! الملكوت مطلق .يجب أن تكن له األولوية على كل جانب من
الذات والثقافة .إتباع ﷲ في المسيح ھو الھدف الوحيد الجدير المستحق .ضعوا ھذا نصب أعينكم.
في األزمنة القديمة كانت الحراثة باستخدام الحيوانات فيھا خطرين يجب تجنبھما إلبقاء
التركيز على المضي قدما ً:
 -1أن يرتطم المرء بصخرة أو جذر فيتلف المحراث.
 -2أن يحرث المرء الصف المعوج ويسبب تلفا ً في المحصول.
من جديد ،ھذا النوع من الدعوة إلى تلمذة تكون لھا األولوية ال يمكن استخدامھا في كل مسألة
عائلية .نعيش جميعا ً في عائالت وينبغي علينا أن نتصرف بمسؤولية نحوھم ) 1تيم  .(8 :5لقد طُلب
إلى يوحنا أن يھتم بأم يسوع )يو  ،(26 :19وھذا ما فعله حتى وفاتھا في فلسطين؛ وبعدھا ذھب
يوحنا إلى آسيا الصغرى .أقوال يسوع ھي حقائق ذات أولوية ولھا وقع صعب ،ولكن ال يجب
التشديد عليھا بطريقة تؤدي إلى تدمير الحقائق الكتابية.
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
 -1لماذا يقدم لوقا رواية تركز بكثافة شديدة على ھذه األحداث؟
 -2ما عالقة المس بالشياطين بالمرض الجسدي؟
 -3كيف يمكن التوفيق بين  3 :9ومر 8 :6؟
 -4أوضح معنى اآلية  23مستخدما ً مفرداتك الشخصية.
 -5لماذا يظھر موسى وإيليا مع يسوع؟
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ﻟﻮﻗﺎ  -اﻷﺻﺤﺎح 10
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
يُرسل
السبعين المسيح
إرسال
االثنين والسبعين
ورجوعھم
16 -1 :10
24 -1 :10
رجوع الرﱡ سل
َمثَل السامري الصالح
20 -17 :10
37 -25 :10
ﷲ يعلن أسراره
في بيت مرثا ومريم
للبسطاء
24 -21 :10
42 -38 :10
السامري الصالح
37 -25 :10
يسوع في بيت مرثا
ومريم
42 -38 :10

البولسية
المشتركة
يسوع يرسل اإلثنين بعثة االثنين والسبعين
تلمي ًذا
والسبعين
20 -1 :10
12 -1 :10
اآلب واالبن
المدن الكافرة
24 -21 :10
16 -13 :10
اإلثنين مثل السامري
رجوع
والسبعين
37 -25 :10
20 -17 :10
النصيب األفضل
يسوع يبتھج
42 -38 :10
24 -21 :10
مثل السامري الصالح
37 -25 :10
يسوع عند
ومريم
42 -38 :10

مرتا

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
أفكار سياقية:
أ -الكثير من ھذا األصحاح يتفرد به إنجيل لوقا.
 -1إرسال السبعين ،اآليات 20 -1
 -2العشاء في بيت مرثا ومريم ،اآليات 42 -38
ب -يدون لوقا ومتى صالة حمد يسوع لآلب ،لو 24 -12 :10؛ مت 27 -25 :11
ج -بالموازاة مع بقية األناجيل اإلزائية ،يدون لوقا سؤال الناسخ/الكاتب/الناموسي ،لو :10
37 -25؛ مر 31 -28 :12؛ مت 40 -34 :22
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دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني12 -1 :10 :
1
ْ
ْ
َ
َ
َ
ً
ُ
ض ٍع
" َوبَ ْع َد َذلِكَ َعي ﱠنَ الرﱠبﱡ َس ْب ِعينَ آخَ ِرينَ أيْضا َوأرْ َسلَھُ ُم اثنَي ِْن اثنَي ِْن أ َما َم َوجْ ِھ ِه إِلَى كلﱢ َم ِدينَ ٍة َو َموْ ِ
2
صا َد َكثِي ٌر َولَ ِك ﱠن ْالفَ َعلَةَ قَلِيلُونَ  .فَ ْ
َحي ُ
اطلُبُوا ِم ْن َربﱢ
ال لَھُ ْم» :إِ ﱠن ْال َح َ
ْث َكانَ ھُ َو ُم ْز ِمعا ً أَ ْن يَأْتِ َي .فَقَ َ
4
3
ب .الَ تَحْ ِملُوا ِكيسا ً
صا ِد ِه .اِ ْذھَبُوا .ھَا أَنَا أُرْ ِسلُ ُك ْم ِم ْث َل ُح ْمالَ ٍن بَ ْينَ ِذئَا ٍ
صا ِد أَ ْن يُرْ ِس َل فَ َعلَةً إِلَى َح َ
ْال َح َ
5
ت َدخَ ْلتُ ُموهُ فَقُولُوا أَ ﱠوالًَ :سالَ ٌم لِھَ َذا
يقَ .وأَيﱡ بَ ْي ٍ
َوالَ ِم ْزَ 6وداً َوالَ أَحْ ِذيَةً َوالَ تُ َسلﱢ ُموا َعلَى أَ َح ٍد فِي الطﱠ ِر ِ
7
ت آ ِكلِينَ
ت .فَإ ِ ْن َكانَ ھُنَاكَ اب ُْن ال ﱠسالَ ِم يَ ِحلﱡ َسالَ ُم ُك ْم َعلَ ْي ِه َوإِال ﱠ فَيَرْ ِج ُع إِلَ ْي ُك ْمَ .وأَقِي ُموا فِي َذلِكَ ْالبَ ْي ِ
ْالبَ ْي ِ
8
اربِينَ ِم ﱠما ِع ْن َدھُ ْم ألَ ﱠن ْالفَا ِع َل ُم ْست َِح ﱞ
تَ .وأَيﱠةُ َم ِدينَ ٍة َدخَ ْلتُ ُموھَا
ت إِلَى بَ ْي ٍ
ق أُجْ َرتَهُ .الَ تَ ْنتَقِلُوا ِم ْن بَ ْي ٍ
َو َش ِ
9
ْ
ﱠ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ب ِم ْن ُك ْم َملَ ُك ُ
ضى ال ِذينَ فِيھَا َوقولوا لَھُ ْم :قَ ِد اقت ََر َ
َوقَبِلُو ُك ْم فَ ُكلوا ِم ﱠما يُقَ ﱠد ُم لَ ُك ْم َوٱ ْشفوا ال َمرْ َ
وت ﷲِ
11
َ 10وأَيﱠةُ َم ِدينَ ٍة َدخَ ْلتُ ُموھَا َولَ ْم يَ ْقبَلُو ُك ْم فَ ْ
ق بِنَا ِم ْن
اخ ُرجُوا إِلَى َش َو
ص َ
ار ِعھَا َوقُولُواَ :حتﱠى ْال ُغبَا ُر الﱠ ِذي لَ ِ
ِ
ب ِم ْن ُك ْم َملَ ُك ُ
وت ﷲَِ 12 .وأَقُو ُل لَ ُك ْم إِنﱠهُ يَ ُك ُ
ون لِ َس ُدو َم
َم ِدينَتِ ُك ْم نَ ْنفُ ُ
ضهُ لَ ُك ْمَ .ولَ ِك ِن ا ْعلَ ُموا ھَ َذا أَنﱠهُ قَ ِد ا ْقت ََر َ
ْ
ْ
َ
فِي َذلِكَ ْاليَوْ ِم َحالَةٌ أ ْكثَ ُر احْ تِ َماالً ِم ﱠما لِتِلكَ ال َم ِدينَ ِة”.
َ “ 1 :10عيﱠنَ ” .يستخدم لوقا ھذه الكلمة بمعنيين مختلفين:
 -1ليعرّف بالرفع )كأن ترفع مشعالً كي ترى أو ترفع يداً لتظھر بوضوح( ،لو 80 :1؛ أع :1
24
 -2ليعيّن في مھمة ،لو 1 :10
ھذان االستخدامان كالھما يتوافقان مع السبعينية )البند  ،1عب 2 :3؛ البند  ،2دا .(11 :1
س ْب ِعينَ َ
آخ ِرينَ ” .ھناك عدة مخطوطات تحوي العدد “اثنان وسبعين” .وكان ھناك جدل كثير
◙“ َ
حول أيھما ھو العدد األصح .ھناك نظريتان حول أصل ھذا العدد األكبر:
يأتي من عد  ،26 -16 :11حيث يعيّن موسى الشيوخ السبعين.
-1
يأتي من التفسير الرباني لتكوين  ،11 -10حيث يمثّل العدد ) 70النص الماسوري( أو 72
-2
)السبعينية( أمم ولغات العالم .الخيار الثاني يناسب ھدف لوقا الشامل في كتابة اإلنجيل
).(47 :24
تقليد المخطوطات اليوناني ينقسم بالتساوي حول أي من العددين ھو األصلي )،70
المخطوطات ! ،w،L،C،A،و ،72المخطوطات  .(D،B،P75إن قاربنا ھذا التغيير الطفيف
مع المكان الذي ھو على األرجح صحيح في قراءة غير عادية ،فإن العدد  72يكون ھو
األصلي .لقد كان العدد  70عدداً صحيحا ً مألوفا ً في العھد القديم )خر .(5 :1
موضوع خاص :األعداد الرمزية في الكتاب المقدس
أ.ھناك أعداد لھا وظيفة تعداد وأيضا ً تُستخدم كرموز.
 -1العدد  -1ﷲ )تث 4 :6؛ أف .(6 -4 :4
 -2العدد  -4كل األرض )أي أربعة أطراف األرض ،والرياح األربعة(.
 -3العدد  -6النقص البشري )أي سبعة ينقصھا واحد ،مثال :رؤيا .(18 :13
 -4العدد  -7الكمال اإللھي )أيام الخلق السبعة( .الحظوا االستخدام الرمزي لھذا الع دد ف ي س فر
الرؤيا:
أ -سبع شمعدانات20 ،13 :1 ،؛ 1 :2
ب -سبع نجوم20 ،16 :1 ،؛ 1 :2
ج -سبع كنائس20 :1 ،
د -أرواح ﷲ السبع1 :3 ،؛ 5 :4؛ 6 :5
ھـ -سبعة مصابيح5 :4 ،
و -سبعة أختام5 ،1 :5 ،
ز -سبع قرون وسبع أعين6 :5 ،
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ح -سبعة مالئكة6 ،2 :8 ،؛ 7 ،6 ،1 :15؛ 1 :16؛ 1 :17
ط -سبعة أبواق6 ،2 :8 ،
ي -سبعة رعود4 ،3 :10 ،
ك -سبعة آالف13 :11 ،
ل -سبعة رؤوس1 :13 ،؛ 9 ،7 ،3 :17
م -سبع ضربات8 ،6 ،1 :15 ،؛ 9 :21
ن -سبع جامات7 :15 ،
س -سبعة ملوك10 :17 ،
ع -سبع جامات9 :21 ،
 -5العدد  -10الكمال واالكتمال
أ -استخدامه في األناجيل
) (1متى 24 :20؛ 28 ،1 :25
) (2مرقس 41 :10
) (3لوقا 31 :14؛ 8 :15؛ 12 :17؛ 25 ،24 ،17 ،16 ،13 :19
ب -استخدامه في الرؤيا
) ،10 :2 (1عشرة أيام من الضيقة
)3 :12 (2؛  ،16 ،12 ،7 ،3 :17عشرة قرون
) ،1 :13 (3عشرة تيجان
ج -مضاعفات العشرة في الرؤيا:
) ،1000 x12 x12 =144000 (1انظر 4 :7؛ 3 ،1 :14
) ،10 x10 x10 =1000 (2انظر 6 ،3 ،2 :20
 -6العدد  -12التنظيم البشري
ً
أ -اثنا عشر ولد ليعقوب )اثنا عشر سبطا إلسرائيل ،تك 22 :35؛ (28 :49
ب -اثنا عشر عموداً ،خر 4 :24
ج -اثنا عشر حجراً على صدرة الكاھن العظيم ،خر 21 :28؛ 14 :39
د -اثنا عشر رغيفاً ،لمائدة المقدس )رمز تدبير ﷲ وعنايته باألسباط اإلثني عشر( ،ال :24
5؛ خر 30 :25
ً
ھـ_ اثنا عشر جاسوسا ،تث 23 :1؛ يش 22 :3؛ 20 ،9 ،8 ،4 ،3 ،2 :4
و -اثنا عشر رسوالً ،مت 1 :10
ز -استخدامھا في الرؤيا:
ً
) (1اثنا عشر ألفا مختومين8 -5 :7 ،
) (2اثنا عشر نجماً1 :12 ،
) (3اثنا عشر بوابة ،اثنا عشر مالكاً ،اثنا عشر سبطاً12 :21 ،
) (4اثنا عشر حجر أساس ،أسماء الرسل االثنا عشر14 :21 ،
) (5أورشليم الجديدة كان فيھا اثنا عشر ألف مدرج مربع6 :21 ،
) (6اثنا عشر بوابة مصنوعة من اثني عشر لؤلؤة12 :21 ،
) (7شجرة الحياة وفيھا اثنا عشر نوعا ً من الفاكھة2 :22 ،
 -7العدد  -40عدد يدل على الزمن
أ -أحيانا ً يكون حرفيا ً )الخروج والضياع في البرية ،خر (35 :16؛ تث 7 :2؛ 2 :8
ب -يمكن أن يكون حرفيا ً أو رمزيا ً:
) (1الطوفان ،تك 17 ،4 :7؛ 6 :8
) (2موسى على جبل سيناء ،خر 18 :24؛ 28 :34؛تث 25 ،18 ،11 ،9 :9
) (3أقسام حياة موسى
)أ( أربعين سنة في مصر
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)ب( أربعين سنة في البرية
)ج( أربعين سنة يقود إسرائيل
) (4يسوع صام أربعين يوماً ،مت 2 :4؛ مر 13 :1؛ لو 2 :4
ج -الحظ )باستخدام المسرد األبجدي( عدد المرات التي يظھر فيھا ھ ذا ال رقم للدالل ة عل ى
الزمن في الكتاب المقدس.
 -8العدد  -70عدد تام صحيح لإلشارة إلى الناس:
أ -إسرائيل ،خر 5 :1
ب -سبعون شيخاً ،خر 9 ،1 :24
ج -أخروياً ،دا 24 ،2 :9
د -الفريق ال ُمرسل ،لو 17 ،1 :10
ھـ -المغفرة ) ،(7 x70متى 22 :18
ب -مراجع مفيدة:
 ،Biblical Numerology -1للكاتب John J. Davis
 ،Plowshares and Pruning Hooks -2للكاتب D. Brent Sandy
◙ “ا ْثنَ ْي ِن ا ْثنَ ْي ِن” .يتطابق ھذا النھج مع إرسال )نفس الفعل (apostellō ،االثني عشر )6 -1 :9؛
مر .(7 :6
◙ “أَ َما َم َو ْج ِھ ِه” .ھذا عنصر جديد اآلن .ذھب االثنا عشر إلى القرى التي لم يكن يسوع نفسه قد
زارھا كي يشفوا المرضى ويطردوا الشياطين ويكرزوا .أول مرة نسمع يسوع يرسل ممثلين أمامه
ھي في  ،52 :9وكان ذلك يتعلق بقرية في السامرة.
صا َد َكثِي ٌر” .من الواضح أن يسوع استخدم نفس العبارات والتعاليم في أماكن
“ 2 :10إِنﱠ ا ْل َح َ
ّ
مختلفة وفي ظروف مختلفة )مت  38 -37 :9ويو  .(35 :4من المھم أن نالحظ أن علينا أن نصلي
إلى ﷲ ليرسل فعلة ،وليس أن نذھب بأنفسنا فقط .الحاجة ال تنشئ دعوة .إال أن أولوية اإلنجيل ھي
مسألة يجب على كل مؤمن أن يف ّكر بھا.
◙
فاندايك -البستاني

:

"ا ْطلُبُوا"

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

َض ﱠرعُوا"
"ت َ
"ا ْطلُبُوا"
سأَلوا"
"ا ْ

الكلمة  deomaiتميز كتابات لوقا ) 8مرات في إنجيل لوقا و 7مرات في أعمال الرسل،
مرة في متى ،وال توجد أبداً عند مرقس أو يوحنا( .ھا ھنا فعل أمر ماضي بسيط مبني للمجھول
)مجھول الصيغة معلوم المعنى( .إنه يتبع تركيزه على الصالة .المؤمنون يرون إمكانية الكرازة،
ويدركون الحاجة الروحية ،ويناشدون ذاك الوحيد الذي يستطيع أن يساعدھم )ﷲ( .ھذا يكون في
حقل الرب وفي حصاده )مت  .(38 -35 :9المأمورية العظمى )مت 20 -18 :28؛ لو 47 :24؛
أع  (8 :1عالمية النطاق.
س َل” .ھذه ھي حرفيا ً الكلمة األقوى “ھدف أساسي” ) .(ekballōھناك إلحاح وتكليف.
◙ “يُ ْر ِ
3 :10
فاندايك -البستاني

:

"اِ ْذ َھبُوا"
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الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

"اِ ْذ َھبُوا"
"اِ ْذ َھبُوا"
"إِ ْنطلِقوا"

ھذا أمر حاضر مبني للمعلوم .يتوازى ھذا الھوتيا ً مع المأمورية العظمى في مت :28
“ ،19اذھبوا” )اسم فاعل ماضي بسيط ُمستخدم بمعنى األمر( .يبدو ھذا في السياق وكأنه مھمة
معينة؛ ولذلك فال يمكن تفسيره بمعنى “بينما أنتم تمضون في حياتكم” أو “خالل قضاياكم اليومية”.
إنھا إرسالية محددة.
ھذا الجزء من لوقا يشابه إرسال االثني عشر في األصحاح .9
ب” .الموازاة في مت  16 :10فيھا قول أكمل .يريد لوقا من
سلُ ُك ْم ِم ْث َل ُح ْمالَ ٍن بَيْنَ ِذئَا ٍ
◙ “ھَا أَنَا أُ ْر ِ
ھؤالء الممثلين عن المسيح أن يعرفوا أنه ستكون ھناك معارضة ورفض )اآلية  .(11روح قدس
ﷲ يكون معھم وسوف يعيلھم.
ھذا إلقاء ظل مسبق على الطريقة التي سيتم بھا استقبال يسوع في أورشليم.
 .4 :10المغزى من ھذه اآلية ھو أن عليھم أن يتكلوا كليا ً على تدبير ﷲ ،وليس على مواردھم
الذاتية ) .(5 -3 :9يكرر يسوع ھذا على مسمع التالميذ في العشاء األخير ).(36 -35 :23
يق” .كانت مھمتھم اإلرسالية مھمة للغاية لدرجة أنه ما كان يجب
◙ “الَ تُ َ
سلﱢ ُموا َعلَى أَ َح ٍد فِي الطﱠ ِر ِ
ً
عليھم أن يتأخروا أو يضيعوا وقتا في طقوس تحيات مشرقية طقسية مفصلة مطولة ) 2مل :4
.(29
سالَ ِم” .جملة “إن” ھنا ھي جملة شرطية من الفئة الثالثة ،وتعني
“ 6 :10فَإِنْ َكانَ ُھنَاكَ ابْنُ ال ﱠ
إمكانية حدوث عمل .والكلمة ھنا ھي حرفيا ً “ابن السالم” .يقول Jerome Biblical
) Commentaryالمجلد  ،2ص (143 .بأن ھذه العبارة في لوقا تشير إلى أن الخالص يأتي إلى
ھذا البيت الذي يرحب بھم )انظر 79 :1؛ 29 ،14 :2؛ 50 :7؛ 48 :8؛ 51 :12؛  .(38 :19البيت
يرحب برسل يسوع ورسالة يسوع.
◙ “إِنْ ” .جملة “إن” الثانية في اآلية  6ھي جملة شرطية من الفئة األولى ،والتي يفترض أن تكون
صحيحة من وجھة نظر الكاتب أو ألجل أغراضه األدبية.
ت” .ھذا فعل أمر حاضر مبني للمعلوم .كان يُفترض في ھذه أن تكون
“ 7 :10أَقِي ُموا فِي ذلِكَ ا ْلبَ ْي ِ
اإلجراء المعياري المتبع عند المرسلين المسافرين )اآلية .(4 :9
◙ “آ ِكلِينَ َوشَا ِربِينَ ِم ﱠما ِع ْن َد ُھ ْم” .ھذان كالھما اسم فاعل تام مبني للمعلوم .يجب على المرسلين أال
يسعوا وراء وسائل راحة أفضل أو طعام أفضل .الضيافة كانت مطلبا ً ثقافيا ً في الشرق .كانوا
يقدمون أفضل ما عندھم لضيوفھم )وال يزالون كذلك(.
ق أُ ْج َرتَهُ” .كان ھذا مثل شرقي من الحياة الزراعية أو حقيقة بديھية )مت
ست َِح ﱞ
◙ “ألَنﱠ ا ْلفَا ِع َل ُم ْ
10 :10؛  1كور 14 :9؛  1تيم .(18 :5
ت” .ھذا فعل أمر حاضر مع أداة نفي ويعني عادة التوقف عن عم ٍل
ت إِلَى بَ ْي ٍ
◙ “الَ تَ ْنتَقِلُوا ِمنْ بَ ْي ٍ
آخ ٍذ في الحدوث لتوه .من الواضح أنھم كانوا ينتقلون من بيت إلى بيت بھدف الحصول على أفضل
تسھيالت ممكنة.
ُ “ 8 :10كلُوا ِم ﱠما يُقَ ﱠد ُم لَ ُك ْم” .بما أن ھؤالء يھود محافظون ،فيبدو أنه على األرجح كان يصعب
إرضاؤھم بخصوص الطعام الذي كان يُق ﱠد ُم لھم .المأمورية العظمى )مت  (20 -18 :28أھم بكثير
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من شرائع الطعام )مر  .(23 -1 :7بالنسبة للمؤمنين شرائع الطعام الموسوي التي في ال  11باطلة
)أع 34 ،16 -10:9؛ 11 -6 :15؛  1كور .(27 :10
“ 9 :10ا ْ
ضى الﱠ ِذينَ فِي َھا” .ھذا فعل أمر حاضر آخر مبني للمعلوم .ھناك طريقتان
شفُوا ا ْل َم ْر َ
ممكنتان لتفسير ھذه العبارة (1) :أن مھمتھم كانت شفاء الجميع بال استثناء ليؤكدوا رسالتھم عن
يسوع وملكوت ﷲ أو ) (2كان عليھم أن يشفوا أولئك الذين كان لديھم إيمان )وھذا يشبه كثيراً القول
أن ابقوا في تلك البيوت التي ترحب بكم(.
صنع يسوع كال األمرين في بيئات وظروف مختلفة )مت 23 :4؛ 16 :8؛ 35 :9؛ :14
14؛ 20 :15؛ 2 :19؛  ،14 :21بينما مرقس يقول “كثيرين" ،مر 34 :1؛ .(10 :3
ب ِم ْن ُك ْم َملَ ُكوتُ ﷲِ” .ھذا فعل تام مبني للمعلوم في األسلوب الخبري .ملكوت ﷲ ُد ّشن
◙ “قَ ِد ا ْقت ََر َ
بمجيء يسوع )اآلية 11؛ 20 :11؛ مت 2 :3؛ 10 :6؛7 :10؛ مر  .(15 :1يأتي وقت في حياة كل
شخص عندما يدنو ﷲ .ھذا ھو وقت التجاوب )9 :19؛  2كور .(2 :6
ھذا نص مثير للجدل كثيراً اليوم بسبب النظرة الالھوتية بأن الملكوت مستقبلي فقط .أود أن
أض ﱢمن ھنا تعليقات من تفسيري لمرقس :(www.freebiblecommentary.org) 15 :1
]“ 15 :1قَ ْد َك َم َل ال ﱠز َمانُ "[ .ھذه العبارة تُستھل بـ ،hoti
التي تشير عادة إلى اقتباس وھي شائعة االستعمال عند
مرقس .تعكس ھذه الذكرى المحفوظة لدى بطرس عن
كلمات يسوع .ھذا فعل تام مبني للمجھول في األسلوب
الخبري ،ويحوي مغزى نبوي/مسياني )أف 10 :1؛ غل :4
4؛  1تيم 6 :2؛ تي  .(3 :1المبني للمجھول يعكس عمل ﷲ
وتحكمه في الزمن والتاريخ.
◙ “ َملَ ُكوتُ ﷲِ” .تشير ھذه إلى حكم ﷲ .إنه بآن معا ً حقيقة
حاضرة وتحقق مستقبلي .في إنجيل متى يُشار إليه عادة
بعبارة “ملكوت السماوات” .ھاتان العبارتان مترادفتان
)قارن مت  11 :13مع مر  11 :4ولو  .(10 :8لقد وصل
الملكوت عندما ُولد يسوع .إنه موصوف ومتجسد في حياة
يسوع وتعاليمه .وسيُنجز لدى عودته .لقد كان ھذا ھو
موضوع عظات يسوع وأمثاله .لقد كان الموضوع الرئيسي
المركزي في رسائله التي نطق بھا.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

ب ِم ْن ُك ْم “
“ قَ ِد ا ْقت ََر َ
ب ِم ْن ُك ْم “
“ قَ ِد ا ْقت ََر َ

المشتركة
البولسية

:
:

ب ِمن ُكم “
“ اَقتَ َر َ
ب ِم ْن ُك ْم “
“ قَ ِد ا ْقت ََر َ

ھذا فعل تام مبني للمعلوم في األسلوب الخبري ،ويعني أن الملكوت كان حقيقة ماضية
)اآليات  (3 -1وأيضا ً حقيقة حالية )مت 28 :12؛ لو 20 :11؛  .(21 :17عبارة “قد كمل الزمان”
توازي ھذه العبارة وتشدد على واقعية كلمة ﷲ النبوية التي صارت اآلن حدثا ً واقعا ً في التاريخ.
“دھر البر الجديد” د ّشنته والدة يسوع ،ولكنه لم يُعرف بشكل كامل حتى جرت أحداث أسبوع اآلالم
ولم يُم ﱠكن بشكل كامل إلى أن ح ّل يوم الخمسين.

247

رغم أن الملكوت قد جاء فعالً ،إال أن ھناك نصوص في العھد الجديد أيضا ً تدل على أن
تجليه الكامل ھو في المستقبل )1 :9؛ 25 :14؛ مت 29 :26؛ لو 18 :22؛ أع 11 :1؛  1تس :4
 .(18 -13ما نفعله اآلن مع المسيح يحدد رجاءنا األخروي ).(38 :8
 .11 -10 :10كان يسوع قد تلقى نفس المعاملة في السامرة ) .(56 -51 :9لكن رد فعل يسوع إلى
الرفض المحتمل لـ “السبعين” كان قاسيا ً ويُوضع في بيئة دينونة أخروية .يجب أن نكون حريصين
جداً لئال نبني أنظمة الھوتية استناداً إلى نص واحد .لدينا فقط نسبة مئوية ضئيلة جداً من أقوال
يسوع وأعماله .اختار كتّاب األناجيل ما دونوه ألجل البشارة وحاجات الكنيسة األولى .يجب على
المعاصرين أن يقنعوا باللقطات الخاطفة التي لدينا عن حياة يسوع بدون محاولة تحويلھا إلى قوانين
عقائدية لكل ثقافة وكل حالة .رجاؤنا الوحيد ھو أن نحفظ الحقيقة الرئيسية في الحادثة ،أو المواد
المختارة ،أو الفقرة ،وأال نح ّول كل التفاصيل إلى تلمود مسيحي.
 .11 :10كانت ھذه عالمة ثقافية في ذلك العصر تدل على الرفض والدينونة )مت 14 :10؛ لو :9
.(5
احتِ َماالً” .أعتقد أن الكتاب المقدس
سدُو َم فِي ذلِكَ ا ْليَ ْو ِم َحالَةٌ أَ ْكثَ ُر ْ
“ 12 :10أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱠهُ يَ ُكونُ لِ َ
يعلّم بدرجات من الثواب والعقاب بحسب مدى تفھم المرء وتقبّله وتصرّفه وفق إرادة ﷲ.
موضوع خاص :درجات الثواب والعقاب
ّ
أ -التجاوب المالئم أو غير المالئم مع ﷲ يستند على المعرفة .كلما قلت المعرفة لدى المرء
كلما قلّت مسؤوليته .والعكس أيضا ً صحيح.
ب -معرفة ﷲ تأتي بطريقتين أساسيتين:
 -1الخليقة )مز 19؛ رو (2 -1
 -2الكتابات المقدسة )مز 119 ،19؛ اإلنجيل(
ج -دليل العھد القديم:
 -1المكافآت:
أ .تك ) 1 :15عادة مترافقة مع المكافأة األرضية ،األرض واألبناء(
ب .تث ) 28 -27إطاعة العھد تجلب البركة(
ج .دا 3 :12
 -2العقاب
أ .تث ) 28 -27عصيان العھد يجلب اللعنة(
 -3نموذج العھد القديم من الثواب لبر العھد الشخصي نحول بسبب خطيئة البشر .ھذا التحول
نراه في سفر أيوب والمزمور  .73يحول العھد الجديد التركيز من ھذا العالم إلى العالم التالي )انظر
العظة على الجبل ،مت .(7 -5
د -دليل العھد الجديد:
 -1المكافآت )ما وراء الخالص(
أ .مر 41 :9
ب .مت 46 ،12 :5؛ 18 -6 ،6 -5 ،4 -1 :6؛ 42 -41 :10؛ 27 :16؛ 23 -14 :25
ج .لو 35 ،23 :6؛ 26 -25 ،19 -11 :19
 -2العقاب
أ .مر 40 -38 :12
ب .لو 12 :10؛ 48 -47 :12؛ 24 -20 :19؛ 47 :20
ج .مت 30 ،29 ،22 :5؛ 19 :7؛ 28 ،15 :10؛ 24 -22 :11؛50 -49 :13؛ 6 :18؛
30 -14 :25
د .يع 1 :3
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ھـ -بالنسبة لي المقارنة الوحيدة التي أجد لھا معنى ھي من األوبرا .ال أحضر عروضات
أوبرا عادة ولذلك ال أفھمھا .كلما علمت بصعوبة وتعقد الحبكة والموسيقى والرقص ،كلما ق ّدرت
العرض .أعتقد أن السماء ستمأل كؤوسنا ،ولكن أعتقد أن خدمتنا األرضية تحدد حجم ھذه الكأس.
لذلك ،فإن المعرفة والتجاوب على تلك المعرفة ينشأ عنھا مكافآت وعقوبات )مت :16
7؛  1كور 14 ،8 :3؛ 18 ،17 :9؛ غل 7 :6؛  2تيم  .(14 :4ھناك مبدأ روحي -إننا نحصد ما
نزرع .البعض يزرع أكثر ويحصد أكثر )مت .(23 ،8 :13
و“ -إكليل البر” ھو لنا بعمل يسوع المسيح ال ُمنجز ) 2تيم  ،(8 :4ولكن الحظوا أن
“إكليل الحياة” مرتبط بالمثابرة تحت وطأة الش ّدة )يع 12 :1؛ رؤ 10 :2؛  .(11 -10 :3وإن
“إكليل المجد” للقادة المسيحيين مرتبط بنمط حياتھم ) 1بط  .(4 -1 :5ويعرف بولس أن له إكليالً ال
يفنى ،ولكنه يمارس أقصى درجات التحكم بالذات ) 1كور .(27 -24 :9
سر الحياة المسيحية ھو أن اإلنجيل مجاني بشكل مطلق في العمل ال ُمنجز للمسيح ،ولكن
في حين يجب أن نتجاوب مع عرض ﷲ في المسيح ،علينا أيضا ً أن نتجاوب مع تقوية ﷲ لنا ألجل
العيش المسيحي .الحياة المسيحية فائقة الطبيعة كما الحال مع الخالص ،ومع ذلك فعلينا أن نقتبله
وأن نتمسك به .المفارقة في أن كل شيء يكلّف نأخذه مجانا ً ھو سر المكافآت والزرع/الحصاد .نحن
ال نخلص باألعمال الصالحة ،بل ألجل أعمال صالحة )أف  .(10 -8 :2األعمال الصالحة ھي
الدليل على أننا التقينا بالمسيح )مت  .(7األھلية البشرية في مجال الخالص تقود إلى الھالك ،ولكن
الحياة التقية التي تنشأ عن الخالص تُكافأ.
سدُو َم” .الدمار العنيف لھذه المدينة الشريرة كان رمزاً لدينونة ﷲ )مت  .(15 :10لقد كان
◙“ َ
يسوع يعرف بالتأكيد عن الدينونة في نھاية األزمنة )مت 30 -21 :5؛ 27 -13 :7؛ 24 -20 :11؛
46 -1 :25؛ لو .(32 -31 :11
فاندايك -البستاني15 -13 :10 :
13
ْ
َ
صنِ َع ْ
ص ْيدَا َء القُ ﱠو ُ
ور ِز ُ
ات
ص ْيدَا! ألنﱠهُ لَوْ ُ
ُور َو َ
ت فِي ص َ
ين! َو ْي ٌل لَ ِك يَا بَيْتَ َ
" » َو ْي ٌل لَ ِك يَا ُك َ
14
ْ
ص ْيدَا َء يَ ُك ُ
ون لَھُ َما فِي
ْال َمصْ نُو َعةُ فِي ُك َما لَتَابَتَا قَ ِديما ً َجالِ َستَي
ُور َو َ
ُوح َوال ﱠر َما ِدَ .ولَ ِك ﱠن ص َ
ِْ 15ن فِي ال ُمس ِ
اويَ ِة”.
ﱢين َحالَةٌ أَ ْكثَ ُر احْ تِ َماالً ِم ﱠما لَ ُك َماَ .وأَ ْن ِ
الد ِ
ت يَا َك ْف َرنَاحُو ُم ْال ُمرْ تَفِ َعةُ إِلَى ال ﱠس َما ِء َستُ ْھبَ ِطينَ إِلَى ْالھَ ِ
13 :10
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

" َو ْي ٌل"
"ا ْل َو ْي ُل"

المشتركة
البولسية

:
:

"ا ْل َو ْي ُل"
"ا ْل َو ْي ُل"

ھذه إحدى معالم األدب النبوي في العھد القديم لقد كانت ترمز إلى الترنيمة الجنائزية .يدون
لوقا من الويالت التي أطلقھا يسوع أكثر من أي إنجيلي آخر )26 ،25 ،24 :6؛ 13 :10؛ :11
52 ،47 ،46 ،44 ،43 ،42؛ 1 :17؛ 23 :21؛  .(22 :22خيارات الحياة لھا تبعات روحية.
ور ِزينُ ” .ھذه مدينة في الجليل تقع على بعد ميلين في شمال كفرناحوم .تُذكر فقط في مت :11
◙ “ ُك َ
 21وھنا .ليس لدينا أية معلومات مدونة عن خدمة يسوع في ھذه المدينة.
ّ
الفكرة ھي أن تلك المدن )بيت صيدا وكفرناحوم( حيث كان يسوع يعلم ويخدم كانت تقع
عليھا المسؤولية .العديد من مدن العھد القديم التي أدانھا ﷲ كانت ستتجاوب مع رسالة يسوع
ومعجزاته لو أُعطيت لھا الفرصة.
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◙ “لَ ْو” .ھذه جملة شرطية من الفئة الثانية )مت  ،(23 :11حيث الجزم الزائف يؤدي إلى نتيجة
زائفة .معجزات يسوع لم تُجرى في صور وصيداء ولم تتوبا.
ص ْيدَا َء” .كانت ھاتان بلدتان رئيسيتان ومرفآن في فينيقيا ،التي ھي لبنان حاليا ً )مت
◙“ ُ
ور َو َ
ص َ
.(24 ،22 :11
غالبا ً ما تُذكران في العھد القديم كرموز للكبرياء والتعجرف )انظر أش 23؛ حز -26
.(28
وح َوال ﱠر َما ِد” .ھذه رموز العھد القديم للداللة على التوبة والحداد.
ستَ ْي ِن فِي ا ْل ُم ُ
◙ “لَتَابَتَا قَ ِدي ًما َجالِ َ
س ِ
يمكن تعداد عدة رموز:
 -1الجلوس على األرض
 -2ارتداء المسوح
 -3وضع الرماد أو التراب على الرأس
 -4نزع اللحية أو الشعر )شعر أشعث(
 -5تمزيق المرء لثيابه
 -6النحيب بصوت عا ٍل
 -7السير حافي القدمين
موضوع خاص :طقوس الحداد
كان بنو إسرائيل يعبّرون عن الحزن واألسى على موت الشخص المحبوب وعند توبتھم
الشخصية ،وأيضا ً جرائمھم الجماعية المشتركة ،بطرق عدة.
 -1يم ّزقون الرداء الخارجي ،تك 34 ،29 :37؛ 13 :44؛ قضاة 35 :11؛  2صم 11 :1؛ :3
31؛  1مل 27 :21؛ أيوب 21
ْ
ْح ،تك 34 :37؛  2صم 31 :3؛  1مل 27 :21؛ إر 37 :48
 -2يأت َِزرُونَ بِ ِمس ٍ
 -3يخلعون أحذيتھم 2 ،صم 30 :15؛ أش 3 :20
 -4يضعون أيديھم على رؤوسھم 2 ،صم 9 :13؛ إر 37 :3
 -5يضعون الرماد على رؤوسھم ،يشوع 6 :7؛  1صم 12 :4؛ نحميا 1 :9
 -6يجلسون على األرض ،مراثي 10 :2؛ حز ) 16 :26يرقدون على األرض 2 ،صم :12
(16؛ أش 1 :47
 -7يقرعون على صدورھم 1 ،صم 1 :25؛  2صم 26 :11؛ نح 7 :2
 -8يجرحون أجسادھم ،تث 1 :14؛ إر 6 :16؛ 37 :48
 -9يصومون 2 ،صم 23 :12؛  1مل 27 :21
 -10ينشدون لحن ندب 2 ،صم 17 :1؛ 31 :3؛  2أخ 25 :35
 -11الصلع )يُقلع الشعر أو يُحلق( ،إر 37 :48
 -12تقصير اللحى ،إر 37 :48
 -13يغطون الرأس أو الوجه 2 ،صم 30 :15؛ 4 :19
 .14 :10النور والفھم يجلبان مسؤولية روحية ) .(48 -47 :12انظر الموضوع الخاص“ :درجات
الثواب والعقاب" ،على .12 :10
احو َم” .كانت ھذه مقر يسوع الذي اختاره لنفسه .من يُعطى كثيراً يُطلب منه الكثير.
َ “ 15 :10ك ْف َرنَ ُ
السؤال في اآلية  15يتوقع جوابا ً بالنفي.
◙
فاندايك -البستاني
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ستُ ْھبَ ِطينَ "
" َ
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الحياة

:

ستُ ْھبَ ِطينَ "
" َ

ستُ ْھبَ ِطينَ "
المشتركة
َ " :
البولسية
بك"
" :سيُ ْھبَطُ ِ
ربما يكون ھذا تلميحا ً إلى عد 30 :16؛ حز 18 :31؛ أو  18 :32الموجود في السبعينية
)التي تستخدم كلمة  .(katabainōالتوازي في مت  23 :11يتكلم عن الھبوط إلى مثوى األموات
أو الھاوية )أش 15 ،13 :14؛ حز 20 :26؛ 14 :31؛  .(24 :32ھذه الكلمة اليونانية نجدھا في
مخطوطات عديدة قديمة )انظر المخطوطات .(D،B،P75
ولكن الكلمة التي يندر استخدامھا أكثر والتي ھي أشد كثافة )) (katabibazōھدف
أساسي( نجدھا في المخطوطات اليونانية القديمة  W،L،C،A،!،P45وفي الفولغاتا والترجمة
البسيطة.
ال يتأثر معنى النص ،ولكن ال يمكننا أن نعرف بالتحديد أي كلمة ھي األصلية.
◙ “ا ْل َھا ِويَ ِة” .قد يكون ھذا تلميحا ً إلى أش  15 :14أو حز 20 :26؛ 8 :28؛ 14 :31؛ ،18 :32
 .24كانت ھذه تشير إلى عالم األموات )لو  .(23 :16بحسب الربانيين ،كان ھناك جزء بار يُدعى
 Paradiseوجزء شرير يُدعى  .Tartarusقد يكون ھذا صحيحا ً .كلمات يسوع ألحد اللصين
اللذين صُلبا معه في لو  34 :23يبدو أنھا تدل على معنى الجزء البار في مثوى األموات ألن يسوع
لم يرجع إلى السماء إال بعد  40يو ًم من الفصح .لدى قيامة يسوع أخذ الجزء البار من مثوى
األموات ) (sheolليكون معه .ولذلك يستطيع بولس اآلن أن يقول في  2كور  8 ،6 :5أن الغياب
عن الجسد يعني الحضور مع الرب .انظر الموضوع الخاص“ :أين ھم األموات؟" ،على .23 :16
فاندايك -البستاني16 :10 :
َ
"16اَلﱠ ِذي يَ ْس َم ُع ِم ْن ُك ْم يَ ْس َم ُع ِمنﱢي َوالﱠ ِذي يُرْ ِذلُ ُك ْم يُرْ ِذلُنِي َوالﱠ ِذي يُرْ ِذلُنِي يُرْ ِذ ُل الﱠ ِذي أرْ َسلَنِي«“.
 .16 :10رفض اإلنجيل ھو رفض ليسوع .ورفض يسوع ھو رفض لآلب ) 1يو  .(12 -10 :5إنه
ألمر في غاية األھمية أن ندرك الجالل والكرامة التي يتمتع بھا المؤمنون كشھود مسيحيين ):9
48؛ مت 40 :10؛ مر 37 :9؛ يو  .(20 :13ليس اإلنجيل رسالتنا بل ھو رسالة ﷲ .الناس ال
يرفضوننا بل يرفضون ﷲ.
فاندايك -البستاني20 -17 :10 :
ال لَھُ ْمَ » :رأَي ُ
ح قَائِلِينَ » :يَا َربﱡ َحتﱠى ال ﱠشيَا ِط ُ
ْت
"17فَ َر َج َع ال ﱠس ْبعُونَ بِفَ َر
ض ُع لَنَا بِا ْس ِمكَ ” .فَقَ َ
ين ت َْخ َ
ٍ
19
ب َو ُك ﱠل قُ ﱠو ِة
ار َ
ق ِمنَ ال ﱠس َما ِء .ھَا أَنَا أُ ْع ِطي ُك ْم س ُْلطَانا ً لِتَ ُدوسُوا ْال َحيﱠا ِ
ال ﱠش ْيطَانَ َساقِطا ً ِم ْث َل ْالبَرْ ِ
ت َو ْال َعقَ ِ
20
ض ُع لَ ُك ْم بَ ِل ا ْف َرحُوا بِ ْال َح ِريﱢ أَ ﱠن
اح ت َْخ َ
ْال َع ﱡد ِو َوالَ يَضُرﱡ ُك ْم َش ْي ٌءَ .ولَ ِك ْن الَ تَ ْف َرحُوا بِھَ َذا أَ ﱠن األَرْ َو َ
أَ ْس َما َء ُك ْم ُكتِبَ ْ
ت«“.
اوا ِ
ت فِي ال ﱠس َم َ
18

س ِمكَ !” .ھذا فعل مضارع مبني للمجھول باألسلوب
ار ﱡبَ ،حتﱠى ال ﱠ
ض ُع لَنَا بِا ْ
اطينُ ت َْخ َ
“ 17 :10يَ َ
شي َ ِ
الخبري .كان ھذا األمر مذھالً إلى السبعين ألنھم ما كانوا يتوقعون ذلك .لقد كان عالمة على أن قوة
وسلطة ﷲ في المسيح كانت قد نُقلت بشكل فعال إلى أتباعه ،وأن مملكة إبليس قد ھُزمت فعليا ً.
بالنسبة لكلمة “اسم” انظر الموضوع الخاص“ :اسم الرب" ،على 48. :9
س َما ِء” .ھذا فعل في زمن الماضي
“ 18 :10فَقَا َل لَ ُھ ْمَ :رأَ ْيتُ ال ﱠ
ق ِمنَ ال ﱠ
ش ْيطَانَ َ
ساقِطًا ِم ْث َل ا ْلبَ ْر ِ
المتصل يتبعه زمن الماضي البسيط .العبارة نجدھا فقط في إنجيل لوقا .كان ھناك الكثير من النقاش
حول ما تشير إليه ھذه العبارة بالضبط (1) :سقوط إبليس من السماء ،أو ) (2سقوط إبليس من
السلطة األرضية .انظر الموضوع الخاص“ :إبليس" ،على  .2 :4يبدو لي أن البند  2ھو األفضل
ألن السياق يرتبط في ھذه الرواية بمجملھا بطرد السبعين لألرواح.
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متى سقط إبليس من السماء؟ )انظر  2كور 4 :4؛ أف 2 :2؛  1بط 8 :5؛  1يو (19 :5
 -1قبل تك ) 1 :1السقوط المالئكي يسبق الخلق تاريخيا ً(
 -2بين تك  1 :1وتك ) 2 :1نظرية الفجوة(
 -3بعد أي ) 2 -1إبليس في السماء(
 -4بعد زك ) 2 -1 :3إبليس في السماء(
 -5االستعارات الموجودة في أش 16 -12 :14؛ حز ) 16 -12 :28ربما تشير إلى إبليس وقد
طُر َد من السماء بسبب كبريائه(.
 -6خالل حياة يسوع على األرض )مت 29 :12؛ يو 31 :12؛ (11 :16؛ وخاصة انتصاره
على تجارب إبليس ،لو 13 -1 :4
 -7خالل إرسالية السبعين )ھنا(
 -8بعد الجلجثة/القيامة )كول 15 :2؛  1كور (24 :15
 -9في المستقبل )رؤ (9 :12
 -10في كل مرة كانوا يطردون فيھا األرواح
يعتقد  ،F. F. Bruceفي كتابه  ،Answers to Questionsأن إبليس كان قد طُرد من السماء
إلى األرض كنتيجة فورية مباشرة لخدمة يسوع األرضية )ص .(228 .ھذه الفكرة نفسھا نجدھا
في  ،Hard Sayings of the Bibleص.466 -465 .
ويعتقد  ،George E. Laddفي كتابه  ،A Theology of the New Testamentأنھا
مجرد استعارة فقط لھزيمة إبليس في إرسالية السبعين ،ولكن ھالك إبليس النھائي أمر مستقبلي)
ص.(625 ،67 .
س ْل َ
ب َو ُك ﱠل قُ ﱠو ِة ا ْل َعد ﱢُو” .ھذا فعل تام مبني
طانًا لِتَدُو ُ
ْطي ُك ْم ُ
ت َوا ْل َعقَا ِر َ
سوا ا ْل َحيﱠا ِ
“ 19 :10ھَا أَنَا أُع ِ
ماض له نتائج باقية( .كانت ھناك عدة نظريات تتعلق بھذا
للمعلوم في األسلوب الخبري )حدث
ٍ
المرجع.
 -1أن الحيّات والعقارب ھي رموز لقوة الشرير
 -2أن ھذه إشارة إلى مز 14 -13 :91؛ رو 20 :16
 -3أنھا مرتبطة بمر  ،18 -17 :16والتي ھي إضافة في المخطوطة غير موحى بھا موجودة
في إنجيل مرقس.
من الواضح لي أن البند  1ھو المعنى الوحيد الممكن في ھذا السياق .إنھا حقيقة رائعة بالنسبة
لحياة المؤمنين وخدمتھم في عالم ساقط .انظر الموضوع الخاص“ :استخدام لوقا لكلمة سلطان
 ،"Exousiaعلى .2 :20
َي ٌء” .ھذا نفي مضاعف قوي .يجب تفسيره ھذا على ضوء نصوص العھد الجديد
◙ “ َوالَ يَ ُ
ض ﱡر ُك ْم ش ْ
األخرى .ولكنه يؤ ّكد حضور ﷲ وحمايته وتدبيره )انظر  1يو .(19 :5
عمل آخ ٍذ
َ “ 20 :10ول ِكنْ الَ تَ ْف َر ُحوا بِھ َذا” .ھذا أمر حاضر مع أداة نفي ،ما يعني عادة التوقف عن
ٍ
في الحدوث لتوه .عليه أال يفرحوا بقوة طرد األرواح التي يتمتعون بھا ،بل أن يبتھجوا )أمر حاضر
مبني للمعلوم( بحقيقة أن أسماءھم مكتوبة في سفر الحياة.
ي” .ھذا فعل أمر حاضر مبني للمعلوم .ھناك مكان للفرح المالئم.
◙ “بَ ِل ا ْف َر ُحوا بِا ْل َح ِر ﱢ
ت” .ھذا فعل تام مبني للمجھول في األسلوب الخبري )نتائج باقية(.
◙ “أَ ْ
س َما َء ُك ْم ُكتِبَتْ فِي ال ﱠ
اوا ِ
س َم َ
دانيال  10 :7ورؤ  12 :20تذكر السفرين اللذين ھما رمز ذاكرة ﷲ ومصير البشر .وھما:
 -1سفر الحياة )أولئك الذين يعرفون ﷲ ،خر 32 :32؛ مز 28 :69؛ أش 3 :4؛ دا 1 :12؛ لو
20 :10؛ فيل 3 :4؛ عب 23 :12؛ رؤ 5 :3؛ 8 :13؛ 8 :17؛ 15 :20؛ .(27 :21
 -2سفر األعمال )أعمال المخلّصين وغير المخلّصين ،مز 8 :56؛ 16 :139؛ أش 6 :65؛
مال (16 :3
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فاندايك -البستاني22 -21 :10 :
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ﱠ
"َ 21وفِي تِ ْلكَ السﱠا َع ِة تَھَلﱠ َل يَ ُسو ُ
ض ألنكَ أخفَيْتَ
وح َوقَ َ
ال» :أحْ َم ُدكَ أيﱡھَا اآلبُ َربﱡ ال ﱠس َما ِء َواألرْ ِ
ع بِالرﱡ ِ
ھَ ِذ ِه ع َِن ْال ُح َك َما ِء َو ْالفُھَ َما ِء َوأَ ْعلَ ْنتَھَا لِألَ ْ
ت ْال َم َس ﱠرةُ أَ َما َمكَ «.
ص َ
ال .نَ َع ْم أَيﱡھَا اآلبُ ألَ ْن ھَ َك َذا َ
ار ِ
طف َ ِ
22
ْر ُ
االب ُْن إِالﱠ اآلبُ
ي ِم ْن أَبِيَ .ولَي َ
َوٱ ْلتَفَتَ إِلَى تَالَ ِمي ِذ ِه َوقَ َ
ف َم ْن ھُ َو ِ
الُ » :كلﱡ َش ْي ٍء قَ ْد ُدفِ َع إِلَ ﱠ
ْس أَ َح ٌد يَع ِ
االب ُْن أَ ْن يُ ْعلِنَ لَهُ«“.
االب ُْن َو َم ْن أَ َرا َد ِ
َوالَ َم ْن ھُ َو اآلبُ إِالﱠ ِ
◙ .22 -21 :10ھذه لھا موازاتھا في مت  .27 -25 :11بما أن المفردات متشابھة جداً ،فقد تكون
ھذه تسبحة ليتورجية باكرة.
21 :10
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

وح"
سو ُع بِ ﱡ
"تَ َھلﱠ َل يَ ُ
الر ِ
وح"
سو ُع بِ ﱡ
"ا ْبتَ َھ َج يَ ُ
الر ِ

المشتركة
البولسية

:
:

وح القُدُس"
"اَبتَ َھ َج يَسو ُع بِ ﱡ
الر ِ
س"
"تَھلﱠ َل يَسو ُع في ﱡ
ح القُ ُد ِ
الرو ِ

ھناك عدة أشكال مختلفة من ھذه العبارة في تقليد المخطوطات اليونانية .سبب ذلك على
األرجح ھو أن ھذه العبارة غير مألوفة وفريدة“ ،تھلّل يسوع في )بـ( الروح القدس” .لسنا متأكدين
من النص األصلي بالضبط ،ولكن المعنى ال يتأثر .بسبب االنتصارات الروحية للسبعين على
األرواح النجسة ،تشجّع يسوع جداً وراح يحمد ﷲ اآلب.
◙ “أَ ْح َمدُكَ ” .ھذا حاضر متوسط خبري .تُستخدم ھذه الكلمة عدة مرات في األدب الحكمي للعھد
القديم بمعنى “يشكر” أو “يمدح” .الفعل في المبني للمتوسط في اللغة اليونانية الشعبية يعني يُقر،
يعترف عالنية )رو 11 :14؛ 9 :15؛ فيل 11 :2؛ رؤ .(5 :3
ض” .الحظ كيف أن يسوع يجمع بين حلول الرب/يھوه )اآلب،
◙ “أَيﱡ َھا
اآلبَ ،ر ﱡب ال ﱠ
ُ
س َما ِء َواألَ ْر ِ
ض( .انظر الموضوع الخاص:
انظر الموضوع الخاص على  (42 :22وسموه ) َربﱡ ال ﱠس َما ِء َواألَرْ ِ
“أسماء ﷲ" ،على  .68 :1ھذا الجمع بين المجد والقدرة والحميمية ھو ما يميز ﷲ جيداً في خبرة
البشر .قدرة ﷲ وجالله تتجلّيان في الطبيعة؛ ومحبته ورحمته تتجلّيان في المسيح.
ال” .في مت  18تشير ھذه بوضوح إلى المؤمنين الجدد .الحظوا أيضا ً استخدام يوحنا
◙ “األَ ْطفَ ِ
*
لعبارة “يَا أَوْ الَ ِدي" في  1يو ليصف المؤمنين .وھي تشير ھنا إلى تالميذ يسوع ،الذين ال يزالون
غير ناضجين من نواحي عديدة مختلفة.
س ﱠرةُ أَ َما َمكَ ” .اآلب يعلن الحقيقة للمؤمنين ليظھر لھم أن اإلنجيل ليس اكتشافا ً
ت ا ْل َم َ
ص َ
◙ “ھ َك َذا َ
ار ِ
بشريا ً وأنه ما من جسد )بشري( سيتمجد أمام ﷲ )أف  .(9 :2إنجيل ﷲ يستند فقط على شخصه
الذي ال يتبدل والمتميز بالنعمة والرحمة والرأفة وليس على إنجاز بشري أو أھلية بشرية من أي
مستوى كانت.
 .22 :10في اآلية  21يخاطب يسوع اآلب ،ولكن في اآلية  22يخاطب التالميذ .بسب ھذا االنتقال
المفاجئ غير المتوقع أضافت بعض المخطوطات اليونانية عبارة وصفية.
ي ِمنْ أَبِي” .ھذا موضوع متكرر في العھد الجديد )مت 27 :11؛ 18 :28؛
◙ “ ُك ﱡل ش ْ
َي ٍء قَ ْد ُدفِ َع إِلَ ﱠ
يو 35 :3؛ 3 :13؛ أف 22 -20 :1؛ كول 19 -16 :1؛ 10 :2؛  1بط  .(22 :3يسوع كان وكيل
اآلب في ) (1الخلق (2) ،الفداء ،و) (3الدينونة.
* “يَا أَوْ الَ ِدي “ :حرفيا ً “يا أبنائي الصغار المحبوبين”)) .فريق الترجمة((.
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س أَ َح ٌد يَ ْع ِرفُ َمنْ ُھ َو االبْنُ إِالﱠ
اآلب إِالﱠ االبْنُ ” .ھذا تأكيد الھوتي على أن
اآلبَ ،والَ َمنْ ھ َُو
ُ
ُ
◙ “لَ ْي َ
يسوع يعلن اآلب بشكل كامل ومكتمل )يو 14 :1؛ 10 -9 ،6 :14؛ 26 -25 :17؛ كول 15 :1؛
عب  .(3 :1وحده اإلعالن الشخصي يمكن ﷲ الشخصي بشكل كامل.
◙ “ َو َمنْ أَ َرا َد االبْنُ أَنْ يُ ْعلِنَ لَهُ” .تُظھر ھذه كيف أن الروح القدس واالبن يعلنان اآلب .البشر ال
يفھمون إلى أن تستيقظ قلوبھم وأذھانھم بعامل إلھي )يو 65 ،44 :6؛ .(2 :17
كلما يسوع ھذه في اآلية  20تبدو مشابھة جداً إلنجيل يوحنا )انظر Hard Sayings of
 ،the Bibleص .(380 -379 .ھذا دليل على أن يوحنا دون حقا ً كلمات يسوع .من التفاسير
المنطقية الجيدة للفرق بين كلمات يسوع المدونة في األناجيل اإلزائية وإنجيل يوحنا ھو أن يوحنا
يدون المحادثات الخاصة االنفرادية )اآلية  ،(23بينما األناجيل اإلزائية تدون التعليم العلني العام
)األمثال(.
فاندايك -البستاني24 -23 :10 :
24
23
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ﱠ
ُ
ُون التِي تَ ْنظ ُر َما تَ ْنظرُونَهُ ألنﱢي أقُو ُل لَ ُك ْم:
" َوٱ ْلتَفَتَ إِلَى تَالَ ِمي ِذ ِه َعلَى ا ْنفِ َرا ٍد َوقَ َ
ال» :طوبَى لِل ُعي ِ
يرينَ َو ُملُوكا ً أَ َرا ُدوا أَ ْن يَ ْنظُرُوا َما أَ ْنتُ ْم تَ ْنظُرُونَ َولَ ْم يَ ْنظُرُوا َوأَ ْن يَ ْس َمعُوا َما أَ ْنتُ ْم تَ ْس َمعُونَ
إِ ﱠن أَ ْنبِيَا َء َكثِ ِ
َولَ ْم يَ ْس َمعُوا«“.
َ “ 23 :10وا ْلتَفَتَ إِلَى تَالَ ِمي ِذ ِه َعلَى ا ْنفِ َرا ٍد َوقَا َل” .تُظھر ھذه العبارة حضور “الجموع" ،أو على
األقل السبعين .ال تخبرنا األناجيل دائما ً إلى من كان يسوع يوجّه كلماته.
◙ “طُوبَى” .ھذه غبطة/طوبى مثل مت  .12 -1 :5يعلن يسوع الفائدة من اختياره أن يعلن الحقائق
لتالميذه ،ھذه الحقائق التي ما كانوا ليستطيعون أن يعرفوھا لواله.
كان ھؤالء التالميذ قد رأوا وسمعوا أسرار ملكوت ﷲ .لقد عاشوا خالل ذروة وعود ﷲ
في العھد القديم .ما من نبي في العھد القديم كان يمكنه أن يفھم بشكل كامل مخطط ﷲ )عب 1 :1؛
 1بط  ،(12 -10 :1ولكن في يسوع صاروا )التالميذ( يفھمون اآلن )أع 23 :2؛ 18 :3؛ 28 :4؛
29 :13؛ كول 27 -26 :1؛ عب .(3 -2 :1
◙ “إِنﱠ أَ ْنبِيَا َء َكثِي ِرينَ َو ُملُو ًكا أَ َرادُوا أَنْ يَ ْنظُ ُروا َما أَ ْنتُ ْم تَ ْنظُ ُرونَ َولَ ْم يَ ْنظُ ُروا” .التوازي عند متى
يحوي “أنبياء وأبراراً” )مت  .(17 -16 :13وبالتأكيد فإن “الملوك” في لوقا يشيرون إلى ملوك
يھوذا األتقياء ،مثل داود ،وحزقيا ،ويُو ِشيﱠا.
إنه ليذھلني ويصدمني ويجعلني أتواضع أن أدرك أن المؤمنين في العھد الجديد يعرفون
عن مخطط ﷲ األبدي ومقاصده أكثر من أي شخص في العھد القديم )آدم ،نوح ،إبراھيم ،يعقوب،
موسى ،أشعياء ،الخ .(.وھنا يأتي السؤال“ :ما الذي سنصنعه بھذه المعرفة؟” مع النور تأتي
المسؤولية ).(48 -47 :12
فاندايك -البستاني37 -25 :10 :
26
25
ْ
َ
َ
َ
ﱢ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ال لَهَُ » :ما ھ َوُ
َ
" َوإِ َذا نَا ُمو ِس ﱞي قَا َم ي َُجرﱢ بُهُ قَائِالً» :يَا ُم َعل ُم َماذا أع َم ُل أل ِرث ال َحيَاة األبَ ِديﱠة؟” فق َ
27
ك
ال» :تُ ِحبﱡ الرﱠبﱠ إِلَھَكَ ِم ْن ُكلﱢ قَ ْلبِكَ َو ِم ْن ُكلﱢ نَ ْف ِس َ
اب َوقَ َ
وسَ .ك ْيفَ تَ ْق َرأُ؟” فَأ َ َج َ
َم ْكتُوبٌ فِي النﱠا ُم ِ
28
ب أَ َجبْتَ  .اِ ْف َعلْ ھَ َذا
َو ِم ْن ُكلﱢ قُ ْد َرتِكَ َو ِم ْن ُكلﱢ فِ ْك ِركَ َوقَ ِريبَكَ ِم ْث َل نَ ْف ِسكَ « .فَقَ َ
ال لَهُ» :بِالص َﱠوا ِ
30
29
اب يَسُو ُ
ع َوقَا َل:
ال ليَسُوعََ » :و َم ْن ھُ َو قَ ِريبِي؟« فَأ َ َج َ
فَتَحْ يَا«َ .وأَ ﱠما ھُ َو فَإ ِ ْذ أَ َرا َد أَ ْن يُبَرﱢ َر نَ ْف َسهُ قَ َ
»إِ ْن َس ٌ
ضوْ ا َوت ََر ُكوهُ بَ ْينَ
ص فَ َعرﱠوْ هُ َو َج ﱠرحُوهُ َو َم َ
َازالً ِم ْن أُو ُر َشلِي َم إِلَى أَ ِر َ
يحا فَ َوقَ َع بَ ْينَ لُصُو ٍ
ان َكانَ نِ 31
32
يق فَ َرآهُ َو َجازَ ُمقَابِلَهَُ .و َك َذلِكَ الَ ِويﱞ أَيْضا ً إِ ْذ
ض أَ ﱠن َكا ِھنا ً نَزَ َل فِي تِ ْلكَ
َح ﱟي َو َم ْي ٍ
ت .فَ َع َر َ
 33الطﱠ ِر ِ
34
ْ
ً
ً
ﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ان َجا َء َونَظ َر َو َجازَ ُمقابِلهَُ .ول ِك ﱠن َسا ِم ِريّا ُم َسافِرا َجا َء إِل ْي ِه َول ﱠما َرآهُ ت ََحننَ فتَق ﱠد َم
ص َ
َ
ار ِع ْن َد ال َم َك ِ
35
َ
َ
ً
ً
ُ
ْ
َ
َ
َ
ق َوا ْعتَنَى بِ ِهَ .وفِي
احاتِ ِه َو َ
ض َم َد ِج َر َ
َو َ
صبﱠ َعل ْيھَا زَ يْتا َوخَ ْمرا َوأرْ َكبَهُ َعلى دَابﱠتِ ِه َوأتَى بِ ِه إِلى فن ُد ٍ
ْ
َ
َ
ُ
ال لَهُ :ا ْعت َِن بِ ِه َو َم ْھ َما أَ ْنفَ ْقتَ أَ ْكثَ َر فَ ِعن َدْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ق َوق َ
َاري ِْن َوأ ْعطاھُ َما لِ َ
ضى أخ َر َج ِدين َ
ْال َغ ِد ل ﱠما َم َ
اح ِ
ص ِ
ب الفن ُد ِ
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36
ُوص؟” 37فَقَا َل» :ٱلﱠ ِذي
ار قَ ِريبا ً لِلﱠ ِذي َوقَ َع بَ ْينَ اللﱡص
ص َ
ُرجُو ِعي أُوفِيكَ  .فَأَيﱡ ھَ ُؤالَ ِء الثﱠالَثَ ِة ت ََرى َ
ِ
ال لَهُ يَسُو ُ
ع» :ٱ ْذھَبْ أَ ْنتَ أَيْضا ً َواصْ نَ ْع ھَ َك َذا«“.
صنَ َع َم َعهُ الرﱠحْ َمةَ” .فَقَ َ
َ

 .37 -25 :10ھذا الحوار والمثل عن السامري الصالح تتم مناقشته من وجھة نظر شرقية في كتاب
 ،Peasant Eyes Throughللكاتب  ،Kenneth Baileyص .56 -33 .إنه ألمر مفيد جداً أن
نسمح لثقافة الكاتب األصلي أن تنير النص.
وس ﱞي” .تشير ھذه إلى الكتبة )مر  (28 :12ومن مت  ،34 :22إلى الفريسي .تطور
◙“ 25 :10نَا ُم ِ
الكتبة خالل فترة النفي وحلوا محل الالويين كمفسرين للعھد القديم المكتوب والتقاليد الشفھية
)التلمود( إلى أن وصلوا إلى حالتھم الحالية.
كان من الممكن أن يكونوا صدوقيين أو فريسيين .معظمھم كانوا فريسيين في أيام يسوع.
وسيصبحون الربانيين ليومنا .انظر الموضوع الخاص“ :الكتبة" ،على .21 :5
◙ “قَا َم” .تُظھر ھذه أنھم كانوا في جلسة تعليم رسمية أمام يسوع.
◙ “يُ َج ﱢربُهُ” .ھذه الكلمة تشتمل على دوافع شريرة من جھة الناسخ/الكاتب؛ اآلية  29يبدو أنھا
تجسّد ھذه الحالة .تُستخدم ھذه الكلمة في العھد الجديد بمعنى “يُجرّب بشكل يؤدي إلى التھلكة”.
انظر الموضوع الخاص على .2 :4
◙ “ َما َذا أَ ْع َم ُل ألَ ِر َ
ث ا ْل َحيَاةَ األَبَ ِديﱠةَ؟” .ھذا يدل ضمنا ً على عمل واحد عظيم أو سلسلة من األعمال
البشرية .ھذا الرجل ،ومثل معظم اليھود في القرن األول )انظر  ،(18 :18كان يرتكز في الخالص
على األعمال والفضائل البشرية )حفظ الناموس الموسوي ،ال 5 :18؛ تث 26 :27؛ غل -1 :3
.(14
لوقا ،وإذ يكتب إلى اليونانيين ،يسأل عن الخالص بدالً من أعظم الوصايا في الناموس
اليھودي .بما أن جميع البشر خطاة )رو  ،(23 ،18 -9 :3فإنھم ال يستطيعون أن يخلصوا بأعمالھم.
وھنا تأتي حاسمة أساسية عطية ﷲ في موت وقيامة المسيح )رو 11 -6 :5؛ 23 :6؛ أف -8 :2
.(9
الحظوا أن يسوع ال يقول ھنا “آمن بي" ،ولكنه يصف كيف سيتصرف الشخص الذي آمن
بيسوع )مت  .(46 -31 :25كان اليھود يظنون أنھم أبرار أمام ﷲ بسبب نسبھم )ألنھم من نسل
إبراھيم( وإطاعتھم للناموس الموسوي وتفسيره في التقليد الشفھي .يحاول يسوع أن يھ ّز تفكير ھذا
الرجل بتسليط الضوء على “المحبة" ،األمر غير المتوقع ،المحبة الكبيرة.
◙ “ا ْل َحيَاةَ األَبَ ِديﱠةَ”ْ “ .ال َحيَاةَ األَبَ ِديﱠةَ” ھي وصف يستخدمه غالبا ً يوحنا ليصف الحياة في الدھر
الجديد ،نوع الحياة مع ﷲ .ھذا السؤال يُظھر أن ھذا الرجل كان فريسيا ً ألن الصدوقيين كانوا
ينكرون القيامة.لقد كان يفسر ھذه العبارة على ضوء خلفيته الخاصة ولذلك ،فإن الحياة األبدية كانت
استمراراً للنظام الحال.
◙
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:

الحياة

:

" َكيْفَ تَ ْق َرأُ"
" َكيْفَ تَ ْق َرأُھَا"

س ُرهُ"
المشتركة
" :كيفَ تُف ﱢ
البولسية
" :ماذا تَ ْقرأُ فِيه"
كان ھذا الرجل مفسّراً كتابيا ً متدرّبا ً متمرّساً ،ولذلك سأله يسوع عن فھمه الشخصي لھذا
السؤال .وبل وحتى إن يسوع يؤكد تفسيره .ھناك أمران مھمان ھنا:
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 -1يحتاج جميع المؤمنين ألن يكونوا قادرين على توثيق ما يؤمنون به من خالل الكتاب
المقدس ،وليس من ثقافتھم أو تقاليدھم أو التلقين الطائفي الذي تلقوه .ھذا الرجل
كان يعرف كتابه المقدس.
 -2رغم أنه كان باراً من ناحية الحق الالھوتي ،إال أنه كان يفوته األمر األكثر أھمية-
الخالص باإليمان بالمسيح.
س” .يشير ھذا إلى الناموس الموسوي )تكوين -تثنية( .كان كل
َ “ 26 :10ما ھ َُو َم ْكت ٌ
ُوب فِي النﱠا ُمو ِ
يھودي في فلسطين في القرن األول يذھب إلى مدرسة المجمع وھو طفل .وتلقى ھذا الرجل تدريبا ً
إضافيا ً في العھد القديم .لقد كان يعرف العھد القديم جيداً ،وخاصة كتابات موسى.
يسبر يسوع معرفته بينما يحاول ھو أن يجرّب يسوع.
موضوع خاص :الوصية العظمى
المقاطع الموازية عند مرقس ومتى مختلفة قليالً .دعوني أقتبس من تعليقي على متى ومرقس
)انظروا .(www.freebiblecommentary.org
مت  .38 -37 :22تُذكر أعظم وصية في تث  .5 :6ھناك اختالف طفيف بين النص العبري
الماسوري واقتباس يسوع ،ولكن الجوھر ھو نفسه .ھذه اآلية ال تتعلق بطبيعة اإلنسان الثنائية )عب
 (12 :4أو الثالثية ) 1تس  (25 :3بل بالحري تتناول موضوع اإلنسان كوحدة متكاملة )تك 7 :2؛
 1كور  :(45 :15كائن ذو فكر ومشاعر ،جسدي وروحي .صحيح أن البشر ،ولكونھم حيوانات
أرضية ،يعتمدون على ھذا الكوكب من أجل الزاد ،والماء ،والھواء ،وكل حاجات الحياة الحيوانية
األخرى لكي يبقوا على قيد الحياة .البشر أيضا ً كائنات روحية مرتبطة با والعوالم الروحية .ولكنه
تفسير خاطئ زائف أن نبني الھوتا ً على ھذه المواصفات المختلفة للطبيعة البشرية .المفتاح إلى ھذه
اآلية ھو كلمة “كل” التي تتكرر ثالث مرات ،وليس التمييز المفترض بين “القلب" ،و"النفس"،
و"الفكر”.
س َم ْع” .يقتبس يسوع من تث  ،5 -4 :6ولكن ليس من النص الماسوري أو
مرقس “ 29 :12ا ْ
السبعينية )الموازاة في مت  37 :22ھي أقرب إلى النص العبري الماسوري ،ولكن ليست نفسه
تماما ً( .اقتباس يسوع يضيف عبارة إلى كل من النص العبري الماسوري ونص السبعينية اليوناني.
ھذا االقتباس تماما ً ال نعرف من أي نص في العھد القديم ھو .تغير السبعينية الكلمة العبري
“القلب" ،إلى “الفكر” أو “الفھم” .ولكن ھذا االقتباس يضيف عبارة “من كل فكرك” إلى المفردات
الثالث )القلب ،والنفس ،والقدرة( في النص الماسوري والسبعينية .الكتاب المقدس األورشليمي يميز
ذلك ولكن دون أن يعتبر العبارة من خارج العھد القديم )أي ال يضعھا بأحرف مائلة( .من الالفت أن
المخطوطة اليونانية ) Dأي  (Bezaeالمكتوبة باألحرف الكبيرة ،والتي تعود إلى القرن الخامس،
تحذف عبارة “ومن كل فكرك” كليا ً .لعل ھذا يعكس األصل ألن غيابھا يتماثل مع رد الكاتب في
اآلية  .33في الموازاة عند متى )أي  (32 :22يقتبس متى عن يسوع قولهِ “ :م ْن ُكلﱢ قَ ْلبِكَ َو ِم ْن ُك ﱢل
نَ ْف ِسكَ َو ِم ْن ُكلﱢ فِ ْك ِركَ ” .وھنا العبارة العبرية “ َو ِم ْن ُكلﱢ قُ ْد َرتِكَ ” نجدھا محذوفة .إنه أمر مدھش أن
العبارات عند مرقس ومتى ال تتفق مع بعضھما ومع كل من النص الماسوري والسبعينية .وھذا
خير مثال على االرتخاء في العديد من اقتباسات العھد القديم التي نجدھا في العھد الجديد )حتى تلك
المنسوبة إلى يسوع( .وھنا تكون الدقة أمراً مستحيالً .تعكس جميعھا )أي السبعينية ،متى ومرقس(
المعنى العام من االقتباس المأخوذ عن موسى.
ھذا النص من العھد القديم )أي تث  (5 -4 :6يُدعى صالة الـ  ،Shemaوالتي ھي الكلمة
العبرية “اسمع” .وھي تعني أن تسمع لكي تفعل .لقد صارت التأكيد اليھودي على التوحيد .لقد كانت
ت.
تُتلى ھذه الصالة من قِبل اليھود المخلصين يوميا ً وفي كل سب ٍ
ھناك نصوص أخرى تدل على وحدة وفرادة ﷲ في كتب األنبياء ،ولكن ھذه تُوجد في كتابات
لزمةٌ لكل مستمعي يسوع )أي الصدوقيين والفريسيين(.
موسى )أي ،تكوين -تثنية( ولذلك فھي ُم ِ
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ب إِل َھكَ ” .ھذه من تث  ،5 -4 :6التي تُدعى ") Shemaيسمع لكي
اب َوقَا َل :ت ُِح ﱡب ال ﱠر ﱠ
◙ “فَأ َ َج َ
يفعل"( .ربما كان يشير ھذا الرجل إلى تميميته ،التي تحوي ھذه اآلية .إنھا تظھر أن التركيز
الرئيسي ھو على موقف االلتزام والتعھد لدينا نحو ﷲ الذي يشتمل على كليتنا.
س َك” .ھذا اقتباس عن ال  18 :19في السبعينية .لقد ربط يسوع الحقيقة الالھوتية
◙ “ َوقَ ِريبَكَ ِم ْث َل نَ ْف ِ
بمطالب التطبيق العملي واألخالقي .يستحيل على اإلنسان أن يحب ﷲ ويكره أولئك الذين ُخلقوا
على صورته ) 1يو 11 -9 :2؛ 15 :3؛ .(20 :4
يستحيل أن تحب قريبك )أي أخيك في العھد( كنفسك إن كنت ال تحب نفسك .ھناك محبة
للذات مقبولة مالئمة تستند على أولوية محبة ﷲ للبشر .نحن خليقته ،مصنوعين على صورته )تك
 .(27 ،26 :1يجب أن نبتھج بما أعطيناه ونقبل تشكيلنا الجسدي ،والفكري ،والنفسي )مز .(139
إن انتقدنا أنفسنا فإننا إنما ننتقد خالقنا .ﷲ يستطيع أن يحول حالتنا الساقطة إلى انعكاس لمجده )أي
التشبه بالمسيح(.
تشترط المسيحية تعھد والتزام إيمان شخصي نحو ﷲ من خالل المسيح .إنھا تبدأ بقرار
إرادي فردي بالتوبة واإليمان .ولكنھا تتطور في خبرة عائلية )ھامة جداً في الثقافة الشرقية( .لقد
أُعطينا مواھب ألجل الخير العام )1كور  .(7 :12نحن جزء من جسد المسيح .طريقة معاملتنا
لآلخرين تُظھر تكرسنا الحقيقي للمسيح .الوحدة بين ﷲ والبشر المخلوقين على صورة ﷲ وشبھه
تتطلب تجاوبا ً مالئما ً مع ﷲ ونحو بقية البشر )وخاصة أولئك الذين ھم من بيت اإليمان(.
“ 28 :10اِ ْف َع ْل ھ َذا” .ھذا فعل أمر حاضر مبني للمعلوم .يجب أن نتصرف بناء على فھمنا لحق ﷲ
وإرادته .تذكروا أن يسوع كان يتكلم إلى ناسخ/كاتب.
◙ “فَت َْحيَا” .ليس ھذا تأكيداً من يسوع على إمكانية البر باألعمال ،بل رداً يتكيف مع فھم اإلنسان
للعھد القديم )حز  .(11 :20ألجل فھم العھد الجديد لمكانة الناموس الموسوي في الخالص انظروا
غل  14 -6 :3ورو  .21 -20 :3العھد الجديد في إر  34 -31 :31ھو عھد داخلي ،يستند على
الرحمة ،وليس عھداً يستند على اإلنجاز .لم يكن البشر قادرين على اختيار الصح وتجنب الشر )رو
 .(23 ،18 -9 :3العظة على الجبل تطور إنجاز العھد القديم إلى موقف ،ومع ذلك تبقى تتطلب
القداسة )مت  .(48 :5الحقيقة األولى في اإلنجيل ھو عجز البشر وحاجاتھم الروحية )رو -9 :3
 .(18المرء يحتاج إلى مخلّص فقط عندما يدرك حاجته.
َ “ 29 :10منْ ھ َُو قَ ِريبِي؟” .كان ھذا سؤاالً مثيراً للجدل في اليھودية .وعلى األغلب كان القريب
ھو اليھودي فقط ،وغالبا ً ما يكون فقط يھوديا ً معينا ً.
سانٌ ” .المعنى الضمني كان يھودي .من أجل دليل إلى تفسير األمثال ،انظر األفكار
“ 30 :10إِ ْن َ
السياقية في األصحاح  ،8الفقرة ب.
يحا” .دعا جيروم ھذا الطريق بـ “الطريق الدامية” وذلك بسبب العنف الذي
◙ “أُو ُر َ
شلِي َم إِلَى أَ ِر َ
كان يحدث في معظم األحيان ھناك .كانت ھذه رحلة مسافتھا  17ميالً وفيھا انحدار بمقدار 3000
قدما ً.
ي” .ھؤالء القادة الدينيون كانوا يخافون ) (1من اللصوص؛ ) (2من
َ “ 32 -31 :10كا ِھنًا ....الَ ِو ﱞ
التنجس )ال  21وعد (11 :19؛ ) (3من التورط؛ ) (4من قيود المواعيد.
سا ِم ِريًّا” .لقد صدم يسوع حقا ً ھؤالء اليھود باستخدام الشخص السامري المكروه كبطل
َ “ 33 :10
للمثل .كان السامريون نصف يھود ونصف وثنيين ،نشأوا عن سياسات االستيطان في السبي
األشوري لألسباط العشر الشمالية في عام  722ق.م) .أي سقوط السامرة( .لقد بنوا ھيكالً منافسا ً
)جبل جرزيم( ونصا ً منافسا ً )التوراة السامرية(.
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“ 34 :10زَ ْيتًا َو َخ ْم ًرا” .كانت تلك ھي األدوية المستخدمة في ذلك العصر ،الزيت لتليين الجلد،
والخمر ،لطبيعته الكحولية ،لقتل اإلصابة والعدوى.
◙ “أَتَى بِ ِه إِلَى فُ ْندُق” .ھناك بقايا في علم اآلثار اليوم عن مجمعين كان يش ّكالن محطتي توقف
للقوافل في منتصف الطريق تقريبا ً بين أورشليم وأريحا.
ِ “ 35 :10دينَا َر ْي ِن” .كان الدينار أجرة اليوم للعامل أو الجندي .وكان ھذا المقدار من المال كافيا ً
لتغطية تكاليف السكن والطعام لمدة  14يوما ً.
◙ “ ِع ْن َد ُر ُجو ِعي أُوفِي َك” .من الواضح أن ھذا الرجل كان نزيالً دائما ً اعتياديا ً في ذلك المكان.
عنايته واھتمامه كانا مطردين ودؤوبين.
 .36 :10ھا ھنا الفكرة المفتاح للمثل وجواب يسوع على سؤال ھذا الرجل في اآلية .29
صنَ َع َم َعهُ ال ﱠر ْح َمةَ” .لم يستطع الناسخ/الكاتب أن يحمل نفسه على قول
“ 37 :10الﱠ ِذي َ
“السامري”.
اصنَ ْع ھ َك َذا” .ھا ھنا فعل أمر حاضر متوسط )مجھول الصيغة معلوم
ضا َو ْ
◙ “ ْاذھ َْب أَ ْنتَ أَ ْي ً
المعنى( وأمر حاضر مبني للمعلوم .ھذه اآلية مرتبطة سياقيا ً باآلية .28
ھذا االمتداد لمفھوم “القريب” من “شريك العھد” في العھد القديم )أي األخ في اليھودية(
إلى السامري المكروه كان وال بد صادما ً لھذا الناموسي/الناسخ/الكاتب .ومع ذلك ،فإن ھذا االمتداد
نفسه ھو الذي ميز تعليم يسوع )وتأكيد لوقا( .تصنيف الفئات في العھد القديم استناداً إلى تأكيدات
قومية وعرقية يمتد إلى مجاالت كونية .النموذج الجديد ھو المؤمن مقابل غير المؤمن ،وليس
اليھودي مقابل اليوناني )انظر رو 22 :3؛ 12 :10؛  1كور 13 :12؛ غل 28 :3؛ كول .(11 :3
ما من كاتب في العھد الجديد يؤكد على وعود في العھد القديم تستند على قوميات أو عرق أو
جغرافيا.
ما عادت أورشليم مدينة في فلسطين ،بل ھي “أورشليم الجديد” النازلة من السماء إلى
أرض ُخلقت من جديد )رؤ  .(2 :21الدھر الجديد ما عاد يھوديا ً .واإلنجيل ليس عن إسرائيل بل
عن يسوع.
فاندايك -البستاني42 -38 :10 :
39
ُ
"َ 38وفِي َما ھُ ْم َسائِرُونَ َدخَ َل قَرْ يَةً فَقَبِلَ ْتهُ ا ْم َرأَةٌ ا ْس ُمھَا َمرْ ثَا فِي بَ ْيتِھَاَ .و َكان ْ
َت لِھَ ِذ ِه أ ْخ ٌ
ت تُ ْدعَى َمرْ يَ َم
َت تَ ْس َم ُع َكالَ َمهَُ 40 .وأَ ﱠما َمرْ ثَا فَ َكان ْ
ت ِع ْن َد قَ َد َم ْي يَسُو َع َو َكان ْ
الﱠتِي َجلَ َس ْ
َت ُمرْ تَبِ َكةً فِي ِخ ْد َم ٍة َكثِي َر ٍة
41
ت َوقَالَ ْ
فَ َوقَفَ ْ
اب
ت» :يَا َربﱡ أَ َما تُبَالِي بِأ َ ﱠن أُ ْختِي قَ ْد ت ََر َك ْتنِي أَ ْخ ِد ُم َوحْ ِدي؟ فَقُلْ لَھَا أَ ْن تُ ِعينَنِي!« فَأ َ َج َ
42
يَسُو ُ
اح ٍد.
ير ٍة َولَ ِك ﱠن ْال َح َ
ور َكثِ َ
ع َوقَ َ
اجةَ إِلَى َو ِ
ال لَھَاَ » :مرْ ثَا َمرْ ثَا أَ ْن ِ
ت تَ ْھتَ ﱢمينَ َوتَضْ طَ ِربِينَ ألَجْ ِل أُ ُم ٍ
َار ْ
فَ ْ
يب الصﱠالِ َح الﱠ ِذي لَ ْن يُ ْنزَ َع ِم ْنھَا«“.
ص َ
اخت َ
ت َمرْ يَ ُم النﱠ ِ
سائِ ُرونَ ” .ھذه ھي الطريقة التي يبني بھا لوقا ھذا القسم من إنجيله .يسوع
َ “ 38 :10وفِي َما ُھ ْم َ
سائر إلى مصيره اإللھي في أورشليم )انظر 57 ،56 ،51 :9؛ 38 :10؛ 22 :13؛ 11 :17؛ :18
35 ،31؛ .(11 ،1 :19
◙ “قَ ْريَةً” .نعلم من يوحنا  1 :11أن القرية ھي بيت عنيا ،التي تبعد ميلين فقط من أورشليم على
جبل الزيتون على الطريق إلى أريحا.
◙ “ َم ْرثَا” .ھذا االسم يعني في اآلرامية “سيّدة" ،أي مؤنث “سيّد”.
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◙ “قَبِلَ ْتهُ فِي بَ ْيتِ َھا” .كانت مرثا تتصرف على أنھا رأس البيت .من الواضح أن لعازر لم يكن في
المنزل .لقد كان أمراً معتاداً عند القرويين حول أورشليم أن يستقبلوا حجّاجا ً في بيوتھم خالل أيام
العيد .في أوقات معينة خالل السنة كان عدد سكان المدينة المقدسة يتضخم إلى ضعفين أو ثالثة من
حجمه الطبيعي .ولم تكن تتوافر وسائل راحة.
َ “ 39 :10م ْريَ َم” .ھذا االسم في العبرية ،مريم ،الذي يعني “ال ُمر” )انظر راعوث .(20 :1
سو َع” .ال بد أن جمعا ً تبع يسوع إلى بيت عنيا .لم يكن أمراً اعتياديا ً أن يعلّم
ستْ ِع ْن َد قَ َد َم ْي يَ ُ
◙ “ َجلَ َ
رباني النساء )وھذا مثال آخر على فكر لوقا الشمولي( .استفادت مريم من المناسبة لتتعلم“ .الجلوس
ﱞ
ّ
عند القدمين” كان كلمة عامة تدل على حاالت التعلم )أع .(3 :22
َ “ 40 :10كانَتْ ُم ْرتَبِ َكةً” .من الواضح أن كال المرأتين كانتا جالستين لتستمعان .بقيت مريم
تصغي ،ولكن طبيعة مرثا جعلتھا تھتھم بأمر واجب الضيافة.
ار ﱡب ،أَ َما تُبَالِي” .اھتاجت مرثا ثم المت شقيقتھا ومن ثم يسوع .السؤال يتوقع جوابا ً باإليجاب.
◙ “ي َ َ
◙ “ت ََر َك ْتنِي أَ ْخ ُد ُم َو ْح ِدي” .كانت مرثا ھي األخت األكبر.
◙ “قُ ْل لَ َھا أَنْ تُ ِعينَنِي” .ھذا فعل أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم.
ير ٍة” .ليس األمر أن اھتمام مرثا كان غير مالئم،
ت تَ ْھتَ ﱢمينَ َوت ْ
َضطَ ِربِينَ ألَ ْج ِل أُ ُمو ٍر َكثِ َ
“ 41 :10أَ ْن ِ
بل الحقيقة أن موقفھا واھتمامھا وقلقھا كان مبالغا ً فيھا .لقد فاتتھا الدقيقة التي تعادل عمراً بأكمله
بسبب اھتماماتھا اليومية.
 .42 :10ربما استخدم يسوع استعدادات مرثا المتقنة للعشاء كاستعارة على أولويات الحياة.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

اح ٍد"
" َول ِكنﱠ ا ْل َح َ
اجةَ إِلَى َو ِ
اح ٍد"
" َول ِكنﱠ ا ْل َح َ
اجةَ ھي إِلَى َو ِ
الحاجةَ إلى شي ٍء واح ٍد"
"م َع أنﱠ
َ
قليل ،بل إلى واحد"
"وإِنﱠما
َ
الحاجةُ إلى ٍ

السؤال ھو :ما ھو ھذا “األمر” الواحد ال ُمشار إليه؟ يمكن أن يكون وجبة طعام بسيطة إزاء وليمة
فاخرة ،أو يمكن أن يشير إلى زيارة يسوع وتعليمه .بقية اآلية تدل على أن المعنى المقصود ھو
الخيار الثاني.
ھناك عدة اختالفات نصية طفيفة تتعلق بھذه العبارة التي يقولھا يسوع .تضيف المخطوطات
اجةَ إِلَى حفنة من األشياء”.
 ، L،B،!،P3عبارة“ :ل ِك ﱠن ْال َح َ
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األولويّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
 -1لماذا يُعتبر ھذا ال َمثَ ُل في غاية األھمية؟
 -2ھل أجاب يسوع على أسئلته )أسئلة الناموسي(؟
 -3كيف ترتبط المحبة بالخالص؟
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ﻟﻮﻗﺎ  -اﻷﺻﺤﺎح 11
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
الصالة الرﱠبانية
الصالة
13 -1 :11
13 -1 :11
يسوع وبعلزبول
يسوع وبَعلزَبول
23 -14 :11
28 -14 :11
الروح
عودة
آية يونان
النجس
28 -24 :11
32 -29 :11
الجموع يطلبون
العين مصباح الجسد
آية
32 -29 :11
36 -33 :11
مصبا ُح
العين
توبيخ الفريسيين والكتبة
الجسد
36 -33 :11
54 -37 :11
يوبخ
يسوع
الفريسيين ومعلمي
الشريعة
54 -37 :11

المشتركة
الصالة الربـية
13 -1 :11
يسوع وبعلزبول
23 -14 :11
عودة الروح النجس

البولسية
صالة البشرية
4 -1 :11
شروط الصالة ومفعولھا
13 -5 :11
يسوع وبعل زبول

26 -24 :11
السعادة الحقيقة

26 -14 :11
سر السعادة الحقة

28 -27 :11
الجموع يطلبون آية

28 -27 :11
آية يونان

32 -29 :11
نور الجسد

36 -29 :11
الفريسيين
رياء
وكبرياؤھم

36 -33 :11
يوبخ
يسوع
الفريسيـين ومعلمي
الشريعة
54 -37 :11

54 -37 :11

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األولويّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
أفكار سياقية على 4 -1 :11
ھناك عدة اختالفات نصية جزئية طفيفة في لو ) 4 -1 :11وكذلك في كل
أ-
األصحاح( الذي يحاول أن يُناغم صالة يسوع في ھذا السياق مع مت :6
 ،13 -9التي كانت تستخدمھا الكنيسة ليتورجيا ً في البدايات الباكرة.
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ال يزال أمراً مدھشا ً للقرّاء والمفسرين المعاصرين مدى االختالف بين الروايات
ب-
األناجيل اإلزائية حول حياة يسوع وتعاليمه .روايات شھود العيان ھذه )أي
مرقس من بطرس ،ولوقا من مقابالت أو وثائق مكتوبة من شھود عيان(
تثبتھا االختالفات نفسھا .لدينا ما قاله يسوع باألساس ولكن ليس نفس
الكلمات.
ج -عقيدة الوحي تغطي التغاير الذي نجده داخل األناجيل األربعة .تذكروا أن األناجيل ھي
كتيبات عن الخالص ،وليست سيراً ذاتية أو كتبا ً تاريخية غربية معاصرة .يجب أن نكون
قانعين بموثوقية الروايات المختلفة.
ّ
ّ
د -من  3 :5يبدو أن يوحنا المعمدان كان قد علم تالميذه أن يصلوا بنموذج صالة معين.
وھنا يسوع أيضا ً يضع نموذجا ً للصالة )حاضر متوسط ]مجھول الصيغة معلوم المعنى[
فيه احتمالية( .العناصر المختلفة في ھذه الصالة التي كان ينبغي تكرارھا في صالة عادية،
وليس بالضرورة ترديد نفس الكلمات.
 -1شخصية ﷲ المتجلّية
 -2حكم ﷲ المتزايد
 -3مغفرة ﷲ األكيدة
 -4حضور ﷲ الفعّال
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني4 -1 :11 :
1
صلﱢ َي َك َما َعلﱠ َم يُو َحنﱠا
اح ٌد ِم ْن تَالَ ِمي ِذ ِه» :يَا َربﱡ َعلﱢ ْمنَا أَ ْن نُ َ
ض ٍع لَ ﱠما فَ َر َغ قَ َ
" َوإِ ْذ َكانَ ي َ
ال َو ِ
ُصلﱢي فِي َموْ ِ
2
ت لِيَتَقَ ﱠد
ت َملَ ُكوتُكَ
ال لَھُ ْمَ » :متَى َ
أَيْضا ً تَالَ ِمي َذهُ« .فَقَ َ
س ا ْس ُمكَ لِيَأْ ِ
اوا ِ
صلﱠ ْيتُ ْم فَقُولُوا :أَبَانَا الﱠ ِذي فِي ال ﱠس َم َ
ِ
ضُ 3 .خ ْب َزنَا َكفَافَنَا أَ ْع ِطنَا ُك ﱠل يَوْ ٍم َ 4وٱ ْغفِرْ لَنَا َخطَايَانَا
لِتَ ُك ْن َم ِشيئَتُكَ َك َما فِي ال ﱠس َما ِء َك َذلِكَ َعلَى األَرْ ِ
ير«“.
ألَنﱠنَا نَحْ ُن أَيْضا ً نَ ْغفِ ُر لِ ُكلﱢ َم ْن ي ُْذنِبُ إِلَ ْينَا َوالَ تُ ْد ِخ ْلنَا فِي تَجْ ِربَ ٍة لَ ِك ْن نَجﱢ نَا ِمنَ ال ﱢشرﱢ ِ
ض ٍع” .يدون لوقا في معظم األحيان صالة يسوع قبل كل حدث مھم أو
“ 1 :11إِ ْذ َكانَ يُ َ
صلﱢي فِي َم ْو ِ
تعاليم .ھذا التأكيد على الصالة فريد عند لوقا )رغم أن مرقس يذكرھا مرتين ،انظر 35 :1؛ :6
 .(46ومتى يدون أن يسوع يقول لتالميذه أن يصلّوا ،ولكنه ال يذكر صالة يسوع على نفس المقدار
كما لوقا.
◙ “لَ ﱠما فَ َر َغ” .كانت حياة الصالة العادية عند يسوع تؤثر على الرسل وتثير اھتمامھم .لقد كانت
مصدر شركته وعالقته الحميمة مع اآلب .قوة يسوع وسلطانه ورسالته كانت تأتي من ھذه العالقة
وفوضت إلى التالميذ ھذه القوة والسلطان والرسالة ،ولكن لكي يحققوا مھمتھم ،كانوا ھم
الحميمة .ﱢ
أيضا ً في حاجة إلى شركة يسوع مع اآلب .وھذا يحدث فقط باإليمان من خالل الصالة.
صلﱢ َي” .ھذا فعل أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .كان ھؤالء التالميذ يشعرون
◙ “ َعلﱢ ْمنَا أَنْ نُ َ
بحاجة ماسة إلى ھذا المطلب .لقد كانوا يحتاجون إلى السالم والھدوء الذي عند يسوع.
ضا تَالَ ِمي َذهُ” .نعلم من يو  40 -29 :1أن بعض تالميذ يسوع كانوا قبالً تالميذ
وحنﱠا أَ ْي ً
◙ “ َك َما َعلﱠ َم يُ َ
ليوحنا.
ّ
لقد كانت مھمة المعلم )الربّاني( أن يدرب أتباعه بكل الطرق والحقائق الضرورية ليقوموا
بمھمتھم بشكل مستقل في زمن ما في المستقبل ) .(33 :5الصالة تؤسس إتّكاالً على اآلب يدوم مدى
الحياة .كان ھذا المفتاح إلى رسالة يسوع على األرض ).(24 -21 :10
صل ﱠ ْيتُ ْم فَقُولُوا” .يبدو أن موقف المرء أھم من الكلمات التي يرددھا ،وعلى
“ 2 :11فَقَا َل لَ ُھ ْمَ :متَى َ
كل حال ،فإن أسلوب صياغة المفردات المعين ھذا يدل على صيغة يمكن أن تكرر )مت .(9 :6
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تدوين لوقا لھذه الصالة أقصر من متى )مت  .(13 -9 :6على األرجح أن يسوع كرر تعاليمه حول
ھذا الموضوع في عدة مناسبات وإلى جماعات مختلفة.
◙ “أَبَانَا” .استھ ّل العھد القديم استخدام االستعارة العائلية الحميمة كآب.
 -1تستخدم المقاربة في مخاطبة ﷲ كآب في التثنية )31 :1؛ .(6 :32
 -2ھذه المقاربة التشابھية نجدھا أيضا ً في مز  13 :3وتتطور في مز ) 5 :68أبو اليتامى(.
 -3يُوصف شعب إسرائيل غالبا ً على أنه “ابن” الرب )ھو 1 :11؛ مل .(17 :3
 -4لقد كان ھذا االستخدام شائعا ً عند األنبياء )أش 2 :1؛ 8 :63؛ إسرائيل كابن ،وﷲ كآب،
16 :63؛ 8 :64؛ إر 19 ،4 :3؛ .(9 :31
تكلم يسوع باآلرامية ،ما يعني أن المواضع الكثيرة التي نجد فيھا كلمة “آب” باليونانية
) (Paterتعكس الكلمة اآلرامية ) .(36 :14) (Abbaھذه الكلمة العائلية “بابا” تعكس حميمية
العالقة بين يسوع واآلب؛ وإعالنه ھذا ألتباعه يُشجعنا أيضا ً على عالقة حميمية مع اآلب .لقد
كانت كلمة “اآلب” التي يطلقونھا على الرب/يھوه تُستخدم بتحفظ في العھد القديم )وقلّما كانت
تُستخدم في األدب الرباني( ،ولكن يسوع يستخدمھا في أغلب األحيان وبشكل واسع .إنه إعالن
كبير عن عالقتنا الجديدة مع ﷲ بالمسيح .السماء ھي خبرة عائلية.
ھناك عدة مخطوطات يونانية قديمة مكتوبة باألحرف الكبيرة تب ّدل كلمة “أبانا” )المخطوطات
ت” )المخطوطات
اوا ِ
 (L،B،!،P75إلى العبارة التي نجدھا في مت “ ،9 :6أَ َبانَا الﱠ ِذي فِي ال ﱠس َم َ
 .(W،D،C،Aيعطي  UBS4نسبة أرجحية عالية وأكيدة للقراءة القصيرة .إن تحرير لوقا
للصالة الربية مكثّف بشكل أكبر.
س” من الجذر “ليكن
سا ْ
◙ “لِيَتَقَ ﱠد ِ
س ُمكَ ” .ھذا فعل أمر حاضر مبني للمجھول .تأتي كلمة “لِيَتَقَ ﱠد ِ
مق ّدسا ً” )انظر الموضوع الخاص“ :القدوس" ،على  (35 :1وتشير إلى شخص ﷲ ) 2مل :19
22؛ مز 22 :71؛ 41 :78؛ 18 :89؛ أش 4 :1؛ ] 23 :29تُستخدم  28مرة في أشعياء[( .إنه
منفصل عن الشر .ھذه الكلمة غالبا ً ما استُخدمت في السبعينية.
 -1عن األشياء ،تك 3 :2؛ عا 12 :2
 -2عن الناس
البِكر ،خر 12 ،2 :13
أ-
إسرائيل ،خر 14 :19
ب-
ج -الكھنة ،خر 22 :19؛ 21 :29؛  2أخ 18 :26
د -الالويين ،نح 47 :12
ت َملَ ُكوتُكَ ” .ھذا فعل أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم يشير إلى ملك ﷲ على قلوب البشر
◙ “لِيَأْ ِ
اآلن والذي سيُكمل يوما ً ما على كل األرض .ھذا تأكيد أخروي )انظر الموضوع الخاص“ :ملكوت
ﷲ" ،على  .(21 :4ملكوت ﷲ يتم الكالم عنه في األناجيل اإلزائية على أنه:
ماض )لو (28 :13
-1
ٍ
 -2حاضر )لو 21 :17؛ مت 17 :4؛ (28 :12
 -3مستقبلي )لو 2 :11؛ مت (10 :6
ْطنَا ُك ﱠل يَ ْو ٍم” .ھذا فعل أمر حاضر مبني للمعلوم .نجد في الموازاة عند متى فعل أمر
“ 3 :11أَع ِ
ماض بسيط مبني للمعلوم.
ٍ
ّ
تُشدد اآلية  3على اتكالنا اليومي الدؤوب على ﷲ.
ھذا أحد األمثلة عما يؤكده الالھوتيون المعاصرون بأن لوقا لديه فكر أخروي مع ّدل
يتصور مجيئا ً ثانيا ً مؤجالً .والجدال يدور على النحو التالي :متى يستخدم الماضي البسيط ،ما يدل
على المنح لمرة واحدة ونھائية )أي التحقيق األخروي( ،ولكن لوقا يستخدم المضارع ،ما يدل على
منح عادي )يومي( عبر الزمن .قد يكون ھذا صحيحا ً .وإن بولس ،صديق لوقا ورفيقه في العمل
ثان مؤجل في  2تسا )أحد أسفار بولس الباكرة(.
اإلرسالي ،يؤكد أيضا ً على مجيء ٍ
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◙ “ ُك ﱠل يَ ْو ٍم” .يستخدم لوقا العبارة ) (kath’ hēmeranفي معظم األحيان )23 :9؛ 3 :11؛ :16
19؛ 47 :19؛ 53 :22؛ أع 47 ،46 :2؛ 2 :3؛ 11 :16؛  .(11 :17إنھا تشير إلى عمل متكرر.
◙ “ َكفَافَنَا” .الكلمة اليونانية المترجمة في العربية ھنا “كفافنا” تعني أصالً “يومي” )(epiousios
وال نجدھا إال ھنا فقط وفي مت  .11 :6تُستخدم في إشارة إلى سيّد يعطي عبداً ما يكفي من الطعام
لينجز المھمة المخصصة له لذلك اليوم )بردية  Koineالتي ُوجدت في مصر( .يبدو أن التركيز ھنا
ھو على ما يلي:
 -1حاجة المؤمنين لإلتّكال على ﷲ بشكل مطرد دائم
ً
 -2إعالة ﷲ لنا على أساس يومي )استخدام المصطلح اليوناني( ،وليس تدبيرا لمرة واحدة
ونھائية .ھذه الكلمة يمكن أن تحمل أيضا ً تأكيداً أخرويا ً على “خبز المستقبل أو
الدھر الجديد” .وھذا يعني أن الملكوت حاضر اآلن في المؤمنين )وھذا يشابه
مفھوم “الحياة األبدية” اآلن( .وھنا المشا ّدة في تعليم يسوع عن الملكوت “الحاضر
ومع ذلك المستقبلي”.
◙ “ ُخ ْبزَ نَا” .كانت ھناك عدة نظريات تتعلق بمعنى ھذه الكلمة في ھذا السياق:
 -1الخبز المادي
 -2خبر اإلفخارستيا )أع (46 :2
 -3الخبز كإشارة إلى كلمة ﷲ )مت 4 :4؛ لو (4 :4
 -4يسوع نفسه )يو (58 ،51 ،48 ،41 :6
 -5الخبز المسياني )لو (15 :14
يبدو لي أن المعنى الحرفي ھو األفضل ھنا ،ولكنھا تُستخدم لإلشارة إلى التدبير اإللھي لجميع
حاجات المؤمنين اليومية.
َ “ 4 :11وا ْغفِ ْر لَنَا َخ َ
طايَانَا” .ھذا فعل أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .يبدو أن ھذه تشير
نجز في المسيح في حياة المؤمنين )التبرير والتقديس األوليين( وأيضا ً الحاجة
إلى عمل ﷲ ال ُم َ
الدائمة للمغفرة )التقديس التدريجي 1 ،يو .(9 :1
الكلمة اليونانية المترجمة ھنا “خطيئة” تعني “تفوته العالمة” .الموازاة عند متى تحوي
كلمة يسوع اآلرامية “ديون" ،والتي ھي مصطلح يھودي ما كان قُرّاء لوقا اليونانيون ليفھموه.
موضوع خاص :التقديس
يؤكد العھد الجديد أن الخطأة عندما يلتجئون إلى يسوع في توبة وإيمان ،فإنھم يتبررون
ويتقدسون في الحال .وتلك ھي حالتھم الجديدة في المسيح .بره نُسب إليھم )رومية  .(4ويُعلنون
بارين ومقدسين )وھذا عمل قضائي شرعي يقوم به ﷲ(.
ً
ولكن العھد الجديد أيضا ً يحث المؤمنين على القداسة والتقديس .وھو بآن معا مھمة الھوتية
نجز ودعوة ألن نكون مثل المسيح في الموقف واألفعال في الحياة
في عمل يسوع المسيح ال ُم َ
اليومية .كما أن الخالص ھو عطية مجانية ويغير كل أسلوب الحياة ،كذا الحال مع التقديس.
التشبه التدريجي بالمسيح
التجاوب األولي
رومية 19 :6
أعمال 23 :20؛ 18 :26
 2كور 1 :7
رومية 16 :15
أفسس 4 :1؛ 10 :2
 1كور 3 -2 :1؛ 11 :6
 1تسا 13 :3؛ 7 ،4 -3 :4؛ 23 :5
 2تسا 13 :2
 1تيموثاوس 15 :2
عب 11 :2؛ 14 ،10 :10؛ 12 :13
 2تيموثاوس 21 :2
 1بطرس 2 :1
عبرانيين 14 :12
 1بطرس 16 -15 :1
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ب إِلَ ْينَا” .المغفرة لآلخرين ھي عالمة على أنه ُغفر لنا )مت
ضا نَ ْغفِ ُر لِ ُك ﱢل َمنْ يُ ْذنِ ُ
◙ “ألَنﱠنَا نَ ْحنُ أَ ْي ً
7 :5؛ 15 -14 :6؛ 35 :18؛ لو 36 :6؛ كول 13 :3؛ يع 13 :2؛  .(9 :5مغفرتنا لآلخرين ليست
األساس لكي يُغفر لنا ،بل ھي نتيجة وبرھان القلب الجديد والذھن الجديد )أي العھد الجديد ،إر :31
34 -31؛ حز .(35 -22 :36
ھذه العبارة ھي الوحيدة التي ترتبط بأعمال البشر.
◙ “الَ تُد ِْخ ْلنَا فِي ت َْج ِربَ ٍة” .ھذا فعل مبني للمعلوم منفي في األسلوب الخبري )"ال تفعل أبداً"( .كلمة
“تجربة” ) (peirazōھي كلمة لھا معنى داللي في العھد الجديد أن “يُجرّب بشكل يؤدي إلى
التھلكة” .انظر الموضوع الخاص على .25 :10
علّم يسوع تالميذه أن يصلّوا على ھذا النحو في لوقا  .46 ،40 :22ويستخدم يع 31 :1
كلمة مختلفة ) (dokimazōلإلشارة إلى االمتحان/التجربة ،والتي لھا داللة المعنى أن “يمتحن
ألجل المصادقة” .إن ﷲ ال يجربنا إلھالكنا ،بل يمتحننا ليق ّوينا )تك 1 :22؛ خر 4 :16؛ تث ،2 :8
16؛ قض 22 :2؛  2أخ 31 :32؛ مت 1 :4؛  1تس 4 :2؛  1بط 7 :1؛ .(16 -12 :4
تضيف العديد من المخطوطات اليونانية القديمة المكتوبة باألحرف الكبيرة عبارة من مت
) 13 :6المخطوطات  .( W، D، C،Aوالنص القصير الذي في لوقا نجده في المخطوطات ،P75
*! . L، C، 1،وإن  UBS4يعطي القراءة األقصر نسبة أرجحية عالية مؤكدة.
فاندايك -البستاني13 -5 :11 :
5
ص ِدي ٌ
ال لَھُ ْمَ » :م ْن ِم ْن ُك ْم يَ ُك ُ
ص ِدي ُ
ق أَ ْق ِرضْ نِي
ضي إِلَ ْي ِه نِصْ فَ اللﱠي ِْل َويَقُو ُل لَهُ :يَا َ
ون لَهُ َ
" ثُ ﱠم قَ َ
ق َويَ ْم ِ
7
6
ول :الَ
َاخ ٍل َويَقُ َ
ْس لِي َما أُقَ ﱢد ُم لَهُ .فَي ُِج َ
ص ِديقا ً لِي َجا َءنِي ِم ْن َسفَ ٍر َولَي َ
ثَالَثَةَ أَرْ ِغفَ ٍة ألَ ﱠن َ
يب َذلِكَ ِم ْن د ِ
تُ ْز ِعجْ نِي! اَ ْلبَابُ ُم ْغلَ ٌ
اش .الَ أَ ْق ِد ُر أَ ْن أَقُو َم َوأُ ْع ِطيَكَ 8 .أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :وإِ ْن
ق اآلنَ َوأَوْ الَ ِدي َم ِعي فِي ْالفِ َر ِ
9
ْطي ِه قَ ْد َر َما يَحْ تَاجَُ .وأَنَا أَقُو ُل لَ ُك ُم:
ص ِديقَهُ فَإِنﱠهُ ِم ْن أَجْ ِل لَ َج َ
َكانَ الَ يَقُو ُم َويُ ْع ِطي ِه لِ َكوْ نِ ِه َ
اجتِ ِه يَقُو ُم َويُع ِ
10
ْ
اطلُبُوا ت َِج ُدوا .اِ ْق َر ُعوا يُ ْفتَحْ لَ ُك ْم .ألَ ﱠن ُك ﱠل َم ْن يَسْأ َ ُل يَأ ُخ ُذ َو َم ْن يَ ْ
اسْأَلُوا تُ ْعطَوْ اْ .
طلُبُ يَ ِج ُد َو َم ْن يَ ْق َر ُ
ع
11
ْطي ِه َحيﱠةً بَد ََل ال ﱠس َم َك ِة؟
ْطي ِه َح َجراً؟ أَوْ َس َم َكةً أَفَيُع ِ
يُ ْفتَ ُح لَهُ .فَ َم ْن ِم ْن ُك ْم َوھُ َو أَبٌ يَسْأَلُهُ ا ْبنُهُ ُخبْزاً أَفَيُع ِ
13
12
ْرفُونَ أَ ْن تُ ْعطُوا أَوْ الَ َد ُك ْم َعطَايَا َجيﱢ َدةً
أَوْ إِ َذا َسأَلَهُ بَي َ
ْضةً أَفَيُع ِ
ْطي ِه َع ْق َرباً؟ فَإ ِ ْن ُك ْنتُ ْم َوأَ ْنتُ ْم أَ ْش َرا ٌر تَع ِ
س لِلﱠ ِذينَ يَسْأَلُونَهُ«“.
وح ْالقُ ُد َ
ْطي الرﱡ َ
فَ َك ْم بِ ْال َح ِريﱢ اآلبُ الﱠ ِذي ِمنَ ال ﱠس َما ِء يُع ِ
 .13 -5 :11ھذه القصة ليست ال تعني أن ﷲ يمقت صلواتنا ،بل تُظھر استعداد ﷲ ورغبته في
ذلك .ھذا يُدعى مثل تغاير .إنھا رواية يُفترض بھا إلقاء الضوء على استياء البشر ورغبة ﷲ في
االستجابة.
◙
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:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

" َمنْ ِم ْن ُك ْم"
" َمنْ ِم ْن ُك ْم"
" َمنْ ِم ْن ُك ْم"
" َمنْ ِم ْن ُك ْم"

ھذه العبارة ھي حرفيا ً “من منكم” .غالبا ً ما يستخدم لوقا ھذه العبارة ليستھل تعاليم يسوع
)انظر 11 ،5 :11؛ 28 ،5 :14؛ 4 :15؛ .(7 :17
ھذا االستھالل األدبي يمكن أن نراه في العھد القديم في أش  23 :42و.10 :50
ھذه اآلية تفترض ثقافيا ً جوابا ً مؤكداً بالنفي )انظر كتاب  ،Poet and Peasantص.
 ،141 -119للكاتب .(Kenneth Bailey
ص ِديقًا لِي َجا َءنِي” .كان المسافرون يرتحلون ليالً لتجنب الحرارة في بعض بالد
“ 6 :11ألَنﱠ َ
الشرق األوسط ،ولكن في بالد أخرى كان السفر في الليل خطراً وغير مألوف.
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س لِي َما أُقَ ﱢد ُم لَهُ” .لقد كان واجبا ً في ثقافة ذلك الشعب أن يق ّدم المضيف وليمة للضيف.
◙ “لَ ْي َ
“ 7 :11الَ ت ُْز ِع ْجنِي” .ھذا فعل أمر حاضر مبني للمعلوم مع أداة نفي ،وھو عادة ما يدل على
عمل آخ ٍذ في الحدوث .وعندھا يورد صاحب البيت سببين يُبرر بھما عدم نھوضه.
التوقف عن
ٍ
 .8 :11تفسّر ھذه اآلية فكرة المثل .اإللحاح والمثابرة جانب ھام في الصالة )اآليات .(10 -9
وليس ذلك ألن ﷲ يكره االستجابة لنا ،بل ألن الصالة تولّد حميمية مع ﷲ .إن حاجتنا األعظم ھي
ﷲ ،وليس نيل سُؤلنا من كل صلواتنا ).(6 -1 :18
إن ﷲ يدعو أوالده ألن يأتوا إليه حتى في األوقات والظروف التي قد تبدو غير مالئمة .ﷲ
متاح لنا أكثر من أي مضيف في األزمنة القديمة )مز .(6 -5 :23
سأَلُوا تُ ْعطَ ْوا ،اُ ْطلُبُوا ت َِجدُوا ،اِ ْق َرعُوا يُ ْفت َْح لَ ُك ْم” .ھذه كلھا أفعال أمر مضارعة مبنية
“ 9 :11ا ْ
للمعلوم تشير إلى طلبات نمط الحياة العادي )تث 29 :4؛ إر  .(13 :29من المھم أن يوازن المرء
بين اإللحاح البشري وطابع ﷲ المتجاوب .ال يستطيع المؤمنون إجبار ﷲ على أن يصنع ما ليس
لھم خير فيه .ولكن ،في نفس الوقت ،يستطيعون أن ينقلوا حاجتھم المدركة إلى أبيھم السماوي في
أي وقت وكما يرغبون .صلّى يسوع نفس الصالة في جثسيماني لثالث مرات )مر ،39 ،36 :15
41؛ مت  .(44 ،42 ،39 :26صلّى بولس أيضا ً ثالث مرات من أجل الشوكة التي في جسده )2
كور  .(8 :12ولكن األمر العظيم بخصوص الصالة ليس أن المرء يتلقّى استجابة محددة على
مطلبه ،بل أنه يمضي وقتا ً مع اآلب.
اإللحاح والمثابرة )حرفيا ً “عدم الخجل"( أمر ھام )لو  .(8 -2 :18ولكنھا ال تجبر إلھا ً
كارھا ً على التجاوب ،بل تكشف مستوى االھتمام والقلق عند الشخص الذي يصلّي .ليست كثرة
الكلمات وال الصلوات المتكررة ھي التي تحرّك ﷲ ليصنع ما ليس ھو الخير األفضل للمرء .أفضل
ما يحصل عليه المؤمنون في الصالة ھو عالقة متنامية مع ﷲ وإتّكال عليه.
 .12 -11 :11كال السؤالين يتوقع جوابا ً بالنفي .استخدم يسوع التشابه بأب وابن ليصف س ّر
الصالة.
يعطي متى مثلين ،بينما لوقا يعطي ثالثة أمثلة )لو  ،12 :11رغم وجود بعض الخلط في
تقليد المخطوطات( .الفكرة الكامنة وراء األمثلة التوضيحية ھي أن ﷲ يعطي المؤمنين “ َعطَايَا
َجيﱢ َدةً” .يعرف لوقا ھذه “الجيدة” على أنھا “الروح القدس” )لو  .(13 :11أسوأ ما يمكن أن يفعله
ﷲ اآلب لنا ھو أن يستجيب لصلواتنا األنانية غير المالئمة.
األمثلة الثالثة جميعا ً ھي تالعب على األشياء التي تبدو متشابھة :الحجارة كخبز ،السمكة
كحيّة ،والبيضة كعقرب شاحب اللون ملتف.
س َم َك ِة” .الشكل السامي من ھذه كان ليستخدم “وبدل” )المخطوطات
“ 11 :11بَ َد َل ال ﱠ
 ،(B،75،P45بينما المصطلح اليوناني العادي سيتطلب استخدام “ليس بدل” )المخطوطات
! .(W،L،D،A،تُظھر ھذه بوضوح كيف أن الكتبة اليونانيين فيما بعد لم يفھموا تماما ً التأثير
اآلرامي على ُكتّاب العھد الجديد )حتى لوقا( وكيف ب ّدلوا األشكال السامية غير المألوفة إلى األشكال
الشائعة في لغتھم اليونانية الشعبية.
ال نعرف تماما ً الكلمات التي قالھا يسوع بالضبط .ليست األناجيل أشرطة فيديو .بل
تذكرات بوحي الروح القدس .الفروقات بينھا ال تؤثر على الوحي أو الموثوقية.
 .13 :11ھذه جملة شرطية من الفئة األولى يُفترض أن تكون صحيحة من وجھة نظر الكاتب أو
ألجل أغراضه األدبية .بطريقة غير مباشرة نوعا ً ما ھي تأكيد على إثمية كل البشر )رو 9 :3
 .(23،التغاير ھو بين البشر األشرار وﷲ المحب .ﷲ يُظھر شخصه بالتشبه بالعائلة البشرية.
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سأَلُونَهُ؟” .ھناك بعض الش ّ
ك
ي
ُس لِلﱠ ِذينَ يَ ْ
س َما ِء ،يُ ْع ِطي ﱡ
اآلب الﱠ ِذي ِمنَ ال ﱠ
◙ “فَ َك ْم بِا ْل َح ِر ﱢ
ُ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
حول المفردات في ھذه اآلية .من المھم مالحظة الموازاة في مت  ،11 :7التي تستبدل “الروح
القدس” بـ “خيرات”.
ت” )كما النص اليوناني الذي
المخطوطات  ،D،P45للوقا  13 :11تحوي العبارة “خَ ي َْرا ٍ
استخدمه أمبروسيوس( .يبدو أن ھذه تدل على أن ھذه إشارة إلى المواھب الروحية )انظر كتاب F.
 ،Answers to Questions :F. Bruceص (53 .أكثر مما ھي إشارة إلى الروح القدس نفسه
)ليس ھناك أداة تعريف( .ال أعلم بأي مكان في الكتابات المقدس نطلب فيه من اآلب الروح القدس
ذلك ألننا نُعطى الروح القدس لحظة الخالص .الروح القدس الذي يسكن فينا يأتي عندما نقتبل
يسوع .ولكن شھادة المخطوطات على “الروح القدس” غامرة )المخطوطات ،P75
!.(W،C،B،A،
ھناك اختالف طفيف آخر في ھذا النص .اسم ﷲ يمكن أن يكون )“ (1اآلبُ الﱠ ِذي ِمنَ
ال ﱠس َما ِء” )انظر المخطوطات  ( L،!،P75أو )“ (2اآلبُ الذي سيعطي ِمنَ ال ﱠس َما ِء” )انظر
المخطوطة  P45والتوازي في مت  .(11 :7وكما الحال مع االختالفات الجزئية الطفيفة فإن معنى
النص ال يتأثر.
فاندايك -البستاني23 -14 :11 :
14
ُ
ْ
س .فَلَ ﱠما أ ْخ ِر َج ال ﱠش ْيطَ ُ
ﱠب ال ُج ُمو ُ
ع.
ان تَ َكلﱠ َم األَ ْخ َرسُ فَتَ َعج َ
" َو َكانَ ي ُْخ ِر ُج َش ْيطَانا ً َو َكانَ َذلِكَ أَ ْخ َر َ
15
اطينَ ”َ 16 .وآخَ رُونَ طَلَبُوا ِم ْنهُ آيَةً ِمنَ
َوأَ ﱠما قَوْ ٌم ِم ْنھُ ْم فَقَالُوا» :بِبَ ْعلَزَ ب َ
ين ي ُْخ ِر ُج ال ﱠشيَ ِ
يس ال ﱠشيَا ِط ِ
ُول َرئِ ِ
17
ت ُم ْنقَ ِس ٍم َعلَى
ال لَھُ ْمُ » :كلﱡ َم ْملَ َك ٍة ُم ْنقَ ِس َم ٍة َعلَى َذاتِھَا ت َْخ َربُ َوبَ ْي ٍ
ارھُ ْم َوقَ َ
ال ﱠس َما ِء ي َُجرﱢ بُونَهُ .فَ َعلِ َم أَ ْف َك َ
ان أَيْضا ً يَ ْنقَ ِس ُم َعلَى َذاتِ ِه فَ َك ْيفَ ت َْثب ُ
ت يَ ْسقُطُ18 .فَإ ِ ْن َكانَ ال ﱠش ْيطَ ُ
ُت َم ْملَ َكتُهُ؟ ألَنﱠ ُك ْم تَقُولُونَ  :إِنﱢي
بَ ْي ٍ
19
ُ
ُ
ُول أ ْخ ِر ُج ال ﱠشيَا ِطينَ  .فَإ ِ ْن ُك ْن ُ
ُول أ ْخ ِر ُج ال ﱠشيَا ِطينَ فَأ َ ْبنَا ُؤ ُك ْم بِ َم ْن ي ُْخ ِرجُونَ ؟ لِ َذلِكَ
ت أَنَا بِبَ ْعلَ َزب َ
بِبَ ْعلَزَ ب َ
21
20
ُ
اطينَ فَقَ ْد أَ ْقبَ َل َعلَ ْي ُك ْم َملَ ُك ُ
ضاتَ ُك ْمَ .ولَ ِك ْن إِ ْن ُك ْن ُ
وت ﷲِِ .حينَ َما
ھُ ْم يَ ُكونُونَ قُ َ
ت بِإِصْ بِ ِع ﷲِ أ ْخ ِر ُج ال ﱠشيَ ِ
22
َارهُ ُمتَ َسلﱢحا ً تَ ُك ُ
انَ .ولَ ِك ْن َمتَى َجا َء َم ْن ھُ َو أَ ْق َوى ِم ْنهُ فَإِنﱠهُ يَ ْغلِبُهُ
يَحْ فَظُ ْالقَ ِويﱡ د َ
ون أَ ْم َوالُهُ فِي أَ َم ٍ
23
ع ِسالَ َحهُ ْال َكا ِم َل الﱠ ِذي اتﱠ َك َل َعلَ ْي ِه َوي َُو ﱢز ُ
َويَ ْن ِز ُ
ي َو َم ْن الَ يَجْ َم ُع َم ِعي
ع َغنَائِ َمهَُ .م ْن لَي َ
ْس َم ِعي فَھ َُو َعلَ ﱠ
فَھ َُو يُفَرﱢ ُ
ق”.
س” .يقول متى  22 :12أن الشيطان كان يسبب العمى وأيضا ً
َ “ 14 :11
ش ْيطَانًاَ ،و َكانَ ذ ِلكَ أَ ْخ َر َ
الخرس .تدون اآليات في كل من مت  32 -22 :12ومر  30 -2 :3نفس النقاش في بيئة وأماكن
مختلفة.
ھناك اختالف في التھجئة في المخطوطة اليونانية ھنا في عبارة “وكان ذلك أخرس”.
فمعظم المخطوطات تحذف الكلمات “وكان ذلك” )المخطوطات .( L،B،A*،!،75،P75
يقول  Bruce M. Metzgerفي كتابه A Textual Commentary on the Greek New
 ، Testamentص ،158 .أن الصيغة الكاملة تعكس أسلوبا ً ساميا ً استخدمه لوقا ،ولكن القراءة
األقصر لھا شھادة مخطوطات يونانية غامرة .لجنة الترجمة في  UBS3تضع العبارة بين قوسين
وتعطيھا نسبة أرجحية ضعيفة .ولكن  UBS4يعطيھا نسبة أرجحية متوسطة .الدارسون يغيرون
آراءھم.
كما في معظم ھذه االختالفات الجزئية الطفيفة ،ال يؤثر ھذا على الھدف األساسي من اآلية
أو على معنى الفقرة ككل.
َ “ 15 :11وأَ ﱠما قَ ْو ٌم ِم ْن ُھ ْم فَقَالُوا” .متى  24 :12تحوي كلمة “الفريسيون" ،بينما مر  22 :3تحوي
العبارة “ ْال َكتَبَةُ الﱠ ِذينَ نَزَ لُوا ِم ْن أُو ُر َشلِي َم”.
ُول ھو إله الخصب في العھد القديم ) ( BDB 127،Ba’al
س ال ﱠ
ين” .بَ ْعلَزَ ب َ
شي َ ِ
اط ِ
◙ “بَ ْعلَزَ بُو َل َرئِي ِ
الذي لعقرون )انظر  2مل  .(16 ،6 ،3 ،2 :1مخطوطات العھد الجديد تختلف عن بعضھا في
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ُول )مر  22 :3ومت  .(22 :10وھذا على األرجح بسبب محاولة
التھجئة بين بَ ْعلَزَ بُوب وبَ ْعلَزَ ب َ
اليھود السخرية من األصنام بإجراء تبديل طفيف في أسمائھا .الكلمة زبوب Zebubتعني “سيد
الرّوث” .وكلمة زبول  Zebulتعني “المعظم” وفيما بعد صارت لقبا ً لليھودية يشير إلى رئيس
الشياطين .نجدھا في الفولغاتا والترجمة البسيطة.
ين” تعرّف “بعلزبول” كإبليس )اآلية  .(18على الرغم من أن
يس ال ﱠشيَا ِط ِ
ھذه العبارة “ َرئِ ِ
العھد القديم ال يتكلم عن العالقة بين إبليس واألرواح النجسة )انظر الموضوع الخاص“ :األرواح
النجسة" ،على  ،(4:1إال أن أدب فترة ما بين العھدين )المتأثر بالزرادشتية( يعرّف إبليس على أنه
رئيس الشياطين.
وأيضا ً العالقة بين المالئكة الساقطة في العھد القديم واألرواح النجسة ليست معروفة بشكل
مؤكد )رؤ  .(9 :12يقول سفر أخنوخ األول أن  Nephilimالوارد ذكره في تك  ،6والذي مات في
الطوفان ،قد صار روحا ً نجسة تسعى وراء جسد مادي.
“ 16 :11يُ َج ﱢربُونَهُ” .ھذه الكلمة ) ،peirazōانظر التعليق على  4 :11والموضوع الخاص على
 (25 :10تُستخدم في العھد الجديد بمعنى “يُجرّب بشكل يؤدي إلى التھلكة”.
يبدو أن ھذه الفقرة تجمع بين موضوعين منفصلين:
 -1طرد يسوع لألرواح
 -2التجريب من قِبل أولئك الذين يطلبون آية
عمليات طرد األرواح نفسھا كانت أكثر آية وثيقة الصلة يمكن أن تُعطى للداللة على أصل
يسوع وسلطانه وقدرته.
◙“ َ
س َما ِء” .كانوا يطلبون آية ،طرد أرواح ،ولكنھم ما كانوا ليقبلونھا )انظر 1
طلَبُوا ِم ْنهُ آيَةً ِمنَ ال ﱠ
كور  .(22 :1طلب اآليات صار حجر عثرة كبيرة لليھود )انظر اآليات 33 -29؛ مت 38 :12؛ يو
18 :2؛ .(30 :6
ھذا اإللحاح المتكرر في طلب عالمة يُذكرنا بتجربة يسوع )مت 4؛ لو  ،(4حيث يُغوي
إبليس يسوع ليقفز من أعلى الھيكل ،ومن الواضح أن ذلك في يوم عيد محتشد بالناس ليعطي
انطباعا ً عند جموع اليھود )انظر .(9 :4
ار ُھ ْم” .انظر التعليقات على 55 :5؛ 8 :6؛ 47 :9؛ 24. :38
◙ “ َعلِ َم أَ ْف َك َ
 .18 -17 :11يؤكد يسوع على سخافة منطق خصومه .لماذا سيھزم إبليس خدامه أنفسھم )اآلية
(18؟
“ 18 :11إِنْ ” .ھذه أول ثالث جمل شرطية من الفئة األولى )انظر اآليات  (20 ،19 ،18والتي
يُفترض أن تكون حقيقية من وجھة نظر الكاتب أو ألھدافه األدبية/المنطقية.
الجملة التي في اآلية  19ھي مثال عن كيف تكون الجملة الشرطية من الفئة األولى غير
حقيقية في الواقع ،ولكنھا تساعد الكاتب على توضيح فكرة منطقية قوية .وفي الواقع ،ھذا القول ال
يكون حقيقيا ً.
◙ “ َم ْملَ َكتُهُ” .إبليس له مملكة ويريد أن يحافظ عليھا ويوسّعھا .ھناك صراع روحي )يو 31 :12؛
30 :14؛ 11 :16؛  2كور 4 :4؛ أف 2 :2؛ 27 ،14 :4؛ 16 ،12 -11 :6؛ يع 7 :4؛  1بط :5
.(9 -8
◙ “أَ ْبنَا ُؤ ُك ْم بِ َمنْ يُ ْخ ِر ُجونَ ؟” .كان اليھود نشيطين في طرد األرواح )انظر أع 16 -13 :19؛ انظر
يوسيفوس .(Antiq.8.2,5 :إن أنكروا قدرة يسوع على طرد الشياطين ،فأنى كان لھم أن يفسروا
طرد األرواح عند اليھود )وخاصة تلك التي كانت تجري باسم يسوع ،انظر 50 -49 :9؛ مر :9
(40 -38؟
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ضاتَ ُك ْم” .على األقل أولئك اليھود الذين كانوا يطردون األرواح ويستخدمون
◙ “لِذلِكَ ھ ُْم يَ ُكونُونَ قُ َ
اسم يسوع كانوا يقرّون بقدرة يسوع .ھذا الجمع )الذي يقول متى أنھم فرّيسيون( قد ارتكب خطيئة
ال تُغتفر بأن دعوا النور ظلمة .من الواضح أنھم رأوا وسمعوا ،ولكنھم نسبوا ذلك إلى الشرير.
موضوع خاص :إجراءات تأويلية لتفسير “الخطيئة التي ال تُغتفر"
أ -تذكروا أن األناجيل تعكس بيئة يھودية.
 -1نوعان من الخطيئة )انظر ال 27 ،22 ،2 :4؛ 19 -17 ،15 :5؛ عد 31 -27 :15؛ تث
43 :1؛ (13 -12 :17
أ .غير مقصودة
ب .مقصودة
 -2بيئة يھودية سابقة ليوم الخمسين )أي أن تحقيق اإلنجيل والروح لم يتجلى بعد(
ب -الحظوا السياق األدبي لمرقس 30 -22 :3
 -1عدم إيمان عائلة يسوع ذاتھا )(32 -31 :3
 -2عدم إيمان الفريسيين )24 :2؛ (22 ،6 ،1 :3
ج -قارن النصوص المتوازية حيث يتحول لقب “ابن اإلنسان” إلى “بني البشر”.
 -1مت َ “ ،32 :12) 37 -22 :12كلِ َمةً َعلَى اب ِْن ا ِإل ْن َسا ِن"(
 -2لو 26 -14 :11؛ َ “ ،10 :12) 12 -8 :12كلِ َمةً َعلَى اب ِْن ا ِإل ْن َسا ِن"(
 -3مر ") 28 :3إِ ﱠن َج ِمي َع ْالخَ طَايَا تُ ْغفَ ُر لِبَنِي ْالبَ َش ِر"(
بع ﷲِ” .ھذه العبارة تُستخدم عدة مرات في العھد القديم:
“ 20 :11بِأ َ ْ
ص ِ
 -1تصف ﷲ كخالق ،مز 3 :8
 -2تصف ﷲ كمانح لإلعالن ،خر 18 :31؛ تث 10 :9
 -3تصف ﷲ كفا ٍد ومحرّر ،كما في الضربة التي أدت إلى االنعتاق من العبودية في مصر،
خر 19 :8
ھذه ھي عبارة فيھا وصف شخصاني )انظر الموضوع الخاص على  .(51 :1البشر ليس لھم
سوى مفردات أرضية ليصفوا بھا أشخاصا ً روحيين ،وأحداث وأشياء روحية .لغتنا كلھا حول
ﷲ ھي تشبيھية واستعارية .ﷲ شخصي ،ولذلك فإن الكتاب المقدس يصفه بكلمات بشرية
)مادية جسدية ،وعاطفية ،وعالقاتية( .ﷲ روح أبدي سرمدي ،حاضر في كل الخليقة .ليس له
جسد بشري ،رغم أنه يستطيع أن يتخذ تلك الھيئة )انظر تك 8 :3؛ 33 :18؛ ال 12 :26؛ تث
.(14 :23
◙ “فَقَ ْد أَ ْقبَ َل َعلَ ْي ُك ْم َملَ ُكوتُ ﷲِ” .المنطق ساحق غامر .إن كان يسوع يطرد الشياطين بقوة ﷲ ،فال
بد أنه المسيّا .رفض الجموع له ولقوته وسلطانه كان رفضا ً للرب نفسه ) 1يو .(12 -10 :5
أظھر طرد الشياطين ھزيمة إبليس ومملكته .الحدث األخروي )أش 23 -21 :24؛ رؤ
 (3 -1 :20قد جاء بخدمة يسوع .الملكوت حاضر )مت  ،(28 :12ومع ذلك فھو مستقبلي .ھذه ھي
المشادة في العھد الجديد بين ما ھو “موجود تواً” و"مستقبلي أيضا ً” .إبليس مھزوم ويُھزم على
الدوام.
 .22 -21 :11قوة يسوع التي تتغلب على مملكة إبليس وأتباعه تُظھر سلطة يسوع الممنوحة له من
ﷲ .طرد يسوع للشياطين وكذلك أولئك الذين يعطيھم التفويض بذلك تُظھر قدرة ﷲ التي تغلب
الشرير )وإن كان “قوياً ،ومسلّحا ً على أكمل وجه" -اسم فاعل تام مبني للمجھول(.
إبليس عاجز أمام يسوع) ،انظر اآليات 22؛ .(18 :10

268

َ “ 22 :11غنَائِ َم” .قد تكون ھذه تلميحا ً إلى أش 12 :53ب )"أَ ْق ِس ُم لَهُ بَ ْينَ األَ ِع ﱠزا ِء َو َم َع ْال ُعظَ َما ِء
يَ ْق ِس ُم َغنِي َمةً"( .إن ) (skulonاستعارة تدل على النصر العسكري ،وتقسيم الغنائم )انظر السبعينية
في خر 9 :15؛ عد 27 ،26 ،12 ،11 :31؛  1صم .(3 :23
 .23 :11يبدو أن ھذه تناقض  ،50 :9ولكن تذكروا من يتكلم إليھم يسوع .في  50 :9يخاطب
تالميذه عن التسامح .طاردو األرواح اليھود أو التالميذ اآلخرون كانوا يعترفون بقدرة يسوع وكانوا
يستخدمونھا لمساعدة الناس .ولكن ھنا يوجد أولئك الذين يحاولون أن يجرّبوا يسوع )اآلية (16
والذين كانوا يرفضون االعتراف بقدرته وسلطته اللتان يؤكدھما ﷲ ويقولون أنه يستخدم قوة إبليس.
ھناك سياقان ومتلقّيان مختلفان كليا ً.
فاندايك -البستاني26 -24 :11 :
ْ
ْ
َ
ُ
احةً َوإِذ الَ يَ ِج ُد
اإل ْن َس
"َ 24متَى خَ َر َج الرﱡ و ُح النﱠ ِجسُ ِمنَ
ْس فِيھَا َما ٌء يَطلبُ َر َ
ان يَجْ تَا ُز فِي أ َما ِكنَ لَي َ
ِ
ِ
يَقُولُ :أَرْ ِج ُع إِلَى بَ ْيتِي الﱠ ِذي خَ َرجْ ُ
ت ِم ْنهُ 25فَيَأْتِي َويَ ِج ُدهُ َم ْكنُوسا ً ُمزَ ي ﱠنا ً26 .ثُ ﱠم يَ ْذھَبُ َويَأْ ُخ ُذ َس ْب َعةَ
ان أَ َش ﱠر ِم ْن أَ َوائِلِ ِه!«“.
صي ُر أَ َو ِ
اح أُخَ َر أَ َش ﱠر ِم ْنهُ فَتَ ْد ُخ ُل َوتَ ْس ُك ُن ھُنَاكَ فَتَ ِ
اإل ْن َس ِ
اخ ُر َذلِكَ ِ
أَرْ َو ٍ
معان محتملة:
 .26 -24 :11ھذا المقطع له ثالثة
ٍ
 -1أن طاردي أرواح اليھود كانوا يطردون األرواح بدون إيمان شخصي ،فكانت األرواح
النجسة تعود.
 -2تلميح إلى شعب إسرائيل من حيث رفضھم لعبادة األصنام بدون أن يستبدلوھا بعالقة إيمان
مع الرب يھوه.
 -3إشارة إلى كرازة يوحنا المعمدان ،الذي كانوا يقبلونه على أنه ُمر َسل من ﷲ ،بينما
يرفضون يسوع.
الحالة األخيرة كانت أشد سوءاً من المشكلة الوجودية.
س” .انظر الموضوع الخاص“ :األرواح النجسة" ،على  33 :4والتعليق
 “ 24 :11ﱡ
وح النﱠ ِج ُ
الر ُ
على“ :طرد األرواح" ،على .35 :4
احةً” .بحسب العھد القديم ،كانت األرواح النجسة تعيش
س فِي َھا َما ٌء يَ ْطلُ ُ
ب َر َ
◙ “يَ ْجتَا ُز فِي أَ َما ِكنَ لَ ْي َ
في أماكن غير مأھولة )ال 10 :16؛ أش 21 :13؛ .(11 :34
كلمة “راحة” ) (anapausisتُستخدم في السبعينية في أش ) 14 :34بحسب Joseph A.
The Gospel According :Fitzmyer
 ، to Lukeالمجلد  ،2ص ،(925 .التي تصف مكان الراحة لليليث ) Lilithروح الليل المؤنثة
الشريرة( .انظر الموضوع الخاص“ :األرواح النجسة في العھد القديم" ،على .1 :4
اح أُ َخ َر” .ھذه إشارة استعارية إلى استحواذ أرواح أكثر شدة.
َ “ 26 :11
س ْب َعةَ أَ ْر َو ٍ
ش ﱠر ِمنْ أَ َوائِلِ ِه” .الشر ،إن لم تتم معالجته بطريقة حاسمة قاطعة
ان أَ َ
اإل ْن َ
َصي ُر أَ َو ِ
◙ “فَت ِ
س ِ
اخ ُر ذلِكَ ِ
باإليمان بالمسيح ،يمكن أن يتطور وينمو ويزداد .الشر يمكن أن يتكثف ويشتد وسيحدث ھذا ألن
ھدفه النھائي ھو دمار وھالك الشخص.
فاندايك -البستاني28 -27 :11 :
27
ْ
ْ
ْ
َ
ﱠ
ُ
ْ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ك
صوْ تَھَا ِمنَ ال َج ْم ِع َوقالت لهُ» :طوبَى لِلبَط ِن ال ِذي َح َمل َ
ت ا ْم َرأة َ
" َوفِي َما ھُ َو يَتَ َكل ﱠ ُم بِھَ َذا َرفَ َع ِ
ض ْعتَھُ َما«28 .أَ ﱠما ھُ َو فَقَا َل» :بَلْ طُوبَى لِل ﱠ ِذينَ يَ ْس َمعُونَ َكالَ َم ﷲِ َويَحْ فَظُونَهُ«“.
َوالثﱠ ْديَي ِْن اللﱠ َذي ِْن َر َ
 .27 :11الموازاة في متى  50 -46 :12تدون رواية عن أم يسوع وإخوته يطلبونه بين الجموع.
لوقا د ّون ھذه الحادثة قبالً في .21 -19 :8
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تُظھر ھذه لنا أن األناجيل ليست مبنية بطريقة كرونولوجيّة مرتبة وفقا ً للتسلسل الزمني.
ھذا ال ينتقص من قيمتھا التاريخية ،بل يساعدنا على أن نتذكر أن األناجيل ليست تآريخ معاصرة
غربية تتناول أحداثا ً متتالية تتبع مبدأ السبب والنتيجة ،وليس سيراً ذاتية .إنھا كتيّبات تبشيرية غايتھا
الخالص والنضج المسيحي .الجوھر األساسي ھو شخص وعمل المسيح.
“ 28 :11أَ ﱠما ھ َُو فَقَا َل” .لقد كان يسوع مق ّدراً لتأكيد المرأة مصادقتھا له ،ولكنه أ ّكد على وجود
عالقة أكثر قوة وحميمية )بل وبركة( بين أولئك الذين يسمعون رسالته ويتبعونھا )لو (49 -46 :6
من أولئك الذي يرتبطون معا ً بعالقات أسرية وحسب )أنسباء بالدم(.
◙
فاندايك -البستاني

:

"بَ ْل"

الحياة

:

"بَ ْل"

" :بَ ْل"
المشتركة
" :بَ ْل"
البولسية
ھذه التركيبة اليونانية ) (men + ounلھا عدة دالالت في المعنى .إنھا تتناول ما قيل للتو
وتضيف إليه .وھي قد ) (1تؤ ّكده (2) ،تنفيه أو ) (3تمضي إلى ما وراءه )انظر رو 20 :9؛ :10
18؛ فيل  .(8 :3الخيار الثالث يناسب ھذا السياق بشكل ھو األفضل.
س َم ُعونَ َكالَ َم ﷲِ َويَ ْحفَظُونَهُ” .ھذه موازاة لآلية  .21 :8ھذان كالھما اسم فاعل
◙ “طُوبَى لِلﱠ ِذينَ يَ ْ
مضارع مبني للمعلوم .يعكسان معا ً الكلمة العبرية  ،shemaتث  .6 -4 :6عائلة يسوع الحقيقية ھم
أولئك الذين يسمعون ويصنعون إرادة ﷲ التي تعبّر عنھا كلمة ﷲ .ﷲ يريد شعبا ً يعلن ويظھر
صفات شخصه للعالم.
يسوع ھو الذي يعطي الكلمة ) (Logosوھو الكلمة )يو  .(1 :1المؤمنون يتباركون عندما
يسمعون ويحفظون ويطبّقون اإلنجيل.
فاندايك -البستاني32 -29 :11 :
ع ُم ْزد َِح ِمينَ ا ْبتَدَأَ يَقُولُ» :ھَ َذا ْال ِجي ُل ِشرﱢ يرٌ .يَ ْ
طلُبُ آيَةً َوالَ تُ ْعطَى لَهُ آيَةٌ إِالﱠ آيَةُ
"َ 29وفِي َما َكانَ ْال ُج ُمو ُ
يلَ 31 .ملِ َكةُ
َان آيَةً ألَ ْھ ِل نِينَ َوى َك َذلِكَ يَ ُك ُ
يُونَانَ النﱠبِ ﱢي30 .ألَنﱠهُ َك َما َكانَ يُون ُ
ان أَيْضا ً لِھَ َذا ْال ِج ِ
اإل ْن َس ِ
ون اب ُْن ِ
يل َوتَ ِدينُھُ ْم ألَنﱠھَا أَت ْ
ض لِتَ ْس َم َع ِح ْك َمةَ
َت ِم ْن أَقَ ِ
ال ھَ َذا ْال ِج ِ
ﱢين َم َع ِر َج ِ
التﱠ ْي َم ِن َستَقُو ُم فِي الد ِ
اصي األَرْ ِ
32
يل َويَ ِدينُونَهُ
ﱢين َم َع ھَ َذا ْال ِج ِ
ُسلَ ْي َمانَ َوھُ َو َذا أَ ْعظَ ُم ِم ْن ُسلَ ْي َمانَ ھَھُنَاِ .ر َجا ُل نِينَ َوى َسيَقُو ُمونَ فِي الد ِ
ألَنﱠھُ ْم تَابُوا بِ ُمنَادَا ِة يُونَانَ َوھُ َو َذا أَ ْعظَ ُم ِم ْن يُونَانَ ھَھُنَا!”.
ش ﱢري ٌر” .الموازاة في متى )انظر  (42 -38 :12تدعوھم “ ِجي ٌل ِشرﱢ ي ٌر
“ 29 :11ھ َذا ا ْل ِجي ُل ِ
اس ٌ
ق" ،ولكن قُرّاء لوقا اليونانيين ما كانوا سيفھمون المعنى بداللته في العھد القديم )أي ،خائن،
َوفَ ِ
وثني ،مثال :خر 16 -15 :34؛ تث 16 :31؛ قض 17 :2؛ 27 :8؛ حز 9 :6؛ 30 :23؛ ھو :3
1؛  .(1 :9ھذه اآلية ربما تشير إلى اآلية .16
ب آيَةً” .في مرقس  12 -11 :8يرفض يسوع أن يعطيھم عالمة .متى ولوقا كالھما يدونان
◙ “يَ ْطلُ ُ
كالم يسوع وھو يل ّمح إلى آية النبي يونان.
 -1متى يشير إلى مكوثه لثالثة أيام في بطن الحوت )أي قيامة يسوع(
 -2لوقا يشير إلى كرازته لشعب نينوى كي يتوبوا )أي ما ينبغي أن يفعله الجموع(
لقد سمعوا تعاليم يسوع ورأوا أعمال شفاء وطرد األرواح التي قام بھا ،ولكنھم كانوا يريدون
آية نھائية لتقنعھم فيؤمنوا به .ھذه ھي تماما ً التجربة في مت  7 -5 :4التي رفض يسوع أن
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يستسلم لھا .وفي الواقع ،كان يسوع قد أعطاھم آية تلوى اآلية ،ولكنھم ما كانوا يقبلون أو
يستطيعون أن يروا.
◙ “ َوالَ تُ ْعطَى لَهُ آيَةٌ إِالﱠ آيَةُ يُونَانَ النﱠبِ ﱢي” .الموازاة في متى )مت  (42 -38 :12تركز على يونان
في بطن الحوت لثالثة أيام كما مكث يسوع لثالثة أيام في القبر )مثوى األموات( .علينا أن نتذكر أن
ھذه ھي أيام ثالثة بحسب التقدير اليھودي ،وليست فترة ثالثة أيام مدة كل منھا  24ساعة .أي جزء
من اليوم ،الذي كان بالنسبة لھم من المساء إلى المساء )انظر تك  ،(1كان يُعتبر يوما ً كامالً .تلميح
يسوع إلى يونان يؤكد على تاريخية النبي يونان )كما الحال في  2مل  .(25 :14إن الخبرة نفسھا
التي كانت في بطن الحوت تُستخدم في التشبيه .وأيضاً ،كرازة يونان أدت إلى خالص اليونانين
)جمھور لوقا المستھدف كانوا يونانيين(.
يؤكد لوقا على توبة أھل نينوى بناء على كرازة يونان .في لوقا ،يسوع يدعو الجموع إلى
التوبة على ضوء اعتبار تعاليمه ومعجزاته على أنھا اآلية من العھد القديم التي يطلبونھا )انظر
اآلية .(32
 .30 :11كرازة يونان ھي التي استخدمھا ﷲ ليجعل شعب نينوى القديم ،عاصمة آشور الشريرة
والقاسية )أعداء بني إسرائيل( ،يتوب .الموازاة عند متى تستخدم فترة بقاء يونان في بطن الحوت
لثالثة أيام ومكوث يسوع في األرض لثالثة أيام كآية.
َ “ 31 :11ملِ َكةُ التﱠ ْي َم ِن” .تشير ھذه إلى زيارة ملكة سبأ )اليونانية( إلى سليمان كي تسمع حكمته،
ھذه الحادثة المدونة في  1مل  10و 2أخ .9
◙ “ھ َُو َذا َأ ْع َ
سلَ ْي َمانَ ھ ُھنَا” .يا له من توكيد للذات ھائل وإدراك للذات يبديه ھذا النجار من
ظ ُم ِمنْ ُ
الناصرة .لقد كان يرى أن لديه حكمة أعظم من سليمان )اآليات .(52 ،49
يؤكد يسوع بوضوح ،في حواراته مع جماعات مختلفة ،أنه “أعظم من"
 -1الھيكل ،مت 8 ،6 :12
 -2يونان ،مت 41 :12؛ لو 31 :11
 -3سليمان ،مت 42 :12؛ لو 32 :11
 -4يعقوب ،يو 12 :4
 -5يوحنا المعمدان ،يو 36 :5
 -6إبراھيم ،يو 53 :8
ھذا إما أن يكون حديثا ً مشتّتا ً لرجل مخبّل ھائم في األرض ،أو شھادة ﷲ المتجسّد .على كل
مستمع/قارئ أن يقرّر بنفسه.
ِ “ 32 :11ر َجا ُل نِينَ َوى” .من الواضح أن ھذا استخدام عام شامل لكلمة “رجال” لإلشارة إلى
الشعب.
◙ “ھ َُو َذا أَ ْعظَ ُم ِمنْ يُونَانَ ھ ُھنَا” .الحظوا من جديد استعمال يسوع لعبارة “ھُ َو َذا أَ ْعظَ ُم” .إن حكمة
يسوع ورسالته أعظم من أي حكمة أو رسالة في العھد القديم .رسالة يونان جعلت شعبا ً وثنيا ً يتوب،
ولكن رؤساء الدين ھؤالء لن يتوبوا ولن يؤمنوا .فالدينونة أسوأ بكثير ألن الرسالة التي سمعوھا
كانت أسمى بكثير.
فاندايك -البستاني36 -33 :11 :
33
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
اخلونَ
ال بَلْ َعلى ال َمن َ
ْس أَ َح ٌد يُوقِ ُد ِس َراجا ً َويَ َ
" »لَي َ
َار ِة لِ َك ْي يَنظ َر ال ﱠد ِ
ض ُعهُ فِي خفيَ ٍة َوالَ تَحْ تَ ال ِمكيَ ِ
ون نَيﱢراً َو َمتَى َكان ْ
ورِ 34 .س َرا ُج ْال َج َس ِد ھُ َو ْال َعي ُْن فَ َمتَى َكان ْ
يرةً
َت َع ْينُكَ بَ ِسيطَةً فَ َج َس ُدكَ ُكلﱡهُ يَ ُك ُ
َت ِشرﱢ َ
النﱡ َ
36
35
ون ُم ْ
فَ َج َس ُدكَ يَ ُك ُ
ْس
ظلِما ً .اُ ْنظُرْ إِذاً لِئَالﱠ يَ ُكونَ النﱡو ُر الﱠ ِذي فِيكَ ظُ ْل َمةً .فَإ ِ ْن َكانَ َج َس ُدكَ ُكلﱡهُ نَيﱢراً لَي َ
فِي ِه ج ُْز ٌء ُم ْ
ظلِ ٌم يَ ُك ُ
ضي ُء لَكَ الس َﱢرا ُج بِلَ َم َعانِ ِه«“.
ون نَيﱢراً ُكلﱡهُ َك َما ِحينَ َما يُ ِ
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 .36 -33 :11ھذه االستعارات نفسھا تُستخدم في مت 15 :5؛ مر 21 :4؛ ولو  ،16 :8ولكن
بتطبيقات مختلفة .من الواضح أن يسوع استخدم نفس األمثلة التوضيحية في بيئات ومناسبات
مختلفة .وھي تشير ھنا إلى مواقف البشر وانفتاحھم إلى ﷲ في المسيح.
ھذه تُدعى عموما ً الخطيئة التي ال تُغتفر )انظر الموضوع الخاص على  .(19 :11انظر
التعليقات أدناه من تفسير للسياقات الموازية في مرقس  29 :3ومتى .32 -31 :12
س” .يجب فھم
مرقس َ “ 29 :3ولَ ِكنْ َمنْ َجدﱠفَ َعلَى ﱡ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
ھذه على ضوء الخلفية التاريخية السابقة ليوم الخمسين .لقد كانت
تُستخدم بمعنى رفض حقائق ﷲ .التعليم في ھذه اآلية كان يُدعى
عموما ً “الخطيئة التي ال تُغتفر” .يجب تفسيرھا على ضوء
المعيار التالي:
-1
التمييز في العھد القديم بين “الخطيئة المقصودة”
و"الخطيئة غير المقصودة” )انظر عد -27 :15
(31
عدم إيمان عائلة يسوع الخاصة مقابل عدم إيمان
-2
الفريسيين في ھذا السياق
أقوال الصفح والمغفرة في اآلية 28
-3
الفروقات في المتوازيات اإلنجيلية ،وخاصة تبدل عبارة
-4
“ابن اإلنسان” )مت 32 :12؛ لو  (10 :12إلى
“بني البشر") ،مت 31 :12؛ مر (28 :3
على ضوء ما سبق ذكره ،ھذه الخطيئة يرتكبھا أولئك الذين ،في
حضور النور العظيم والفھم ،يبقون على رفضھم ليسوع باعتباره
وسيلة ﷲ في اإلعالن والخالص .إنه يح ّولون نور اإلنجيل إلى
ظالم إبليس )انظر اآلية  .(30إنھم يرفضون عمل الروح القدس
في الدنو واإلقناع )يو  .(65 ،44 :6الخطيئة التي ال تُغتفر ليست
رفض ﷲ بسبب عمل ما أو كلمة ما ،بل الرفض المستمر
والمتواصل في المسيح عند من يرفضون اإليمان عن عمد
)أي ،الكتبة والفريسيين(.
ُ
ھذه الخطيئة يمكن أن يرتكبَھا فقط أولئك الذين ك ِشف لھم
اإلنجيل .من الواضح أن أولئك الذين سمعوا الرسالة عن يسوع
ھم المسؤولون أكثر عن رفضھم لھا .وھذا يصح بشكل خاص
على الثقافات المعاصرة التي أمكنھا الوصول دائما ً إلى اإلنجيل،
ولكنھا ترفض يسوع )أي ،أمريكا ،والثقافة الغربية(.
س لَهُ َم ْغفِ َرةٌ” .يجب أن تتوازن ھذه المقولة مع اآلية .28
◙ “فَلَ ْي َ
ب َد ْينُونَةً أَبَ ِديﱠةً” .كانت ھذه ھي الرفض المقصود لإلنجيل )أي ،شخص وأعمال
◙ “بَ ْل ھ َُو ُم ْ
ست َْو ِج ٌ
يسوع( في حضرة النور العظيم.
ھناك عدة اختالفات جزئية طفيفة تتعلق بالعبارة “خطيئة أبدية” .بعض المخطوطات
اليونانية القديمة ) (1ب ّدلت العبارة إلى عبارة فيھا حالة مضاف إليه )أي -(hamartias
المخطوطات W،D،C*،؛ ) (2أضافت كلمة “دينونة” )أي  -(kriseōsالمخطوطات Aو C2؛ أو
) (3أضافت كلمة “عذاب” )أي  ،(kolaseōsالمخطوطة  1234المكتوبة بأحرف صغيرة.
لقد كان أمراً صادما ً صاعقا ً للكتبة األوائل أن يتكلموا عن “خطيئة أبدية” .يكتب Robert
 ،B. Girdlestoneفي كتابه  ، of the Old Testament Synonymsتعليقا ً شيّقا ً على كلمة
“أبدي":
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"الصفة  aiōniosتُستخدم أكثر من  40مرة في العھد
الجديد بما يتعلق بالحياة األبدية ،والتي تُعتبر جزئيا ً عطية
حاضرة ،وجزئيا ً أيضا ً وعداً للمستقبل .وھي تنطبق أيضا ً
على وجود ﷲ األبدي في رو 26 :16؛ وعلى الكفاية
والفعالية األبدية لكفارة المسيح في عب 20 :13 ،12 :9؛
وعلى الدھور الماضية في رو  2 ،25 :16تيم  ،9 :1تي
 .2 :1تُستخدم الكلمة في إشارة إلى “النار األبدية" ،مت
 ،41 ،25 ،8 :18يه 7؛ “العقاب األبدي" ،مت 46 :25؛
“الدينونة األبدية أو اإلدانة األبدية" ،مر 29 :3؛ عب :6
2؛ “الھالك األبدي" 2 ،تس  .9 :1تتضمن الكلمة في ھذه
المقاطع معنى “النھائية" ،ومن الواضح أنھا تشير إلى أنه
عندما تح ّل ھذه الدينونات ،ينتھي وقت اختبار األھلية،
والتغيير ،وفرصة استرداد المرء لحظه ،بشكل نھائي
مطلق وإلى األبد .ال نعرف عن المستقبل سوى القليل،
وكذلك عن عالقة حياة البشر ببقية الوجود ،والثقل
األخالقي المترتب على عدم اإليمان ،من منظار نور
األبدية .إن كان من الخطأ ،من ناحية ،أن نضيف إلى كلمة
ﷲ ،فمن ناحية أخرى علينا أال نزيل أو ننقص منھا؛ وإن
كنا نترنح تحت عقيدة العقاب األبدي كما يوضحھا لنا
الكتاب المقدس ،فعلينا أن نكون قانعين بأن ننتظر،
ونلتصق بإنجيل محبة ﷲ في المسيح ،بينما نق ّر بأن ھناك
خلفية معتمة ال نستطيع إدراكھا” )الصفحات .(319 -318
مت  .32 -31 :12ھذه اإلشارة إلى التجديف على الروح القدس غالبا ً ما
تُسمى “الخطيئة التي ال تُغتفر” .من التوازي في مر  28 :3يتضح لنا أن
“ابن اإلنسان” لم يكن لقبا ً يدل على يسوع في ھذا السياق بل استخدام عام
شامل للعبارة العبرية االصطالحية “بني البشر” أو “البشر” .ھذا تؤيده
الموازاة في اآلية  31و .32الخطيئة التي يجري الحديث عنھا ليست
خطيئة الجھل ،بل الرفض المتعمد وحقّه في حضرة النور العظيم.
يھتم كثير من الناس ويقلقون متسائلين إن كانوا قد ارتكبوا ھذه
الخطيئة .الناس الذين يرغبون في معرفة ﷲ أو يخشون أن يكونوا قد
ارتكبوا ھذه الخطيئة لم يرتكبوھا فعالً .ھذه الخطيئة ھي رفض مستمر
متواصل ليسوع في حضرة النور العظيم ،لدرجة التصلّب الروحي .وھذه
تشابه ما يرد في عب  6و”. 10
34 :11
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

سيطَةً"
"ب َ ِ
سلِي َمةً"
" َ

المشتركة
البولسية

:
:

سلِي َمةً"
" َ
سلِي َمةً"
" َ

انظر التعليق على مت  23 -22 :6على الموقع اإللكتروني:
.www.freebiblecommentary.org
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موضوع خاص :البسيط/السخي )(HAPLOTES
ھذه الكلمة ) (haplotesلھا داللتين في المعنى“ ،سخي” أو “بسيط” .إنھا استعارة تتعلق
بالرؤية .في العھد القديم كانت العين تُستخدم كاستعارة تدل على الدوافع بطريقتين.
 -1العين الشريرة )البخيلة ،انظر تث  9 :15وأم 6 :23؛ .(22 :28
 -2العين البسيطة )السخية ،انظر أم .(9 :22
لقد استخدم يسوع ھذه الكلمة على نفس المنوال )انظر مت 23 -22 :6؛  .(15 :20واستخدم
بولس ھذه الكلمة بمعنيين:
“ -1بساطة ،إخالص ،طھارة” ) 2كور 12 :1؛ 3 :11؛ أف 5 :6؛ كول (22 :3
“ -2السخاء” )رو 8 :12؛  2كور 2 :8؛ (13 ،11 :9
36 :11
فاندايك -البستاني

:

"بِلَ َم َعانِ ِه"

الحياة

:

ش َعا ِع ِه"
"بِإ ِ ْ

" :بِضوئِ ِه"
المشتركة
" :بِلَ َم َعانِ ِه"
البولسية
ق” )لو 24 :17؛  ،(4 :24ولكنھا تشير ھنا إلى “اللمعان
ھذه الكلمة تعني عادة “ ْالبَرْ َ
الشديد” )انظر كتاب  ،The Analytical Greek Lexicon Revisedص ،57 .للكاتب
.(Harold Moulton
فاندايك -البستاني41 -37 :11 :
َ 38
37
ْ
َ
َ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ﱠ
َ
خَ
َ
َ
ﱠب
يس ﱞي أَن يَتغدى ِعن َدهُ ف َد َل َواتكأَ .وأ ﱠما الفرﱢ ي ِس ﱡي فل ﱠما َرأى ذلِكَ ت َعج َ
" َوفِي َما ھُ َو يَتَ َكل ﱠ ُم َسأَلَهُ فَرﱢ ِ
39
ْ
س
أَنﱠهُ لَ ْم يَ ْغت َِسلْ أَ ﱠوالً قَب َْل ْال َغدَا ِء .فَقَ َ
ال لَهُ الرﱠبﱡ » :أَ ْنتُ ُم اآلنَ أَيﱡھَا ْالفَ ِ
ار َج ْال َكأ ِ
رﱢيسيﱡونَ تُنَقﱡونَ خَ ِ
40
َو ْالقَصْ َع ِة َوأَ ﱠما بَا ِطنُ ُك ْم فَ َم ْملُو ٌء ْ
اخ َل
ار َج َ
ْس الﱠ ِذي َ
اختِطَافا ً َو ُخبْثا ً .يَا أَ ْغبِيَا ُء أَلَي َ
صنَ َع ال ﱠد ِ
صنَ َع ْالخَ ِ
41
ص َدقَةً فَھ َُو َذا ُكلﱡ َش ْي ٍء يَ ُك ُ
ون نَقِيّا ً لَ ُك ْم”.
أَيْضاً؟ بَلْ أَ ْعطُوا َما ِع ْن َد ُك ْم َ
س ﱞي” .تذكروا أن ھذا السياق يتناول موضوع رفض الفريسيين ليسوع .تُظھر
َ “ 37 :11
سأَلَهُ فَ ﱢري ِ
ّ
ھذه الرواية )اآليات  (41 -37العمى الروحي لديھم عن الحقائق العظمى واتباعھم ناموسية
تشريعية تتمحّل النقد والمستندة على األعراف والعادات التلمودية )التقاليد البشرية ،أش .(13 :29
انظر الموضوع الخاص“ :الفريسيون" ،على .17 :5
◙ “يَتَ َغدﱠى” .الكلمتان  aristonو  deipnonتمايزان بين وجبة طعام قرابة الظھر )أو أبكر ،مت
4 :22؛ يو  (15 ،12 :21ووجبة أكبر حوالي الساعة الرابعة بعد الظھر ) .(12 :14الكلمة األولى
ھي المستخدمة ھنا للداللة على وليمة باكرة في منتصف النھار.
ب أَنﱠهُ لَ ْم يَ ْغت َِس ْل أَ ﱠوالً قَ ْب َل ا ْل َغدَا ِء” .من الواضح أن يسوع
يس ﱡي فَلَ ﱠما َرأَى ذلِكَ تَ َع ﱠج َ
“ 38 :11أَ ﱠما ا ْلفَ ﱢر ِ
تع ّمد أن يتجاھل ھذا اإلجراء الطقسي الرباني كي يثير نقاشا ً مع الفريسي )وھذا يوازي أعمال
يسوع يوم السبت(.
كلمة “يغتسل” ھي  ،baptizōحيث تعني التطھير الطقسي باالغتسال .يجب أن يتجنب
المفسرون المعاصرون استخدام علم داللة األلفاظ ليحددوا عقائديا ً كلمات يونانية ثم يقحموا تعاريفھم
التقنية )التعميد بالغطس( في كل مكان يتم فيه استخدام ھذه الكلمة .ھذا السياق ال يشير إلى
التغطيس ،بل إلى اإلجراء الطقسي الشعائري اليھودي بسكب كمية محدودة من الماء )بمقدار
بيضتي دجاج( على الكوع إلى أن يقطر الماء من األصابع ثم من جديد سكب الماء على األصابع
إلى أن يقطر من الكوع.
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ھنالك مقالة جيدة تتحدث عن الكلمة العبرية  thavalوالكلمة اليونانية  ،baptizōللكاتب
 ،Robert B. Girdlestoneفي كتابه  ،Synonyms of the Old Testamentص-152 .
.157
ص َع ِة” .أراد يسوع أن يناقش توجه
س َوا ْلقَ ْ
“ 39 :11أَ ْنتُ ُم اآلنَ أَيﱡ َھا ا ْلفَ ﱢر ِ
يسيﱡونَ تُنَقﱡونَ َخا ِر َج ا ْل َكأْ ِ
الفريسيين إلى االھتمام بأدق التفاصيل )التلمود( كعالمة على أنھم روحانيين .القلب ھو األساس في
كل أعمال التدين .ﷲ يعرف القلب )اآلية 40؛  1صم 7 :2؛  1مل 39 :8؛  1أخ 9 :28؛  2أخ :6
30؛ مز 9 :7؛ أم 11 :15؛ إر 20 :11؛ لو 15 :16؛ أع 24 :1؛ 8 :15؛ رو .(27 :8
 .40 :11ھذا سؤال يرتقب جوابا ً بالنعم.
◙ “يَا أَ ْغبِيَا ُء” .انظر الموضوع الخاص التالي.
موضوع خاص :كلمات تشير إلى الشعب الغبي
ب رداً على الكذب في اللغة العبرية للعھد القديم.
ھناك حادثة سابقة فيھا استخدام ھكذا جوا ٍ
 –kesil -1التي تعني الثقة بالذات في األدب الحكمي )أمثال  17و27؛ الجامعة (7
 –evil -2التي تعني الكفاءة الفكرية والتي تُستخدم أيضا ً غالبا ً في األدب الحكمي )اش :29
11؛ 8 :35؛ ھو (7 :9
ً
 –nabal -3وتعني شخصا فارغ العقل )تث 21 ،6 :32؛  2صم 33 :3؛ مز 1 :14؛ إر
(11 :12
 –sakal -4والتي تعني الشخص األحمق ) 1صم 21 :26؛ جا (19 :2
استخدم يسوع ثالث كلمات ليصف الناس األغبياء.
 ،aphrōn -1لو 40 :11؛ 20 :12
 ،anoētos -2لو 25 :24
 ،mōros -3مت 22 :5؛ 19 ،17 :23
أقوى عبارة استعملھا يسوع في ھذه الطريقة من وصف شخص لشخص آخر ھي في مت :5
 ،22حيث كلمة  mōrosتعكس الكلمة اآلرامية  ،racaالتي تعني عاجز عن الحياة.
ً
يتبع بولس طريقة العھد القديم ويسوع في استخدامه لعدة كلمات يصف بھا أناسا أغبياء.
 1 ،aphrōn -1كور 36 :15؛  2كور 19 ،16 :11؛ 11 ،6 :12
 1 ،mōros -2كور 18 :3؛  10 :4وشكل متصل في رو 22 :1
ً
الناس الذين ي ّدعون أنھم يعرفون ﷲ ،ولكنھم يف ّكرون ويتصرفون بطرق غير مالئمة ،غالبا ما
يُوصفون بأنھم ضعاف العقل والفكر .تعليقات بولس الساخرة ،التي كثيراً ما ترد في  1و2
كورنثوس ،تُظھر ھذا النوع من األشخاص .لقد كانوا على ثقة كبيرة بالمعرفة التي لديھم لدرجة
كانوا يعجزون معھا عن رؤية أو إدراك المعرفة الحقيقية.
41 :11
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

ص َدقَةً"
" َ
َص ﱠدقُوا"
"تَت َ

المشتركة
البولسية

:
:

"أعـطُوا"
"تَصدﱠقوا"

يبدو أن ھذه اآلية تعني أنه إن كان داخل الكأس ھو محبة وطاعة ،فعندھا يجب أن يتبدى
ھذا من خالل تجلّيات خارجية تدل على المحبة للفقراء والمحتاجين ،وليس تمسّكا ً بأفكار ناموسية
تشريعية أو أفكار نخبوية )اآلية 42؛ مي  .(8 :6انظر الموضوع الخاص أدناه.
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موضوع خاص :الصدقة
 -Iالكلمة نفسھا
أ -ھذه الكلمة تطورت داخل اليھودية )فترة السبعينية(.
ب -إنھا تشير إلى التص ّدق على الفقراء و/أو المحتاجين.
ج -كلمة “الصدقة” تأتي من ترخيم الكلمة اليونانية .eleēmosunē
 -IIمفھوم العھد القديم
أ -تم التعبير عن فكرة مساعدة الفقراء في وقت باكر في التوراة.
 -1السياق النموذجي ،تث 11 -7 :15
“ -2اللقاطة" ،ترك جزء من الحصاد للفقراء ،ال 9 :19؛ 22 :23؛ تث 20 :24
“ -3سنة السبت" ،وفيھا كان يُسمح للفقراء بأن يتناولوا من نتاج السنة السابعة ،التي ھي سنة
إراحة األرض ،خر 11 -10 :23؛ ال 7 -2 :25
ب -تطور ھذا المفھوم في األدب الحكمي )أمثلة مختارة(
 -1أيوب 16 -8 :5؛ ) 17 -12 :29األشرار الذين يُوصفون في (12 -1 :24
 -2المزامير7 :11 ،
 -3األمثال 4 :11؛ 31 ،21 :14؛ 6 :16؛ 13 ،21
 -IIIتطورھا في اليھودية
أ -القسم األول من المشنه يتناول موضوع كيفية التعامل مع الفقراء والمحتاجين والالويين
المحليين.
ب -اقتباسات مختارة:
*
ً
 -1سفر يشوع بن سيراخ )المعروف أيضا باسم حكمة بن سيراخ( “ :30 :3الماء يُطفئ النار
الملتھبة ،والصدقة تُكفّر عن الخطايا”.
 -2يشوع بن سيراخ “ :12 :29الصدقة كن ٌز في خزينتك ،تنقذكَ من ك ّل ش ّر”.
 -3طوبيا “ ،11 -6 :4إن صدقت في عملك نجحت وعاد نجاحك بالخير عليك .تص ّدق من مالكَ
وال تحسد أحداً ،وال تح ّول وجھك عن فقير ،فال يح ّول الرب وجھه .إن كان لديك الكثير فتص ّدق منه
بالكثير ،وإن كان لديك القليل فال تخجل أن تتصدق بالقليل .بھذا تدخر لكَ كنزاً إلى زمن الضيق ،لن
الصدقة تنجّي من الموت قبل األوان ومن الظلمة ،وھي عمل صالح يرضي ﷲ العل ّي”.
 -4طوبيا “ ،9 -8 :12الصالة مع الصوم خيرٌ ،وكذلك الصدقة واإلحسان .ما ٌل قليل بالحالل خير
من الكثير بالحرام .الصدقة خير من تكريس الذھب .ألن الصدقة تُنجّي من الموت وتمحو الخطايا
وتطيل حياة فاعليھا”.
ج -االقتباس األخير من طوبيا  9 -8 :12يظھر تطور المشكلة .أعمال البشر/واستحقاقات
البشر كانت تُرى كآلية إلى المغفرة والوفرة.
تطور ھذا المفھوم أكثر في السبعينية حيث صارت كلمة “صدقة” باليونانية )(eleēmosunē
مرادفة لكلمة “بر” ) .(dikaiosunēوصار يمكن التبديل بينھما عند ترجمة كلمة “البر” العبرية
) ،BDB 842المحبة واإلخالص لدى إله العھد ،تث 25 :6؛ 13 :24؛ أش 27 :1؛ 17 :28؛ دا
.(27 :4
ً
د -أعمال الرحمة والرأفة البشرية صارت ھدفا بحد ذاتھا ابتغا ًء للوفرة الشخصية اآلن والخالص
عند الموت .العمل نفسه ،وبدالً من الحافز وراء العمل ،صار األمر ال ُمبرﱠز الھوتيا ً .إن ﷲ ينظر
إلى القلب ،ثم يدين عمل اليد .كان ھذا تعليم الربانيين ،ولكنه ضاع نوعا ً ما وسط البر الذاتي الفردي
)انظر ميخا .(8 :6
 :"* “Ecclesiasticusسفر “يشوع بن سيراخ” ويسمى أيضا ً “حكمة يشوع بن سيراخ" :ھو سفر يحوي تعاليم ،يوجد في الكتاب المقدس
األورشليمي ))) .(the Jerusalem Bibleفريق الترجمة((.
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 -IVصداھا في العھد الجديد
أ -الكلمة توجد في
 -1مت 4 -1 :6
 -2لو 41 :11؛ 33 :12
 -3أع 10 ،3 -2 :3؛ 31 ،4 ،2 :10؛ 17 :24
ب -يقارب يسوع الفھم التقليدي للبر على أنه )انظر إكليمندس الثانية (4 :16
 -1صدقة
 -2صوم
 -3صالة
ج -في عظة يسوع على الجبل )مت  .(7 -5كان بعض اليھود يت ّكلون على أعمالھم .وكان يجب أن
تنبع أعمالھم من محبتھم  ،وكلمته وإخوتھم في العھد ،وليس من المصلحة الذاتية أو البر الذاتي.
صار التواضع والتكتّم ھو الدليل نحو األعمال المالئمة .القلب أمر حاسم أساسي .والقلب شري ٌر
للغاية .ال بد أن يغيّر ﷲ القلب .والقلب الجديد يحاكي ﷲ.
َي ٍء يَ ُكونُ َنقِيًّا لَ ُك ْم” .كان ھذا قول جذري ألولئك الذين يخضعون لقوانين الطعام
◙ “فَ ُھ َو َذا ُك ﱡل ش ْ
المباح أكلُهُ في الشريعة اليھودية )ال .(11
ولكن يسوع ع ّدل متطلبات العھد القديم )مر  ،(23 -1 :7مظھراً بذلك أنه ربّ الكتابات
المقدسة )أي ،المفسّر الحقيقي الوحيد ،مت  .(48 -17 :5ھذه الحقيقة تُستخدم كمثل توضيحي
بطرس في أع  .16 -9 :10وتبع بولس ھذا الفھم للنجاسة الطقسية )رو 20 ،14 :14؛  1كور :10
26 -25؛  1تيم 4 :4؛ تي .(15 :1
فاندايك -البستاني44 -42 :11 :
42
ْ
َ
ْ
اب َو ُك ﱠل بَق ٍل َوتَت ََجا َو ُزونَ ع َِن ال َح ﱢ
ق
رﱢيسيﱡونَ ألنﱠ ُك ْم تُ َع ﱢشرُونَ النﱠ ْعنَ َع َوال ﱠس َذ َ
" َولَ ِك ْن َو ْي ٌل لَ ُك ْم أَيﱡھَا ْالفَ ِ
َو َم َحب ﱠ ِة ﷲَِ .كانَ يَ ْنبَ ِغي أَ ْن تَ ْع َملُوا ھَ ِذ ِه َوالَ تَ ْت ُر ُكوا تِ ْلكَ ! َ 43و ْي ٌل لَ ُك ْم أَيﱡھَا ْالفَرﱢ ي ِسيﱡونَ ألَنﱠ ُك ْم تُ ِحبﱡونَ
44
رﱢيسيﱡونَ ْال ُم َرا ُؤونَ
ْال َمجْ لِ َ
اقَ .و ْي ٌل لَ ُك ْم أَيﱡھَا ْال َكتَبَةُ َو ْالفَ ِ
س األَ ﱠو َل فِي ْال َم َجا ِم ِع َوالتﱠ ِحيﱠا ِ
ت فِي األَس َْو ِ
ُور ْال ُم ْختَفِيَ ِة َوالﱠ ِذينَ يَ ْم ُشونَ َعلَ ْيھَا الَ يَ ْعلَ ُمونَ !«“.
ألَنﱠ ُك ْم ِم ْث ُل ْالقُب ِ
َ “ 42 :11و ْي ٌل لَ ُك ْم” .تعكس ھذه صيغة اللعنة النبوية في العھد القديم التي تستخدم ترنيمة جنائزية
)اآليات 52 ،46 ،44 ،43 ،42؛ مت .(36 -13 :23
ش ُرونَ ” .انظر الموضوع الخاص التالي.
◙ “تُ َع ﱢ
موضوع خاص :ال ُعشر
ّ
ھذه ھي اإلشارة الوحيدة إلى العشر في العھد الجديد .ال أعتقد أن العھد الجديد يعلم العُشر ألن
كل ھذه الخلفية ھي ضد الناموسية الشرعية اليھودية التي تتمحل النقد ،وضد البر الذاتي لدى
اليھود .أعتقد أن إرشادات العھد الجديد للعطاء الصحيح )إن ُوجدت( فھي في  2كور  8و ،9التي
تتجاوز العُشر إلى حد كبير .إن كان يُطلب من اليھودي الذي لديه معلومات العھد القديم أن يق ّدم 10
إلى  30بالمئة )ھناك اثنان ،أو ثالثة ،يُطلب منھم تقديم العشور في العھد القديم( ،فعندھا على
المسيحيين أن يعطوا أكثر من ذلك بكثير وأال يضيعوا أي وقت في مناقشة مسألة العشور.
يجب أن ينتبه مؤمنو العھد الجديد لئال يحولوا المسيحية إلى مجموعة جديدة من الدساتير
والمبادئ القانونية التشريعية المشرقية التوجه )تلمود مسيحي( .إن رغبتھم في إرضاء ﷲ تجعلھم
يحاولون أن يجدوا إرشادات لكل جانب من الحياة .ولكنه أمر خطير الھوتيا ً أن تسحب قوانين العھد
القديم التي لم يؤكدھا العھد الجديد )أع  (15وتجعل منھا معياراً عقائدياً ،وخاصة عند اإل ّدعاء )من
قِبل كارزين معاصرين( بأنھا أسباب للبؤس ووعود بالرخاء )مالخي .(3
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فيما يلي اقتباس من  ،Frank Staggفي كتابه  ،New Testament Theologyص-292 .
.293
"العھد الجديد ال يُورد على اإلطالق العُشر في نعمة العطاء .تُذكر العشور ثالث مرات فقط
في العھد الجديد (1) :في مراقبة الفريسيين إلھمالھم العدل ،والرحمة ،واإليمان بينما يبدون اھتماما ً
موسوسا ً بالعُشر حتى لنتاج حديقة البيت )مت 23 :23؛ لو (42 :11؛ ) (2في كشف الفريسي
المتكبر الذي “صلى في نفسه” متبجّحا ً بأنه يصوم مرتين في األسبوع ويع ّشر كل ممتلكاته )لو :18
(12؛ و) (3في الجدال حول أعلوية ملكي صادق ،وبالتالي المسيح ،على الالويين )عب .(9 -6 :7
"من الواضح أن يسوع كان يؤيد العُشر كجزء من نظام الھيكل ،إذ أنه كان بالمبدأ والتطبيق
يؤيد الممارسات العامة في الھيكل والمجامع .ولكن ليس من عالمة على أنه فرض أي شيء من
عبادات الھيكل على أتباعه .كانت العشور تق ّدم في المقام األول ،وتؤكل في السابق في المقدس من
قِبل من يع ﱢشرھا وفيما بعد يأكلھا الكھنة .العُشر كما يظھره العھد القديم كان يمكن تنفيذه فقط في
نظام ديني مبني على نظام ذبائح الحيوانات.
"الكثير م المسيحيين يجدون العشر مخططا ً مقبوالً وعمليا ً للعطاء .طالما أنه ال يُجعل إجباريا ً
أو نظاما ً شرعياً ،فإنه قد يبدو مخططا ً مرضيا ً .ولكن ال يمكن ألحد أن ي ّدعي أن العُشر أمر ملزم
يعلّمه العھد الجديد .إنه أمر يميز حفظ اليھود للناموس )مت 23 :23؛ لو  ،(42 :11ولكنه ليس
مفروضا ً على المسيحيين .وفي الواقع ،صار من المستحيل اليوم على اليھود أو المسيحيين أن
يع ّشروا بمعنى العھد القديم.
العُشر اليوم يشبه الممارسات الطقسية القديمة التي تعود إلى نظام الذبائح اليھودي”.
يُوجز  Paul Staggذلك بقوله:
ّ
ً
"بينما يكثر الكالم عن تبني العُشر طوعيا كمعيار للعطاء بدون تصلب في فرضه على
اآلخرين كمتطلب مسيحي ،من الواضح أن تبني ھكذا ممارسة ال يعني ممارسة كل ما في العھد
القديم .بقيام المرء بذلك فإنه إنما يصنع ما يشابه قليالً ممارسة العشر في العھد القديم ،والذي كان
ضريبة مفروضة لدعم الھيكل والنظام الكھنوتي ،ھذا النظام االجتماعي والديني الذي لم يعد
موجوداً .كان العُشر إجباريا ً في اليھودية كضريبة حتى دمار الھيكل عام  70ق.م ،.ولكنه ليس
مفروضا ً على المسيحيين على اإلطالق”.
ليست ھذه رفضا ً للعُشر ،بل توضيح لعالقته بالعھد الجديد .الغاية من الكالم ھو رفض فكرة
أن العھد الجديد يؤيد اإللزامية والناموسية والدافع المنفعي والمساومة التي غالبا ً ما تميز المطالبات
بالعشر اليوم .كنظام طوعي ،يق ّدم العشر الكثير؛ ولكن يجب أن يحرر بالنعمة إن كان سيُفرض على
المسيحيين .تبريره بأنه “ينجح” يھدف فقط إلى تبني االختبارات الذرائعية في العالم .ھناك أشياء
كثيرة “تنجح” ولكنھا ليست مسيحية .العُشر ،إن كان يُفترض أن يالئم الھوت العھد الجديد ،يجب
ّ
يتجذر في نعمة ﷲ ومحبته”.
أن
ق َو َم َحب ﱠ ِة ﷲِ” .إنه أمر في غاية األھمية أال ندع الطقوس والشعائر
َن ا ْل َح ﱢ
◙ “ َوتَت ََج َ
او ُزونَ ع ِ
والممارسات الليتورجية تعمينا عن إرادة ﷲ لشعبه ،والتي ھي:
 -1المحبة )تث 6 -4 :6؛ لو (27 :10
 -2العدالة نحو البشر )ال 18 :19؛ لو (27 :10
ُوض ِة َويَ ْبلَعُونَ ْال َج َم َل )مت
ُص ﱡفونَ ع َِن ْالبَع َ
◙ “ َكانَ يَ ْنبَ ِغي أَنْ تَ ْع َملُوا ھ ِذ ِه َوالَ تَ ْت ُر ُكوا تِ ْلكَ ” .إنھم ي َ
 .(24 :23ھل تعشير التوابل في المطبخ أكثر أھمية وأكثر روحانية من الطريقة التي نحيا ونحب
بھا؟
ظھر ھرطوقي في الكنيسة األولى ،ماركيون )بداية القرن الثاني في روما( ،رفض العھد
القديم وقبل فقط إنجيل لوقا مع ّدالً مع رسائل معينة لبولس معتبراً أن ھذه فقط ھي الموحى بھا .وبما
أنه رفض العھد القديم ،فإن عبارة “ َكانَ يَ ْنبَ ِغي أَ ْن تَ ْع َملُوا ھ ِذ ِه َوالَ تَ ْت ُر ُكوا تِ ْلكَ " ،قد حُذفت من
مخطوطة ) ، Bezea (Dولكنھا موجودة في معظم المخطوطات اليونانية األبكر وتنقيحاتھا ،وعلى
األرجح أن حذفھا من المخطوطة  Dكان بسبب تأثيره.
278

س األَ ﱠو َل فِي ا ْل َم َجا ِم ِع” .كانت ھذه األماكن لذوي الشأن .المجالس
“ 43 :11ألَنﱠ ُك ْم ت ُِحبﱡونَ ا ْل َم ْجلِ َ
األولى كانت مقعداً شبه دائري حول مائدة حيث تُحفظ التوراة ،في مواجھة جماعة المصلّين )انظر
كتاب  ،Testament Word Pictures in the Newالمجلد  ،2ص ،167 .للكاتب A. T.
 .(Robertsonوانظر الموازاة في مت .12 -1 :23
اق” .من الواضح أنه كانت ھناك عبارات وألقاب مميزة يتمتع بھا رؤساء
ت فِي األَ ْ
◙ “ َوالتﱠ ِحيﱠا ِ
س َو ِ
ً
الدين ويخاطبون بھا بعضھم البعض وأيضا أمام العامة .لذا فإن ھذه العبارة فيھا توبيخ لھم على
كبريائھم في مناصبھم وأماكنھم في المجمع والمجتمع .لقد كانوا يحبون أن يمتدحھم الناس
ويعاملوھم باحترام وتقدير.
◙ “ألَنﱠ ُك ْم ِم ْث ُل ا ْلقُبُو ِر ا ْل ُم ْختَفِيَ ِةَ ،والﱠ ِذينَ يَ ْمشُونَ َعلَ ْي َھا الَ يَ ْعلَ ُمونَ ” .االحتكاك جسديا ً بالقبور كان
يجعل المرء نجسا ً طقسيا ً )ال 4 -1 :21؛ عد  (22 -11 :19لمدة أسبوع )التفسير الرباني( ،ولكن،
في ھذه الحالة ما كان الناس يدركون ذلك ،ولذلك ،فقط كان اليھود يبيّضون القبور لتجنب ھذا النوع
من النجاسة الطقسية غير المتعمدة )مت  .(27 :23يتّھم يسوع ھؤالء من ذوي البر الذاتي ،والقادة
الناموسيين ،بأنھم السبب الحقيقي للنجاسة الروحية.
فاندايك -البستاني52 -45 :11 :
45
َ
ال:
ال لَهُ» :يَا ُم َعلﱢ ُم ِحينَ تَقُو ُل ھَ َذا تَ ْشتِ ُمنَا نَحْ ُن أيْضا ً« .فَقَ َ
وسيﱢينَ َوقَ َ
أج َ
" فَ َ
اح ٌد ِمنَ النﱠا ُم ِ
اب َو ِ
اس أَحْ َماالً ع َِس َرةَ ْال َح ْم ِل َوأَ ْنتُ ْم الَ تَ َمسﱡونَ األَحْ َما َل
» َو َو ْي ٌل لَ ُك ْم أَ ْنتُ ْم أَيﱡھَا النﱠا ُمو ِسيﱡونَ ألَنﱠ ُك ْم تُ َح ﱢملُونَ الن ﱠ َ
48
47
ضوْ نَ
ُور األَ ْنبِيَا ِء َوآبَا ُؤ ُك ْم قَتَلُوھُ ْم .إِذاً تَ ْشھَ ُدونَ َوتَرْ َ
صابِ ِع ُك ْمَ .و ْي ٌل لَ ُك ْم ألَنﱠ ُك ْم تَ ْبنُونَ قُب َ
بِإ ِحْ دَى أَ َ
49
ُ
ُورھُ ْم .لِ َذلِكَ أَيْضا ً قَالَ ْ
ت ِح ْك َمةُ ﷲِ :إِنﱢي أرْ ِس ُل إِلَ ْي ِھ ْم
ال آبَائِ ُك ْم ألَنﱠھُ ْم ھُ ْم قَتَلُوھُ ْم َوأَ ْنتُ ْم تَ ْبنُونَ قُب َ
بِأ َ ْع َم ِ
50
ط ُر ُدونَ  -لِ َك ْي ي ْ
أَ ْنبِيَا َء َو ُر ُسالً فَيَ ْقتُلُونَ ِم ْنھُ ْم َويَ ْ
يع األَ ْنبِيَا ِء ْال ُمھ َْر ُ
ق ُم ْن ُذ
ُطلَ َ
ب ِم ْن ھَ َذا ْال ِج ِ
يل َد ُم َج ِم ِ
51
ُ
ت .نَ َع ْم أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱠهُ ي ْ
ْ ْ
ُطلَبُ ِم ْن
إِ ْن َشا ِء ْال َعالَ ِم ِم ْن د َِم ھَابِ َ
ح َو ْالبَ ْي ِ
يل إِلَى د َِم زَ َك ِريﱠا الﱠ ِذي أ ْھلِكَ بَ ْينَ ال َمذبَ ِ
52
وسيﱡونَ ألَنﱠ ُك ْم أَ ْ
اخلُونَ
ْرفَ ِةَ .ما َدخَ ْلتُ ْم أَ ْنتُ ْم َوال ﱠد ِ
يل! َو ْي ٌل لَ ُك ْم أَيﱡھَا النﱠا ُم ِ
ھَ َذا ْال ِج ِ
خَذتُ ْم ِم ْفتَا َح ْال َمع ِ
َمنَ ْعتُ ُموھُ ْم«“.
46

وسيﱢينَ ” .الناموسي ھو الناسخ/الكاتب )انظر الموضوع الخاص على :5
اح ٌد ِمنَ النﱠا ُم ِ
َ “ 45 :11و ِ
 (21الذي كانت مھمته الرئيسية تفسير )التلمود( الشفھي وناموس العھد القديم المكتوب .لقد أخذوا
مكان الالويين المحلّيين كمعلّمين ومفسّرين للناموس وصاروا الخبراء الدينيين عند الناس
فيستشيرونھم في قضايا حياتھم اليومية )فكانوا يربطون ويحلّون( .معظم الكتبة في أيام يسوع كانوا
أيضا ً فريسيين.
ضا” .الكلمة اليونانية  hubrizōتعني “معاملة قاسية” )مت 6 :22؛ لو :18
◙ “ت َ ْ
شتُ ُمنَا نَ ْحنُ أَ ْي ً
32؛ أع 5 :14؛  1تس  .(2 :2إنه ألمر مألوف في السبعينية )"يشتم" 2 ،صم 44 :19؛  2مكابيين
 42 :14و"يكون متغطرسا ً" ،إر  .(29 :31قادة اليھود الدينيين كانوا يشعرون بوخز تعليقات
وانتقادات يسوع )مت .(23
َس َرةَ ا ْل َح ْم ِل” .ھناك تالعب في الكلمات )تشابه مفعولي(
“ 46 :11ألَنﱠ ُك ْم ت َُح ﱢملُونَ الن ﱠ َ
اس أَ ْح َماالً ع ِ
في ھذه اآلية .يُستخدم ھنا الفعل واالسم )مرتين( من كلمة “حمل” .وھذا يشير إلى تفسيرات
الربانيين الن ﱠزاعة إلى النقد للتواراة التي تطورت وتحولت إلى تقاليد شفھية )وقُنّنت فيما بعد في
التلمود( .ھذه القوانين واإلجراءات الدينية كانت معقدة جداً ومتناقضة مع بعضھا لدرجة أن الطبقة
العاملة العادية كانوا عاجزين عن تطبيقھا )مت 4 :23؛ أع .(10 :15
◙
فاندايك -البستاني

:

صابِ ِع ُك ْم"
" َوأَ ْنتُ ْم الَ تَ َمسﱡونَ األَ ْح َما َل بِإ ِ ْحدَى أَ َ
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صابِ ِع ُك ْم"
الحياة
سونَ َھا بِإ ِ ْ
َ " :وأَ ْنتُ ْم الَ تَ َم ﱡ
صبَ ٍع ِمنْ أَ َ
" :وال تَ ُمدﱡونَ إصبَ ًعا واحدةً لتُسا ِعدوھُم على َح ْملِھا"
المشتركة
البولسية
سونَھا بإ ِ ْحدى أَصابِ ِعك"
ين أَنﱠكم أَنتم ،ال تَ َم ﱡ
" :في ِح ِ
كانوا موسوسين في تطبيق تفاسيرھم الربانية ،ومع ذلك ما كانوا يضعون أي استثناءات
لآلخرين أو بذل جھد أو وقت لمساعدتھم.
كلمة “يمسّ ” نجدھا ھنا فقط في العھد الجديد )وال نجدھا في السبعينية وال في البردية
المصرية( .يقول  ،M. R. Vincentفي كتابه  ،Word Studiesالمجلد  ،1ص ،187 .أن ھذه
الكلمة ھي مصطلح طبي يُستخدم للداللة على اللمس الخفيف لموضع األلم .إن كان ھذا ھو المعنى
العام ،يكون قادة الدين عندھا أقسى من أن يتعاطفوا مع محنة اإلنسان العادي )"أھل األرض"( بينما
ھم يحاولون أن يحفظوا قوانين الموسوسة للفريسيين.
ور األَ ْنبِيَا ِء” .الموازاة في مت  33 -29 :23صاعقة مذھلة .في العھد القديم
“ 47 :11تَ ْبنُونَ قُبُ َ
كان شعب ﷲ يقتل أنبياء ﷲ )أي يرفضون رسالتھم( وبعد ذلك يبنون لھم قبوراً ضخمة إكراما ً
لذكراھم .بناء الصروح واألضرحة للناطقين باسم ﷲ ليس ھو ما يريده ﷲ .إنه يريد إطاعة رسالته.
وكما قتل القادة في العھد القديم األنبياء ،فإن ھؤالء القادة سيقتلون يسوع وأتباعه )مت .(34 :23
ضا قَالَتْ ِح ْك َمةُ ﷲِ” .ليس من موضع في العھد القديم تُقتبس منه ھذه الكلمات.
“ 49 :11لِذلِكَ أَ ْي ً
ولذلك فإن كثيرين يعتقدون أن يسوع إنما كان يشير إلى نفسه كونه “ ِح ْك َمةُ ﷲِ” ) 1كور ،24 :1
30؛ كول  ،(3 :2والتي ھي تلميح إلى أم  .31 -22 :8ھذا النص من العھد القديم ھو خلفية يو :1
.14 -1
سالً” .يبدو أن ھذه تشير إلى المتكلمين بلسان ﷲ في العھد القديم والجديد .ھذه صورة
◙ “أَ ْنبِيَا َء َو ُر ُ
بانورامية تُظھر كيف أن اليھود تعاملوا مع الناطقين باسم ﷲ )بالموت واالضطھاد(.
يل” .ھذه آية مذھلة صادمة .كان يسوع أوج الالھوت والتاريخ
“ 50 :11لِ َك ْي يُ ْطلَ َ
ب ِمنْ ھ َذا ا ْل ِج ِ
والرجاء اليھودي .فإن أخطأوا فيه أخطأوا في كل شيء وفاتھم كل شيء .الحق الكامل قد جاء )ذاك
الذي ھو أعظم األنبياء ،اآلية  (11وھا ھم اآلن يرفضونه )اآليات  .(36 -29 ،26 -14انظر
التعليق الكامل على .31 :11
قد تشير ھذه إلى دمار أورشليم عام  70م .على يد تيطس.
ِ “ 51 :11منْ د َِم ھَابِي َل” .تشير ھذه إلى أول جريمة قتل متعمدة في الكتاب المقدس ،المدونة في تك
.8 :4
ت” .تشير ھذه إلى الحادثة المدونة في  2أخ :24
ح َوا ْلبَ ْي ِ
◙ “إِلَى د َِم زَ َك ِريﱠا الﱠ ِذي أُ ْھ ِلكَ بَيْنَ ا ْل َم ْذبَ ِ
.22 -20
ربما اختار يسوع مثالً )ھابيل( من التكوين ،أول سفر في القانون العبري ،ومثالً آخر
)زكريا( من أخبار األيام الثاني ،آخر سفر من القانون العبري ،ليُظھر بوضوح المشكلة المتأصّلة
الدائمة عند اليھود )تث 27 ،24 ،13 ،7 ،6 :9؛ .(27 :31
المذھب المشار إليه ھو مذبح القاربين عند مدخل الھيكل ،بينما “بيت ﷲ” يشير إلى المبنى
نفسه ،الذي كان فيه حجرتان ،الخارجية التي تُدعى “المقدس” والداخلية التي تُدعى “قدس
األقداس”.
ً
ً
موت ھابيل كان دليال على السقوط )انظر تك  ،(3بينما موت زكريا أظھر االستخفاف
المتعمد بمسكن ﷲ الخاص )الھيكل( .وھا ھم اليھود اآلن يتآمرون )اآليات  (54 -53ليقتلوا يسوع
أيضا ً.
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َاح ا ْل َم ْع ِرفَ ِة” .قادة اليھود الذين كان ينبغي أن يعرفوا يسوع )"مفتاح
“ 52 :11ألَنﱠ ُك ْم أَ َخ ْذتُ ْم ِم ْفت َ
المعرفة"( لم تفوتھم معرفته وحسب ،بل قادوا اآلخرين إلى عماھم المتعمد باسم ﷲ )مت .(13 :23
ھذه إدانة صادمة لنخبة الدين في أيام يسوع.
عندما نشارك المسيح فإننا نستخدم “مفاتيح الملكوت” )مت  .(19 :16عندما يحيى
المؤمنون حياة متعجرفة غير تقية ،فإنھم يصبحون مثل الفريسيين )مت  (15 -13 :23الذين
يمنعون الناس من السعي وراء ﷲ.
يسوع ،وليس المعرفة البشرية ،ھو مفتاح الحكمة ) 1كور  .(31 -18 :1يسوع لديه مفاتيح
الموت ومثوى األموات )انظر رؤ  .(18 :1يسوع ھو النسل والوعد الحقيقيين لداود )انظر  2صم
 7ورؤ .(7 :3
فاندايك -البستاني54 -53 :11 :
53
ُ
ْ
ً
ير ٍة َوھُ ْم
ور َكثِ َ
" َوفِي َما ھُ َو يُ َكلﱢ ُمھُ ْم بِھَ َذا ا ْبتَدَأَ ْال َكتَبَةُ َوالفَرﱢ ي ِسيﱡونَ يَحْ نَقُونَ ِج ّدا َوي َ
ُصا ِدرُونَهُ َعلَى أ ُم ٍ
ي َُراقِبُونَهُ طَالِبِينَ أَ ْن يَصْ طَا ُدوا َشيْئا ً ِم ْن فَ ِم ِه لِ َك ْي يَ ْشتَ ُكوا َعلَ ْي ِه”.
54

53 :11
فاندايك -البستاني

سيﱡونَ يَ ْحنَقُونَ ِج ًّدا"
" :ا ْبتَدَأَ ا ْل َكتَبَةُ َوا ْلفَ ﱢري ِ
ضيﱢقُونَ َعلَ ْي ِه َكثِيراً"
الحياة
سيﱡونَ يُ َ
" :بَدَأَ ا ْل َكتَبَةُ َوا ْلفَ ﱢري ِ
" :اَزدادَت علَي ِه نَق َمةُ عُلما ِء الشﱠريع ِة والفَ ﱢريسيﱢينَ "
المشتركة
" :أَخ َذ الكتَبةُ
البولسية
صدو َرھم َعلَيه ِج ًّدا"
ﱢ
والفريسيﱡونَ يُو ِغرونَ ُ
الكلمة األولى ،deinōs ،تعني “مخيف"“ ،متّقد" ،أو “فظيع” )مت  .(6 :8استُخدمت في
السبعينية في أي  16 :10و 11 :19بنفس المعنى.
الكلمة الثانية ،enechō ،تعني يراقبونه لكي يمسكوا عليه شكوى )مر  .(19 :6الغضب
والبغضاء عند قادة الدين ،الصدوقيين والفريسيين كليھما ،الواضحان جداً في األسبوع األخير من
حياة يسوع في أورشليم ،بدأتا أبكر من ذلك بكثير )انظر مر 19 :6؛ لو  .(53 :11ھذه المعارضة
العنيدة المتصلّبة كان قد أثارھا انتقاد يسوع الواضح الصريح لھم على الرياء والبر الذاتي
والتغطرس لديھم.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

صا ِد ُرونَهُ َعلَى أُ ُمو ٍر َكثِي َر ٍة"
"ي ُ َ
ير ٍة"
"ي َ ْ
ستَ ْد ِر ُجونَهُ إِلَى ا ْل َكالَ ِم فِي أُ ُمو ٍر َكثِ َ
ستَ ْن ِطقونَهُ في أمو ٍر كثير ٍة"
"ي َ ْ
سئِل ِة عَن شتﱠى األُمور"
"يَتعنﱠتونَهُ باألَ ْ

الفعل  apostomatizōيُستخدم ھنا فقط في العھد الجديد .إنه ال يُستخدم في السبعينية ،بل
يُستخدم في األدب اليوناني المتأخر والكالسيكي بمعنى الحفظ الص ّم أو تكرار ما قاله شخص آخر.
يبدو أنه يدل على سلسلة أسئلة سريعة الغاية منھا عدم إعطاء يسوع فرصة للتفكير مليا ً قبل اإلجابة
عليھا .الھدف باإلجمال ھو أن يمسكوا عليه جوابا ً خاطئاً ،فيستطيعون بذلك إدانته )اآلية  (54كما
كان قد أدانھم بقوة شديدة .ولكنھم لم يجدوا إلى ذلك سبيالً ).(26 :20
ش ْيئًا ِمنْ فَ ِم ِه” .ھذه الكلمة تعني حرفيا ً “يصطاد حيوانات برّية” .كان
صطَادُوا َ
“ 54 :11أَنْ يَ ْ
يسوع قد صار مشكلة الھوتية عويصة .وكانوا يشعرون بوجوب إقصائه أو التخلّص منه ):20
 (20لكي يحافظوا على رئاستھم وقيادتھم.
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أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي ّ
فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
 -1ما سبب اختالف الصالة الربية كما ھي مدونة في متى ولوقا؟
 -2كيف يمكن التوثيق بين اآلية  4ويع 13 :1؟
 -3ھل يكره ﷲ أن يسمع صلواتنا وبالتالي يجب علينا أن نستمر في الطلب مراراً
وتكراراً؟
ُول؟
 -4ما مغزى مناداتھم ليسوع ببَ ْعلَزَ ب َ
 -5لماذا كان يسوع غاضبا ً جداً من رؤساء الدين في يھودية القرن األول؟
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لوقا  -األصحاح 12
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
الصدق وعدم
تحذيرات وتشجيعات
الرياء
12 -1 :12
12 -1 :12
َمثل الغني الغبي
َمثَل الغني الغبي
21 -13 :12
21 -13 :12
ﷲ يعتني بنا
ﷲ يعتني بنا
34 -22 :12
34 -22 :12
ُ
َمثل العبيد األمناء
َمثَل العبيد المستعدين

12 -1 :12
َمثل الغني الغبي
21 -13 :12
الثقة با
34 -22 :12
مثل الخدم األمناء

40 -35 :12
َمثَل الوكيل األمين
48 -41 :12
ال سالم بل انقسام

40 -35 :12
َمثل الوكيل األمين
48 -41 :12
يسوع والعالم

40 -35 :12
َمثل الوكيل األمين
48 -41 :12
يسوع والعالم

53 -49 :12
تمييز األزمنة
59 -54 :12

59 -49 :12

53 -49 :12
عالمات األزمنة
59 -54 :12

المشتركة
الصدق وعدم الرياء

البولسية
واجب المجاھرة بالحقيقة
بغير خوف
12 -1 :12
الغني األحمق
21 -13 :12
التسليم للعناية اإللھية
34 -22 :12
ضرورة القيام على
استعداد دائم
48 -35 :12
الحرب الروحية
53 -49 :12
وجوب التمييز بين
األزمنة
59 -54 :12

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
رؤؤس أقالم عمن يخاطبھم يسوع:
اآليات  ،2 -1التالميذ
اآليات  ،21 -13شخص من الجمع
اآليات  ،53 -22التالميذ
اآليات ) 56 -54وكذلك اآليات  ،(9 -1 :13الجموع
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دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني3 -1 :12 :
ضھُ ْم يَ ُدوسُ بَعْضا ً ا ْبتَدَأَ يَقُو ُل لِتَالَ ِمي ِذ ِه» :أَ ﱠوالً
ﱠ
ﱠ
"َ 1وفِي أَ ْثنَا ِء َذلِكَ إِ ِذ اجْ تَ َم َع َربَ َو ُ
ب َحتى َكانَ بَ ْع ُ
ات الش ْع ِ
2
ْس َم ْكتُو ٌم لَ ْن يُ ْستَ ْعلَنَ َوالَ خَ فِ ﱞي لَ ْن يُع َْرفَ .
يسيﱢينَ الﱠ ِذي ھُ َو الرﱢ يَا ُء فَلَي َ
ير ْالفَرﱢ ِ
تََ 3ح ﱠر ُزوا ألَ ْنفُ ِس ُك ْم ِم ْن خَ ِم ِ
ُ
ْ
لِ َذلِكَ ُكلﱡ َما قُ ْلتُ ُموهُ فِي ﱡ
ع يُنَا َدى بِ ِه َعلَى
الظ ْل َم ِة يُ ْس َم ُع فِي النﱡ ِ
ور َو َما َكلﱠ ْمتُ ْم بِ ِه األ ُذنَ فِي ال َمخَ ا ِد ِ
وح".
ال ﱡسطُ ِ
ب" .كلمة " َربَ َوات" ھنا ھي ترجمة لكلمة
اجتَ َم َع َربَ َواتُ ال ﱠ
" 1 :12فِي أَ ْثنَا ِء َذلِكَ إِ ِذ ْ
ش ْع ِ
" "myriadفي العھد القديم وتعني عادة "عشرات األلوف" )ويقصد بھا ھنا "عدد وافر ال يُ َع ّد وال
يُحْ صى"  ،μυρίαςانظر السبعينية ،تك 60 :24؛ ال 8 :26؛ عد 36 :10؛ تث  .(30 :32ويستمر
ھذا االستخدام في األناجيل اإلزائية مع كلمة "الجموع" .جم ٌع كبي ٌر من الناس أتوا ليسمعوا يسوع.
 -1عامة الشعب
 -2المرضى
 -3الفضوليون
 -4التالميذ
 -5النخبة المتدينون
أحد األسباب التي تصعّب تفسير أقوال يسوع ھو أن المفسرين المعاصرين ليسوا متأكدين من
الجماعة التي يخاطبھا يسوع كل مرة .وحدھم من كان لديه آذان للسمع وقلوب منفتحة ھم الذين
اقتبلوا تعاليم يسوع )انظر مثل الزارع.(15 -4 :8 ،
سيﱢينَ " .ھذا أمر حاضر مبني للمعلوم )"احترسوا"( من
س ُك ْم ِمنْ َخ ِمي ِر ا ْلفَ ﱢري ِ
◙ "ت ََح ﱠر ُزوا ألَ ْنفُ ِ
كلمة تُستخدم غالبا ً في السبعينية )تك 6 :24؛ خر 28 :10؛ 2 :43؛ تث  (9 :4ويستخدمھا لوقا
وحده فقط في العھد الجديد )3 :17؛ 46 :20؛ 34 :21؛ أع 35 :5؛  .(28 :20يبدو أنھا تشير إلى
موقف الناموسية التي تتمحﱠل النقد بحثًا عن األخطاء ) (52 -37 :11بدالً من محبة الفقراء
والمحتاجين والعناية بھم باسم ﷲ )41 :11؛ 33 :12؛ .(22 :18
الكلمة "خمير" ) (zumēتُستخدم بمعنيين في كل من العھد القديم والعھد الجديد:
معنى الفساد ،ولذلك ،فھي رمز للشر
-1
خر 15 :12؛ 7 ،3 :13؛ 18 :23؛ 25 :34؛ ال 11 :2؛ 17 :6؛ تث 3 :16
أ-
مت 11 ،6 :16؛ مر 15 :8؛ لو 1 :12؛ غل 9 :5؛  1كور 8 -6 :5
ب-
ً
-2
بمعنى النفاذ أو االختراق ،ولذلك فإنھا تعني ،التأثير ،وليست رمزا للشر
ال 13 :7؛ 17 :23؛ عا 5 :4
أ-
مت 33 :13؛ لو 21 -20 :13
ب-
)وحده السياق يمكن أن يحدد معنى ھذه الكلمة ،وھذا ينطبق على كل الكلمات(.
◙ "الرياء" .ھذه تأتي من الكلمات اليونانية "يدين" و"تحت" )انظر 42 :6؛ 56 :12؛ :13
 .(15كنت ھذه الكلمة مرتبطة بالمسرح وتدل على "ممثلين يلعبون دوراً من وراء قناع" )انظر
السبعينية ،مكابيين الثاني 25 :5؛ 24 ،21 :6؛ مكابيين الثاني  .(17 ،15 :6السياق التي يظھر أن
األسرار التي كانت في قلب رؤساء الدين ھؤالء سوف تنكشف بشكل واضح يوما ً ما )اآليات -2
.(3
في الموازاة عند متى ) (12 :16يشير الخمير إلى تعاليم الفريسيين والصدوقيين ،ولكن ھنا
في لوقا نجده مرتبطا ً برياء الفريسيين .كل كاتب إنجيلي ملھم كان له الحق التحريري بأن يختار من
أقوال يسوع ،وكلماته ،ومعجزاته وأن ينتقي تلك التي تناسب أكثر لينقل اإلنجيل إلى قرّائه .كان لھم
أيضا ً الحق التحريري بأن يرتبوا أقوال يسوع ومعجزاته ألھداف الھوتية )وليس وفقا ً للتسلسل
الزمني الكرونولوجي( .بل وحتى كان لھم الحق الحصري بأن يع ّدلوا أو يكيفوا كلماته وأعماله
ضمن حدود معنية .وھذا يفسر االختالفات بين األناجيل األربعة .ال أعتقد أنه كان لديھم الحق
284

التحريري بأن يستنبطوا كلمات أو أعمال أو حوارات أو أحداث .لقد استخدموا جميعا ً مصادر
متنوعة في كتابتھم لألناجيل .ھذه األناجيل ليست تآريخ غربية أو سير ذاتية ،بل كراسات إنجيلية
موجھة إلى مجموعات معينة من الناس.
َ " 2 :12م ْك ُتو ٌم" .ھذا فعل تام مبني للمجھول في األسلوب الخبري فيه كناية .البشر الخطاة
يحاولون أن يخفوا بشكل كامل خطاياھم ومواقفھم السيئة ،ولكنھم ال يستطيعون ذلك.
َ
ف"(
المستقبل المبني للمجھول في األسلوب الخبري في اآلية ") 2لَنْ يُسْ َتعْ لَ َن  ....لنْ يُعْ َر َ
يشير إلى دينونة أخروية )اآليات  .(47 -45 ،40كان يسوع يعرف الدوافع الحقيقية واألفكار
التي في قلوب البشر وأذھانھم ،ويوما ً ما سيعرف الجميع كل ذلك.
الدينونة اإللھية ستعلن النوايا واألفكار الحقيقية في قلب غير المؤمنين.
 3 :12في السياق قد تشير ھذه إلى مكر ومكائد وتآمر الفريسيين ) (54 -53 :11والصدوقيين
)مت  (6 :16ضد يسوع )وربما أيضا ً الھيروديين) ،انظر مر .(8 :15
وح" .في فلسطين كانت البيوت لھا أسقف مسطحة ُتستخدم كأماكن
◙ " ُي َنادَى ِب ِه َعلَى ال ُّ
س ُط ِ
لتناول الطعام ،أو النوم ،أو للحياة االجتماعية في الجو الحار .وكانت ھذه آنذاك استعارة عن الناس
الذين يتكلمون إلى جيرانھم وانتشار األخبار في كل أرجاء البلدة.
فاندايك -البستاني7 -4 :12 :
4
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
ون أكث َر.
ْس لَ ُھ ْم َما َيف َعل َ
ون ال َج َسدَ َو َبعْ دَ ذل َِك لَي َ
ِين َيق ُتل َ
" َولَكِنْ أَ ُقو ُل لَ ُك ْم َيا أَ ِحبَّائِي :الَ َت َخافُوا م َِن الذ َ
5
ونَ :خافُوا م َِن الَّذِي َبعْ دَ َما َي ْق ُت ُل لَ ُه س ُْل َطانٌ أَنْ ي ُْلق َِي فِي َج َھ َّن َمَ .ن َع ْم أَقُو ُل لَ ُك ْم :مِنْ
َب ْل أ ُ ِري ُك ْم ِممَّنْ َت َخافُ َ
6
ﷲ؟ َ 7ب ْل ُ
ْس ْ
شعُو ُر
ْس َم ْنسِ ّيا ً أَ َما َم ِ
ْن َو َوا ِح ٌد ِم ْن َھا لَي َ
صاف َ
ت َخمْ َس ُة َع َ
َھ َذا َخافُوا! أَلَي َ
ِير ُت َباعُ ِب َف ْل َسي ِ
ِيرةٍ".
ِير َكث َ
صاف َ
ض ُل مِنْ َع َ
صا ٌة! َفالَ َت َخافُوا .أَ ْن ُت ْم أَ ْف َ
رُ ؤُ وسِ ُك ْم أَيْضا ً َجمِي ُع َھا مُحْ َ

َ " 4 :12يا أَ ِ
ح َّبائِي"* .ھذا ھو االستخدام الوحيد لھذه العبارة في األناجيل اإلزائية .غالبا ً ما
يتكلم يسوع عن "صديق" ولكن ھنا فقط يقول "أصدقائي/أحبائي" .على كل حال ،ترد ھذه الكلمة
ثالث مرات في يو  .15 -14 :15يا له من تأكيد ھائل لتالميذه ،في أنه ليس فقط ربّ  ،بل صديق
أيضا ً!
◙ "الَ َت َخافُوا"" .الَ َت َخافُوا" فعل ماض بسيط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( احتمالي.
َ
و"خافُوا" )في اآلية  (5ھو فعل آخر ماض بسيط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( احتمالي .وأما
فِعال َ
"خافُوا" الثاني والثالث في اآلية  ، 5فھما فعال أمر ماض بسيط )مجھول الصيغة معلوم
المعنى(.
من الواضح أن لدينا ھنا تالعب مقصود على الكلمات في ھاتين اآليتين .الفارق بين ھذين
الشكلين يمكن تبيانه من خالل عالمة التشكيل.
األسلوب االحتمالي يشير إلى احتمال أو إمكان حدوث شيء .على ضوء الخيارات
البشرية وتبعاتھا فعل األمر يعطي التوجه الملھم من ﷲ .الخوف ال يصيب المؤمنين وال يجب أن
يشعروا به ،بل بالحري الخشية واالحترام نحو ﷲ ،وھذه المشاعر التي تكون دائما ً حكيمة
ومالئمة .الظروف وحتى الناس األشرار ھم زائلون مؤقتون ،ولكن ﷲ ودينوناته دائمة وتؤثر على
الجسد )ماديا ً وزمنيا ً ودنيويا ً( والروح )روحيا ً وأبديا ً(.
سدَ" .أعداء األرض يمكن أن يقضوا على حياتنا الجسدية ،ولكن ﷲ وحده ھو
◙ " َي ْق ُتلُونَ ا ْل َج َ
الذي يمنح الحياة األبدية )انظر مت .(28 :10
* "يَا أَ ِحبﱠائِي" .باألصح "أصدقائي أو أعزائي" (φίλος)/في اليونانية)) .فريق الترجمة((.
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س ْل َ
ي فِي َج َھنﱠ َم" .ھذه إشارة إلى ﷲ اآلب .في
" 5 :12الﱠ ِذي بَ ْع َد َما يَ ْقتُ ُل ،لَهُ ُ
طانٌ أَنْ يُ ْلقِ َ
العھد القديم كان يتم تأكيد التوحيد بنسب كل السببية إلى الرب )تث 39 :32؛  1صم 6 :2؛ أي :5
18؛ أش 26 :30؛ ھو  .(1 :6واإلعالن التدريجي الالحق كان يؤكد أن ﷲ يسمح بوجود الشر
لخدمة مقاصده )انظر كتاب  ، An Old Testament Theology: A. B. Davidsonص.
.(306 -300
ً
ً
على كل حال ،نقول أحيانا أن ﷲ ال يرسل أحدا إلى الجميع ،وأن البشر يرسلون أنفسھم إلى
ھناك بعدم إيمان .وھذا أيضاً ،ھو سر التعيين السابق وإرادة اإلنسان الحرة .الناس مسؤولون عن
خياراتھم وعن أعمالھم .ﷲ ھو الوحيد الذي يجعلھم مسؤولين .السر ھو عدم إيمان البعض.
انظر الموضوع الخاص" :االختيار/التعيين السابق والحاجة إلى توازن الھوتي" ،على .14 :2
موضوع خاص :التوحيد
فكرة "التوحيد" )أي إله واحد أوحد فقط( ،ليست فقط "ﷲ العلي" الذي في ديانات تعدد
اآللھة أو إله الخير في الثنوية اإليرانية )الزرادشتية( ،ھي فكرة فريدة ومتميزة في إسرائيل
)إبراھيم  2000قبل الميالد( .ھناك استثناء وحيد نادر نجده في مصر )آمنھوتب الرابع ،والمعروف
أيضا ً باسم أخناتون 1350 -1367 ،أو  1361 -1386ق.م.(.
ھذا المفھوم يتم التعبير عنه بعبارات مختلفة في العھد القديم:
" -1ليس مثل الرب إلھنا" ،خر 10 :8؛ 14 :9؛ تث 26 :33؛  1مل 23 :8
" -2الرب ھو اإلله .ليس آخر سواه" ،تث 39 -35 :4؛ 39 :32؛  1صم 2 :2؛  2صم :22
32؛ أش 21 :45؛ 8 ،6 :44؛ 21 ،6 :45
" -3الرب إلھنا رب واحد" ،تث 4 :6؛ رو 30 :3؛  1كور 6 ،4 :8؛  1تيم 5 :2؛ يع 19 :2
" -4ال مثل لك يا رب" 2 ،صم 22 :7؛ إر 6 :10؛ 5
" -5أنت ھو اإلله وحدك" ،مز 10 :86؛ أش 16 :37
" -6قبلي لم يصور إله وبعدي ال يكون" ،أش 10. :43
" -7أنا الرب وليس آخر .ال إله سواي" ،أش 22. ،6 ،5 :45
وليس آخر .ليس إله" ،أش 18. ،14 :45
" -8فيكَ وحدك ﷲ
َ
"ليس ِسواي" ،أش 21. :45
-9
َ
" -10أنا ﷲ وليس آخر .اإلله وليس مثلي" ،أش .9 :46
ال بد من اإلقرار أن العقيدة األساسية الحاسمة تم اإلعالن عنھا بطريقة تدريجية .التصريحات
األولية يمكن فھمھا على أنھا إشارة إلى الوحدانية ال َم ُشوبة* ،أو التوحيد العملي )ھناك آلھة أخرى،
ولكن إله واحد فقط بالنسبة لنا ،خر 11 :15؛ 5 -2 :20؛ تث 28 :3؛  1مل 23 :8؛ مز 18 :83؛
.(8 :86
ً
النصوص األولى التي تبدأ باإلشارة إلى الوحدانية/الفردانية )التوحيد الفلسفي( تأتي باكرا في
)خر 10 :8؛ 14 :9؛ تث 39 ،35 :4؛  .(26 :33التصريحات الكاملة والتامة نجدھا في أش -43
) 46أش 11 :43؛ 8 ،6 :44؛ 14 ،7 :45؛  .(9 ،5 :46يل ّمح العھد الجديد إلى تث  4 :6في رو
30 :3؛  1كور 6 ،4 :8؛ أف 6 :4؛  1تيم 5 :2؛ ويع .19 :2
استشھد يسوع بھا على أنھا الوصية األولى في مت 37 -36 :22؛ مر 30 -29 :12؛ لو :10
 .27يؤكد العھد القديم ،والعھد الجديد أيضاً ،على وجود الكائنات الروحية األخرى )األرواح
الشريرة ،والمالئكة( ،ولكن على إله واحد فقط خالق/فا ٍد )الرب ،تك .(1 :1
يتميز التوحيد الكتابي بما يلي:
ً
 -1ﷲ واحد وال مثل له )علم الوجود افتراضي ،وليس محددا(.
 -2ﷲ شخصي )تك 27 -26 :1؛ .(8 :3
 -3ﷲ لديه أخالق رفيعة )6 :34؛ نح 17 :9؛ مز .(10 -8 :103

*  -الوحدانية ال َم ُشوبة :(henotheism) :عبادة إله واحد ولكن من غير إنكار لوجود آلـھة أخرى)) .فريق الترجمة((.
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 -4ﷲ خلق البشر على صورته )تك  (27 -26 :1ألجل أن يكونوا في شركة معه )أي البند .(2
إنه إله غيور )خر .(5 -2 :20
ومن العھد الجديد:
 -1ﷲ له ثالثة تجلّيات شخصية أبدية )انظر الموضوع الخاص :الثالوث القدوس(.
تام وكامل في يسوع )يو 14 -1 :1؛ كول 16 -15 :1؛ عب .(3 -2 :1
 -2ﷲ أعلن بشكل ٍ
 -3مخطط ﷲ األبدي لفداء البشرية الساقطة ھو الذبيحة القربانية البنه الوحيد )أش 53؛ مر
45 :10؛  2كور 21 :5؛ فيل 11 -6 :2؛ عبرانيين(.
"ج َھنﱠ َم" .الكلمة "جھنم" ) (Gehennaھي اختصار للعبارة الواردة في العھد القديم "وادي
◙ َ
ً
ھنّوم" .وكان ھذا مكانا تق ّدم فيه العبادة إلله النار الفينيقيُ ،مولَ َك ) Molechوھذا االسم تحوي ٌر
للكلمة العبرية التي تعني ملك" ،م ل ك" .(BDB 572 ،ھذه العبادة تُذكر غالبا ً في كل العھد القديم
)ال 12 :18؛  1مل 7 :11؛  2مل 10 :23؛  2أخ 3 :28؛ 6 :33؛ إر 35 :32؛ حز  .(20 :16ھذا
المكان كان يُدعى )) (Topethاحتراق( ويُوصف في  2مل 3 :16؛ 6 :21؛ 10 :23؛ إر 32 :7؛
6 -4 :19؛  .35 -34 :32حول اليھود ھذه المنطقة جنوب أورشليم إلى مكب للنفايات للمدينة ألنھم
كانوا يخجلون من أسالفھم الذين استخدموه للعبادة الوثنية )تقديم أطفالھم كأضاحي لخصب
المحاصيل والقطعان والناس( .انظر الموضوع الخاص" :أين ھم األموات؟" ،على .23 :16
◙ " ِمنْ ھ َذا َخافُوا" .ھذا فعل أمر ماض بسيط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( )انظر اآلية
5ب ،الفعل يتكرر بغاية التأكيد( .إنه يُستخدم بمعنى تبجيل وخشية ﷲ لكونه الخالق/الفادي/الديّان
العلي والقدوس.
س ْي ِن" .ما كانت العصافير تُق ّدم كذبيحة بل كان
صافِي َر تُبَا ُ
ع بِفَ ْل َ
سةُ َع َ
ستْ َخ ْم َ
" 6 :12أَلَ ْي َ
الفقراء يأكلونھا )انظر كتاب  ،The Vocabulary of the Greek Testamentمن تأليف
 ،Moulton and Milliganص.(594 .
"فَ ْلس" ھي الكلمة اليونانية  ،assarionوالتي تأتي من الكلمة الالتينية  .asلقد كانت عملة
صغيرة من النحاس األصفر تعادل عشر دينار .كانت ھذه العصافير زھيدة السعر .انظر الموازاة
في مت .33 -24 :10
انظر الموضوع الخاص" :العمالت المستخدمة في فلسطين في أيام يسوع" ،على .8 :15
سيًّا أَ َما َم ﷲِ" .ھذا فعل تام مبني للمجھول في األسلوب الخبري فيه
◙ " َو َوا ِح ٌد ِم ْن َھا لَ ْي َ
س َم ْن ِ
كناية .كانت العصافير عادة تُباع كل أربعة عصافير بسنتين ويمكنك أن تأخذ عصفوراً خامسا ً
مجانا ً .حتى ذلك العصفور المجاني ال ينساه ﷲ )مت  .(30 -29 :10إن ﷲ يحب الكائنات البشرية
حقا ً ألنھم ُخلقوا على صورته )انظر تك .(22 -21
◙ ليس ﷲ خالقا ً فقط ،بل ھو المعيل والمؤازر لكل الحياة )نح 6 :9؛ مت 45 :5؛ كول  .(17 :1إنه
يحرك كل الخليقة نحو مقاصده.
لمناقشة جيدة لعقيدة "العناية" ،انظر الكتاب  ، Christian Theologyمن تأليف
 ،Millard J. Ericksonالطبعة الثانية ،ص.435 -412 .
ﷲ له عالقة خاصة من العناية نحو أولئك الذين يؤمنون بابنه )أي ،اآلب( .يمكن للمؤمنين
أن يثقوا بتدبير ﷲ في كل مجال في الحياة )انظر  1بط .(7 :5
صاةٌ" .ھذا فعل تام مبني للمجھول في
" 7 :12بَ ْل ُ
ضا َج ِمي ُع َھا ُم ْح َ
س ُك ْم أَ ْي ً
شعُو ُر ُرؤُو ِ
ً
األسلوب الخبري .ھذا ال يعني حرفيا أن ﷲ يھتم بشأن كل شعرة من رؤوسنا ،بل ھي عبارة
استعارية )انظر العبارة االصطالحية في العھد القديم في  1صم 45 :14؛  2صم 11 :14؛ و  1مل
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 ،52 :1وانظر كتاب  ، Archer Bible Commentaryالمجلد 28أ ،ص .(960 .وبيت القصيد
ھو أن ﷲ يعنى بكل مشكلة وكل جانب وكل وضع من حياة المؤمنين ألنه يھتم بھم.
◙ "الَ ت ََخافُوا" .ھذا أمر تام متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( مع أداة نفي ،ما يعني عادة
التوقف عن عمل آخذ لتوه في الحدوث .الخوف صفة للبشرية الساقطة اآلثمة ،ولكن ال ينبغي أن
تكون ھذه عند المؤمنين.
على المسيحيين أن يحذروا من أن يفسروا ھذه الفقرة على أنھا وعد عام بأمر ما بأن
مكروھا ً ما سيصيبھم.
ھذا غير صحيح في التاريخ وفي القرن األول .ھذا وعد بأن ﷲ سيكون لنا عند الدينونة
األخروية .الفقرة التالية أيضا ً تتكلم عن دينونة أخروية ،كما عن دينونات آنية في حينھا .الھدف
األساسي منھا كلھا ھو القول أن ﷲ معنا ومن أجلنا ،ولكننا نعيش في عالم ساقط .األشياء السيئة
تحدث )انظر كتاب ) ،The Goodness of Godللكاتب  .(John William Wenhamلقد
رفض العالم ابن ﷲ؛ وسيرفض ،ويضطھد ،ويقتل أتباعه )مت 22 -21 :10؛ يو  ،(2 :16ولكن
ﷲ سيكون معھم في ذلك الوقت وسيضع األمور في نصابھا في نھاية الزمان .كتابي المفضل حول
ھذا الموضوع ھو  The Christian’s Secret of a Happy Life.من تأليف Hannah
 .Whithall Smithلقد كانت فيه بركة لي.
فاندايك -البستاني12 -8 :12 :
9
8
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ﱠ
اس يَ ْعت َِر ُ
ان ق ﱠدا َم َمالَئِ َك ِة ﷲَِ .و َم ْن أن َك َرنِي
اإلن َس ِ
ف بِ ِه اب ُْن ِ
" َوأَقُو ُل لَ ُك ْمُ :كلﱡ َم ِن ا ْعتَ َرفَ بِي10ق ﱠدا َم الن ِ
ان يُ ْغفَ ُر لَهُ َوأَ ﱠما َم ْن َج ﱠدفَ َعلَى
اس يُ ْن َك ُر قُ ﱠدا َم َمالَئِ َك ِة ﷲَِ .و ُكلﱡ َم ْن قَ َ
ال َكلِ َمةً َعلَى اب ِْن ا ِإل ْن َس ِ
قُ ﱠدا َم النﱠ ِ
11
ين فَالَ تَ ْھتَ ﱡموا َك ْيفَ أَوْ
س فَالَ يُ ْغفَ ُر لَهَُ 12 .و َمتَى قَ ﱠد ُمو ُك ْم إِلَى ْال َم َجا ِم ِع َوالرﱡ ؤَ َسا ِء َوال ﱠسالَ ِط ِ
وح ْالقُ ُد ِ
الرﱡ ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ﱢ
ُ
ُ
ُ
ُ
س يُ َعل ُمك ْم فِي تِلكَ السﱠا َع ِة َما يَ ِجبُ أ ْن تَقولوهُ«".
وح الق ُد َ
بِ َما تَحْ تَجﱡ ونَ أوْ بِ َما تَقولونَ أل ﱠن الرﱡ َ
ُ " 8 :12ك ﱡل َمن" .تعجبني الضمائر الشاملة المستخدمة لوصف الدعوة اإلنجيلية ،كما الحال مع
يو ُ ") 16 -15 :3كلﱡ َم ْن"( وُ ") 12 :1كلﱡ الﱠ ِذينَ "( وأيضا ً رو ُ ") 13 -9 :10كلﱡ َم ْن"( .في ھذه
اآلية عبارة " ُكلﱡ َمن" تظھر مدى محبة ﷲ ) 1تيم 4 :2؛ تي 11 :2؛ و 2بط .(9 :3
إال أن " ُكلﱡ َمن" تقتصر على أولئك الذين يؤمنون حقا ً ويقبلون اإلنجيل .المقاطع المشابھة
لذلك التي في مت  23 -21 :7تظھر أن ھناك من يتكلمون بشفاھھم ،ولكن ليس ذلك من قلوبھم
)انظر أش .(13 :29
س" .كلمة "اعترف" )فعل مبني للمعلوم في األسلوب
◙ " ُك ﱡل َم ِن ا ْعتَ َرفَ بِي قُدﱠا َم النﱠا ِ
الخبري( ھي ترجمة للكلمة اليونانية ).(homolegeo
تُستخدم في  1يو  9 :1عن المؤمنين المعترفين بخطاياھم أمام ﷲ .ولكن الكلمة نفسھا تُستخدم في
مت  32 :10ومر  38 :8عن تأكيد المؤمنين العلني على إيمانھم بيسوع .ال يمكننا التأسيس على
ھذه اآلية لصياغة ليتورجية ،إال أن كل البشر الذين يعترفون باإليمان وبمعرفة المسيح،
ويتشاركونھا ،ويحيون بھا ،يحققون ھذه اآلية .ھذا وإن مر  38 :8تضع قول يسوع نفسه ھذا في
سياق أُخروي.
موضوع خاص :االعتراف
أ -ھناك شكالن من نفس الجذر اليوناني يُستخدمان لإلشارة إلى كلمة االعتراف أو اإلقرار،
ھما ) (homolegeōو) .(exomologeالكلمة مركبة من )" ،(homoنفس"؛ )" ،(legōيتكلم"؛ و
)" ،(exخارجا ً" .المعنى الرئيسي ھو أن يقول نفس الشيء ،أن يوافق .كلمة ) (exتُضيف فكرة
اإلعالن العلني.
ب -تُترجم ھذه المجموعة من الكلمات بالمعاني التالية:
 -1يمتدح
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 -2يوافق
 -3يعلن )مت (23 :7
 -4يعترف
 -5يقر )عب 14 :4؛ (23 :10
ج -ھذه المجموعة من الكلمات كان لھا استخدامان متعاكسان ظاھريا ً
 -1أن يسبّح )ﷲ(
 -2أن يعترف بالخطيئة
ربما نشأت ھذه عن إحساس البشر بقداسة ﷲ وعدم إثميته .اإلقرار بأحد الحقيقتين ھو إقرار
بكلتيھما.
د -تُستخدم ھذه المجموعة من الكلمات في العھد الجديد بالمعاني التالي:
 -1يعد )مت 7 :14؛ أع (17 :7
 -2يوافق على أمر ما أو يقبل شيئا ً ما )يو 20 :1؛ لو 6 :22؛ أع 14 :24؛ عب (13 :11
 -3يسبح )مت 25 :11؛ لو 21 :10؛ رو 11 :14؛ 9 :15؛ عب (5 :13
 -4يص ّدق على
أ -شخص )مت 32 :10؛ لو 8 :12؛ يو 28 :9؛ 42 :12؛ رو 9 :10؛ فيل 11 :2؛  1يو :2
23؛ رؤ (5 :3
ب -حقيقة )أع 8 :23؛  1يو (2 :4
 -5يقوم بإعالن علني لشيء )عبارة ناموسية تطورت إلى تأكيد ديني ،أع 14 :24؛  1تيم :6
(13
أ -بدون إقرار بالذنب ) 1تيم 12 :6؛ عب (23 :10
ب -مع اعتراف بالذنب )مت 6 :3؛ أع 18 :19؛ عب 14 :4؛ يع 16 :5؛  1يو (9 :1
ن" .اعتقد أن أحد المشاكل التي تعترض تفسير عبارة
سا ِن  ....ا ْبنُ ا ِإل ْن َ
◙ "ا ْبنُ ا ِإل ْن َ
سا ِ
"الخطيئة التي ال تُغتفر" في اآلية  10ھي أننا نطابق بالخطأ بين ھاتين العبارتين .إن عبارة "ابن
اإلنسان" في اآلية  8تنطبق على يسوع ،ولكن عبارة "ابن اإلنسان" في اآلية  ،10وبسبب الموازاة
في مت ) 32 -31 :12ابن اإلنسان( ومر ) 29 -28 :3بني البشر( ،تُستخدم بشكل عام وشمولي
للحديث عن الجنس البشري )انظر اآلية 9؛ مت 31 :12أ( .إن "الخطيئة التي ال تُغتفر" ھي رفض
يسوع في حضور النور العظيم .نحن نعلم ھذا ألن السياقان اآلخران )أي متى ومرقس( أيضا ً
ُول  .انظر التعليق الموسع على  36 -33 :11والموضوع الخاص
يتبعان الجدل الذي يقدمه بَ ْعلَزَ ب َ
على .19 :11
◙ "قُدﱠا َم َمالَئِ َك ِة ﷲِ" .ھذه مواربة تدل على حضور ﷲ ) .(10 ،7 :15ھذه اآلية ھي تأكيد
الھوتي على قوة شفاعة يسوع لدى ﷲ ألجل المؤمنين )رو 34 :8؛ عب 25 :7؛ 24 :9؛  1يو :2
.(1
" 9 :12أَ ْن َك َرنِي" .ھذه الكلمة )صيغة تمنّي في األسلوب الخبري ]مجھول الصيغة معلوم
المعنى[( تعني "ينكر"" ،يتبرّأ من" ،أو "يرفض" .تُستخدم بنفس المعنى في السبعينية )انظر تك
15 :18؛ مكابيين الرابع 7 :8؛ 15 :10؛ الحكمة 27 :12؛  .(16 :16إنھا كلمة لھا داللة المعنى
برفض يسوع .إنھا ذروة اإللحاد والرفض .الرفض الزمني الدنيوي لإلنجيل له عواقب أبدية.
ُ " 10 :12ك ﱡل َمنْ " .الكلمة الشمولية تُستخدم في كل من اآليتين  8و .10اإلنجيل واسع يشمل كل
البشرية ،ولكن الدينونة أيضا ً واسعة وتشمل كل من يقول "ال" .11 :12 .األفعال في اآلية  11ھي
احتمالية شرطية )احتمال أو إمكان حدوث شيء( ،ما يدل ضمنا ً على أن ھذا االضطھاد المحدد
سوف لن يصيب كل مؤمن ،بل بالتأكيد سيصيب البعض.
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◙ "السلطات" .انظر الموضوع الخاص" :البدء  ،"Archēعلى .2 :1
◙ "الَ تَ ْھتَ ﱡموا" .ھذا فعل مبني للمعلوم في األسلوب الخبري مع أداة نفي ما يدل على المعنى أن
إياكم حتى وأن تبدأوا باالھتمام أو القلق.
◙ " َكيْفَ أَ ْو بِ َما ت َْحت ﱡَجونَ أَ ْو بِ َما تَقُولُونَ " .ال يمكن أن يكون ھذا دليل نصي على نقص
الدراسة الشخصية واالستعداد للكارز ليكرز في أيام اآلحاد .ھذا وعد ألولئك المؤمنين الذين
سيعانون اضطھاداً ومحنا ً علنية.
ب أَنْ تَقُولُوهُ" .في وقت
ُس يُ َعلﱢ ُم ُك ْم فِي تِ ْل َك ال ﱠ
"12 :12ألَنﱠ ﱡ
سا َع ِة َما يَ ِج ُ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
االضطھاد سيؤ ّمن ﷲ مؤازرة خاصة ألجل فرص الشھادة القوية تلك )15 :21؛ مت -16 :10
.(20
موضوع خاص :شخص الروح القدس
ُ
في العھد القديم "روح قدس ﷲ" )أي (ruach ،كان قوة تنجز مقاصد الرب ،ولكن ليس من إشارة
إلى أن تلك القوة كانت شخصية )أي ،التوحيد في العھد القديم( .ولكن في العھد الجديد ،دوّنَ الكتّابُ
تفاصيل كاملة عن أقنومية وشخصية الروح القدس:
 -1يمكن أن يُج ّدف عليه )مت 31 :12؛ مر (29 :3
 -2يعلّم )لو 12 :12؛ يو (26 :14
 -3يشھد )يو (26 :15
 -4يب ّكت ويُرشد) ،يو (15 -7 :16
 -5يتم الحديث عنه على أنه شخص مستقل "الﱠ ِذي ھُ َو" )أي ، hos ،أف (14 :1
 -6يمكن أن يحزن )أف (30 :4
 -7يمكن أن يُطفأ ) 1تس (19 :5
ً
النصوص التي تتناول الثالوث القدوس تتحدث أيضا عن ثالثة أقانيم )أشخاص( .انظر
الموضوع الخاص" :الثالوث القدوس" على .(33 -32 :2
 -1مت 19 :28
 2 -2كور 14 :13
 1 -3بط 2 :1
الروح القدس يرتبط بفعاليات بشرية.
 -1أع 26 :1
 -2رو 26 :8
 1 -3كور 11 :12
 -4أف 30 :4
في أول بداية أعمال الرسل نرى دور الروح القدس مكثفا ً وكبيراً .يوم الخمسين لم يكن بداية
عمل الروح القدس ،بل فصالً جديداً .كان لدى يسوع دائما ً الروح القدس .معموديته لم تكن بداية
عمل الروح القدس ،بل فصالً جديداً .لوقا يع ّد الكنيسة لفصل جديد من خدمة فعالة .يسوع ال يزال
المحور ،فالروح القدس ال يزال الوسيلة الفعالة ومحبة اآلب ،ومغفرته ،واسترداد كل البشر الذين
ُخلقوا على صورته ھي الھدف.
فاندايك -البستاني21 -13 :12 :
14
13
ْ
َ
َ
ﱢ
ُ
ْ
َ
ير َ
ال لهُ» :يَا إِن َس ُ
ان َم ْن
اث« .فَقَ َ
اس َمنِي ال ِم َ
" َوقَ َ
اح ٌد ِمنَ ْال َج ْم ِع» :يَا ُم َعل ُم قلْ أل ِخي أ ْن يُقَ ِ
ال لَهُ َو ِ
15
ال لَھُ ُم» :ٱ ْنظُرُوا َوت ََحفﱠظُوا ِمنَ الطﱠ َم ِع فَإِنﱠهُ َمتَى َكانَ ألَ َح ٍد
اضيا ً أَوْ ُمقَسﱢماً؟« َوقَ َ
أَقَا َمنِي َعلَ ْي ُك َما قَ ِ
17
16
صب َ ْ
َكثِي ٌر فَلَ ْي َس ْ
ب لَھُ ْم َمثَالً قَائِالً» :إِ ْن َس ٌ
ورتُهُ فَفَ ﱠك َر فِي
ت ُك َ
ان َغنِ ﱞي أَ ْخ َ
ض َر َ
ت َحيَاتُهُ ِم ْن أَ ْم َوالِ ِه«َ .و َ
290

18
ازنِي
اري؟ َوقَ َ
نَ ْف ِس ِه قَائِالًَ :ما َذا أَ ْع َم ُل ألَ ْن لَي َ
ْس لِي َموْ ِ
ال :أَ ْع َم ُل ھَ َذا :أَ ْھ ِد ُم َمخَ ِ
ض ٌع أَجْ َم ُع فِي ِه19أَ ْث َم ِ
يرةٌ
ك خَ ي َْر ٌ
َوأَ ْبنِي أَ ْعظَ َم َوأَجْ َم ُع ھُنَا َ
ات َكثِ َ
ك َج ِمي َع َغالﱠتِي َوخَ ي َْراتِي َوأَقُو ُل لِنَ ْف ِسي :يَا نَ ْفسُ لَ ِ
20
ال لَهُ ﷲُ :يَا َغبِ ﱡي ھَ ِذ ِه اللﱠ ْيلَةَ تُ ْ
طلَبُ
يحي َو ُكلِي َوا ْش َربِي َوا ْف َر ِحي .فَقَ َ
َموْ ضُو َعةٌ لِ ِسنِينَ َكثِ َ
ير ٍة .اِ ْست َِر ِ
21
نَ ْفسُكَ ِم ْنكَ فَھَ ِذ ِه الﱠتِي أَ ْع َد ْدتَھَا لِ َم ْن تَ ُك ُ
ْس ھُ َو َغنِيّا ً ِ ﱠ ِ«".
ون؟ ھَ َك َذا الﱠ ِذي يَ ْكنِ ُز لِنَ ْف ِس ِه َولَي َ

ع" .من الواضح أن ھذا الرجل اقتحم جلسة التعليم التي كان
" 13 :12قَا َل لَهُ َوا ِح ٌد ِمنَ ا ْل َج ْم ِ
يقدمھا يسوع ليطلب منه ھذا المطلب التافه المتعلق بإرث عائلي .لم يفكر بأي شيء غير اعتيادي
بخصوص ھذا ألن ھذه األسئلة كانت عامة وتوجه إلى الربانيين ،ويبدو أنھا مرتبطة بتثنية :21
.17 -15
سانُ " .ھذا توبيخ لطيف )انظر 60 ،58 :22؛ رو 3 :2؛ .(20 :9
" 14 :12فَقَا َل لَهُ :يَا إِ ْن َ
س ًما؟" .يسوع يرفض فكرة أن يكون مجرد رباني آخر
ضيًا أَ ْو ُمقَ ﱢ
◙ " َمنْ أَقَا َمنِي َعلَ ْي ُك َما قَا ِ
أو الوي محلّي .مھمته في إعالن حلول ملكوت ﷲ كان يأخذ األولوية على كل قضايا الحياة
األخرى .كلمة "مقسّم" تُستخدم ھنا فقط في العھد الجديد وال توجد أبداً في السبعينية ،ولكنھا شائعة
االستخدام في األدب اليوناني .صيغة الفعل "يُقسّم" تُستخدم في اآلية  13على فم من يسأل يسوع.
بسبب ندرة الكلمة فإن ھناك كلمات أخرى عديدة موجودة في المخطوطات اليونانية.
ع" .ھذا قول حازم جازم للغاية في اليونانية )أمر
" 15 :12ا ْنظُ ُروا َوت ََحفﱠظُوا ِمنَ الطﱠ َم ِ
حاضر مبني للمعلوم وأمر حاضر متوسط ،وكالھما جمع( .الجشع )أو الطمع( ھو نمط حياة من
يؤمن بأن "أريد المزيد وبأي ثمن" )رو 29 :1؛ أف 19 :4؛ 3 :5؛ كول  .(5 :3إنھا ثمرة معرفة
الخير والشر .الجشع سيقتل ) 1تيم .(10 -9 :6
ب لَھُ ْم َمثَالً" .السياق التالي يتناول مواقف الصح والخطأ من ناحية الممتلكات
ض َر َ
َ " 16 :12و َ
األرضية الدنيوية .ھذا المثل يركز على األمان الزائف الذي يقدمه المال والممتلكات .كان ھناك مثل
روماني يقول "المال ھو كمثل مياه البحر ،كلما غصتَ فيه أكثر ،كلما طلبتَ المزيد" .المشكلة ھنا
ليست المال ،بل محبة المال ،وأولوية المال ،والشعور باالكتفاء الذاتي الذي يبدو أن المال يؤ ّمنه
للمرء )مر .(37 -36 :8
س ِه" .ھذا ماضي متصل مبني للمتوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى(
" 17 :12فَ ﱠك َر فِي نَ ْف ِ
في األسلوب الخبري .يمكن أن يُفھم بأحد الطريقتين:
أن الرجل الغني في مثل يسوع بدأ يفكر في نفسه
-1
أن الرجل الغني ف ّكر في نفسه مراراً وتكراراً
-2
س" .ھذه ھي الكلمة اليونانية  ،psuchēالتي تقابل الكلمة العبرية  .nepheshتشير
" 19 :12نَ ْف ُ
الكلمة إلى كياننا ،ونفسنا ،وشخصنا )أع 41 :2؛ 23 :3؛ رو  (1 :13أو إلى قوة الحياة المرتبطة
بھذا الكوكب ،ھذا العالم المادي من الوجود.
ستَ ِري ِحي" .التأكيد الالھوتي ھنا ھو على ھشاشة ووقاحة مخططات البشر )أم 1 :27؛ يع
◙ "ا ِ ْ
 .(15 -13 :4الحياة الحقيقية ھي أكثر بكثير من مجرد ممتلكات مادية.
ي" .لم يكن ھذا الرجل ملحداً ،بل عاش حياته في إلحاد عملي ،كما حال
" 20 :12يَا َغبِ ﱡ
الكثيرين في الكنيسة اليوم )مز 1 :14؛  .(1 :53سفر يعقوب من العھد الجديد فيه انتقاد ألولوية
الثراء.
ھذه كلمة مختلفة للمعنى "غبي" )40 :11 ،aphrōn؛ 20 :12؛  1كور  (36 :15وليس
لكلمة "غبي" ) (mōrosالتي في مت  ،22 :5والتي تعكس الكلمة اآلرامية ) .(racaيسوع نفسه
291

يستخدم ) (mōrosفي مت  .19 ،17 :23انظر الموضوع الخاص“ :الكلمات المستخدمة للداللة
على الشعب الغبي” ،على .40 :11

◙ "تُ ْ
ب" .ھذه جم ٌع وھذا أمر مدھش .إنھا تعني حرفيا ً "يطلبون نفسك".
طلَ ُ
 -1يستخدم لوقا غالبا ً ھذه الصيغة بدون التركيز على "ھم" )38 :6؛ 20 ،11 :12؛ :16
9؛ .(31 :23
 -2يرى  ،A. T. Robertsonفي كتابه Word Pictures in the New Testament
 ،المجلد  ،2ص ،176 .أن ھذه مواربة من قِبل الربانيين ليتجنبوا استخدام اسم ﷲ ،ولذلك
فھي صيغة "جمع الجاللة" في العھد القديم.
 -3يعتقد  ،Michael Magillفي كتابه ) ،New Testament Translineص(239 .
أنھا تشير إلى المالئكة )انظر .(22 :16
ع َد ْدتَ َھا ِل َمنْ تَ ُكونُ ؟" .ھذا سؤال ذكي ثاقب يُطرح على الماديين )مز 6 :39؛
◙ "فَھ ِذ ِه الﱠتِي أَ ْ
10 :49؛ جا .(23 -18 :2

َ " 21 :12
غنِيًّا ِ ِ" .من الصعب جداً أن تحافظ على الزمن واألبدية في توازن مالئم في عالم
ساقط مع اآلثار الناجمة عن السقوط فينا جميعا ً )مت .(34 -19 :6
من المدھش أن المخطوطة ) Dالقرن الخامس( وبعض اإلصدارات الالتينية القديمة
) ،d،b،aمن القرن الرابع والخامس( تحذف اآلية  .21إال أن  UBS4يعطي نسبة احتمال كبيرة لھا،
ألنھا موجودة في المخطوطات  ،W،L،B،A،!،75،p45وعدة إصدارات التينية قديمة.
موضوع خاص :الغنى
 -Iوجھة نظر العھد القديم ككل:
أ -ﷲ ھو مالك كل األشياء
 -1تك 2 -1
 1 -2أخ 11 :29
 -3مز 1 :24؛ 12 :50؛ 11 :89
 -4أش 2 :66
ب -البشر ھم خدام الثروة ألجل مقاصد ﷲ
 -1تث 20 -1 :8
 -2ال 18 -9 :19
 -3أي 33 -16 :31
 -4أش 10 -6 :58
ج -الثروة ھي جزء من العبادة
 -1العشورين
أ -عدد 29 -21 :18؛ تث 7 -6 :12؛ 27 -22 :14
ب -تث 29 -28 :14؛ 15 -12 :26
 -2أمثال 9 :3
د -الثروة يُنظر إليھا على أنھا عطية من ﷲ ألجل األمانة للعھد
 -1تث 28 -27
 -2أمثال 10 :3؛ 21 -20 :8؛ 22 :10؛ 6 :15
ھـ -تحذير من اإلثراء على حساب اآلخرين
 -1أمثال 6 :21
 -2إر 29 -26 :5
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 -3ھو 8 -6 :12
 -4مي 12 -9 :6
و -الغنى ليس خطيئة بحد ذاته إن لم يكن أولوية
 -1مز 7 :62؛ 10 :62؛ 9 -3 :73
 -2أم 28 :11؛ 5 -4 :23
 -3أس 28 -24 :31
 -IIوجھة نظر فريدة في أمثال
أ -الثراء الموضوع في ميدان الصراع الشخصي
 -1الكسل و التواني مدانان -أم 11 -6 :6؛ 26 ،5 -4 :10؛ 13 ،4 :20؛ 16 -13 :26
 -2تأييد العمل الشاق -أم 14 ،11 :12؛ 11 :13
ب -الفقر مقابل الغنى مستخدما ً لتمثيل البر مقابل الشر -أم  1 :10وما تالھا؛ 28 -27 :11؛
20 -19 ،6 :28
ج -الحكمة )معرفة ﷲ وكلمته والعيش وفق ھذه المعرفة( ھي أفضل من الغنى -أم -13 :3
15؛ 18 -13 :21
د -تحذيرات ونصائح
 -1تحذيرات
أ -الحذر من ضمان إقراض القريب )كفالة( -أم 5 -1 :6؛ 13 :27
ب -الحذر م الثراء من خالل الوسائل الشريرة -أم 19 :1؛ 15 ،2 :10؛ 11 :16؛ 8 :28
ج -الحذر من االقتراض -أم 7 :22
د -الحذر من زوال الثروة -أم 5 -4 :23
ھـ -الثروة لن تساعد في يوم الدينونة -أم 4 :11
و -الثروة لھا عدة "أصدقاء" -أم 20 :14؛ 4 :19
 -2نصائح
أ -تأييد السخاء -أم 26 -24 :11؛ 23 -22 ،9 :22؛ 27 :28
ب -البر أفضل من الغنى -أم 8 :16؛ 22 -20 ،8 ،6 :28
ج -الصالة ألجل الحاجة ،وليس ألجل الوفرة -أم 9 -7 :30
د -إعطاء الفقراء ھو إعطاء  -أم 31 :14
 -IIIوجھة نظر العھد الجديد
أ -يسوع
 -1الغنى يشكل تجربة فريدة لإليمان بأنفسنا ومواردنا بدالً من ﷲ وموارده
أ -مت 24 :6؛ 22 :113؛ 23 :19
ب -مر 31 -23 :10
ج -لو 34 -33 ،21 -15 :12
د -رؤ 19 -17 :3
 -2ﷲ سيؤ ّمن حاجاتنا المادية
أ -مت 34 -19 :6
ب -لو 32 -29 :12
 -3الزرع مرتبط بالحصاد )الروحي كما المادي(
أ -مر 27 :4
ب -لو 38 -36 :6
ج -مت 14 :6؛ 35 :18
 -4التوبة تؤثر على الغنى
أ -لو 10 -2 :19
ب -ال 16 :5
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 -5إدانة االستغالل االقتصادي
أ -مت 25 :23
ب -مر 40 -38 :12
 -6الدينونة في نھاية األزمنة مرتبطة باستخدامنا للثروة -مت 46 -31 :25
ب -بولس
 -1وجھة نظر عملية مثل األمثال )العمل(
أ -أف 28 :4
ب 1 -تس 12 -11 :4
ج 2 -تس 12 -11 ،8 :3
د 1 -تيم 8 :5
 -2وجھة نظر روحية مثل يسوع )األشياء الزائفة ،فكن قانعا ً راضيا ً(
أ 1 -تيم ) 10 -6 :6القناعة(
ب -فيل ) 12 -11 :4القناعة(
ج -عب ) 5 :13القناعة(
د 1 -تيم ) 19 -17 :6السخاء واالتكال على ﷲ وليس على الثروات(
ھـ 1 -كور ) 31 -30 :7تحول األشياء(
 -IVاستنتاجات
أ -ليس من الھوت كتابي نظامي يتكلم عن الغنى
ُ
ب -ليس من مقطع محدد عن ھذا الموضوع ،ولذلك فإن الكثير من التبصرات تستنتج من
مقاطع مختلفة .انتبھوا أال تفرضوا وجھات نظركم على نصوص كتابية منفصلة.
ج -األمثال ،التي كتبھا أناس حكماء فيھا وجھة نظر مختلفة عن األنواع األدبية الكتابية
األخرى.
األمثال عملية وتركز على األفراد .إنھا توازن ويجب أن توازن بنصوص كتابية أخرى )إر
.(18 :18
د -نحتاج في أيامنا ھذه إلى أن نحلل وجھات النظر والممارسات المتعلقة بالغنى على ضوء
الكتاب المقدس .أولوياتنا توضع في غير مكانھا إذا ما كانت الرأسمالية أو الشيوعية ھي دليلنا
الوحيد .لماذا وكيف ينجح المرء أسئلة أھم بكثير من كيفية جمع المرء ألمواله.
ھـ -تجميع الثروة يجب أن يتوازن مع عبادة حقيقية وخدمة مسؤولة ) 2كور .(9 -8
فاندايك -البستاني32 -22 :12 :
22
ْ
ال لِتَالَ ِمي ِذ ِهِ » :م ْن أَجْ ِل ھَ َذا أَقُو ُل لَ ُك ْم :الَ تَ ْھتَ ﱡموا لِ َحيَاتِ ُك ْم بِ َما تَأ ُكلُونَ َوالَ لِ ْل َج َس ِد بِ َما ت َْلبَسُونَ .
" َوقَ َ
23
اس24 .تَأ َ ﱠملُوا ْال ِغرْ بَانَ  :أَنﱠھَا الَ ت َْز َر ُ
ص ُد
ع َوالَ تَحْ ُ
ض ُل ِمنَ اللﱢبَ
ض ُل ِمنَ الطﱠ َع ِام َو ْال َج َس ُد أَ ْف َ
اَ ْل َحيَاةُ أَ ْف َ
ِ
ض ُل ِمنَ ﱡ
ع َوالَ َم ْخ ٌ
ْس لَھَا َم ْخ َد ٌ
ُور! َ 25و َم ْن ِم ْن ُك ْم إِ َذا ا ْھتَ ﱠم
زَن َوﷲُ يُقِيتُھَاَ .ك ْم أَ ْنتُ ْم بِ ْال َح ِريﱢ أَ ْف َ
َولَي َ
الطي ِ
26
َر فَلِ َما َذا تَ ْھتَ ﱡمونَ
يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ ِزي َد َعلَى قَا َمتِ ِه ِذ َراعا ً َو ِ
اح َدةً؟ فَإ ِ ْن ُك ْنتُ ْم الَ تَ ْق ِدرُونَ َوالَ َعلَى األَصْ غ ِ
ق َك ْيفَ تَ ْن ُمو! الَ تَ ْت َعبُ َوالَ تَ ْغ ِز ُل َولَ ِك ْن أَقُو ُل لَ ُك ْم إِنﱠهُ َوالَ ُسلَ ْي َم ُ
ان فِي ُك ﱢل
بِ ْالبَ َواقِي؟ 27تَأ َ ﱠملُوا ال ﱠزنَابِ َ
28
ُوج ُد ْاليَوْ َم فِي ْال َح ْق ِل َوي ْ
ور
اح َد ٍة ِم ْنھَا .فَإ ِ ْن َكانَ ْال ُع ْشبُ الﱠ ِذي ي َ
َمجْ ِد ِه َكانَ يَ ْلبَسُ َك َو ِ
ُط َر ُح غَداً فِي التﱠنﱡ ِ
29
ْ
اإلي َما ِن؟ فَالَ ت ْ
َطلُبُوا أَ ْنتُ ْم َما تَأ ُكلُونَ َو َما تَ ْش َربُونَ
ي ُْلبِ ُسهُ ﷲُ ھََ 30ك َذا فَ َك ْم بِ ْال َح ِريﱢ ي ُْلبِ ُس ُك ْم أَ ْنتُ ْم يَا قَلِيلِي ِ
31
َطلُبُھَا أُ َم ُم ْال َعالَ ِمَ .وأَ ﱠما أَ ْنتُ ْم فَأَبُو ُك ْم يَ ْعلَ ُم أَنﱠ ُك ْم تَحْ تَاجُونَ إِلَى ھَ ِذ ِه .بَ ِل ْ
َوالَ تَ ْقلَقُوا فَإ ِ ﱠن ھَ ِذ ِه ُكلﱠھَا ت ْ
اطلُبُوا
32
َملَ ُكوتَ ﷲِ َوھَ ِذ ِه ُكلﱡھَا تُزَ ا ُد لَ ُك ْم .الَ ت ْ
ْطيَ ُك ُم
َخَف أَيﱡھَا ْالقَ ِطي ُع ال ﱠ
ص ِغي ُر ألَ ﱠن أَبَا ُك ْم قَ ْد ُس ﱠر أَ ْن يُع ِ
ْال َملَ ُكوتَ ".
َ " 22 :12وقَا َل لِتَالَ ِمي ِذ ِه" .من الواضح أن يسوع كان يوجه تعاليمه إلى جماعات مختلفة وسط
ھذا الجمع الكبير المحتشد حوله )المرضى ،والفضوليين ،ورؤساء الدين ،والتالميذ( .ھذه الفقرة
تتوازى مع مت  ،33 -25 :6والتي ھي جزء من العظة على الجبل )مت .(7 -5
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ضمير الغائب "الھاء" ال يوجد في بعض المخطوطات األولى الباكرة )(B،75،p45
واثنتين من اإلصدارات الالتينية القديمة  cو .eولكن التضمين فيھا يتبع أسلوب كتابة لوقا وھو
موجود في المخطوطات !.W،L،D،A،
◙ "الَ تَ ْھتَ ﱡموا لِ َحيَاتِ ُك ْم" .ھذا فعل أمر حاضر مبني للمعلوم مع أداة نفي ،والذي يعني عادة
التوقف عن عمل آخ ٍذ في الحدوث للتو .التالميذ كانوا مھتمين )اآليات (26 ،25 ،22 ،11
بخصوص الحاجات المادية )مت .(34 ،31 ،28 ،27 ،25 :6
كلمة "حياة" ھي ) ،(psuchēكما في اآليات  19و ،23التي تشير إلى النفس.
 .23 :12ھذه خالصة الھوتية .المؤمنون مشتركون )رو  (17 :8في وراثة كل األشياء )اآليات
.(32 -31
" 24 :12تَأ َ ﱠملُوا ا ْل ِغ ْربَانَ " .حتى ھذه الطيور النجسة )ال  (15 :11كان ﷲ يزودھا بالطعام
)مز  (9 :147وحتى يستخدمھا ﷲ نفسه )تك 7 :8؛  1مل  .(6 ،4 :17ھذه اآلية تعكس أي :38
.41

ض ُل ِمنَ ال ﱡ
طيُو ِر!" .ھذه ھي المرة الثانية التي قال فيھا يسوع ھذه
◙ " َك ْم أَ ْنتُ ْم بِا ْل َح ِر ﱢ
ي أَ ْف َ
العبارة )اآلية 7؛ مت .(31 :10
علَى قَا َمتِ ِه ِذ َراعًا َوا ِح َدةً؟" .الكلمة )(pēchus
َ " 25 :12منْ ِم ْن ُك ْم إِ َذا ا ْھتَ ﱠم يَ ْق ِد ُر أَنْ يَ ِزي َد َ
تعني حرفيا ً "ذراع" .إنھا المسافة بين كوع اإلنسان وأطول أصابعه .إنھا بطول  18إنشا ً .تُستخدم
بطريقتين مختلفتين في اللغة اليونانية.
يمكن أن تستخدم للحجم )يو 8 :21؛ رؤ (17 :21
-1
يمكن أن تستخدم للداللة على الزمن )مت 27 :6؛ لو (25 :12
-2
المعنى المزدوج نفسه نجده في الكلمة اليونانية ) .(hēlikiaيمكن أن تشير إلى الحجم )لو :19
3؛ أف  (13 :4أو الوقت )يو 23 ،21 :9؛ عب  .(11 :11كلتا الكلمتين يبدو أنھما تشيران إلى
الزمن في ھذا السياق.
موضوع خاص :الذراع
ھناك كلمتان للذراع ) (BDB 52, KB 61في الكتاب المقدس .الذراع العادي ھو المسافة
بين أطول إصبع في اإلنسان العادي وكوعه ،وعادة يكون حوالي  14إنشا ً )تك 15 :6؛ خر :25
23 ،17 ،10؛ 16 ،13 ،8 ،2 :26؛ 18 ،14 ،13، 12 ،9 ،1 :27؛ تث  .(11 :3ھناك أيضا ً
ذراع أطول )ذراع ملكية( تستخدم في البناء )ھيكل سليمان( ،والذي كان مألوفا ً في مصر) 21
إصبعا ً( ،وفلسطين ) 24إصبعا ً( ،وأحيانا ً بابل ) 30إصبعا ً( .لقد كان يبلغ طوله  21إنشا ً )حز :40
5؛ .(13 :43
كان القدماء يستخدمون أجزاء من الجسد البشري للقياس .استخدم أناس الشرق األدنى القديم ما
يلي:
 -1الطول من الكوع إلى اإلصبع األوسط )الذراع(
 -2العرض من إبھام اليد الممتد إلى اإلصبع الصغير )انظر خر 16 :28؛ 9 :39؛  1صم
(4 :17
ً
 -3الطول بين األصابع األربع جميعا لليد المضمومة )عرض يد ،انظر خر 25 :25؛ :37
12؛  1مل 26 :7؛  2أخ (5 :4
 -4طول المفصل األوسط لإلصبع )عرض إصبع ،إر (21 :52
لم يكن الذراع ) (BDB 52, KB 61ھو المقياس بشكل كامل ،بل كان ھناك عدة أطوال.
أ -طول المسافة بين كوع اإلنسان العادي وإصبعه المتوسط )حوالي  18إنشاً ،تث (11 :3
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ب -الذراع الملكية كانت أطول قليالً )حوالي  20إنشاً 2 ،أخ 3 :3؛ حز 5 :40؛ (13 :43
" 26 :12إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى يفترض أن تكون صحيحة من منظار الكاتب
أو ألغراضه األدبية.
" 27 :12تَأ َ ﱠملُوا" .ھذا أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .الكلمة مركبة من حرف الجر )(kata
إضافة إلى الفعل ليعني "يفھم" أو "يدرك" )انظر مت  ،(3 :7والذي يشير إلى تفكر حريص جداً.
يستخدم لوقا ھذه الكلمة غالبا ً في كتاباته )41 :6؛ 27 ،24 :12؛ 23 :20؛ أع 32 ،31 :7؛ :27
.(39
◙ "ال ﱠزنَابِقَ" .تشير ھذه إلى شقائق النعمان أو الزعفران أو السوسن التي في فلسطين .في نشيد
األناشيد  ،13 :5ھذه الزھرة تُستخدم لتلوين شفاه المرأة.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

ب َوالَ تَ ْغ ِز ُل"
" َكيْفَ تَ ْن ُمو :الَ تَ ْت َع ُ
ب َوالَ تَ ْغ ِز ُل"
" َكيْفَ تَ ْن ُمو! فَ ِھ َي الَ تَ ْت َع ُ
َنس ُج"
"كيفَ تَنمو :ال تَغ ِز ُل وال ت ِ
"كيفَ تَ ْنمو؛ إِنﱠھا ال تَشْت ِغ ُل وال تَ ْغ ِزل"

ھذه الصيغة تتوافق مع المخطوطات  ،W،L،A،!،P75،P45وھي نفسھا تأتي في مت .28 :6
اح َد ٍة ِم ْن َھا" .تعكس الطبيعة جمال وتصميم
سلَ ْي َمانُ فِي ُك ﱢل َم ْج ِد ِه َكانَ يَ ْلبَ ُ
◙ " َوالَ ُ
س َك َو ِ
خالقھا .الطبيعة جزء من إعالن ﷲ )1مز  .(6 -1 :19الجمال ،والتعقيد ،وقوة الطبيعة تصبح
طريقة لتأكيد الدليل على وجود ﷲ )انظر رو 19 :1؛ 14 :2؛ انظر كتاب ،Mere Creation
للكاتب  ،William A. Dembskiوكتاب  ،The Battle of Beginningsللكاتب Del
.Ratzsch
" 28 :12إِنْ " .ھذه جملة شرطية أخرى من الفئة األولى )انظر اآلية .(26

وج ُد ا ْليَ ْو َم فِي ا ْل َح ْق ِل َويُ ْ
ط َر ُح َ
غدًا فِي التﱠنﱡو ِر" .تعكس ھذه عبارة
◙ "ا ْلعُش ُ
ْب الﱠ ِذي يُ َ
اصطالحية في العھد القديم تدل على الطبيعة السريعة الزوال للعشب )الحياة البشرية( مقارنة با
)أش 8 -6 :40؛ أي 12 :8؛ 2 -1 :14؛ مز 20 ،2 :37؛ 17 -15 :103؛ يع 11 -10 :1؛  1بط
.(25 -24
س ُك ْم " .ھذه فكرة متكررة في اآلية 24ب .البشر أكثر أھمية من العشب.
◙ " َك ْم بِا ْل َح ِر ﱢ
ي يُ ْلبِ ُ
ن؟ِ" .ھذه كلمة مركبة "قليلي" إضافة إلى "اإليمان".
◙ " َك ْم ِبا ْل َح ِر ﱢ
ي أَ ْنتُ ْم َيا قَلِيلِي ا ِإلي َما ِ
يستخدمھا متى بشكل خاص )30 :6؛ 26 :8؛  ،(31 :14ولكن ال نجدھا إال ھنا عند لوقا .ال
تستخدم على اإلطالق في السبعينية أو البردية المصرية المكتوبة باليونانية السائدة .حتى المؤمنين
الذين يعانون من خلل وضعف وقلق لھم قيمة كبيرة في عيني ﷲ.

" 29 :12الَ تَ ْ
طلُبُوا أَ ْنتُ ْم َما تَأْ ُكلُونَ " .ھذا أمر حاضر مبني للمعلوم مرتبط بالعبارتين
التاليتينَ " ،ما تَأْ ُكلُونَ " و" َما تَ ْش َربُونَ " )كالھما فعل مبني للمعلوم في األسلوب الخبري( .وضمير
المخاطب ھنا "أنتم" يُوضع أوالً في الجملة اليونانية للتأكيد على تدبير ﷲ للمؤمنين/التالميذ.
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◙ "الَ تَ ْقلَقُوا" .ھذا فعل حاضر متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( مع أداة نفي ،ما يعني
فعل أخ ٍذ في الحدوث للتو )انظر اآلية  ،11مت  .(31 :6ھذه الكلمة اليونانية
عادة إيقاف
ٍ
) (meteōrizōال تُستخدم إال ھنا في العھد الجديد .في األدب اليوناني تعني "يرفع" )انظر كتاب
 ، The Vocabulary of the Greek Testamentمن تأليف ، Moulton and Milligan
ص .(405 .تستخدم عدة مرات في السبعينية في ھذا المعنى نفسه .بسبب ذلك فإن بعض الدارسين
)لوثر( يريدون أن يترجمونھا على أنھا "ال ترفعوا ثقالً فكريا ً" .ولكن علينا أن نتذكر المبدأ اللغوي
في أن السياق ھو الذي يحدد المعنى ،وليس علم داللة األلفاظ أو القواميس .المعنى "تقلقوا" يالئم
النص على أكمل وجه.

" 30 :12فَإِنﱠ ھ ِذ ِه ُكلﱠ َھا تَ ْ
طلُبُ َھا أ ُ َم ُم ا ْل َعالَ ِم" .ﷲ يعرف ما يحتاجه البشر 0مت (23 :6؛
وسيؤ ّمن ذلك في الوقت المناسب وبالطرقة كما يراھما .وھذا ما يدعى غالبا ً عقيدة العناية .ﷲ يؤ ّمن
الحاجات المادية لكل الحياة على ھذا الكوكب )مت  .(45 :5يسوع ھو وكيل ﷲ في ھذا الدور في
كول  17 :1وعب  .3 :1ألجل مناقشة مستفيضة حول ھذا المفھوم انظر كتاب Millard J.
 ، Christian Theology : Ericksonالطبعة الثانية ،ص.435 -412 .
◙ "أَبُو ُك ْم" .ترجع ھذه بالتأكيد إلى تعليم يسوع حول الصالة )انظر 13 ،2 :11؛ والحظ أيضا ً
.(36 :6

" 31 :12بَ ِل ا ْ
طلُبُوا َملَ ُكوتَ ﷲِ" .ھذا فعل أمر حاضر مبني للمعلوم .عندما يكون لدينا ،
فلدينا كل شيء ،ولكن بدونه حتى الحياة الجسدية المادية تصبح مخيفة ومثيرة للقلق.
ھناك عدة مخطوطات يونانية باكرة تحوي عبارة "ملكوت ﷲ" )المخطوطات
 ،W،D1،A،p45ومعظم اإلصدارات الالتينية القديمة ،وأيضا ً الفولغاتا والترجمات السريانية(،
وفي بعض المخطوطات نجد العبارة "ملكوته" ) المخطوطات ! ،L،D*،B،والطبعة القبطية(
حال عليه واضحا ً .المخطوطة البردية  p47تحذف كلتا العبارتين.
السياق يجعل ال ُم َ
عمل
" 32 :12الَ ت ََخفْ " .ھذا أمر آخر حاضر مبني للمعلوم مع أداة نفي ،ما يعني التوقف عن
ٍ
آخ ٍذ في الحدوث .كان يقول يسوع ھذه العبارة غالبا ً )انظر مت 7 :17؛ 10 :28؛ مر 50 :6؛ لو :5
10؛ يو 20 :6؛ رؤ .(17 :1
ص ِغي ُر" .ھذا ھو االستخدام الوحيد للكلمة في العھد الجديد .إنھا تؤكد على أھمية
◙ "ا ْلقَ ِطي ُع ال ﱠ
الجماعة المسيحية )لو  .(21 -18 :13تستخدم ھذه الكلمة في أش ) 11 :40وفي  14 :40في
كراع )مز  .(23في زك  13المسيا )"راع ّي"" ،رفيقي" )تصف راعي
السبعينية( للداللة على ﷲ
ٍ
ﷲ المبتلي .تكلم يسوع عن نفسه قائالً أنه "الراعي الصالح" في يو .18 -11 :10
س ﱠر أَنْ يُ ْع ِطيَ ُك ُم ا ْل َملَ ُكوتَ " .الكلمة ) (eudokeōتُستخدم في األناجيل اإلزائية
◙ "ألَنﱠ أَبَا ُك ْم قَ ْد ُ
غالبا ً في إشارة إلى ﷲ اآلب وقد "رضي" عن ابنه )مت 17 :3؛ 18 :12؛ 5 :17؛ مر 11 :1؛ لو
22 :3؛ و 2بط  .(17 :1في ھذا السياق يكون التركيز على مشيئة اآلب في أن يجعلنا عائلته
وملكوته )أف  .(9 ،5 :1يس ّمي  Moultonو ، Milliganفي الكتاب The Vocabulary of
 ،the Greek Testamentص ،260 .ھذا الفعل بأنه "فعل يوناني يھودي مميز" .غالبا ً ما يرد
ھذا الفعل في السبعينية .ولوقا كان يعرف السبعينية جيداً.
فاندايك -البستاني34 -33 :12 :
33
َ
ْ
ُ
ً
ً
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ت َح ْيث الَ
" بِيعُوا َما لَ ُك ْم َوأَ ْعطُوا َ
اوا ِ
ص َدقَةً .اِع َملوا لك ْم أكيَاسا الَ تَفنَى َو َكنزا الَ يَنف ُد فِي ال ﱠس َم َ
ق َوالَ يُ ْبلِي سُوسٌ 34ألَنﱠهُ َحي ُ
ار ٌ
ون َك ْن ُز ُك ْم ھُنَاكَ يَ ُك ُ
ْث يَ ُك ُ
ون قَ ْلبُ ُك ْم أَيْضا ً".
يَ ْق َربُ َس ِ
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" 33 :12بِي ُعوا َما لَ ُك ْم" .ھذا فعل أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .ليس ھذا أمراً عالمياً ،بل
يتناول وضع أولويات في حياتنا )33 :14؛ 22 :18؛ مت 21 :19؛ 1كور  .(3 :13إن لم يكن ﷲ
أولوية ،فكل شيء وأي شيء آخر يجب أن يزال من الدرجة األولى في حياتنا )مت .(30 -29 :5
ھذا الموضوع المتواتر يظھر بوضوح الجانب الجذري في االلتزام المسيحي .يجب أن يكون ﷲ
أوالً .وكل شيء آخر ھو وثنية .على كل حال ،أناس كثيرين في الكتاب المقدس -إبراھيم ،واسحق،
ويعقوب ،ويوسف ،وأيوب ،والملوك اليھود ،وزكا ،ويوسف الرامي ،كانوا أغنياء .الثروة ليست
المشكلة ،بل أولوية الثروة ھي المشكلة.
ص َدقَةً" .على األرجح تشير ھذه إلى  .41 :11محبة الفقراء والمحتاجين ھي دليل
◙ " َوأَ ْعطُوا َ
على أن ﷲ غير وجھة نظر المرء وتوجھه العالمي الدنيوي .يركز إنجيل لوقا على محبة يسوع
للمنبوذين والمستبعدين في المجتمع .انظر الموضوع الخاص" :الصدقة" ،على .41 :11
سا" .ھذا فعل آخر أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .تُستخدم الكلمة
◙ "اِ ْع َملُوا لَ ُك ْم أَ ْكيَا ً
) (ballantionفي لوقا فقط من العھد الجديد )4 :10؛ 33 :12؛  .(36 ،35 :22تُستخدم في
السبعينية للداللة على الحقيبة أو الكيس )أي 17 :14؛ أم .(14 :1
يستخدم يوحنا كلمة مختلفة ،(glōsskomon,) ،لإلشارة إلى صندوق المال للتالميذ ):12
6؛  .(29 :13ھذه الكلمة كانت تشير أصالً إلى صندوق يُستخدم لتخزين القصبة الموسيقية أو
ال ِمبسم.
متى ومرقس يستخدمان كلمة ) (zōnēلإلشارة إلى:
-1
ال ِمنطقة )مت 4 :3؛ مر 6 :1؛ أع 11 :21؛ رؤ 13 :1؛  6 :15والسبعينية لإلشارة
إلى النطاق الكھنوتي في خر 40 ،39 ،4 :28؛ تث  (14 :23أو
حزام النقود )مت 9 :10؛ مر (8 :6
-2
◙ بقية اآلية تضع قائمة بعدة مواصفات لكيس المال للمؤمنين الكرماء )مت (20 -19 :6
 -1ال تتمزق
 -2الَ تَ ْفنَى
 -3ال تبلى بالسوس
الموارد القديمة للغنى كانت:
زنة المعادن الثمينة أو المجوھرات
-1
الثياب الباھظة المزينة بالذھب أو الفضة أو المجوھرات
-2
مخازن الطعام
-3
األمان كان مشكلة رئيسية .اللصوص كانوا يستطيعون أن يسرقوا ،والعفن يفني ،والحشرات أو
القوارض كانت تأكل الممتلكات .ھذه القائمة كانت طريقة لوصف إرث المؤمنين المضمون مع ﷲ
) 1بط  ،(5 -4 :1والذي تميز بالسخاء ھنا على األرض.
فاندايك -البستاني38 -35 :12 :
36
35
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
س
" لِتَ ُك ْن أَحْ قَا ُؤ ُك ْم ُم َم ْنطَقَةً َو ُس ُر ُجك ْم ُموقَ َدةً َوأنتُ ْم ِمث ُل أنَا ٍ
س يَنت َِظرُونَ َسيﱢ َدھُ ْم َمتَى يَرْ ِج ُع ِمنَ العُرْ ِ
ت37 .طُوبَى ألُولَئِكَ ْال َعبِي ِد الﱠ ِذينَ إِ َذا َجا َء َسيﱢ ُدھُ ْم يَ ِج ُدھُ ْم َسا ِھ ِرينَ .
َحتﱠى إِ َذا َجا َء َوقَ َر َع يَ ْفتَحُونَ لَهُ لِ ْل َو ْق ِ
38
ْ
ْ
اَ ْل َح ﱠ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم إِنﱠهُ يَتَ َم ْنطَ ُ
يع
يع الثﱠانِي أَوْ أَتَى فِي الھَ ِز ِ
ق َويُ ْت ِكئُھُ ْم َويَتَقَ ﱠد ُم َويَ ْخ ِد ُمھُ ْمَ .وإِ ْن أَتَى فِي الھَ ِز ِ
ث َو َو َج َدھُ ْم ھَ َك َذا فَطُوبَى ألُولَئِكَ ْال َعبِي ِد".
الثﱠالِ ِ

" 34 :12ألَنﱠهُ َح ْي ُ
ضا" .ھذا قول موجز يلخص الحقيقة.
ث يَ ُكونُ َك ْن ُز ُك ْم ُھنَا َك يَ ُكونُ قَ ْلبُ ُك ْم أَ ْي ً
عالقة المرء با يمكن رؤيتھا من خالل كيفية تعامله مع الموارد األرضية .بالنسبة للمؤمنين
الغربيين المعاصرين ،االلتزامات األولية يمكن رؤيتھا بوضوح في دفتر شيكاتھم وروزنامة
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نشاطاتھم وجدول أعمالھم .إننا نتحامق إذا ما فكرنا بأننا نعطي ﷲ من فائض ثروتنا وبضعة
ساعات من األسبوع في العبادة الجماعية ،إذ نعتقد بذلك واھمين أننا تالميذ العھد الجديد.
35 :12
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

س ُر ُج ُك ْم ُموقَ َدةً"
"لِتَ ُكنْ أَ ْحقَا ُؤ ُك ْم ُم َم ْنطَقَةً َو ُ
ضا َءةً"
ساطُ ُك ْم َم ْ
صابِ ُ
يح ُك ْم ُم َ
شدُو َدةً بِاألَ ْح ِز َم ِة َو َم َ
"لِتَ ُكنْ أَ ْو َ
صابـيح ُكم ُموقَ َد ِة"
"كونوا على اَستِعدا ٍد ،أوساطُ ُكم َمشدو َد ِة و َم
ُ
س ُر ُجكم موقَدة"
"لِت ُكنْ أَحقاؤُكم َمشْدودةً ،و ُ

ھذا الفعل فيه فعل رئيسي واسمي فاعل مترابطين )فيھما كناية(.
 -1األمر الحاضر )") (eimiلتكن"(.
 -2أداة التام المبني للمجھول" ،أَحْ قَا ُؤ ُك ْم ُم َم ْنطَقَةً" )رمز االستعداد الدائم للقيام بعمل(.
 -3اسم الفاعل المضارع المبني للمجھولُ " ،موقَ َدةً") ،ولكنه مستخدم في بنية المبني
للمتوسط إشارة إلى مصابيح الزيت(.
ھذه المصطلحات تدل على االستعداد لنشاط جديد في أي لحظة )اآلية 36؛ مت -1 :25
 .(13ھذه تتعلق بنشاط الخدام الذين ينتظرون عودة سيدھم ،كمؤمنين ننتظر عودة المسيح )اآليات
.(43 ،38 -37
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم" .انظر الموضوع الخاص" :آمين" ،على .24 :4
" 37 :12اَ ْل َح ﱠ
◙ "إِنﱠهُ يَتَ َم ْنطَقُ" .ھذا القلب المفاجئ باألدوار يذكرنا بأعمال يسوع في العلية عندما غسل أقدام
التالميذ )يو  .(4 :13المعاملة الفضلى للعبيد نجد شرحھا في .10 -7 :17
يع الثﱠانِي" .كان الرومان يقسمون الليلة إلى أربعة أھزعة )-12 ،12 -9 ،9 -6
" 38 :12ا ْل َھ ِز ِ
 ،6 -3 ،3انظر مت 25 :14؛ مر  ،(25 :13ولكن اليھود كانوا يقسمون الليل إلى ثالثة أھزعة )-6
 ،6 -2 ،2 -10 /10انظر قض .(19 :7
◙ "إِنْ  ....أَ ْو" .ھذه اآلية ھي جملة شرطية من الفئة الثالثة ) ،kai + eanمرتين( ،ما يدل على
عمل محتمل.
فاندايك -البستاني40 -39 :12 :
39
ْ
ْ
َ
ﱠار ُ
ق لَ َس ِھ َر َولَ ْم يَ َد ْع بَ ْيتَهُ يُ ْنقَبُ .
" َوإِنﱠ َما ا ْعلَ ُموا ھَ َذا :أَنﱠهُ لَوْ ع ََرفَ َربﱡ البَ ْي ِ
ت فِي أيﱠ ِة َسا َع ٍة يَأتِي الس ِ
40
ان".
فَ ُكونُوا أَ ْنتُ ْم إِذاً ُم ْستَ ِع ﱢدينَ ألَنﱠهُ فِي َسا َع ٍة الَ تَظُنﱡونَ يَأْتِي اب ُْن ا ِإل ْن َس ِ
" 39 :12لَ ْو" .ھذه جملة شرطية من الفئة الثانية ) ei + an +احتمالي شرطي( ،تصنع توكيداً
ت
زائداً لتركز على استنتاج زائف .عادة ما تسمى "النقيض لحالة الواقع" .مثال" :لَوْ ع ََرفَ َربﱡ ْالبَ ْي ِ
ْ
ﱠار ُ
ق )أي أنه لم يعرف(،لَ ْم يَ َد ْع بَ ْيتَهُ يُ ْنقَبُ )أي أنه نُقب فعالً(" .ھناك أمثلة
فِي أَيﱠ ِة َسا َع ٍة يَأتِي الس ِ
أخرى عن ھذه البنية في لوقا ،بعضھا في 26 :4؛ 39 :7؛ 6 :17؛ .23 :19
سا ِرقُ" .ھذه االستعارة شائعة مألوفة في العھد الجديد فيما يتعلق
سا َع ٍة يَأْتِي ال ﱠ
◙ "فِي أَيﱠ ِة َ
بموضوع عودة الرب في أي لحظة )انظر  1تس 2 :5؛  2بط 10 :3؛ ورؤ 3 :3؛  .(15 :16ھناك
مشادة في العھد الجديد بين "عودة الرب في أي لحظة" و"أحداث يجب أن تحدث أوالً" .انظر
الموضوع الخاص أدناه.
وحده اآلب يعرف وقت المجيء الثاني )مت 36 :24؛ مر 32 :13؛ أع .(7 :1
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موضوع خاص :عودة يسوع في أي لحظة مقابل العودة البعيدة )المشادة في العھد الجديد(
أ -ھناك مقاطع في العھد الجديد تعكس التبصر النبوي في العھد القديم األخروي والذي ينظر
إلى نھاية األزمنة من خالل أحداث آنية.
ب -متى  ،24ومر  ،13ولو  21يختلف تفسيرھم ألنھم يتناولون أسئلة عديدة في نفس الوقت.
 -1متى سيدمر الھيكل؟
 -2كيف ستكون اآلية التي تدل على عودة المسيح؟
 -3متى سينتھي ھذا الدھر التدبيري )مت (3 :24؟
ج -النوع األدبي في المقاطع األخروية في العھد الجديد عادة ما يربط بين اللغة الرؤيوية
عال.
والنبوية وھذا أمر غموض مقصود ورمزي على مست ٍو ٍ
د -مقاطع عديدة في العھد الجديد )مت  ،24مر  ،13لو  17و ،21وأيضا ً  1و 2تس والرؤيا(
تتناول موضوع المجيء الثاني .ھذه المقاطع تؤكد على النقاط التالية:
 -1الوقت الدقيق للحدث غير معروف ،ولكن الحدث أمر أكيد
 -2يمكننا أن عرف الزمن العام ،ولكن ليس الزمن المحدد ،لھذه األحداث
 -3سيحدث األمر سريعا ً وبشكل غير متوقع
 -4يجب أن نكون مساعدين وأمناء ومتسلّحين بروح صالة ألجل أداء المھام المعينة
ھـ -ھناك مشادة الھوتية منطوية على مفارقة بين:
 -1عودة يسوع في أي لحظة )لو 46 -40 :12؛ 36 :21؛ مت (44 ،27 :24
 -2حقيقة أن بعض األحداث يجب أن تجري في التاريخ أوالً
و -العھد الجديد يقول أن بعض األحداث ستحدث قبل المجيء الثاني:
 -1اإلنجيل يُكرز به لكل العالم )مت 14 :24؛ مر (10 :13
 -2االرتداد العظيم )مت 21 ،13 -10 :24؛  1تيم 1 :4؛  2تيم  1 :3وما تالھا؛  2تس (3 :2
 -3استعالن "إنسان الخطية" )دا 26 -23 :7؛  2تس (3 :2
 -4زوال ما/من يقيّد ) 2تس (7 -6 :2
 -5اليقظة الدينية اليھودية )زك 10 :12؛ رو (11
ز -لوقا  37 -26 :17ليس لھا موازاة في مرقس .إن لھا موازاة إزائية جزئية في مت :24
.44 -37
◙ "لَ ْم يَ َدعْ" .ھناك إضافة لبضعة كلمات من الموازاة في ھذا القول في مت  43 :24نجدھا في
المخطوطات  .W،L،B،A،2،!1القراءة األقصر نجدھا في المخطوطات  .D،!،p75يعطي
 UBS4القراءة األقصر احتماالً متوسطا ً )شبه أكيد(.
ب" .ھذه تعني حرفيا ً "يخرق بالحفر" .كان اللصوص يُدعون "منقبو الطين" ألنھم كانوا
◙ "يُ ْنقَ ُ
يحفرون في جدران البيوت والمحالت التجارية المصنوعة من الطين والقش
ستَ ِعدﱢينَ " .ھذا أمر حاضر متوسط )مجھول الصيغة معلوم
" 40 :12فَ ُكونُوا أَ ْنتُ ْم إِ ًذا ُم ْ
المعنى( .ھذه مسؤوليتنا )36 :21؛ مر .(33 :13

موضوع خاص :كلمات العھد الجديد الدالة على عودة المسيح

التركيز األخروي على يوم مجي خاص عندما يلتقي البشر بيسوع )كمخلّص وديّان( يتبدى في
التسميات العديدة التي نجدھا في كتابات بولس:
" -1يوم ربنا يسوع المسيح" ) 1كور (8 :1
" -2يوم الرب" ) 1كور 5 :5؛  1تس 2 :5؛  2تس (2 :2
" -3يوم الرب يسوع" ) 1كور 5 :5؛  2كور (14 :1
" -4يوم يسوع المسيح" )فيل (6 :1
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" -5يوم المسيح" )فيل 10 :1؛ (16 :2
" -6يومه )ابن اإلنسان(" )لو (24 :17
" -7يوم يُستعلن ابن اإلنسان" )لو (30 :17
" -8إعالن ربنا يسوع المسيح" ) 1كور (7 :1
" -9عندما سيُعلن الرب يسوع من السماوات" ) 2تس (7 :1
ْ
يح فِي َم ِجيئِ ِه" ) 1تس .(19 :2
" -10أَ َما َم َربﱢنَا يَسُو َع ال َم ِس ِ
ھناك على األقل أربع طرق يشير فيھا كتّاب العھد الجديد إلى عودة يسوع.
 ،(epiphaneia) -1والتي تشير إلى إشراق مذھل مفاجئ وھذا مرتبط الھوتيا ً )ورغم أنه
ليس أتيمولوجيا ً( بـ "المجد" .في  2تيم 10 :1؛ تي  11 :2و 4 :3إنه يشير إلى المجيء األول
ليسوع )التجسد( ومجيئه الثاني.
يستخدم في  2تس  8 :4والذي يشتمل على كل الكلمات الرئيسية الثالث للمجيء الثاني 1 :تيم
 2 14 :6تيم 8 ،1 :4؛ تي 13. :2
ً
ً
 -2المجيء الثاني ) ،(Parousiaوالذي يدل ضمنا على الحضور وأصال يشير إلى افتقاد
ملكي .إنھا الكلمة األكثر واألوسع استخداما ً )مت 39 ،37 ،27 ،3 :24؛  1كور 23 :15؛  1تس
19 :2؛ 13 :3؛ 15 :4؛ 23 :5؛  2تس 8 ،1 :2؛ يع 8 ،7 :5؛  2بط 6 :1؛ 4 :3؛  1يو .(28 :2
 (apokalupsis) -3أو ) ،(apocalypsisوالتي تعني كشف الحجاب بھدف اإلعالن .إنه
اسم السفر األخير من العھد الجديد )لو 30 :17؛  1كور 7 :1؛  2تس 7 :1؛  1بط 7 :1؛ .(13 :4
 ،(phaneroō) -4والتي تعني أن يجلب إلى النور أو يعلن بشكل واضح أو يُظھر .تُستخدم
الكلمة غالبا ً في العھد الجديد للداللة على جوانب ومظاھر مختلفة من إعالن ﷲ .إنھا ،مثل
) ،(epiphaneiaيمكن أن تشير إلى المجيء األول للمسيح ) 1بط 20 :1؛  1يو 2 :1؛ 8 ،5 :3؛
 (9 :4ومجيئه الثاني 0مت 30 :24؛ كول 4 :3؛  1بط 4 :5؛  1يو 28 :2؛ .(2 :3
ً
 -5الكلمة الشائعة جداً للداللة على "المجيء" ،(erchomai) ،تُستخدم أحيانا للداللة على
عودة المسيح )مت 28 -27 :16؛ 39 :23؛ 30 :24؛ 31 :25؛ أع 11 -10 :1؛  1كور 26 :11؛
رؤ .(8 ،7 :1
ً
 -6تُستخدم أيضا مع عبارة "يوم الرب" ) 1تس  ،(2 :5والذي ھو لقب العھد القديم الذي يدل
على يوم البركة )القيامة( والدينونة.
العھد الجديد ككل مكتوب داخل وجھة النظر العالمية لعھد القديم التي كانت تؤكد على:
أ -شر حالي ،جيل متمرد
ب -مجيء دھر جديد من البر
ج -دھر يحضره وكيل الروح القدس من خالل عمل المسيا )الممسوح(
االفتراض الالھوتي بإعالن تدريجي مطلوب ألن كتّاب العھد الجديد يغيرون قليالً في توقعات
إسرائيل .بدالً من مجيء المسيا كقائد عسكري وزعيم ،ھناك مجيئان .المجيء األول ھو تجسد ﷲ
في الحمل بيسوع الناصري ووالدته .لقد جاء بھئية "عبد متألم" وليس عسكريا ً وليس دياناً ،وھذا
يتطابق مع ما ورد في أش 53؛ وأيضا ً الشخص اللطيف اآلتي راكبا ً على جحش ابن أتان )وليس
على فرس حربي أو بغل ملكي( ،كما يرد في زك  .9 :9المجيء األول دشن الدھر المسياني
الجديد ،ملكوت ﷲ على األرض .في أحد المعاني الملكوت ھو ھنا ،ولكن بالطبع ،بمعنى آخر ھو ال
يزال بعيداً في المستقبل .وھذه ھي المشادة بين مجيئي المسيا ،اللذان ھما بمعنى من المعاني،
تراكب للدھرين اليھوديين لم يكن منظوراً ،أو على األقل واضحاً ،من العھد القديم .في الواقع ،ھذا
المجيء المزدوج يركز على تعھد والتزام الرب بأن يفتدي كل البشرية )تك 15 :3؛ 3 :12؛ خر
 5 :19وكرازة األنبياء ،وخاصة أشعياء ويونان(.
الكنيسة ال تنتظر تحقيق نبوءة العھد القديم ألن معظم النبوءات تشير إلى المجيء األول )انظر
كتاب  ،How to Read the Bible For All Its Worthص .(166 -165 .ما يترقبه
المؤمنون ھو المجيء المجيد لملك الملوك ورب األرباب القائم من الموت ،التحقيق التاريخي
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المتوقع لدھر البر الجديد على األرض كما في السماء )مت  .(10 :6تصريحات العھد القديم لم تكن
خاطئة ،ولكن غير مكتملة .سوف يأتي ثانية كما تنبأ األنبياء بقوة وسلطان الرب.
المجيء الثاني ليس كلمة كتابية ،ولكن المفھوم ھو عالمي النظرة واإلطار في كل العھد
الجديد .سوف يوضح ﷲ كل شيء .الشركة بين ﷲ والبشر الذين صُنعوا على صورته سوف
تُستعاد .الشر سوف يستدان ويُزال .ومقاصد ﷲ ال يمكن أن تخفق وسوف لن تخفق.
فاندايك -البستاني48 -41 :12 :
41
ال لَهُ ب ْ
ال الرﱠبﱡ » :فَ َم ْن ھُ َو ْال َو ِكي ُل
ُطرُسُ » :يَا َربﱡ أَلَنَا تَقُو ُل ھَ َذا ْال َمثَ َل أَ ْم لِ ْل َج ِم
يع أَيْضاً؟« فَقَ َ
" فَقَ َ
ِ
األَ ِم ُ
ْطيَھُ ُم ْال ُعلُوفَةَ فِي ِحينِھَا؟ 43طُوبَى لِ َذلِكَ ْال َع ْب ِد الﱠ ِذي إِ َذا
ين ْال َح ِكي ُم الﱠ ِذي يُقِي ُمهُ َسيﱢ ُدهُ َعلَى خَ َد ِم ِه لِيُع ِ
45
44
َجا َء َسيﱢ ُدهُ يَ ِج ُدهُ يَ ْف َع ُل ھَ َك َذا! بِ ْال َح ﱢ
ال َذلِكَ ْال َع ْب ُد
يع أَ ْم َوالِ ِهَ .ولَ ِك ْن إِ ْن قَ َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم إِنﱠهُ يُقِي ُمهُ َعلَى َج ِم ِ
46
ْ
ْ
ي َويَأ ُك ُل َويَ ْش َربُ َويَ ْس َكرُ .يَأتِي َسيﱢ ُد
فِي قَ ْلبِ ِهَ :سيﱢ ِدي يُ ْب ِط ُئ قُ ُدو َمهُ فَيَ ْبتَ ِد ُ
ار َ
ئ يَضْ ِربُ ْال ِغ ْل َمانَ َو ْال َج َو ِ
47
ك
صيبَهُ َم َع ْالخَائِنِينَ َ .وأَ ﱠما َذلِ َ
ْرفُھَا فَيَ ْقطَ ُعهُ َويَجْ َع ُل نَ ِ
َذلِكَ ْال َع ْب ِد فِي يَوْ ٍم الَ يَ ْنت َِظ ُرهُ َوفِي َسا َع ٍة الَ يَع ِ
48
ب إِ َرا َدتِ ِه فَيُضْ َربُ َكثِيراًَ .ولَ ِك ﱠن الﱠ ِذي الَ يَ ْعلَ ُم
ْال َع ْب ُد الﱠ ِذي يَ ْعلَ ُم إِ َرا َدةَ َسيﱢ ِد ِه َوالَ يَ ْستَ ِع ﱡد َوالَ يَ ْف َع ُل بِ َح َس ِ
ت يُضْ َربُ قَلِيالً .فَ ُكلﱡ َم ْن أُ ْع ِط َي َكثِيراً ي ْ
ُطلَبُ ِم ْنهُ َكثِي ٌر َو َم ْن يُو ِد ُعونَهُ َكثِيراً
َويَ ْف َع ُل َما يَ ْست َِح ﱡ
ض َربَا ٍ
ق َ
يُطَالِبُونَهُ بِأ َ ْكثَ َر".
42

 .41 :12ھذا ھو بالضبط السؤال الذي يطرحه المفسرون المعاصرون حول تعاليم يسوع" ،لمن
توجه كلمات يسوع؟" ھناك عدة جماعات مختلفة ضمن الجموع التي تبعت يسوع؛ العنصر
األساسي الحاسم في التفسير ھو "إلى أي مجموعة يتوجه يسوع بكالمه؟"
 .48 -42 :12ھذه توازيھا مت  ،51 -45 :24ولكنھا ليست موجودة في مرقس .ھذه األقوال
والتعاليم )تلك المشتركة مع متى ولوقا ولكن ليست في مرقس( ھي التي يفترض أن تكون محتواة
في الئحة بأقوال يسوع يسميھا الدارسون الكتابيون المعاصرون بـ " ،"Quelleمن الكلمة األلمانية
"مصدر" .ھذه لم توجد أبداً ،ولكنھا ضرورية منطقيا ً على األقل من أجل أحد النظريات الحالية
)نظرية المصدرين ،انظر المقدمة إلى إنجيل لوقا( المرتبطة بالفھم المعاصر للعالقة بين األناجيل
اإلزائية.
 .42 :12الحظوا كيف يُوصف الخادم:
 -1األَ ِم ُ
ين
ْ -2ال َح ِكي ُم
 -3الﱠ ِذي يُقِي ُمهُ َسيﱢ ُدهُ َعلَى خَ َد ِم ِه
تبدو ھذه وكأنھا تشير إما إلى االثني عشر أو إلى قادة الكنيسة فيما بعد .ال بد من القول
بشكل بات أن كل مؤمن ھو خادم موھوب مدعو ،ولذلك فإن كلمات يسوع قد تشير إلى المؤمنين
المتنبھين والدائبين الذين يحيون كل يوم في ضوء المجيء الثاني.
 .43 :12ھذا تأكيد متكرر على ما ورد في اآليات .38 -35
◙ "طُوبَى" .ھذه ھي الكلمة المستخدمة في التطويبات ) ، makariosانظر لو 22 -20 :6؛ مت
 .(11 -3 :5لقد استخدمھا يسوع عادة ليعلن أو يلفظ نوع من األشخاص المغبوطين ،المتميزين ،أو
السعداء )انظر 45 :1؛ 22 -20 :6؛ 23 :7؛ 23 :10؛ 15 ،14 :14؛ .(29 :23
" 44 :12بِا ْل َحقﱢ" .ھذه ھي الكلمة ) (alēthōsالمستخدمة بالمعنى العبري "آمين" .انظر
الموضوع الخاص" :أمين" ،على  .24 :4كان لوقا يكتب إلى اليونانيين الذين ما كانوا ليفھموا
الكلمة العبرية.
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" 45 :12إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة الثالثة تفيد معنى االحتمال والشرط.
" 46 :12فَيَ ْقطَعُهُ" .ھذه الكلمة تشير في العھد القديم إلى عقوبة الحرمان من المال ،ويقصد بھا
العقوبة القصوى 0انظر السبعينية في  2صم 31 :12؛  1أخ  .(3 :20تُستخدم حرفيا ً في السبعينية
في خر 17 :29؛ حز  .4 :24وھنا تُستخدم استعاريا ً للتشديد على الدينونة األخروية حتى ألولئك
الذين ي ّدعون أنھم يعرفون يسوع ويخدمونه .تظھر ھذه الكلمة في العھد الجديد ھنا فقط وفي مت
 .57 :24في كتابھما  ، The Vocabulary of the Greek Testamentيظھر Moultonو
 Milliganنقشا ً يستخدم ھذه الكلمة أيضا ً مجازيا ً.
 .48 -47 :12تبدو ھذه وكأنھا تؤكد درجات العقاب .اآلية  47تدل ضمنا ً على أن البشر يُعاقبون
بحسب أفضل نور كان لديھم )يع  .(17 :4اآلية  48تدل على أن الجميع لديھم نور ما ولم يعيشوا
وفق ھذا النور )رو 20 -19 :1؛ .(14 :2
من أجل مقاطع أخرى حول موضوع الدرجات في العقاب انظر لو 15 -12 :10؛ :11
32 -31؛ مت  .7 ،6 :18انظر الموضوع الخاص" :درجات الثواب والعقاب" ،على .12 :10
فاندايك -البستاني53 -49 :12 :
50
ُ
"ِ »49ج ْئ ُ ُ
َ
ٌ
ْ
َ
َ
ص ْب َغة أصْ طبِ ُغھَا َو َك ْيفَ
ض فَ َما َذا أ ِري ُد لَ ِو اضْ ط َر َمت؟ َولِي ِ
ت أل ْلقِ َي نَاراًَ 51علَى األَرْ ِ
ص ُر َحتﱠى تُ ْك َم َل؟ أَتَظُنﱡونَ أَنﱢي ِج ْئ ُ ُ
ض؟ َكالﱠ أَقُو ُل لَ ُك ْم! بَ ِل ا ْنقِ َساما ً.
أَ ْن َح ِ
ت أل ْع ِط َي َسالَما ً َعلَى األَرْ ِ
53
52ألَنﱠهُ يَ ُك ُ
َان َعلَى ثَالَثَ ٍة .يَ ْنقَ ِس ُم
ون ِمنَ اآلنَ خَ ْم َسةٌ فِي بَ ْي ٍ
ت َو ِ
اح ٍد ُم ْنقَ ِس ِمينَ  :ثَالَثَةٌ َعلَى ْاثنَي ِْن َو ْاثن ِ
ت َو ْالبِ ْن ُ
ت َعلَى األُ ﱢم َو ْال َح َماةُ َعلَى َكنﱠتِھَا َو ْال َكنﱠةُ َعلَى
ب َواألُ ﱡم َعلَى ْالبِ ْن ِ
األَبُ َعلَى ا ِالب ِْن َوا ِالب ُْن َعلَى األَ ِ
َح َماتِھَا«".
ض" .كلمة نار توضع أوالً في الجملة اليونانية للتأكيد
ِ " 49 :12جئْتُ ألُ ْلقِ َي نَا ًرا َعلَى األَ ْر ِ
ت في أول
)انظر الموضوع الخاص على  .(17 :3يوحنا  21 -17 :3تقول اآليات أن يسوع لم يأ ِ
مرة كديان بل كمخلّص .بعد وجوده وسط بشر ساقطين ،يرغب اآلن بأن تكون دينونة أخروية
حاضرة للتو )اآلية 49ب( .المستمعون إلى اإلنجيل يُقسمون إلى فئتين فقط ،وذلك استناداً على
طريقة تجاوبھم مع يسوع ورسالته ).(49 -44 :24
اضطَ َر َمتْ ؟" .البعض يرى ھذه العبارة:
◙ " َما َذا أ ُ ِري ُد لَ ِو ْ
 -1كجملة شرطية من الفئة الثانية )انظر كتاب  ،Bass-Debrunner-Funkبعنوان
 ، Greek Grammar of the New Testamentص.(360 -359 .
 -2عبارة اصطالحية سامية )انظر  Blackفي كتابه An Aramaic Approach to the
 ،Gospels and Actsص.(123 .
 A. T. Robertson -3في كتابه، Word Pictures in the New Testament
المجلد  ،2ص ،182 .يعتبر ) (tiعلى أنھا "كيف" و) (eiعلى أنھا "تلك" ) ،(hotiولكنه
يق ّر أيضا ً قائالً" :ليس من الواضح ما يعنيه ھذا المقطع".
 -4في ترجمة  George M. Lamsaللمخطوطات السريانية )اآلرامية( القديمة تأتي
العبارة على الشكل "وإني أرغب في أن أفعل ذلك ،لو أنھا لم تشتعل لتوھا" .يريد يسوع أن
يتجلى ملكوت ﷲ على األرض )مت  ،(10 :6حتى وإن كانت ھناك تكلفة كبيرة لذلك من
جھته وجھة اآلخرين )خسارة غير المؤمنين إلى األبد واضطھاد المؤمنين بشكل مؤقت(.
صطَبِغُ َھا" .النص اليوناني يقول "معمودية أعتمد بھا" .من مر 38 :10
ص ْب َغةٌ أَ ْ
" 50 :12لِي ِ
واضح أن ھذا ال يشير إلى معمودية الماء ليسوع ،بل إلى:
االضطھاد والرفض الذي القته كرازته
-1
اختباره في جثسيماني
-2
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صلبه على جبل الجلجثة
-3
لقد رأى يسوع نفسه على أنه تحقيق لتكوين ) 15 :3النسل الموعود( وأشعياء ) 53العبد
المتألم( .لقد رأى في المزمور  22إيذانا ً بقرب اختباره لذلك ذاتيا ً.
ص ُر" .ھذه الكلمة تعني ضغطا ً فكريا ً )فيل  .(23 :1صراع يسوع واضح جداً في
◙ " َكيْفَ أَ ْن َح ِ
جثسيماني )مر 42 -32 :14؛ مت 46 -36 :26؛ ولو  .(46 -40 :22الخالص مجاني ،ولكنه لم
يكن بدون تكلفة! نجد مناقشة جيدة لھذه اآلية في الكتاب  ، Hard Sayings of the Bibleص.
 .475 -472ھذا الكتاب مصدر جيد لفھم النصوص الصعبة ،في كال العھدين القديم والجديد .أُز ّكي
ھذا الكتاب لكم.
ض؟ ﱠكالﱠ" .انظر الموازاة في مت :10
" 51 :12أَتَظُنﱡونَ أَنﱢي ِجئْتُ ألُ ْع ِط َي َ
سالَ ًما َعلَى األَ ْر ِ
 .39 -34حتى العالقات األسرية القريبة اللصيقة في البيت اليھودي ستختبر انقساما ً حول يسوع.
ھناك حاجة إلى تعھد والتزام أولوية لكي يتبعوا يسوع .المؤمنون يش ّكلون عائلة جديدة ،عائلة ﷲ
)21 :8؛ .(28 -27 :11
 .53 :12قد تكون ھذه قصيدة أو ترنيمة حزينة .وقد تكون تلميحا ً إلى ميخا  6 :7بسبب الموازاة
في متى ) (36 ،35 :10الذي يقتبس من ميخا .6 :7
فاندايك -البستاني56 -54 :12 :
54
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ت تَقولونَ  :إِنﱠهُ يَأتِي َمطَرٌ.
اب تَطل ُع ِمنَ ال َمغ
ال أَيْضا ً لِ ْل ُج ُم
" ثُ ﱠم قَ َ
وع» :إِ َذا َرأ ْيتُ ُم الس َﱠح َ
ب فَلِل َوق ِ
َار ِ
ِ
ِ
56
55
ون َحرﱞ  .فَيَ ُك ُ
ب تَھُبﱡ تَقُولُونَ  :إِنﱠهُ َسيَ ُك ُ
فَيَ ُك ُ
ْرفُونَ
ون ھَ َك َذاَ .وإِ َذا َرأَ ْيتُ ْم ِر َ
يح ْال َجنُو ِ
ون .يَا ُم َرا ُؤونَ تَع ِ
َ
َ
ض َوال ﱠس َما ِء َوأ ﱠما ھَ َذا ال ﱠز َم ُ
ان فَ َك ْيفَ الَ تُ َميﱢ ُزونَهُ؟"
أَ ْن تُ َميﱢ ُزوا َوجْ هَ األرْ ِ
وع" .الحظوا أن يسوع يحدد بوضوح الجماعة التي يخاطبھا
" 54 :12ثُ ﱠم قَا َل أَ ْي ً
ضا لِ ْل ُج ُم ِ
)انظر التعليق على اآلية .(41
◙ "إِ َذا َرأَ ْيتُ ُم" .يقدم يسوع سلسلة إشارات تُستخدم للتنبؤ بالطقس )اآليات  (55 -54التي كان
الجمھور الفلسطيني يعرفھا جيداً .كانوا يستطيعون أن يتنبأوا بالطقس ،ولكن تعاموا عن دينونة ﷲ
اآلتية .لقد فاتھم مسيا ﷲ )اآلية .(56
◙ " ُم َرا ُؤونَ " .انظر الموضوع الخاص على .42 :6
فاندايك -البستاني59 -57 :12 :
58
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
"َ 57ولِ َما َذا الَ تَحْ ُك ُمونَ بِ ْال َح ﱢ
وسك ْم؟ ِحينَ َما تَذھَبُ َم َع خَصْ ِمكَ إِلَى ال َحا ِك ِم ا ْبذ ِل ال َج ْھ َد
ق ِم ْن قِبَ ِل نُف ِ
اضي إِلَى ْال َحا ِك ِم فَيُ ْلقِيَكَ ْال َحا ِك ُم
يق لِتَتَخَ لﱠ َ
اضي َويُ َسلﱢ َمكَ ْالقَ ِ
ص ِم ْنهُ لِئَالﱠ يَ ُجرﱠكَ إِلَى ْالقَ ِ
َوأَ ْنتَ فِي الطﱠِ 59ر ِ
ير«".
س األَ ِخ َ
فِي السﱢجْ ِن .أَقُو ُل لَكَ  :الَ ت َْخ ُر ُج ِم ْن ھُنَاكَ َحتﱠى تُوفِ َي ْالفَ ْل َ
 .59 -57 :12ھذه نجد موزاتھا في مت  .26 -2 :5ھذا التعليم المختصر يالئم الموضوع العام
عن الدينونة األخروية ،ولكنه ال يناسب جيداً سياق النص ھنا .إن لوقا يختار ،ويرتب ،ويكيف
كلمات يسوع من:
مرقس
-1
المصدر Quell
-2
مصادره التي يتفرد بھا )(4 -1 :1
-3
-4
بولس
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ليست األناجيل سيراً ذاتية مرتبة وفقا ً للتسلسل الزمني الكرونولوجي ،بشكل متعاقب ،واستناداً
إلى مبدأ السبب والنتيجة .إنھا ُكراسات إنجيلية ھادفة )انظر كتاب How To Read the
 ،Bible For All Its Worthللكاتبين  Feeو  ،Stuartص.(148 -127 .
" 59 :12ا ْلفَ ْلس" .ھذه ھي الكلمة  .leptonلقد كانت أصغر عملة يھودية وكانت مصنوعة من
النحاس )مر  .(42 :12لقد كانت تساوي حوالي  64/1من الدينار .انظر الموضوع الخاص:
"العمالت المستخدمة في فلسطين في أيام يسوع" ،على .8 :15
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
ما ھو "خمير الفريسيين"؟
-1
صف الفرق بين الكلمتين "مثوى األموات" و"جھنم" في العھد الجديد.
-2
كيف يعترف المرء بيسوع المسيح عالنية؟
-3
-4
كيف تشرح اآلية 33؟
ما ھي الحقيقة المركزية في اآليات 41 -35؟
-5
ھل ھناك درجات للسماء والجحيم؟
-6
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لوقا  -األصحاح 13
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
ضرورة التوبة
وجوب التوبة
5 -1 :13
5 -1 :13
َمثل التينة غير
َمثَل التينة التي ال تثمر
المثمرة
9 -6 :13
9 -6 :13
شفاء امرأة َحدباء
شفاء امرأة منحنية في
في السبت
السبت
17 -10 :13
17 -10 :13
زرة الخردل
َمثَل حبة الخردل و َمثَل
َمثل بِ َ
الخميرة
19 -18 :13
21 -18 :13
َمثل الخميرة
الباب الضيق
30 -22 :13
يسوع يرثي أورشليم
35 -31 :13

21 -20 :13
الباب الضيق
30 -22 :13
يسوع وھيرودس
33 -31 :13
إنذار المسيح
ألُورشليم
35 -34 :13

المشتركة
وجوب التوبة
5 -1 :13
مثل التينة التي ال
تثمر
9 -6 :13
شفاء امرأة منحنية
الظھر في السبت
17 -10 :13
مثل حبة الخردل

البولسية
ضرورة التوبة
9 -1 :13
شفاء امرأة حدباء يوم
السبت
17 -10 :13
حبة الخردل والخمير
الصالح
21 -18 :13
مسألة الخالص

21 -18 :13
الباب الضيق

30 -22 :13
ھيرودس المراوغ،
ومصير يسوع
35 -31 :13

30 -22 :13
محبة يسوع ألورشليم
35 -31 :13

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني13 -1 :13 :
1
ْ
ُ
ﱠ
ْ
َ
َ
َ
َ
ت قوْ ٌم يُخبِرُونَهُ ع َِن ال َجلِيلِيﱢينَ ال ِذينَ خَ لط بِيالَطسُ َد َمھُ ْم بِذبَائِ ِح ِھ ْم.
اضراً فِي َذلِكَ ْال َو ْق ِ
" َو َكانَ َح ِ
2
اب يَسُو ُ
ال لَھُ ْم» :أَتَظُنﱡونَ أَ ﱠن ھَ ُؤالَ ِء ْال َجلِيلِيﱢينَ َكانُوا ُخطَاةً أَ ْكثَ َر ِم ْن ُكلﱢ ْال َجلِيلِيﱢينَ ألَنﱠھُ ْم
ع َوقَ َ
فَأ َ َج َ
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ك الثﱠ َمانِيَةَ َع َش َر
َكابَ ُدوا ِم ْث َل ھَ َذا؟ َ 3كالﱠ أَقُو ُل لَ ُك ْم .بَلْ إِ ْن لَ ْم تَتُوبُوا فَ َج ِمي ُع ُك ْم َك َذلِكَ تَ ْھلِ ُكونَ 4 .أَوْ أُولَئِ َ
ْ
ْ
ْ
اس
يع النﱠ ِ
الﱠ ِذينَ َسقَطَ َعلَ ْي ِھ ُم البُرْ ُج 5فِي ِسل َوا َم َوقَتَلَھُ ْم أَتَظُنﱡونَ أَ ﱠن ھَ ُؤالَ ِء َكانُوا ُمذنِبِينَ أَ ْكثَ َر ِ 6م ْن َج ِم ِ
ال ھَ َذا ْال َمثَ َل:
السﱠا ِكنِينَ فِي أُو ُر َشلِي َم؟ َكال ﱠ أَقُو ُل لَ ُك ْم! بَلْ إِ ْن لَ ْم تَتُوبُوا فَ َج ِمي ُع ُك ْم َك َذلِكَ تَ ْھلِ ُكونَ «َ .وقَ َ
7
ين َم ْغرُو َسةٌ فِي كَرْ ِم ِه فَأَتَى يَ ْ
ﱠام :ھُ َو َذا ثَالَ ُ
» َكان ْ
ث
طلُبُ فِيھَا ثَ َمراً َولَ ْم يَ ِج ْد .فَقَ َ
َت لِ َو ِ
ال لِ ْل َكر ِ
اح ٍد َش َج َرةُ تِ ٍ
8
ِسنِينَ آتِي أَ ْ
ال لَهُ :يَا
اب َوقَ َ
ض أَيْضاً؟ فَأ َ َج َ
طلُبُ ثَ َمراً فِي ھَ ِذ ِه التﱢينَ ِة َولَ ْم أَ ِج ْد .اِ ْقطَ ْعھَا .لِ َما َذا تُبَطﱢ ُل األَرْ َ
9
صنَ َع ْ
ت ثَ َمراً َوإِالﱠ فَفِي َما بَ ْع ُد
ض َع ِز ْبالً .فَإ ِ ْن َ
ب َحوْ لَھَا َوأَ َ
َسيﱢ ُد ا ْت ُر ْكھَا ھَ ِذ ِه ال ﱠسنَةَ أَيْضا ً َحتﱠى أَ ْنقُ َ
11
10
ْف ثَ َمانِ َي َع ْش َرةَ
ت َوإِ َذا ا ْم َرأَةٌ َكانَ بِھَا رُو ُح ُ
ضع ٍ
تَ ْقطَ ُعھَا«َ .و َكانَ يُ َعلﱢ ُم فِي أَ َح ِد ْال َم َجا ِم ِع فِي ال ﱠس ْب ِ
َسنَةً َو َكان ْ
ب ْالبَتﱠةَ12 .فَلَ ﱠما َرآھَا يَسُو ُ
ك
ع َدعَاھَا َوقَ َ
َص َ
ال لَھَا» :يَا ا ْم َرأَةُ إِنﱠ ِ
َت ُم ْن َحنِيَةً َولَ ْم تَ ْق ِدرْ أَ ْن تَ ْنت ِ
13
ْ
ال ا ْستَقَا َم ْ
ت ﷲَ".
َمحْ لُولَةٌ ِم ْن ُ
ض ْعفِ ِك«َ .و َو َ
ت َو َم ﱠج َد ِ
ض َع َعلَ ْيھَا يَ َد ْي ِه فَفِي ال َح ِ
ت قَ ْو ٌم" .ھذه العبارة )فعل ماض متصل خبري( يمكن أن
ض ًرا فِي ذلِ َك ا ْل َو ْق ِ
َ " 1 :13كانَ َحا ِ
تعني:
ً
كانوا دائما بين الجموع
-1
وصلوا لتوھم
-2
ھ ْم بِ َذبَائِ ِح ِھ ْم" .ليس لدينا أي مرجع تاريخي آخر عن
س َد َم ُ
◙ "ا ْل َجلِيلِيﱢينَ الﱠ ِذينَ َخلَطَ بِيالَطُ ُ
ھذه الحادثة ،ولكن بما أن الجليليين لديھم النزعة إلى إثارة وتحريض عامة الناس وبسبب طبيعة
بيالطس ،نستنتج أن الحادثة حقيقية .لماذا تُذكر إن لم يكن لھا أساس تاريخي؟
من الواضح أن ھؤالء اليھود الجليليين جاؤوا إلى أورشليم ليقدموا ذبيحة في الھيكل،
وحدث شيء ما على غير ما يرام أدى إلى تدخل الحكومة الرومانية وليس فقط حرس الھيكل
)الويين مخصصين( .يفترض معظم المفسرين على أن ھؤالء كانوا ضمن حركة "الغيورين"
)الذين كانوا يھدفون إلى تحرير فلسطين من روما بأي ثمن(.

سو ُع َوقَا َل لَھُ ْم :أَتَظُ ﱡنونَ أَنﱠ ھ ُؤالَ ِء ا ْل َجلِيلِيﱢينَ َكانُوا ُخ َ
طاةً أَ ْكثَ َر ِمنْ ُك ﱢل
اب يَ ُ
أج َ
" 2 :13فَ َ
ا ْل َجلِيلِيﱢينَ ألَنﱠھُ ْم َكابَدُوا ِم ْث َل ھ َذا؟" .كان الھوت العھد القديم ينحو إلى ربط المشاكل في الحياة

إلى الخطيئة الشخصية )تث  ،(28 -27ولكن سفر أيوب ،والمزمور  ،73ويسوع في ھذا المقطع
)انظر أيضا ً يوحنا  (9يؤكد أنه لم يكن ھكذا ھو الحال دائما ً.
من الصعب الھوتيا ً أن نعرف سبب المشاكل أو االضطھادات في ھذا العالم.
يمكن أن تكون عقابا ً على خطيئة شخصية أو تمرد.
-1
ً
يمكن أن يكون نشاطا بدافع الشر الشخصي.
-2
يمكن أن تكون من نتائج العيش في عالم ساقط )الشر المقيم(.
-3
يمكن أن تكون فرصة ألجل النمو الروحي.
-4
يسوع إذ يسأل أسئلة على مستمعيه اليھود فإن الموضوع يتعلق بالبند  1والالھوت التقريبي
للربيين )األصدقاء الثالثة أليوب( .حضور المشاكل ،واالضطھادات ،واألوقات الصعبة ليس
عالمة على غضب ﷲ .ولكن المسائل األساسية الحاسمة ترتبط بنقص التوبة عن الخطيئة
ونقص اإليمان بيسوع .األمور السيئة تحدث .ھناك كتابان ساعداني في ھذا الموضوع ،األول
ھو  ،The Christian’s Secret of A Happy Lifeللكاتب Hannah Whithall
 ،Smithوالثاني ھو  ،The Goodness of Godللكاتب .John Wenham
ھناك فكرة أخرى وھي أن ھؤالء الجليليين كانوا في منطقة الھيكل ،ولكن الھيكل )رجاء
اليھود الكبير( لم يستطع أن ينقذھم.
" 3 :13بَ ْل إِنْ لَ ْم تَتُوبُوا فَ َج ِميعُ ُك ْم َكذلِكَ تَ ْھلِ ُكونَ " .ھذه جملة شرطية من الفئة الثالثة .إنھا
فعل مضارع مبني للمعلوم احتمالي شرطي يتبعه مستقبل مبني للمتوسط خبري .ھذا تأكيد على
الحاجة إلى التوبة الشخصية )5 ،3 :13؛ 10 ،7 :15؛ 4 ،3 :17؛ مر 15 :1؛ أع 19 :3؛ :20
 .(21التوبة ھي التحول عن الخطيئة والذات ،بينما اإليمان ھو التحول نحو ﷲ .الكلمة "يتوب" في
307

اللغة العبرية تعني "تغيير التصرف" .والكلمة "يتوب" في اليونانية تعني "تغيير الذھن" .وكالھما
مطلوبان.
الحظ أن كالھما أمر أولي ومستمر )انظر التعليق على اآلية  .(5انظر الموضوع الخاص:
"التوبة" ،على .3 :3
 .4 :13ھذه حادثة تاريخية محلية أخرى يعرفھا مستمعو يسوع شخصيا ً .يشدد يسوع على أقوال
الحق التي يقولھا بھذه األمثلة التوضيحية التاريخية عن أحداث آنية شخصية )مقصودة ،اآليات -1
 (2وطبيعية )غير مقصودة ،اآلية .(4
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

" ُم ْذنِبِينَ "
" ُم ْذنِبِينَ "

" :أذنَبوا"
المشتركة
البولسية
َ " :د ْينًا"
ھذه ھي كلمة "ديون" حرفيا ً كما في مت  ،12 :6والتي كانت عبارة اصطالحية يھودية
تشير إلى الخطيئة أو الخطأة .ال يستخدم لوقا ھذه الكلمة في صياغته ھذه لصالة الرب )لو -2 :11
 (4ألن قراءه اليونانيين ما كانوا ليفھموا ھذا المصطلح بسھولة.
 .5 :13ھذه اآلية توازي اآلية  .3اآلية  3فيھا فعل مضارع احتمالي شرطي بينما اآلية  5فيھا
ماضي بسيط احتمالي شرطي .يبدو أن ھذه تشير إلى عمل حاسم في التوبة )واإليمان( مقابل
الحاجة الدائمة إلى التوبة في اآلية  .3وكالھما ضروريان.
◙ "تَ ْھلِ ُكونَ " .ھذا مستقبل مبني للمتوسط خبري من الكلمة ) .(apollumiانظر الموضوع
الخاص على .10 :19
فاندايك -البستاني8 -6 :13 :
7
6
ْ
َ
ُ
ً
ٌ
ْ
ال ھَ َذا ْال َمثَ َلَ » :كان ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َرْ
ين َمغرُو َسة فِي ك ِم ِه فأتَى يَطلبُ فِيھَا ث َمرا َول ْم يَ ِجد .فقا َل
" َوقَ َ
َت لِ َو ِ
اح ٍد ش َج َرة تِ ٍ
ث ِسنِينَ آتِي أَ ْ
ﱠام :ھُ َو َذا ثَالَ ُ
ض أَيْضاً؟
طلُبُ ثَ َمراً فِي ھَ ِذ ِه التﱢينَ ِة َولَ ْم أَ ِج ْد .اِ ْقطَ ْعھَا .لِ َما َذا تُبَطﱢ ُل األَرْ َ
لِ ْل َكر ِ
8
ض َع ِز ْبالً".
فَأ َ َج َ
ب َحوْ لَھَا َوأَ َ
ال لَهُ :يَا َسيﱢ ُد ا ْت ُر ْكھَا ھَ ِذ ِه ال ﱠسنَةَ أَيْضا ً َحتﱠى أَ ْنقُ َ
اب َوقَ َ
◙ " َوا ِح ٍد" .في ترجمات أخرى تأتي "واحد معين" ) .(tisھذا معلم أدبي يقدم فيه لوقا مثالً يقوله
يسوع )انظر 30 :10؛ 16 :12؛ 6 :13؛ 16 :14؛ 4 :15؛ 9 ،1 :16؛ .(12 :19
ن" .شجرة التين كانت تُستخدم عموما ً كرمز إلسرائيل )ھو 10 :9؛ يوء .(7 :1
◙ "ش ََج َرةُ تِي ٍ
ولكن ،في الرواية في مت  19 :21وما تالھا ،شجرة التين ھي رمز لرؤساء إسرائيل فقط .في
التلميح في العھد القديم الذي من أش  ،5الثمر الرديء كان يأتي من كرم ﷲ الخاص .ھذا السياق
يبدو وكأنه يشير إلى شعب إسرائيل ككل الذين كانت حياتھم الروحية وأولوياتھم تتبدى تمثيليا ً في
قادتھم.

" 7 :13ثَالَ ُ
سنِينَ " .تستغرق الشجرة عدة سنوات لتعطي ثمراً .في ذلك الزمان كان قد تأخر
ث ِ
الوقت أكثر من ثالث سنوات .لقد كان ﷲ صبوراً ،ولكن ھناك حدود لطول أناته.
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 .9 -8 :13ترمز ھذه إلى صبر ﷲ ورحمته ،ولكن اآلية  9تُظھر واقع وحقيقة الدينونة .ﷲ يريد
شعبا ً باراً يعكس شخصه .ھذا المقطع ،كما الحال مع يو  ،6 -2 :15ھو تحرير ضد الحياة غير
المثمرة في شعب ﷲ .ﷲ يأخذ موضوع الطاعة بشكل جدي )لو  .(46 :6وھذا ليس أعمال بر ،بل
خالص حقيقي يتبرھن بالحياة التقية الورعة )انظر أف  .(10 -8 :2الخالص ليس نتيجة ،أو بطاقة
سفر إلى السماء ،أو بوليصة تأمين ضد الحريق ،بل ھي حياة متغيرة و ُمغيّرة من التقوى والصالح.
الحياة األبدية لھا سمات يجب أن تُحفظ )مت .(7
" 9 :13فَإِنْ " .ھذه العبارة تتألف من التركيبة اليونانية ) ،(kai eanوالتي تجعل منھا جملة
شرطية جزئيا ً من الفئة الثالثة )عمل محتمل( .كونه غير مكتمل كانت طريقة للوصول إلى
االستنتاج المفترض.
◙ " َوإِالﱠ" .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى ) ،(ei de mē geإذ تفترض أنھا سوف لن تصنع
ثمراً حتى ولو تم االعتناء بھا بشكل خاص فيما بعد ).(9 :3
فاندايك -البستاني17 -10 :13 :
11
10
َ
ْف ثَ َمانِ َي َع ْش َرةَ َسنَةً
ٌ
َ
ت َوإِذا ا ْم َرأة َكانَ بِھَا رُو ُح ُ
ضع ٍ
" َو َكانَ يُ َعلﱢ ُم فِي أَ َح ِد ْال َم َجا ِم ِع فِي ال ﱠس ْب ِ
ال لَھَا» :يَا ا ْم َرأَةُ إِنﱠ ِك َمحْ لُولَةٌ
َو َكان ْ
ب ْالبَتﱠةَ12 .فَلَ ﱠما َرآھَا يَسُو ُ
ع َدعَاھَا َوقَ َ
َص َ
َت ُم ْن َحنِيَةً َولَ ْم تَ ْق ِدرْ أَ ْن تَ ْنت ِ
14
13
ال ا ْستَقَا َم ْ
اب َرئِيسُ ْال َمجْ َم ِع َوھُ َو
ِم ْن ُ
ت ﷲَ .فَأ َ َج َ
ض ْعفِ ِك«َ .و َو َ
ت َو َم ﱠج َد ِ
ض َع َعلَ ْيھَا يَ َد ْي ِه فَفِي ْال َح ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ال لِل َج ْم ِعِ » :ھ َي ِستﱠة أي ٍﱠام يَنبَ ِغي فِيھَا ال َع َم ُل فَفِي ھَ ِذ ِه ائتُوا
ت َوقَ َ
ُم ْغتَاظٌ أل ﱠن يَسُو َع أب َْرأ فِي ال ﱠس ْب ِ
15
ت
اح ٍد ِم ْن ُك ْم فِي ال ﱠ
ت« فَأ َ َجابَهُ الرﱠبﱡ َوقَ َ
َوا ْستَ ْشفُوا َولَي َ
س ْب ِ
ال» :يَا ُم َرائِي أَالَ يَحُلﱡ ُكلﱡ َو ِ
ْس فِي يَوْ ِم ال ﱠس ْب ِ
16
ضي بِ ِه َويَ ْسقِي ِه؟ َوھَ ِذ ِه َو ِھ َي ا ْبنَةُ إِ ْب َر ِھي َم قَ ْد َربَطَھَا ال ﱠش ْيطَ ُ
ان ثَ َمانِ َي
ثَوْ َرهُ أَوْ ِح َم َ
ارهُ ِمنَ ْال ِم ْذ َو ِد َويَ ْم ِ
17
ال ھَ َذا أُ ْخ ِج َل َج ِمي ُع الﱠ ِذينَ
ت؟« َوإِ ْذ قَ َ
اط فِي يَوْ ِم ال ﱠس ْب ِ
َع ْش َرةَ َسنَةً أَ َما َكانَ يَ ْنبَ ِغي أَ ْن تُ َح ﱠل ِم ْن ھَ َذا الرﱢ بَ ِ
ْ
ال ْال َم ِجي َد ِة ْال َكائِنَ ِة ِم ْنهُ".
يع األَ ْع َم ِ
َكانُوا يُ َعانِ ُدونَهُ َوفَ ِر َح ُكلﱡ ال َج ْم ِع بِ َج ِم ِ
 .10 :13الكثير من تعاليم يسوع ومعجزاته كانت تجريھا في المجامع في أيام السبت لسببين
منفصلين:
يسوع حقق كل المتطلبات اليھودية .العبادة يوم السبت كانت بالتأكيد أحد ھذه
-1
المتطلبات )تك 3 -2 :2؛ خر .(11 -8 :20
ً
لقد كان يتصرف على ذلك النحو في أيام السبت ليثير حوارا مع رؤساء الدين الذين
-2
كانوا يفرضون قوانينھم وتقاليدھم على الناس.
" 11 :13ا ْم َرأَةٌ" .يدون لوقا بشكل فريد خدمة يسوع ومساعدته للنساء .وكان ھذا أمراً صادما ً
لمشاعر اليھود .انظر الموضوع الخاص" :النساء في الكتاب المقدس" ،على .36 :2
وح" .من الواضح أن ھذه كانت حالة المس بالشياطين .يميز العھد الجديد بين شخص
◙ "بِ َھا ُر ُ
ً
تملّكت األرواح الشريرة وشخص مصاب بمرض ،رغم أن الشياطين غالبا َ ما تسبب أمراضا .انظر
الموضوع الخاص على .33 :4
منحن" .كان لوقا طبيبا ً
◙ " ُم ْن َحنِيَةً" .ھذه ھي الكلمة الطبية اليونانية التي تعني "عمود فقري
ٍ
يونانيا ً )كول  (14 :4أو على األقل رجالً واسع االطالع والمعرفة.
سوعُ" .يفعل يسوع ذلك ) (1بدافع الحنو على ھذه السيدة و/أو )(2
" 12 :13لَ ﱠما َرآھَا يَ ُ
ليحرض قادة الدين على فتح نقاش الھوتي .ھي لم تتوقع منه أن يفعل شيئا ً من أجلھا ولم تطلب منه
شيئا ً.
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ك!" .ھذا فعل تام مبني للمجھول في األسلوب الخبري .ال
◙ "يَا ا ْم َرأَةُ ،إِنﱠ ِك َم ْحلُولَةٌ ِمنْ َ
ض ْعفِ ِ
يضع يسوع يديه عادة على الناس لطرد األرواح الشريرة .من الواضح أن الروح الشرير قد ھرب
لحظة نطق يسوع بالكلمة ،ولكن يسوع وضع يديه عليھا ليزيد إيمانھا وليم ّكنھا من أن تقف منتصبة
القامة )اآلية .(13
علَ ْي َھا يَ َد ْي ِه" .انظر الموضوع الخاص" :وضع األيدي في الكتاب المقدس"،
ض َع َ
َ " 13 :13و َو َ
على .40 :4
ھ َو ُم ْغتَاظٌ" .ھذا الرجل يؤكد أنه كان ھناك ستة أيام أخرى في
يس ا ْل َم ْج َم ِعَ ،و ُ
َ " 14 :13رئِ ُ
األسبوع كان في مقدور يسوع أن يصنع ھذا بشكل شرعي بما ال يتناقض مع الناموس )بحسب
تفسير التقاليد الشفھية الرابية لخروج  9 :20وتث  ،(13 :5ولكن ھذه السيدة كانت تحضر خدمات
المجمع أسبوعيا ً لمدة ثمانية عشرة سنة في حالتھا التي تثير الشفقة ولم تساعدھا القوانين اليھودية،
أو الذين كانوا يقومون بالشفاء من اليھود )الكتبة( ،أو عبادة المجمع .انظر الموضوع الخاص:
"السبت" ،على .1 :6
 .16 -15 :13عرض يسوع ھذا الرجل وكل من يعتقد أنه مثله )جمع ،مرائين( .كان لدى
الرّابّيين حنو كبير في تقاليدھم الشفھية فيما يتعلق بمعاملة البشر للحيوانات يوم السبت )،(5 :14
ولكنھم كانوا صارمين مقيدين في تعاملھم مع البشر .يفضح يسوع المغالطة في الناموسية والتمسك
بحرفية الشرائع في النظام الرّابي بدون حنو نحو البشر .يجب أن نكون منتبھين إلى قوانيننا .فھي
غالبا ً ما تصبح أكثر أھمية من الناس .الناس لھم األولوية في نظر ﷲ .وحدھم الناس أبديون .ﷲ
صنع الخليقة ألجل الشركة مع الناس .قوانيننا غالبا ً ما تقول عنا أكثر مما تقول عن ﷲ.
ُ " 15 :13م َرائِي" .انظر الموضوع الخاص على 42. :6
 .16 :13من الواضح أن ھذه اآلية تتعلق باألرواح النجسة وإبليس ) انظر الموضوع الخاص
على  .(2 :4إنه رئيس الشياطين ) .(18 ،15 :11ھذه المرأة كانت مقيدة بطريقة أسوأ مما يقيد أي
ثور )اآلية  .(15اآلية  16تتوقع جوابا ً باإليجاب.
" 17 :13أ ُ ْخ ِج َل َج ِمي ُع الﱠ ِذينَ َكانُوا يُ َعانِدُونَهُ" .تدل ھذه على وجود عدة رؤساء دين في
المجمع" .رئيس المجمع" ھذا يمثل العديدين الذين كانوا حاضرين.
كلمة "أخجل" )ماضي متصل مبني للمجھول في األسلوب الخبري( ال تُستخدم في األناجيل
إال ھنا ،ولكن بولس يستخدمھا تسع مرات )رومية 1 ،و 2كورنثوس( .ال بد أن لوقا قد سمعھا كثيراً
في عظات بولس .غالبا ً ما كانت تُستخدم في السبعينية )وخاصة أش  .(16 :45كان لوقا يعرف ھذه
الترجمة اليونانية للكتاب المقدس العبري بشكل جيد .ولقد كان متأثراً بعلم المصطلحات والمفردات
فيھا.
ع َما ِل ا ْل َم ِجي َد ِة ا ْل َكائِنَ ِة ِم ْنهُ" .يا للتناقض :قادة الدين يُحرجون،
يع األَ ْ
◙ "فَ ِر َح ُك ﱡل ا ْل َج ْم ِع بِ َج ِم ِ
ولكن عامة الشعب )أھل األرض( يبتھجون بكالم وأعمال يسوع )43 :9؛ 17 :13؛ 43 :18؛ :19
 .(37من جديد ،قلوب المستمعين تحدد التجاوب )كما الحال في مثل الزرع والزارع ،انظر -4 :8
.(15
فاندايك -البستاني21 -18 :13 :
18
ُ
الَ » :ما َذا يُ ْشبِهُ َملَ ُك ُ
وت ﷲِ َوبِ َما َذا أ َشبﱢھُهُ؟ يُ ْشبِهُ َحبﱠةَ خَ رْ د ٍَل أَخَ َذھَا إِ ْن َس ٌ
ان َوأَ ْلقَاھَا فِي بُ ْستَانِ ِه
" فَقَ َ
َآو ْ
ار ْ
فَنَ َم ْ
صانِھَا«.
ت طُيُو ُر ال ﱠس َما ِء فِي أَ ْغ َ
ت َش َج َرةً َكبِ َ
ص َ
ت َو َ
يرةً َوت َ
21
20
ُ
ق
ال أَيْضا ً» :بِ َما َذا أ َشبﱢهُ َملَ ُكوتَ ﷲِ؟ يُ ْشبِهُ خَ ِم َ
َوقَ َ
يرةً أَخَ َذ ْتھَا ا ْم َرأَةٌ َو َخبﱠأ َ ْتھَا فِي ثَالَثَ ِة أَ ْكيَ ِ
ال َدقِي ٍ
َحتﱠى ْ
اختَ َم َر ْال َج ِمي ُع«".
19
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ﷲ؟" .ھا ھنا مثالن يدالن على ضآلة وصغر الملكوت آنذاك،
َ " 18 :13ما َذا يُ ْ
شبِهُ َملَ ُكوتُ ِ
ولكن ،يوما ً ما ،سيكون واسع االنتشار وقويا ً.
صانِ َھا" .بذرة الخردل تنمو لتصير بارتفاع عشرة
" 19 :13تَآ َوتْ طُيُو ُر ال ﱠ
س َما ِء فِي أَ ْغ َ
أقدام .ھذا االقتباس من العھد القديم ھو رمز لسعة انتشار وحماية وتدبير ملكوت ﷲ )حز 23 :17؛
6 :31؛ دا .(21 ،12 :4

َ 21 :13
"خ ِمي َرةً" .ھذا ليس رمزاً للشر في ھذا السياق ،بل عالمة على سعة االنتشار .انظر
الموضوع الخاص" :الخمير" ،على .1 :12
فاندايك -البستاني30 -22 :13 :
23
22
ُ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
اح ٌد» :يَا َسيﱢ ُد أقلِي ٌل ھُ ُم ال ِذينَ
" َوٱجْ تَازَ فِي ُم ُد ٍن َوقُ ًرى يُ َعلﱢ ُم َويُ َسافِ ُر نَحْ َو أو ُر َشلِي َم فق َ
ال لهُ َو ِ
24
يرينَ َسيَ ْ
ب ال ﱠ
طلُبُونَ
يَ ْخلُصُونَ ؟« فَقَ َ
ال لَھُ ُم» :ٱجْ تَ ِھ ُدوا أَ ْن تَ ْد ُخلُوا ِمنَ ْالبَا ِ
ضي ِ
ﱢق فَإِنﱢي أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن َكثِ ِ
25
ْ
ارجا ً
أَ ْن يَ ْد ُخلُوا َوالَ يَ ْق ِدرُونَ ِم ْن بَ ْع ِد َما يَ ُك ُ
ت قَ ْد قَا َم َوأَ ْغلَ َ
ق ْالبَ َ
ون َربﱡ ْالبَ ْي ِ
اب َوا ْبتَدَأتُ ْم تَقِفُونَ 26خَ ِ
اب قَائِلِينَ  :يَا َربﱡ يَا َربﱡ ا ْفتَحْ لَنَا ي ُِجيبُ َويَقُو ُل لَ ُك ْم :الَ أَ ْع ِرفُ ُك ْم ِم ْن أَ ْينَ أَ ْنتُ ْم! ِحينَئِ ٍذ
َوتَ ْق َر ُعونَ ْالبَ َ
27
ار ِعنَا .فَيَقُولُ :أَقُو ُل لَ ُك ْم الَ أَ ْع ِرفُ ُك ْم ِم ْن أَيْنَ
تَ ْبتَ ِدئُونَ تَقُولُونَ  :أَ َك ْلنَا قُ ﱠدا َمكَ َو َش ِر ْبنَا َو َعلﱠ ْم28تَ فِي َش َو ِ
أَ ْنتُ ْم! تَبَا َع ُدوا َعنﱢي يَا َج ِمي َع فَا ِعلِي ﱡ
الظ ْل ِم .ھُنَاكَ يَ ُك ُ
َان َمتَى َرأَ ْيتُ ْم إِب َْرا ِھي َم
ون ْالبُ َكا ُء َو َ
ص ِري ُر األَ ْسن ِ
29
ْ
ت ﷲِ َوأَ ْنتُ ْم َم ْ
ق
ْحا َ
ق َويَ ْعقُ َ
َوإِس َ
وب َو َج ِمي َع األَ ْنبِيَا ِء فِي َملَ ُكو ِ
ار ِ
ارجا ًَ .ويَأتُونَ ِمنَ ْال َم َش ِ
طرُوحُونَ 30خَ ِ
ْ
ْ
َ
آخرُونَ يَ ُكونُونَ أ ﱠولِينَ
ت ﷲَِ .وھُ َو َذا ِ
ب َويَتﱠ ِكئُونَ فِي َملَ ُكو ِ
ال َوال َجنُو ِ
َار ِ
ب َو ِمنَ ال ﱢش َم ِ
َو ِمنَ ال َمغ ِ
آخ ِرينَ «".
َوأَ ﱠولُونَ يَ ُكونُونَ ِ
 .22 :13من جديد يؤكد لوقا ھنا على سير يسوع في طريقه إلى أورشليم بحسب تعيين مقصده
اإللھي )51 :9؛ 22 :13؛ 11 :17؛ 31 :18؛ 28 ،11 :19؛ أع 23 :2؛ 18 :3؛ 28 :4؛ :13
.(29
صونَ ؟" .كانت ھذه قضية مثار جدل ونقاش كبير
سيﱢدُ ،أَقَلِي ٌل ھُ ُم الﱠ ِذينَ يَ ْخلُ ُ
" 23 :13يَا َ
وسط الرّابّيين )مت  .(14 -13 :7كانوا يتجادلون حول إذا ما كان كل اليھود يخلصون من غضب
ﷲ في يوم الدينونة أم إذا ما كانت طوائف معينة فقط ضمن اليھودية )من يخصونھم( ھم الذين
يخلصون .ھذا السؤال ربما يكون مرتبطا ً أيضا ً بمفھوم "البقية" في العھد القديم )أش 23 -20 :10؛
14 :16؛ مي 17 :2؛ 8 -6 :4؛ 9 -7 :5؛ .(20 -18 :7
المأساة مع إسرائيل كانت أنه ورغم أنھم كانوا قد اختيروا اختياراً خاصا ً كشعب للرب ،إال
أن األغلبية لم تكن لھم عالقة إيمان شخصية مع الرب .تاريخ إسرائيل حافل بالدينونة واالسترداد
والدينونة من جديد .كان األنبياء يرون فقط بقية تقية أمينة ) (sh’rتعود من السبي اآلشوري
والبابلي.

موضوع خاص :البقية التقية ،ثالثة معاني:

إن مفھوم العھد القديم عن "البقية التقية األمينة" موضوع يتكرر في األنبياء )وغالبا ً مع
معان.
أنبياء القرن الثامن وإرميا( .ويُستخدم بثالثة
ٍ
 -1أولئك الذين نجوا بعد السبي )مثال ،أشعياء 23 -20 :10؛ 6 -4 :17؛ 32 -31 :37؛
إرميا 19 ،15 :42؛ 28 ،14 ،12 :44؛ عاموس .(8 :1
 -2أولئك الذين يبقون مخلصين أمناء للرب/يھوه )مثال ،أشعياء 5 -1 :4؛ 16 ،11 :11؛
5 :28؛ يوئيل 32 :2؛ عاموس 15 -14 :5؛ ميخا 13 -12 :2؛ 7 -6 :4؛ 9 -7 :5؛ -18 :7
20؛(.
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 -3أولئك الذين ھم جزء من التج ّدد اإلسخاتولوجي والخلق الجديد )مثال ،عاموس -11 :9
.(15
في ھذا السياق يختار ﷲ بضعة فقط )أولئك الذين يتمتّعون بحماسة أمينة( من بين البقية
التقية )الناجون من السبي( لكي يعودوا إلى يھوذا .كما رأينا من قبل في ھذا األصحاح ،فإن بعض
األفكار التي كانت مطروحة في ماضي إسرائيل تتكرر )اآلية  .(6ﷲ يقلّل العدد لكي يظھر قدرته،
وتدبيره ،وعنايته )مثال ،جدعون ،قضاة .(7 -6
ق" .ھذا فعل أمر مضارع متوسط )مجھول
ْ 24 :13
ب ال ﱠ
"اجتَ ِھدُوا أَنْ تَد ُْخلُوا ِمنَ ا ْلبَا ِ
ضيﱢ ِ
الصيغة معلوم المعنى( -في حالة الجمع .الكلمة "اجتھدوا" تعني "يدخل في مسابقة رياضية" .وھذه
الكلمة تأتي من المفردة اليونانية ) .(44 :22ھذه ال تركز على البر القائم على األعمال ،بل على أن
إتباع يسوع يكلّف .يسوع ،وليس الناموسية اليھودية ،ھو الباب إلى الخالص )اآليات 26 -25؛ يو
7 ،3 -1 :10؛ غل( .في مت  13 :7إنه باب ضيق يؤدي إلى الطريق ،ولكن ھنا بابٌ ضيق يودي
إلى المنزل.

سيَ ْ
طلُبُونَ أَنْ َيد ُ
ْخلُوا َوالَ يَ ْق ِد ُرونَ " .تؤكد ھذه على أن
◙ "فَإِنﱢي أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱠ َكثِي ِرينَ َ
كثيرين من أولئك الذين كانوا يظنون أنھم متأكدين من دخولھم إلى الملكوت سوف يندھشون )اآلية
28؛ مت (12 :8ز ھذه آية صادمة للناموسيين في كل العصور والثقافات.
الخالص ليس جھداً بشرياً ،بل تجاوبا ً من خالل إيمان شخصي مع عطية ﷲ وتدبيره-
يسوع )يو 18 -1 :10؛  .(6 :14الصورة ھنا تصف أناس كثيرين ينتحبون خارج باب صغير
ويحاولون أن يدخلوا جميعا ً بآن معا ً .في لحظة المجيء الثاني لن يكون ھناك وقت لالستعداد أو
للتصرف )مت .(13 -1 :15
 .25 :13ھذه مشابھة جداً للمثل األخروي عن االستعداد والمثابرة الذي نجده في مت -1 :15
 .13كلما قابل المرء يسوع ،فذاك ھو وقت الخالص .على الناس أن ال يؤجلوا القرار الروحي الذي
يجب اتخاذه اليوم .في ھذا المثل ،عندما يعرف المدعو إلى الوليمة بأن وقت الوليمة قد حان ،فإنه
يقفل الباب لئال يدخل ضيوف آخرون.
البشر ال يبادرون إلى القرارات الروحية .ليتھم يتجاوبون مع مبادرة ﷲ وحسب )يو :6
 .(65 ،44لقد تكلم ﷲ من خالل المسيح ،وعلى الناس أن يتجاوبوا اآلن أو سيُغلق عليھم خارج
الوليمة المسيانية.
ش ِر ْبنَا" .غالبا ً ما كان اليھود يثقون بنسبھم العرقي ويتكلون عليه ):3
" 26 :13أَ َك ْلنَا قُدﱠا َم َك َو َ
8؛ يو  (59 -31 :8أو إنجازاتھم الدينية )مت  .(23 -21 :7معرفة يسوع بالجسد أو مناداته باسمه
فقط )ليتورجيا ً أو بثرثرة( ليس مرادفا ً لعالقة اإليمان الشخصي )يو 12 :1؛ 3:16؛ رو -9 :10
.(16
27 :13
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

"الَأَ ْع ِرفُ ُك ْم ِمنْ أَيْنَ أَ ْنتُ ْم"
"الَ أَ ْع ِرفُ ِمنْ أَيْنَ أَ ْنتُ ْم"
"الَ أَ ْع ِرفُ ِمنْ أَيْنَ أَ ْنتُ ْم"
"إِنﱢي ال أَع ِرفُ ِمنْ أَينَ أَنتم"

اآليتان  25و 26متوازيتان ،ولكن اآلية  27تبدو وكأنھا أسقطت ضمير المخاطب
) ،(humasفي المخطوطات اليونانية القديمة )P75بداية القرن الثالث( ،والمخطوطة )Bالقرن
الرابع( ،والمخطوطة ) Lالقرن الثامن( ،والمخطوطة ) 070القرن السادس( .ويأتي السؤال" ،ھل
كانت موازاة تامة في األصل؟" العديد من النصوص القديمة األخرى تحوي ھذه الموازاة
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)المخطوطات  ،W،A،Iومعظم اإلصدارات القديمة( .كلمات يسوع لھؤالء المستمعين كانت
توازي كلماته إلى الناموسيين التي نجدھا في مت  .23 -21 :7القوانين الدينية ،والممارسات،
والليتورجيا ،بدون إيمان شخصي ،كانت مأساة فظيعة لشعب إسرائيل ومأساة معاصرة للناموسيين.
يؤكد  M. R. Vincentفي كتابه  ، Word Studiesص 192 .أن عبارة )" ِم ْن أَ ْينَ
أَ ْنتُ ْم"( ترتبط بمسقط رأس المتكلم أو العائلة .إن كان األمر كذلك ،فھذا قد يشير إلى ھوس اليھود
بإبراھيم كسلف لھم )مت 9 :3؛ يو  .(39 ،37 ،33 :8اآلمال اليھودية كانت ) (1نسبھم العرقي
و) (2ھيكلھم الموسوي )العبادات( .ينتقص يسوع من قيمة االثنين ويستبدلھما باإليمان الشخصي به
على أنه الطريق الوحيد ليكون اإلنسان باراً أمام ﷲ.

◙ "يَا َج ِمي َع فَا ِعلِي ال ﱡ
ظ ْل ِم" .يبدو أن ھذه اقتباس من مز ) 6:8انظر مت .(23 :7
ن" .ھذه تُستخدم لإلشارة إلى الرفض األخروي
ص ِري ُر األَ ْ
" 28 :13ھُنَا َك َي ُكونُ ا ْلبُ َكا ُء َو َ
سنَا ِ
)مت 12 :8؛ 50 ،42 :13؛ 13 :22؛ 15 :24؛ رؤ  .(19 :18ھؤالء اليھود يأسون ويحزنون
)انظر الموضوع الخاص على  (13 :10بسبب:
أن إبراھيم واآلباء سيكونون مع يسوع
-1
أن ھؤالء القادة اليھود سوف لن يكونوا مع يسوع
-2
أن اليونانيين من كل أرجاء األرض سيكونون مع يسوع
-3
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

" َوأَ ْنتُ ْم َم ْ
وحونَ َخا ِر ًجا"
ط ُر ُ
" َوأَ ْنتُ ْم َم ْ
وحونَ َخا ِر ًجا"
ط ُر ُ

المشتركة
البولسية

:
:

ج َمطرودُونَ "
"وأنتُم في الخا ِر ِ
"وأَنتم َم ْنبُوذونَ في الخارج"

صورة مدخل مغلق مقفل )انظر اآليات  (25 -24تتبدل وتتكثف إلى اقتالع وطرد .البعض
الذين كانوا يظنون أنھم في الداخل سوف يُطردون إلى الخارج .تتبدل الصورة من مالك بيت إلى
ملكوت ﷲ.
ت ﷲِ" .تشير ھذه إلى اللغة المجازية المتعلقة بالوليمة المسيانية
" 29 :13يَتﱠ ِكئُونَ فِي َملَ ُكو ِ
)أش 8 -6 :25؛ 2 -1 :55؛  ،(14 -13 :65وغالبا ً ما يُشار إليھا في سفر الرؤيا على أنھا وليمة
عرس الحمل )انظر رؤ 20 :3؛  .(9 :19ھذا حدث افتتاحي لبدء ملكوت ﷲ المكتمل )انظر :14
15؛ .(30 ،16 :22
 .30 :13تشير اآليات  27 -25إلى مستمعي يسوع .البعض يتجاوب معه ،والبعض يفكر بأنھم
تجاوبوا معه ،وكثيرون يرفضونه عالنية .إن التبعات والعواقب األخروية الناجمة عن رفضه شديدة
وقاسية جداً.
تتكلم اآلية  30عن تقييم المؤمنين في الملكوت .أولئك الذين بدوا بارزين جداً ھنا سوف لن
يكونوا في السماء )مت 30 :19؛ 16 :20؛ مر  .(31 :10طرق ﷲ في التقييم تختلف عن طرق
البشر )أش  .(11 -8 :55الدوافع والمواقف ستكون يوما ً ما معروفة وسوف تنال مكافأتھا وثوابھا.
فاندايك -البستاني35 -31 :13 :
31
س ي ُِري ُد أَ ْن
يسيﱢينَ قَائِلِينَ لَهُ» :ٱ ْخرُجْ َو ْاذھَبْ ِم ْن ھَھُنَا ألَ ﱠن ِھيرُو ُد َ
" فِي َذلِكَ ْاليَوْ ِم تَقَ ﱠد َم بَعْضُ ْالفَرﱢ ِ
32
اطينَ َوأَ ْشفِي ْاليَوْ َم َوغَداً َوفِي ْاليَوْ ِم
يَ ْقتُلَكَ « .فَقَ َ
ب :ھَا أَنَا أُ ْخ ِر ُج َشيَ ِ
ال لَھُ ُم» :ٱ ْمضُوا َوقُولُوا لِھَ َذا الثﱠ ْعلَ ِ
33
ارجا ً ع َْن
ث أُ َك ﱠملُ .بَلْ يَ ْنبَ ِغي أَ ْن أَ ِس َ
الثﱠالِ ِ
ير ْاليَوْ َم َوغَداً َو َما يَلِي ِه ألَنﱠهُ الَ يُ ْم ِك ُن أَ ْن يَ ْھلِكَ نَبِ ﱞي خَ ِ
34
أُو ُر َشلِي َم .يَا أُو ُر َشلِي ُم يَا أُو ُر َشلِي ُم يَا قَاتِلَةَ األَ ْنبِيَا ِء َو َرا ِج َمةَ ْال ُمرْ َسلِينَ إِلَ ْيھَا َك ْم َم ﱠر ٍة أَ َر ْد ُ
ت أَ ْن أَجْ َم َع
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ك لَ ُك ْم خَ َرابا ً! َو ْال َح ﱠ
َاح ْيھَا َولَ ْم تُ ِري ُدوا35 .ھُ َو َذا بَ ْيتُ ُك ْم يُ ْت َر ُ
ق
اجةُ فِ َراخَ ھَا تَحْ تَ َجن َ
َك َك َما تَجْ َم ُع ال ﱠد َج َ
أَوْ الَد ِ
أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱠ ُك ْم الَ تَ َروْ نَنِي َحتﱠى يَأْتِ َي َو ْق ٌ
ار ٌ
ك اآلتِي بِاس ِْم الرﱠبﱢ «".
ت تَقُولُونَ فِي ِهُ :مبَ َ
 .31 :13ھل كان ھذا عمالً لطيفا ً أم طريقة إلبعاد يسوع عن البلدة لئال يستطيع أن يدينھم أو يزيد
من عدد تالميذه؟

ْ
َب ِمنْ ھھُنَا" .ھذا فعل أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم يتبعه أمر حاضر
◙
"اخ ُر ْج َو ْاذھ ْ
متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى(.
ُس" .انظر التعليق على .7 :9
◙ " ِھي ُرود َ
◙ "يُ ِري ُد أَنْ يَ ْقتُلَكَ" .ھذه مفارقة ألن الفريسيين )انظر الموضوع الخاص على (17 :5
والصدوقيين )انظر الموضوع الخاص على  ،(27 :20في الواقع ،كانوا يريدون ليسوع أن يكون
ميتا ً .ربما كان الفريسيون يرجون أن يقتله ھيرودس ويخلّصھم من المشكلة والعناء واللوم.
ضوا َوقُولُوا" .ھذا اسم فاعل ماضي بسيط مبني للمجھول )مجھول الصيغة معلوم
" 32 :13ا ْم ُ
المعنى( يُستخدم بمعنى فعل أمر إضافة إلى أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .وھذا مثال جيد عن
فعل أمر مستخدم كأداة أدبية )وليس حرفيا ً( .يسوع ال يطلب من الفريسيين أن ينقلوا رسالته إلى
ھيرودس.
شفِي" .قد تتعلق ھذه بـ  .7 :9كان ھيرودس يعرف يسوع ويريد أن
شيَا ِطينَ َ ،وأَ ْ
◙ "أ ُ ْخ ِر ُج َ
يسأله.
ث أ ُ َك ﱠم ُل" .تُظھر ھذه العبارة بوضوح أن يسوع كان يعرف
◙ "ا ْليَ ْو َم َو َغدًاَ ،وفِي ا ْليَ ْو ِم الثﱠا ِل ِ
أن مشيئة ﷲ له ھو أن يموت في أورشليم )اآلية 33؛ يو 36 :5؛ 23 :17؛  (28 :19وما من أحد
)ھيرودس( كان ليمكن أن يوقف أو يمنع مخطط ﷲ الفدائي .إنجيل لوقا يؤكد على رحلة يسوع
العازمة المصممة نحو أورشليم.
ربما تكون ھذه العبارة عبارة اصطالحية رؤيوية من  ،5 :3والتي تشير إلى فترة اضطھاد
)انظر دا 25 :7؛ 14 :8؛ 12 :12؛ وربما لو .(25 :4
شلِي ُم" .تكرار االسم ھو طريقة سامية إلظھار التشديد والتأكيد
شلِي ُم ،يَا أُو ُر َ
" 34 :13يَا أُو ُر َ
)انظر  11 :22والسبعينية ،تك .(1 :22
ولكن في معظم أمثلة العھد الجديد تظھر ھذه الطريقة مقاربة معتدلة.
سلِينَ إِلَ ْي َھا" .ھذا تعبير آخر عن محاولة ﷲ المتكررة
◙ "يَا قَاتِلَةَ األَ ْنبِيَا ِء َو َرا ِج َمةَ ا ْل ُم ْر َ
لدعوة شعبه إلى التوبة )ھو  .(2 :11لقد قتل الشعب اليھودي أولئك الرسل الذين أرسلھم وذلك
بالرجم ،الذي كان طريقة العقاب الموسوية على التجديف )لقد كان يُعتقد أنھم يأتون برسالة زائفة(.
واآلن المدينة ستقتل "االبن" )انظر .(18 -9 :20
ك" .ھذه عبارة أخرى تُظھر محاوالت ﷲ المتكررة
◙ " َك ْم َم ﱠر ٍة أَ َردْتُ أَنْ أَ ْج َم َع أَ ْوالَ َد ِ
للتواصل مع الشعب والشركة معه .الحظوا أن يسوع يعبر عن نفسه كرب.

اجةُ فِ َر َ
اح ْي َھا" .ھذه استعارة مؤنثة يستخدمھا يسوع
اخ َھا ت َْحتَ َجنَ َ
◙ " َك َما ت َْج َم ُع الد َﱠج َ
ً
ً
لإلشارة إلى نفسه .ﷲ ليس مذكرا وال مؤنثا )انظر تك 2 :1؛ خر 4 :19؛ تث 11 :32؛ مز 8 :17؛
أش 15 :49؛ 13 -9 :16؛ وھو  .(4 -1 :11ﷲ روح أبدي سرمدي ،كلي الوجود أبدي .لقد خلق
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الذكور واإلناث ودمج أفضلھم مع ذاته .البشر يدعون ﷲ باستخدام صيغة المذكر بسبب شخصيته
والتقليد القديم اآلتي من ثقافة اآلباء اليھودية.
موضوع خاص :الظل كاستعارة تدل على الحماية والعناية
العبارة االصطالحية "ظل" كانت شائعة في الشرق األدنى القديم .الحظوا األمثلة في الكتاب
المقدس:
 -1عبارة اصطالحية للحماية ،أش 3 :16؛ 3 -2 :30؛ مرا 20 :4
 -2عبارة اصطالحية تشير إلى "ظل اليد" ،مز 5 :121؛ أش 2 :49؛ 16 :51
 -3عبارة اصطالحية تشير إلى "ظل السقف" ،تك 8 :19
 -4عبارة اصطالحية تشير إلى "ظل سحابة ﷲ الخاصة" ،انظر خر 22 -21 :13؛ ،20 ،19 :14
24؛ أش 6 :4؛ 5 -4 :25؛ 2 -1 :32
 -5عبارة اصطالحية تشير إلى "ظل الجناح" ،مز 8 :17؛ 7 :36؛ ) 1 :57واستعارات مشابھة في
تث 11 -10 :32؛ راعوث 12 :2؛ أش 5 :31؛ مت 37 :23؛ لو (34 :13
 -6عبارة اصطالحية تشير إلى "ظل شجرة" ،قض 15 :9؛ حز 23 :17؛ دا 12 :4؛ ھو 7 :14
ك لَ ُك ْم َخ َرابًا" .ھذه االستعارة "بيتكم" تذكرنا بلو  .26 -21 :11ھذه اآلية
" 35 :13بَ ْيتُ ُك ْم يُ ْت َر ُ
ليست موجھة إلى قادة اليھود فحسب ،بل إلى سكان أورشليم الذين كانوا يمثّلون كل إسرائيل.
عروض ﷲ المتكررة بالمحبة كانت دائما ً وأبداً تقابل بالرفض العنيف .واآلن تأتي العواقب .ولكن،
تذكروا رجاء أن تبعات خطيئتھم ،وخطيئتنا ،قد ُدفعت بموت المسيح ألجلنا في ھذه المدينة بالذات
التي قد أُدينت لتوھا .يسوع ھو باب ﷲ المفتوح للمغفرة لكل من يشاء )انظر يو 12 :1؛ .(19 :3
وھذا الباب مفتوح طالما بقيت الحياة وطالما بقي الزمان يدور.

◙ َ
"خ َرابًا" .ال نجد ھذه الكلمة في المخطوطات اليونانية القديمة  ،W،L،B،A،!،75،P45أو
النصوص اليونانية التي استخدمھا أبيفانوس وأوغسطين .ھذه المشكلة النصية نفسھا تحدث في مت
 .38 :23يبدو أن ھذه العبارة قد أضيفت الحقا ً )المخطوطة  (Dإليضاح معنى العبارة اليونانية ،أو
ربما كتلميح إلى إر  .5 :22بالنسبة للكثيرين إنھا نبوءة تدل على دمار أورشليم عام  70م) .انظر
لو  ،(21والتي تنذر بدمار يسبق المجيء الثاني .دمار أورشليم الذي سيكون خالل فترة حياة ذلك
الجيل من المستمعين كان شھادة قوية على موثوقية كلمات يسوع.
ب!" .ھذا تلميح
◙ "إِنﱠ ُك ْم الَ تَ َر ْونَنِي َحتﱠى يَأْتِ َي َو ْقتٌ تَقُولُونَ فِي ِهُ :مبَا َر ٌك اآلتِي ِبا ْ
س ِم ال ﱠر ﱢ
إلى مز  27 :118في السبعينية .ھذه لھا إشارة مزدوجة (1) :إنھا تشير إلى دخول يسوع الظافر
إلى أورشليم ) (38 :19و) (2تشير إلى المجيء الثاني .الحظوا أن يسوع يأتي كما جاء األنبياء
"باسم الرب" ،والذي يعني أنه ممثل للرب .الدينونة تُعلن/تُلفظ ليس دائما ً بل شرطيا ً .قلب ﷲ يتفطّر
بسب شعبه المتمرد )انظر ھو 9 -8 :11؛ رو 11 -9؛ زك .(10 :12
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
ھل المرض والمشاكل في الحياة ھي عالمة على عدم رضى ﷲ؟
-1
ھل بقيت إسرائيل المصدر األساسي لفداء ﷲ لكل األرض؟
-2
لماذا كان يتجادل يسوع مع الفريسيين بخصوص الناموس الشفھي؟
-3
كم من الناس سيخلصون؟
-4
ھل ﷲ مذكر أم مؤنث؟
-5
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لوقا  -األصحاح 14
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
شفاء رجل مصاب
في بيت فريسي
باالستسقاء
6 -1 :14
14 -1 :14
الضيافة والتواضع
َمثَل الوليمة العظيمة

المشتركة
يسوع يشفي مريضًا

البولسية
ق
شفاء مستس ٍ

6 -1 :14
الضيافة والتواضع

6 -1 :14
درس في التواضع
والمحبة
14 -7 :14
موقف الناس من الدعوة
إلى الملكوت
24 -15 :14
ضرورة التجرﱡد

24 -15 :14
ثمن التﱠبعيﱢة

14 -7 :14
َمثل الوليمة

14 -7 :14
َمثل الوليمة

33 -25 :14
َمثَل ال ِملح

24 -15 :14
ما يطلب من أتباع
يسوع
33 -25 :14
َمثَل ال ِملح
35 -34 :14

24 -15 :14
المطلوب من أتباع
يسوع
33 -25 :14
َمثَل ال ِملح
35 -34 :14

35 -34 :14

35 -25 :14

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
مبادئ لتفسير األمثال )انظر التعليق الكامل على مقدمة األصحاح (8
انظر إلى السياق الذي يسبق ويلي المثل لكي تحدد:
أ-
ّ
المتلقين لكلمات يسوع
-1
الھدف من المثل
-2
حدد الفكرة الرئيسية )عادة ما تكون األفكار مرتبطة بعدد الشخصيات الرئيسية في
ب-
المثل(.
ج -ال تقحم تفاصيل صغيرة في تفسيرات الھوتية )األمثال ھي قصص خيالية افتراضية(.
د -تجنب الترميز والروحنة ما لم يتطلب النص ذلك.
تبن عقيدة استناداً إلى األمثال فقط؛ فاألمثال ھي أفضل ما تكون كأمثلة توضيحية.
ھـ -ال ِ
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دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني6 -1 :14 :
2
1
ْ
ْ
ً
ْ
ُ
ت لِيَأك َل ُخبْزا َكانُوا ي َُراقِبُونَهَُ .وإِ َذا إِن َس ٌ
ان
رﱢيسيﱢينَ فِي ال ﱠس ْب ِ
ت أَ َح ِد رُؤَ َسا ِء الفَ ِ
" َوإِ ْذ َجا َء إِلَى بَ ْي ِ
3
اب يَسُو ُ
اإلب َْرا ُء فِي
ق َكانَ قُ ﱠدا َمهُ .فَأ َ َج َ
ع َو َكلﱠ َم 5النﱠا ُمو ِسيﱢينَ َو ْالفَرﱢ ي ِسيﱢينَ قَائِالً» :ھَلْ يَ ِحلﱡ ِ
ُم ْستَ ْس ٍ
4
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
الَ » :م ْن ِم ْن ُك ْم يَ ْسقُطُ ِح َما ُرهُ أَوْ ثَوْ ُرهُ فِي بِئ ٍرْ
ت؟« فَ َس َكتُوا .فَأ ْم َس َكهُ َوأب َْرأهُ َوأطلَقَهُ .ث ﱠم أ َجابَھُم َوقَ َ
ال ﱠس ْب ِ
6
َ
ْ
ُ
ت؟« فَلَ ْم يَق ِدرُوا أ ْن ي ُِجيبُوهُ ع َْن َذلِكَ ".
َوالَ يَ ْن ِشلهُ َحاالً فِي يَوْ ِم ال ﱠس ْب ِ
1 :14
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

يسيﱢينَ "
"أَ َح ِد ُرؤَ َ
سا ِء ا ْلفَ ﱢر ِ
سيﱢينَ "
اح ٍد ِمنْ ُرؤَ َ
" َو ِ
سا ِء ا ْلفَ ﱢري ِ

المشتركة
البولسية

:
:

"أح ِد ِكبا ِر الفَ ﱢريسيّينَ "
الفريسيﱢينَ "
ْيان ﱢ
"واح ٍد ِمن أَع ِ

كان ھذا فريسيا ً من قادة الدين عند اليھود.
ت" .كان ھذا جدال مستمر بين الناموس المكتوب لموسى والتفاسير الرابية له
◙ "فِي ال ﱠ
س ْب ِ
والمعروفة بأنھا الناموس الشفھي ،والتي ُوضعت ونُظمت الحقا ً على شكل قوانين في التلمود .كان
يسوع يواجه دائما ً الفريسيين وينتقدھم بسبب القوانين التي تھدف إلى البحث عن األخطاء عند
اآلخرين والتي كانت تثقل على الناس وتنتقص من قدرھم )انظر  31 :4وما تالھا؛ 6 :6؛ وما
تالھا؛  10 :13وما تالھا( .ھذه الفقرة تبدو وكأنھا مواجھة مقصودة إما من قِبل يسوع أو من قِبل
الفريسيين .انظر الموضوع الخاص على .1 :6
◙ "لِيَأْ ُك َل" .الحظوا أن يسوع يستمر في محاولة تحريض الفريسيين على الحوار .إنه يأكل معھم
)انظر 36 :7؛  .(37 :11إنه يمارس العبادة معھم .ويصنع المعجزات أمامھم .من نواح كثيرة
المسيحية ھي امتداد للفريسية ،كما أيضا ً اليھودية الرابية .كان الفريسيون يمارسون نمط الحياة الذي
يعبر عن إيمانھم .لقد كانوا جادين وصارمين فيما يتعلق بكلمة ﷲ ومشيئته .ولكن ما ينقصھم كان ما
يلي:
إيمان شخصي بيسوع
-1
الخالص كعطية من نعمة ﷲ )للجميع(
-2
ً
عدم االتكال على اإلنجازات البشرية كوسيلة ليكونوا أبرارا أمام ﷲ
-3
يستخدم لوقا الوالئم والحوار الذي يرافقه كطريقة أدبية يستخدمھا يسوع لتقديم الحقيقة )29 :5؛
36 :7؛ 13 :9؛ 39 :10؛ 37 :11؛ 1 :14؛ 14 :22؛  ،30 :24وھناك أمثلة كثيرة على نفس
النحو يستخدمھا يوحنا في حواراته( .كان تناول الطعام حدثا ً اجتماعيا ً ھاما ً ويدل على حميمية
بالنسبة إلى العائلة ،واألصدقاء ،والجماعة في القرن األول في عالم البحر األبيض المتوسط.
◙ " َكانُوا يُ َراقِبُونَهُ" .ھذا ماضي متصل مبني للمتوسط فيه كناية .لقد كانوا يراقبون يسوع
باستمرار بحثا ً عن خطأ ما يرتكبه بالقول أو بالفعل يدينونه عليه أمام الشعب اليھودي أو الرومان.
سق" .الحظوا أن يسوع ال يشفي ھذا اإلنسان استناداً إلى إيمانه ،بل كآية لرؤساء
ستَ ْ
ُ " 2 :14م ْ
الدين )تماما ً كما النساء في  (17 -10 :13الذين كان ال يزال يحاول أن يعمل معھم )اآلية .(3
االستسقاء كان احتباس سوائل ينجم عنه تورم )والكلمة ھي من الجذر الذي يدل على "الماء"(.
وكانت ھذه في العادة نتيجة مشاكل بدنية أخرى .ال تُذكر سوى ھنا في العھد الجديد ،وھذا أمر مالئم
ومنطقي على اعتبار أن لوقا طبيب )كول  ،(14 :4رغم أنھا تُستخدم في األدب الذي ال يتعلق
بالطب .كان الرّابّيون يقولون أن ھذا الوباء سببه خطيئة خطيرة جدية ،ما يضيف إلى التشويق
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الدرامي للمشھد الحالي .يعتقد بعض المفسرين أن ھذا الرجل قد دسّه الفريسيون ھناك ليحتال على
يسوع لكيما يرتكب شيئا ً ال يجيزه التقاليد الشفھية في يوم السبت.
 .4 -3 :14يسأل يسوع ھؤالء المخضرمين في الناموس الموسوي سؤاالً عمليا ً .ھؤالء لم يكونوا
باردين المشاعر والعواطف ،بل كانوا ملتزمين بعبادة الرب من خالل نظام يستند على أبحاث
ودراسة الرابيين )ش ّماي وھليل( ،اللذان فسّرا نصوص العھد القديم.
على مر التاريخ لھذه المجادالت الدينية ،ضاعت أولوية الكائنات البشرية .يحاول يسوع أن
يستعيد محورية الجنس البشري ،الذي ُخلق على صورة ﷲ .يسوع ھو رب السبت )مت 8 :12؛
مر 28 :12؛ لو  (5 :6والسبت قد جُعل ألجل اإلنسان ،وليس اإلنسان قد جُعل ألجل السبت )مر :2
حال وسط حتى أكثر
 .(27الناموسية والتمسك بحرفية الشرائع والبر الذاتي ال تزال حيّة وفي خير ٍ
الناس المتدينين التزاما ً وإخالصا ً وتكرسا ً.
سيﱢينَ " .انظر الموضوع الخاص على .21 :5
" 3 :14النﱠا ُمو ِ

شلُهُ َحاالً فِي يَ ْو ِم
سقُطُ ِح َما ُرهُ أَ ْو ثَ ْو ُرهُ فِي بِ ْئ ٍر َوالَ يَ ْن ُ
" 5 :14قَا َل لھمَ » :منْ ِم ْن ُك ْم يَ ْ
ت؟«" .ھناك مشكلة تتعلق بالمخطوطات ھنا:
ال ﱠ
س ْب ِ

الكلمة "ابن" ) (uiosنجدھا في المخطوطات اليونانية القديمة ،B،A،75،p45
-1
وW
الكلمة "حمار" ) (onosنجدھا في المخطوطات !و.L
-2
ً
الكلمتان لھما نھاية متشابھة جدا .الدليل من المخطوطات يؤيد كلمة "ابن" ،ولكن السياقات تؤيد
كلمة "حمار" .إذا ما تبع المرء مبدأ الشھادة األقدم وغير المألوفة ،فعندھا تصبح كلمة "ابن"
ھي المفضلة ،ولكن الھدف األساسي الرئيسي من قول يسوع ھو أن اليھود كان لديھم حنو كبير
نحو الحيوانات أكثر من البشر )انظر اآلية .(15 :13

 .6 :14أسئلة يسوع )اآلية  (4وأمثاله )اآلية  (6كانت مرھقة ومحرجة لھم جداً حتى أن ھؤالء
القادة الدينين لم يستطيعوا أن يجيبوا .لقد كانت قوانينھم قد صارت أكثر أھمية من البشر.
فاندايك -البستاني11 -7 :14 :
7
ُ
ال لِ ْل َم ْد ُعوﱢينَ َمثَالً َوھُ َو يُالَ ِحظُ َك ْيفَ ْ
ت األولَى قَائِالً لَھُ ْمَ » :متَى ُد ِعيتَ ِم ْن أَ َح ٍد
" َوقَ َ
اختَارُوا ْال ُمتﱠ َكآ ِ
9
س فَالَ تَتﱠ ِكئْ فِي ْال ُمتﱠ َكإ ِ األَ ﱠو ِل لَ َع ﱠل أَ ْك َر َم ِم ْنكَ يَ ُك ُ
ون قَ ْد ُد ِع َي ِم ْنهُ .فَيَأْتِ َي الﱠ ِذي َدعَاكَ َوإِيﱠاهُ
إِلَى عُرْ ٍ
10
ْ
ير .بَلْ َمتَى ُد ِعيتَ فَ ْاذھَبْ
ول لَكَ :أَ ْع ِط َم َكانا ً لِھَ َذا .فَ ِحينَئِ ٍذ تَ ْبتَ ِد ُ
ض َع األَ ِخ َ
َويَقُ َ
ئ بِخَ َج ٍل تَأ ُخ ُذ ْال َموْ ِ
قِ .حينَئِ ٍذ يَ ُك ُ
ق ارْ تَفِ ْع إِلَى فَوْ ُ
ص ِدي ُ
ون
ير َحتﱠى إِ َذا َجا َء الﱠ ِذي َدعَاكَ يَقُو ُل لَكَ  :يَا َ
َواتﱠ ِكئْ فِي ْال َموْ ِ
ض ِع األَ ِخ ِ
11
ض ُع نَ ْف َسهُ يَرْ تَفِ ُع«".
ض ُع َو َم ْن يَ َ
لَكَ َمجْ ٌد أَ َما َم ْال ُمتﱠ ِكئِينَ َم َعكَ  .ألَ ﱠن ُك ﱠل َم ْن يَرْ فَ ُع نَ ْف َسهُ يَت ﱠ ِ
8

 .7 :14ھذه الرواية يتفرد بھا إنجيل يوحنا .لم يكن يسوع الضيف الوحيد في ھذه الوليمة .في البيئة
الفلسطينية في القرن األول ،كانت األعراس والوجبات والوالئم مناسبات مجتمعية .كان البعض
يُدعى ليتناول الطعام )اآليات  ،(17 -12ولكن آخرين كانوا يأتون يقفون في الجوار ويستمعون،
وحتى يشاركون في الحوارات التي كانت تدور على المائدة.

◙ ْ
ت األُولَى" .إنه ألمر مألوف عند الشرقيين ويمكنھم أن يفھموا بسھولة الخلط
"اختَا ُروا ا ْل ُمتﱠ َكآ ِ
في ترتيب أماكن الجلوس في مناسباتھم االجتماعية .الناس المالئمين كان يجب أن يجلسوا في
األماكن المالئمة )أي النخبة االجتماعية والدينية( قبل أن تبدأ الوليمة .اآليات  14 -7تقدم درساً،
ليس في آداب السلوك أو المراسم المالئمة أو اإلجراءات المناسبة آلداب المائدة ،بل درسا ً في
التواضع )اآلية 11؛ 14 :18؛ مت 12 :23؛ يع 6 :4؛  1بط 5 :5؛ أم  .(23 :29عكس التواضع
ھو ما نجده في لو 34 :11؛ 46 :20؛ مت 12 -1 :23؛ مر .40 -38 :12
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ض َع األَ ِخي َر" .المكان الوحيد لالتكاء الذي كان متبقيا ً
" 9 :14فَ ِحينَئِ ٍذ تَ ْبتَ ِد ُ
ئ بِ َخ َجل تَأْ ُخ ُذ ا ْل َم ْو ِ
في ذلك الوقت كان نھاية المائدة .ھذا القلب باألدوار )الشائع في تعاليم يسوع( يتم التركيز عليه
أيضا ً في .30 :13
 .11 :14ھذا مبدأ يتكرر الكالم عنه في الكتاب المقدس )انظر 43 :11؛ 14 :18؛ 46 :20؛ 2
أخ 15 -14 :7؛ أم 34 :3؛ 7 -6 :25؛ مت 4 :18؛ 12 :23؛ يع 10 :4؛  1بط .(6 :5
فاندايك -البستاني14 -12 :14 :
12
َ
َ
َ
ْ
صنَعْتَ َغدَا ًء أوْ َع َشا ًء فَالَ تَ ْد ُ
ك
ع أصْ ِدقَا َءكَ َوالَ إِ ْخ َوتَكَ َوالَ أق ِربَا َء َ
ال أَيْضا ً لِلﱠ ِذي َدعَاهُ» :إِ َذا َ
" َوقَ َ
13
ضيَافَةً فَا ْد ُ
ع
يرانَ األَ ْغنِيَا َء لِئَالﱠ يَ ْد ُعوكَ ھُ ْم أَيْضا ً فَتَ ُكونَ لَكَ ُم َكافَأةٌ .بَلْ إِ َذا َ
َوالَ ْال ِج َ
صنَعْتَ ِ
ْال َم َسا ِكينَ ْ :ال ُج ْد َع ْالعُرْ َج ْال ُع ْم َي 14فَيَ ُكونَ لَكَ ﱡ
ْس لَھُ ْم َحتﱠى يُ َكافُوكَ ألَنﱠكَ تُ َكافَى فِي قِيَا َم ِة
الطوبَى إِ ْذ لَي َ
ار«".
األَب َْر ِ

ص ِدقَا َء َك َوالَ إِ ْخ َوتَ َك َوالَ أَ ْق ِربَا َء َك َوالَ ا ْل ِجي َرانَ األَ ْ
غنِيَا َء" .ھذه الرواية ال
◙ "الَ تَ ْد ُ
ع أَ ْ
نجدھا إال عند لوقا .ھذا أمر مضارع مبني للمعلوم مع أداة نفي ،ما يعني عادة التوقف عن عمل آخ ٍذ
في الحدوث لتوه .يسوع غالبا ً ما يُعلن حقيقةً تتناقض تماما ً مع ما ھو عادي أو مألوف ثقافيا ً أو
متوقع )أش .(9 -8 :55
 .13 :14يعكس يسوع خدمته الذاتية باإلشارة إلى الناس الذين تنبأت نبوءات العھد القديم بأن
المسيا سيأتي لخدمتھم )تث 29 -28 :14؛ 14 -11 :16؛ 13 -11 :26؛ أش 19 -18 :29؛ :23
6 -5؛ 16 ،7 :24؛ إر  .(8 :31شعب الملكوت يھتمون بحاجات المنبوذين والمرضى .الشركة مع
ﷲ تبرھن عليھا العناية واالھتمام والخدمة نحو ھؤالء الناس .ھذا النوع من الخدمة ميز حياة يسوع
ويجب أن يميز حياة كل شعب الملكوت.
 .14 :14في كل إنجيل لوقا نجد يسوع "يبارك" )22 -20 :6 ،makarios؛ 23 :7؛ 23 :10؛
28 -27 :11؛ 38 -37 :12؛ 14 :14؛  (29 :23وأيضا ً ّ
يحذر مستمعيه )أي "الويالت"-24 :6 ،
26؛ 13 :10؛ 52 -42 :11؛ 1 :17؛ 23 :21؛ .(22 :22
ھذه البركة تُحفظ للدينونة األخروية .إنھا تستند إلى األعمال الغيرية اآلن التي تعكس موقفا ً
جديداً نحو ﷲ )مت  .(46 -23 :25يستخدم يسوع كلمة "األبرار" بالمعنى الذي في مت ،1 :6
والذي يشتمل على الصدقات )انظر الموضوع الخاص على  ،(41 :11والصالة ،والصوم )انظر
الموضوع الخاص على  .(33 :5كانت اليھودية ترى ھذه على أنھا أعمال جديرة بالتقدير سيكافئ
ﷲ عليھا .الحافز إلى األعمال الدينية حاسم .ﷲ ينظر إلى القلب أوالً.
) NASB Study Bibleص (1491 .فيه خالصة مفيدة للكتابات المقدسة المتعلقة
بموضوع قيامة الجميع مقابل قيامة البعض" .الجميع سيقومون" )دا 2 :12؛ يو 29 -28 :5؛ أع
 .(15 :24البعض يعتبر أن قيامة األبرار ) 1كور 23 :15؛  1تس 16 :4؛ رؤ  (6 -4 :20متمايزة
عن القيامة "العامة" ) 1كور 21 ،12 :15؛ عب 2 :6؛ رؤ .(15 -11 :20
فاندايك -البستاني24 -15 :14 :
16
15
ْ
ُ
ً
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ت ﷲِ« .فقا َل لهُ:
اح ٌد ِمنَ ْال ُمتﱠ ِكئِينَ ق َ
ال لهُ» :طوبَى لِ َمن يَأك ُل خبْزا فِي َملكو ِ
" فَلَ ﱠما َس ِم َع َذلِكَ َو ِ
17
»إِ ْن َس ٌ
ول لِ ْل َم ْد ُعوﱢينَ  :تَ َعالَوْ ا
يرينَ َوأَرْ َس َل َع ْب َدهُ فِي َسا َع ِة ْال َع َشا ِء لِيَقُ َ
ان َ
صنَ َع َع َشا ًء َع ِظ18يما ً َو َدعَا َكثِ ِ
ْ
ُ
ال لَهُ األَ ﱠولُ :إِنﱢي ا ْشت ََري ُ
ْت َح ْقالً َوأَنَا
اح ٍد يَ ْستَ ْعفُونَ  .قَ َ
ي َو ِ
ألَ ﱠن ُك ﱠل َش ْي ٍء قَ ْد أ ِع ﱠد .فَا ْبتَدَأَ ْال َج ِمي ُع بِ َرأ ٍ
19
ال آخَ رُ :إِنﱢي ا ْشتَ َري ُ
اج بَقَ ٍر َوأَنَا
ُج َوأَ ْنظُ َرهُ .أَسْأَلُكَ أَ ْن تُ ْعفِيَنِيَ .وقَ َ
ُمضْ طَرﱞ أَ ْن أَ ْخر َ
ْت خَ ْم َسةَ أَ ْز َو ِ
21
20
ال آخَ رُ :إِنﱢي تَ َز ﱠوجْ ُ
ت بِا ْم َرأَ ٍة فَلِ َذلِكَ الَ أَ ْق ِدرُ أَ ْن أَ ِجي َء .فَأَتَى
اض ألَ ْمت َِحنَھَا .أَسْأَلُكَ أَ ْن تُ ْعفِيَنِيَ .وقَ َ
َم ٍ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ
ُ
ع ال َم ِدينَ ِة
ت َوق َ
َض َ
ب َربﱡ البَ ْي ِ
َذلِكَ ال َع ْبد َوأخبَ َر َسيﱢ َدهُ بِذلِكَِ .حينَئِ ٍذ غ ِ
ال لِ َع ْب ِد ِه :اخرُجْ ع ِ
َاجال إِلى ش َو ِ
ار ِ
22
ار َك َما أَ َمرْ تَ
ص َ
ال ْال َع ْب ُد :يَا َسيﱢ ُد قَ ْد َ
َوأَ ِزقﱠتِھَا َوأَ ْد ِخلْ إِلَى ھُنَا ْال َم َسا ِكينَ َو ْال ُج ْد َع َو ْالعُرْ َج َو ْال ُع ْم َي .فَقَ َ
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23
اخرُجْ إِلَى ﱡ
ال ال ﱠسيﱢ ُد لِ ْل َع ْب ِدْ :
ُوج ُد أَيْضا ً َم َك ٌ
ول َحتﱠى يَ ْمتَلِ َئ
ُق َوال ﱢسيَ َ
ان .فَقَ َ
َوي َ
اجا ِ
ت َوأَ ْل ِز ْمھُ ْم بِال ﱡد ُخ ِ
الطر ِ
24
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ﱠ
ال ال َم ْد ُعوﱢينَ يَذو ُ
ق َع َشائِي«".
بَ ْيتِي ألنﱢي أقو ُل لَك ْم إِنهُ لَي َ
ْس َو ِ
اح ٌد ِم ْن أولَئِكَ الرﱢ َج ِ

ﷲ" .كان ھذا تدفقا ً عاطفيا ً واضحا ً من القلب،
ت ِ
" 15 :14طُوبَى لِ َمنْ يَأْ ُك ُل ُخ ْب ًزا فِي َملَ ُكو ِ
ولكن يسوع يرى فيه موقفا ً يھوديا ً مليئا ً بالبر الذاتي يتوقع أن يُبارك.ھذا السياق كله يتناول توقع
اليھود لمحبة ﷲ )اختيار إسرائيل ،انظر .(59 -31 :8
ت ﷲِ" .من الواضح أن المتكلم ھنا ھو فريسي ألنھم كانوا يتوقعون
◙ "يَأْ ُك ُل ُخ ْب ًزا فِي َملَ ُكو ِ
حياة أخرى جسدية )انظر الموضوع الخاص على  .(17 :5الوليمة المسيانية ھي استعارة شائعة
جداً في الكتابات المقدسة لتصف الشركة الشخصية والبھجة مع ﷲ في السماء )29 :13؛ مز :23
5؛ أش 9 -6 :25؛ مت 12 -11 :8؛ 29 :26؛ رؤ  .(19 :19يجب على المرء أن يدرك أن الرابط
االجتماعي والعالقة الحميمة تشتمل على تناول الطعام معا ً في عالم البحر األبيض المتوسط.
 .24 -16 :14ھذه توازي مت  ،14 -2 :22رغم اختالف التفاصيل )في متى إنھا وليمة عرس(.
 .17 :14يبدو أن ھذه كانت عادة في فلسطين في أيام يسوع تتعلق بالدعوات الرسمية إلى الوليمة
والتي كانت تُرسل باكراً ،وفي يوم العشاء )أو الوليمة( كان الخدام يُرسلون ليخبروا الضيوف بأن
كل شيء قد أُعد )المائدة ُوضعت ،والطعام ساخن جاھز( ،وذلك لكي يأتوا في الحال.
ستَ ْعفُونَ " .كانت األعذار كما يلي:
ي َوا ِح ٍد يَ ْ
" 18 :14ا ْل َج ِمي ُع بِ َر ْأ ٍ
أحدھم اشترى حقالً
-1
وآخر اشترى أبقار
-2
وآخر تزوج لتوه
-3
رغم أن ھذه األمور ليست سيئة بحد ذاتھا ،إال أنھا تُظھر موقف أولويات كاذبة زائفة ،ونقصا ً
في االلتزام ،ونوعا ً من الرفض الشخصي أو االستخفاف بالمضيف.
 .21 :14ھذه الوالئم االجتماعية كانت باھظة ومكلفة جداً .اإلعدادات كانت تُجرى اعتماداً على
ھؤالء المدعوين ،الذين كان يتوقع أن يحضروا .كان ھناك أيضا ً فقدان لالحترام للمضيف الذي
دعاھم بسخاء وكرم.
◙ الفكرة األولى عند المضيف كانت أن يدعو المحتاجين في المجتمع )اآلية  .(21وھذه الالئحة
فيھا مضامين مسيانية من العھد القديم .عندما لم يكن ھذا كافياً ،حتى المسافرون والغرباء الذين
كانوا يمرون عابرين كانوا يُدعون )اآلية  .(23ھذه الفئة الثانية ربما كانت طريقة لإلشارة إلى
"اليونانيين" )انظر كتاب  ،Through Peasant Eyesللكاتب ، Kenneth Baileyص-100 .
.(103
 .23 :14ربما تكون ھذه جوابا ً عن السؤال على كم عدد الذين سيخلصون الوارد في .23 :13
بيت ﷲ سيكون ممتلئا ً )أي اليونانيين والغرباء سيُدعون وسيندفعون إلى يسوع من أجل الخالص(.
عشَائِي" .ھذه خالصة الكالم عند
س َوا ِح ٌد ِمنْ أُولئِ َك ال ﱢر َجا ِل ا ْل َم ْد ُع ﱢوينَ يَ ُذو ُ
ق َ
◙ "لَ ْي َ
يسوع .من الواضح أنھا تشير إلى شعب إسرائيل )انظر اآلية 15؛ رو  .(11 -9اليونانيون كانوا
مشتملين؛ وإسرائيل أخفق في تحقيق التكليف اإلرسالي الوارد في تك ) 3 :12انظر خر 6 -5 :19؛
أف  .(13 -11 :2واآلن يغلق المضيف )ﷲ( الباب.
ً
طوال كل تاريخه كان شعب إسرائيل يتمرد على الرب )انظر أع (7؛ بقية تقية فقط كانت فعال بارة
أمام ﷲ.
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لقد كان الخالص دائما ً عمل نعمة ورحمة ﷲ .إال أن ﷲ كان يريد شعبا ً باراً مكرسا ً ليشھد
لشخصه إلى عالم ساقط )حز  .(22 :36وھذه الرغبة بالبر الشخصي ھي ما شوش إسرائيل )وال
يزال يشوش الناموسيين التشريعيين( .البر كان النتيجة ،والدليل على عالقة إيمان شخصية مع ﷲ،
وليس أساس تلك العالقة .يا لمأساة الناموسية والتمسك بحرفية الشرائع والبر الذاتي في ذلك الوقت
وإلى األبد.
فاندايك -البستاني33 -25 :14 :
26
"َ 25و َكانَ ُج ُمو ٌ
ي َوالَ يُ ْب ِغضُ أَبَاهُ َوأُ ﱠمهُ
يرةٌ َسائِ ِرينَ َم َعهُ فَ ْالتَفَتَ َوقَ َ
ع َكثِ َ
ال لَھُ ْم» :إِ ْن َكانَ أَ َح ٌد يَأْتِي إِلَ ﱠ
َوا ْم َرأَتَهُ َوأَوْ الَ َدهُ َوإِ ْخ َوتَهُ َوأَخَ َواتِ ِه َحتﱠى نَ ْف َسهُ أَيْضا ً فَالَ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ ُكونَ لِي تِ ْل ِميذاًَ 27 .و َم ْن الَ يَحْ ِم ُل
صلِيبَهُ َويَأْتِي َو َرائِي فَالَ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ ُكونَ لِي تِ ْل ِميذاًَ 28 .و َم ْن ِم ْن ُك ْم َوھُ َو ي ُِري ُد أَ ْن يَ ْبنِ َي بُرْ جا ً الَ يَجْ لِسُ
َ
29
ْ
َ
َ
ْ
ئ َج ِمي ُع
اس َوالَ يَق ِد َر أ ْن يُ َك ﱢم َل فَيَ ْبتَ ِد َ
ض َع األ َس َ
أَ ﱠوالً َويَحْ ِسبُ النﱠفَقَةَ ھَلْ ِع ْن َدهُ َما يَلزَ ُم لِ َك َمالِ ِه؟ لِئَالﱠ يَ َ
31
اظ ِرينَ يَھْزَ أُونَ بِ ِه 30قَائِلِينَ  :ھَ َذا ا ِإل ْن َس ُ
َب لِ ُمقَاتَلَ ِة
ان ا ْبتَدَأَ يَ ْبنِي َولَ ْم يَ ْق ِدرْ أَ ْن يُ َك ﱢم َلَ .وأَيﱡ َملِ ٍك إِ ْن َذھ َ
النﱠ ِ
ْ
َ
َ
ﱠ
ف ال ِذي يَأتِي َعلَ ْي ِه
اورُ :ھَلْ يَ ْست َِطي ُع أ ْن يُالَقِ َي بِ َع َش َر ِة آالَ ٍ
َملِ ٍك آخَ َر فِي َحرْ ٍ
ب الَ يَجْ لِسُ أ ﱠوالً َويَتَ َش َ
33
32
ْ
َ
اح ٍد ِم ْن ُك ْم الَ
بِ ِع ْش ِرينَ أَ ْلفاً؟ َوإِالﱠ فَ َما دَا َم َذلِكَ بَ ِعيداً يُرْ ِس ُل َسفَ َ
ح .فَ َك َذلِكَ ُكلﱡ َو ِ
ارةً َويَسْأ ُل َما ھُ َو لِلصﱡ ل ِ
يَ ْت ُر ُ
ك َج ِمي َع أَ ْم َوالِ ِه الَ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ ُكونَ لِي تِ ْل ِميذاً".

سائِ ِرينَ َم َعهُ" .ھذا زمن ماضي متصل .ھذه الجموع الكبيرة
َ " 25 :14كانَ ُج ُمو ٌع َكثِي َرةٌ َ
تميز بنية إنجيل لوقا حول خدمة يسوع ابتدا ًء من  51 :9إذ يبدأ رحلته نحو أورشليم ليموت.
" 26 :14إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى يفترض أن تكون صحيحة من منظار الكاتب
أو ألغراضه األدبية.
◙ "أَ َحدٌ" .يا لھا من كلمة رائعة! الحمد ألجل دعوات الكتاب المقدس لـ "أحد" ،و"كل من"،
و"كثيرين" ،و"من"! ولكن ھناك أيضا ً مطالب ومتطلبات .الحظوا أنھا تأتي سياقيا ً بعد اآلية .21
الجميع مرحب به.
ي" .ھذا ھو المطلب الشخصي للخالص )وھذا يشبه كثيراً إنجيل يوحنا( .اإليمان
◙ "يَأْتِي إِلَ ﱠ
)انظر الموضوع الخاص على  (45 :1بيسوع ھو المفتاح إلى المغفرة والعالقة الشخصية مع ﷲ.
لقد ُخلقنا )تك  (27 -26 :1لنعرف ﷲ ونعيش شركة معه )تك  .(8 :3الحياة بدون ﷲ باطلة
وفارغة )مر  .(36 :8وكما قال أوغسطين ،ھناك فجوة وضعھا ﷲ في كل كائن بشري ،وسوف لن
نكون سعداء إلى أن نجد سالما ً معه.
ض أَبَاهُ" .ھذه عبارة اصطالحية عبرية ھدفھا المقارنة )تك 33 ،31 :29؛ تث :21
◙ "الَ يُ ْب ِغ ُ
15؛ مل ] 3 -2 :1رو [13 :9؛ يو  .(25 :12من الواضح أن ھذا ال يمكن أن يؤخذ حرفيا ً بسبب
قول يسوع بأن عليك أن تُكرم أباك وأمك في متى  ،4 :15والتي تعكس الوصايا العشر .ھذا القسم
يتكلم عن إماتة الذات )غل  (22واألولويات األرضية الدنيوية .في الشرق األدنى التعھد وااللتزام
نحو العائلة يلغي أي التزام آخر ،ولكن يسوع يجب أن يصبح األولوية األولى للمؤمنين )انظر :12
53 -49؛ مت .(39 -34 :10
سهُ" .يضع يسوع نموذج الخدمة )23 :9؛ 33 :17؛  1يو .(16 :3
"حتﱠى نَ ْف َ
◙ َ
◙ "الَ يَ ْق ِد ُر أَنْ يَ ُكونَ لِي تِ ْل ِمي ًذا" .يتم التركيز على ھذه النقطة في اآليتين  27و .33إنه ألمر
صعب أن نوازن نعمة ﷲ المتبدية بشكل واضح في مثل الوليمة الكبرى )اآليات  (24 -15مع
الدعوة الجذرية إلى تضحية كاملة للذات في اآليات  .33 -25كالھما صحيح .النعمة تبادر وتؤازر
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وتؤ ﱢمن ،ولكن المتلقين يجب أن يقوموا بتحديد األولوية في حياتھم وأن تتبدل حياتھم .الشركة )اآلية
 (25ليست نفسھا التلمذة .تماما ً كما في مثل الزارع ،البرعمة ليست نفسھا حمل الثمار.
صلِيبَهُ" .ال تشير ھذه إلى المشاكل التي يواجھھا المؤمنون ،بل إلى
َ " 27 :14منْ الَ يَ ْح ِم ُل َ
الموت بحد ذاته )لو 26 -23 :9؛ مت 36 -34 :10؛ 24 :16؛ غل  .(20 :2لقد كانت عادة في
فلسطين في القرن األول أن المسجونين المدانين الذين كانوا سيُصلبون كان يُفرض عليھم أن يحملوا
الخشبة األفقية للصليب إلى مكان الصلب.
 .32 -28 :14تدل ھذه على الحاجة إلى معرفة تكلفة إتباع يسوع .ما من قرارات سريعة متعجلة.
اإلنجيل حر بشكل مطلق ،ولكنه يكلّف كل ما نحن عليه وكل ما نملك )مت  .(46 -44 :13على
ضوء ذلك ،فإن المسيحية المعاصرة الغربية ھي إظھار ضعيف لذلك الدين القائم على ثقافة "أي
فائدة أجني من ذلك؟" .المسيحيون الغربيون المعاصرون ح ّولوا اإليمان الكتابي إلى طقس
أسبوعي ،مكن نركن فيه سيارتنا لبضعة ساعات بدالً من عالقة خدمة للمسيح لمدة  24ساعة في
اليوم ،لسبعة أيام في األسبوع .إننا ال نقدم سوى بقايا حياتنا المزدحمة المليئة بالمشاغل والمخططات
للمسيح .إننا نعبده ونسبّحه بشكل سطحي وھامشي وبأشياء ليست أساسية .وھذا ھو السبب في أن
لدينا كل ھذه األبنية الكنسية الجميلة الضخمة والمنظمات المتقنة المحكمة والبرامج ولكن ليس لدينا
قوة روحية ،وال حياة متغيرة متبدلة ،وال مواقف تتمتع بروح البذل والتضحية .أال فليغفر لنا ﷲ
ثقافتنا السطحية ،وإيماننا السھل البسيط! وأضيف ھنا فكرة في أن ھذا التركيز على تكلفة التلمذة
يجب أيضا ً أن ينطبق على العمر الذي يقتبل فيه المرء المسيح.
يجب أن يكون اإلنسان يسمح له بـ:
أن يعرف الكتب المقدسة
-1
أن يعرف أنه يخالفھا
-2
أن يفھم اإلنجيل
-3
ً
أن يكون قادرا على أن يدفع "تكلفة التلمذة"
-4
ً
ُ
إن كانت "القرارات" تتخذ في وقت باكر جدا ينشأ عنھا مسيحيون ُمش ّوشون أو مسيحيون غير
ناضجين دائما ً.
س أَ ﱠوالً َويَتَشَا َو ُر" .ھذا ال يعني تقدير مواردنا الخاصة ،بل خيارنا المدروس
" 31 :14الَ يَ ْجلِ ُ
المروى فيه في تكلفة التبعية.
 .33 :14قبل أن نصرف من فكرنا ھذا الفكر معتبرين أنه غلو ،لنقرأ من جديد السياق
والمتوازيات )62 -61 ،26 -23 :9؛ 33 :12؛  .(22 :15اإليمان الكتابي ھو التزام أولوي جدي.
ما من شيء ،ما من شي يجب أن يكون فوق المسيح )العائلة ،المجتمع ،الرزق ،أو حياة المرء
الذاتية( .إن تقدم عليه أي شيء ،فألقوا به بعيداً .وكل ما تبقى ،استخدموه ألجل المسيح .انظر كتاب
 ،F. F. Bruceبعنوان " ،" answers to Questionsص.54 .
فاندايك -البستاني35 -34 :14 :
35
34
ْ
َ
ُ
ارجاً.
ْ
ض َوالَ لِ َمزبَلَ ٍة فَيَط َرحُونَهُ خَ ِ
" اَ ْل ِم ْل ُح َجيﱢ ٌدَ .ولَ ِك ْن إِ َذا فَ َس َد ْال ِم ْل ُح فَبِ َما َذا يُصْ لَحُ؟ الَ يَصْ ل ُح ألرْ ٍ
َان لِل ﱠس ْم ِع فَ ْليَ ْس َمعْ!«".
َم ْن لَهُ أُ ُذن ِ
ح َجيﱢدٌ" .بسبب قيمة الملح الكبيرة في العالم القديم ،ألجل ) (1الشفاء والتطھير
" 34 :14اَ ْل ِم ْل ُ
و) (2ألجل حفظ الطعام و) (3إلعطاء نكھة لألكل و) (4لحفظ رطوبة جسم اإلنسان في الجو
الجاف ،فإن الملح كان يُعتبر من المقتنيات الباھظة الثمن .لقد كان يُستخدم لدفع أجور الجنود.
ويُدعى المسيحيون "ملح األرض" بسبب قدرتھم على الحفظ واالختراق في عالم ضال .المؤمنون
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ملح .ليس ھذا خياراً .الخيار الوحيد ھو نوع الملح الذي سيكونون عليه .يمكن للملح أن يصير
مغشوشا ً وعديم الفائدة .إن الناس الضالين الھالكين يراقبون.
س َم ْع" .تشير ھذه إلى حقيقة أنه إن لم يُنِر الروح القدس
س ْم ِع ،فَ ْليَ ْ
َ " 35 :14منْ لَهُ أ ُ ُذنَا ِن لِل ﱠ
بصيرة المؤمنين ال يمكنھم أن يفھموا الحقائق الروحية )مت 43 ،9 :13؛ مر 23 ،9 :4؛ لو 8 :8؛
رؤ 29 ،17 ،11 ،7 :2؛ 22 ،13 ،6 :3؛  .(9 :13وأيضا ً تشتمل على ضرورة استعداد الفرد
ليسمع ويتجاوب.
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
 -1لماذا كان يسوع يواجه قادة الدين على الدوام بخصوص تقاليدھم الشفھية؟
 -2اشرح االستعارة والغاية من مثل الوليمة المسيانية؟
 -3ھل يريدنا يسوع أن نكون فقراء وبدون روابط عائلية لنكون تالميذ حقيقيين له؟
 -4كيف يكون المسيحيون "ملحا ً"؟ ولماذا ھم "ملح"؟ وما ھدفھم في عالم ضال؟
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لوقا  -األصحاح 15
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
َمثل الخروف
َمثَل الخروف الضال
الضائع
7 -1 :15
7 -1 :15
َ
َمثل الدرھم
َمثَل الدرھم المفقود
الضائع
10 -8 :15
10 -8 :15
َمثَل االبن الضال
َمثَل االبن الضال
32 -11 :15
32 -11 :15

المشتركة
َمثل الخروف الضائع

البولسية
رحمة للخطأةَ :مثلَ
الخروف الضال
7 -1 :15
الدرھم المفقود

10 -8 :15
َمثَل االبن الضال
32 -11 :15

10 -8 :15
االبن الشاطر
32 -11 :15

7 -1 :15
َمثَل الدرھم المفقود

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
أفكار سياقية:
يصف مشھد الحدث في  35 -25 :14أن ھناك كثيرين وسط الجمع ،لدى سماعھم
أ-
تكلفة التلمذة ،توقفوا عن إتباع يسوع .يرينا األصحاح  15أن المنبوذين دينيا ً
واجتماعيا ً استمروا في المجيء إلى يسوع.
ھذه األمثال الثالثة فيھا أربعة أفكار مركزية:
ب-
ضالل اإلنسان
-1
محبة ﷲ العملية الكبيرة لكل البشر ) 1تيم 4 :2؛  2بط (9 :3
-2
ّ
رسالة المخلص ومھمته في السعي نحو الخطاة وخالصھم )مر (45 :10
-3
رفض ذوي البر الذاتي من رؤساء الدين ليسوع )اآلية  ،2وخير مثال على ذلك
-4
نجده في األخ األكبر(32 -25 ،
ج -الحظوا أن الشخصيات الرئيسية في األمثال كانوا أناس يعاملون معاملة دونية على يد
السلطات الدينية :الرعاة ،والنساء ،واألبناء المتمردين
د -ھذه ثالثة أمثال ينفرد بھا لوقا في إنجيله )مت  14 -2 :18يستخدم "الخروف الضال"،
ولكن في سياق يشير إلى التالميذ ،وليس إلى الفريسيين( ،وھذه األمثال تبين فھم يسوع لشخص
وھدف ﷲ وسعيه إلى البحث عن الخطاة والمھمشين وخالصھم )استعادة كل الساقطين،
والبشرية الساقطة إلى شركة كاملة معه ،انظر يو 23 :4؛ لو .(10 :19
324

ھـ -األصحاحان  15و 16فيھما سلسلة تتألف من خمسة أمثال .تذكروا أن تقسيم األصحاحات
ليس ھو من وحي إلھي.
و -ھناك مصدر واحد وجدته مفيد بشكل خاص لي في تفسير األمثال في لوقا :كتاب Poet
 ، and Peasantو ، Through Peasant Eyesمن تأليف  ، Kenneth E. Baileyنشر
 .1983 ، Eerdmansإن معرفة الكاتب بمجتمع وتقاليد وأعراف الشرق األدنى جلب ھذا
التبصر إلى ھذا النوع األدبي الشرقي.
مبادئ لتفسير األمثال )انظر التعليق الكامل على مقدمة األصحاح (8
انظر إلى السياق الذي يسبق ويلي المثل لكي تحدد الھدف من المثل.
-1
ً
ً
حدد الفكرة الرئيسية )وأحيانا أفكارا (.
ت-
ج -ال تقحم تفاصيل صغيرة في تفسيرات الھوتية.
د -تجنب الترميز والروحنة ما لم يتطلّب النص ذلك.
َبن عقيدةً استناداً إلى األمثال.
ھـ -ال ت ِ
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني2 -1 :15 :
2
1
ْ
ْ
يسيﱡونَ َوال َكتَبَةُ قَائِلِينَ » :ھَ َذا يَ ْقبَ ُل
ارينَ َو ْال ُخطَا ِة يَ ْدنُونَ ِم ْنهُ لِيَ ْس َمعُوهُ .فَتَ َذ ﱠم َر الفَرﱢ ِ
" َو َكانَ َج ِمي ُع ْال َع ﱠش ِ
ُخطَاةً َويَأْ ُك ُل َم َعھُ ْم«".
"ج ِمي ُع" .يستخدم لوقا غالبا ً أسلوب الغلو )استخدام "جميع" في 16 :13؛ 15 :4؛ :9
َ .1 :15
 (1ليؤكد على التأثير الذي كان يتركه يسوع في المنبوذين في فلسطين .بالتأكيد ليس كل منبوذ
وخاطئ دنا من يسوع ،ولكن كثيرين فعلوا ذلك )66 ،65 :1؛ 47 ،38 ،1 :2؛ 20 ،15 :3؛ ،5 :4
15؛ 26 :6؛ 29 ،17 ،16 :7؛ الخ(.
◙ "ا ْل َعشﱠا ِرينَ " .ھؤالء اليھود كانوا يعملون لصالح الرومان )أو ھيرودس( وكانت رواتبھم تأتي
من فرض ضرائب زائدة على أبناء ِجلدتھم .لقد كانوا مبغضين ومنبوذين من قِبل الناس المحليين.
وحتى أن يسوع دعا أحدھم ليكون رسوالً ،الوي )انظر مت .(10 -9 :9
◙ "ا ْل ُخطَا ِة" .ھذه تعكس إما:
األشخاص الخليعين صراحة وعالنية
-1
أشخاص كانوا منبوذين بسبب مھنتھم
-2
القرويون من عامة الناس الذين لم يتبعوا كليا ً التقاليد الشفھية
-3
لقد كان من الصعب جداً على عامة الناس أن يحفظوا بشكل كامل كل القوانين الرابية .ھاتان
المجموعتان يمثّالن كل أولئك الذين كان النخبة الدينية يرفضونھم في أيام يسوع )30 :5؛ مر :2
 .(16الجماعات والطوائف في اليھودية )الفريسيين ،الصدوقيين ،الغيورين ،األسانيين( كانوا حتى
يقصون بعضھم البعض من أن يكونوا مقبولين لدى ﷲ .كان الدين قد صار حالة تستند على
اإلنجازات أو على دمج األشخاص بشكل متشدد وحصري ما يؤدي على عدم االختالط باآلخرين.
ماض متصل فيه كناية يتضمن إشارة إلى حادث عادي مألوف .لقد كانوا
◙ "يَ ْدنُونَ ِم ْنهُ" .ھذا
ٍ
يجدون قبوالً عند يسوع ،لم يجدوه عند رؤساء الدين اآلخرين .إنه ألمر الفت أن ھذا الفعل اليوناني
نفسه يُستخدم في الدنو من ﷲ في عب  19 :7ويع  .8 :4ھؤالء الناس كانوا يطلبون ﷲ ) 2أخ :15
(2؛ الفريسيون كانوا يدعون أنھم يطلبونه ،ولكن في الواقع كانوا متمسكين بتقاليدھم )أش (13 :29
وكانوا يقودون الشعب بعيداً عن ﷲ )مت 24 ،16 :23؛ رو .(19 :2
س َمعُوهُ" .ھذا مصدر مضارع .كان ھؤالء المنبوذون يريدون أن يسمعوا تعاليم يسوع.
◙ "لِيَ ْ
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س ﱡيونَ َوا ْل َكتَبَةُ" .ھذا ھو الترتيب نفسه كما في 30 :5؛ عادة يأتي الترتيب
" 2 :15ا ْلفَ ﱢري ِ
ُ
معكوساً ،مثال :اآليات  .21 ،17 :5كان ھؤالء على األرجح جزء من وفد رسمي مفوض أرسل
من أورشليم ليتجسس على يسوع .لقد كانوا يأملون أن يجدوا شيئا ً ما يتھمونه به رسميا ً أمام
المحكمة .في أيام يسوع كان معظم الكتبة )الناموسيين الموسويين( فرّيسيين .انظر الموضوع
الخاص "الفرّيسيون" ،على  ،17 :5والموضوع الخاص "ال َكتَبة" ،على .21 :5
◙ "تَ َذ ﱠم َر" .ھذا ماضي متصل مبني للمعلوم في األسلوب الخبري ما يشير إلى عمل تكرر في
الماضي )انظر  .(30 :5ھذه كلمة مركبة ) (dia + gogguzōتُستخدم ھنا فقط وفي .7 :19
كلتاھما تدالن على دمدمة النخبة المتدينة من رجال الدين .كانت ھذه الكلمة المركبة تستخدم في
السبعينية للداللة على بني إسرائيل الذين تذمروا على موسى بل وحتى على الرب خالل فترة التيه
في البرية )خر 24 :15؛ 8 ،7 ،2 :16؛ عد .(2 :14
◙ " ھ َذا/ھذا اإلنسان" .غالبا ً ما تُستخدم ھذه في األناجيل بمعنى انتقاصي ازدرائي يُقصد بھا
تجنب استخدام اسم الشخص )مر .(71 :14
◙ "يَ ْقبَ ُل ُخطَاةً" .ھذا فعل حاضر متوسط خبري )مجھول الصيغة معلوم المعنى( يعني أن
يسوع كان على الدوام يختار أن يقبل ھؤالء الناس .ربما كان يسوع ھو الذي تعھد ھذه الوليمة
ودعاھم بشكل محدد .ھذا النقد نفسه نجده في ) 32 -27 :5انظر .(34 :7
استقبال يسوع للمنبوذين ،والمحتاجين ،والمرضى ھو أحد العالمات المسيانية والتي كان
يجب على رؤساء الدين ھؤالء أن يعرفوھا )انظر التعليق على  .(13 :14الجانب المدھش في ھذه
األمثال الثالثة ليس فقط نوع الناس المخاطَبين )الرعاة ،النساء ،األوالد المتمردين( ،بل أيضا ً
المعنى الضمني بأن يسوع يستقبل ھؤالء الخطأة ويغفر لھم .ھذا عالم ﷲ الفريد )انظر مر -1 :2
 .(12ھذا دليل قوي على فھم يسوع لذاته )أي أنه إله متجسد(.
◙ " َويَأْ ُك ُل َم َعھُ ْم" .ھذا فعل حاضر مبني للمعلوم في األسلوب الخبري .غالبا ً ما كان األثرياء
اليھود يطعمون الفقراء في مجتمعھم بان يقدموا صدقة إلى المجمع المحلي )انظر الموضوع
الخاص على  .(41 :11ولكنھم لم يأكلوا أبداً معھم .أن تأكل مع أحد في ھذه الثقافة كان يدل على
قبول تام وشركة .لقد أحب يسوع/ويحب الخطأة وحاول/ويحاول أن يصل إليھم من أجل ﷲ ،وھذا
ما يغيرھم من خطأة إلى ضيوف وأصدقاء .بمعنى من المعاني حوادث تناول الطعام ھذه كانت تدل
مسبقا ً على الوليمة المسيانية .البعض الذين يعتقدون أنھم سيكونون ھناك ،لن يكونوا ھناك في
الواقع.
ھذه ھي البيئة أو الخلفية الالھوتية لكل األمثال الثالثة في األصحاح  .15الموازاة في متى
 13 -12 :18أيضا ً تظھر قلب ﷲ.
فاندايك -البستاني7 -3 :15 :
4
3
ك التﱢ ْس َعةَ
احداً ِم ْنھَا أَالَ يَ ْت ُر ُ
ان ِم ْن ُك ْم لَهُ ِمئَةُ َخر ٍ
ُوف َوأَ َ
ضا َع َو ِ
" فَ َكلﱠ َمھُ ْم بِھَ َذا ْال َمثَ ِل قَائِالً» :أَيﱡ إِ ْن َس ٍ
5
ض ُعهُ َعلَى َم ْن ِكبَ ْي ِه فَ ِرحا ً َ 6ويَأْتِي
َب ألَجْ ِل الضﱠالﱢ َحتﱠى يَ ِج َدهُ؟ َوإِ َذا َو َج َدهُ يَ َ
َوالتﱢ ْس ِعينَ فِي ْالبَرﱢ يﱠ ِة َويَ ْذھ َ
7
يرانَ قَائِالً لَھُ ُم :ا ْف َرحُوا َم ِعي ألَنﱢي َو َج ْد ُ
ت خَ رُوفِي الضﱠالﱠ .أَقُو ُل لَ ُك ْم
إِلَى بَ ْيتِ ِه َويَ ْد ُعو األَصْ ِدقَا َء َو ْال ِج َ
إِنﱠهُ ھَ َك َذا يَ ُك ُ
اح ٍد يَتُوبُ أَ ْكثَ َر ِم ْن تِ ْس َع ٍة َوتِ ْس ِعينَ بَا ّراً الَ يَحْ تَاجُونَ إِلَى
ون فَ َر ٌح فِي ال ﱠ
س َما ِء بِخَ ا ِط ٍئ َو ِ
تَوْ بَ ٍة«".
ن ِم ْن ُك ْم" .يشير يسوع إلى أصحاب القطعان والماشية .كان ھؤالء بعضا ً من
" .4 :15أَ ﱡ
ي إِ ْن َ
سا ٍ
المھن المنبوذة من قِبل الفريسيين بسبب أعمالھم التي كانت تمنعھم من حفظ كل قوانين وإجراءات
وأعراف التقاليد الشفھية .أولئك المنبوذون من قِبل رؤساء الدين كانوا موضع ترحيب من قِبل
يسوع .في الواقع ،الرعاة ھم أول من تلقى إعالن والدة المسيا )انظر لو .(2
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س ِعينَ " .ھذا عدد محدد جداً .الراعي كان يعد الخراف وھو يضعھم في
س َعةَ َوالتﱢ ْ
◙ "يَ ْت ُر ُك التﱢ ْ
حظيرة مسيجة لقضاء الليل .كل خروف كان مھما ً بالنسبة إلى الراعي .القطيع المؤلف من مئة
خروف كان يُعتبر قطيعا ً متوسط الحجم.
التسعة والتسعين لم يُتركوا لوحدھم ،بل مع رعاة آخرين أو ال يزالون في الحظيرة.
كراع ھي أمر مألوف في العھد القديم )مز 23؛ 1 :80؛ أش ،10 :40
االستعارة في وصف ﷲ
ٍ
 .(11إنھا تُستخدم أيضا ً لإلشارة إلى القادة الكاذبين الزائفين )انظر حز  1 :34وما تالھا؛ أش :56
راع مسياني جريح نجد ذكره في زكريا  .13يسوع يدعو نفسه "الراعي
 .(12 -9بل إن ھناك حتى ٍ
الصالح" في يوحنا .10
◙ "فِي ا ْلبَ ﱢريﱠ ِة" .يُقصد بذلك أرض المرعى غير المأھولة بالسكان.
ضا ﱢل" .قد تكون ھذه تلميحا ً إلى أش  .6 :53اليھود الخطاة تتم مطابقتھم بالخراف الضالة أو
◙ "ال ﱠ
وصفھم بالخراف الضالة )انظر إر 6 :50؛ مت .(36 :9
كراع وحم ٌل
علَى َم ْن ِكبَ ْي ِه فَ ِر ًحا" .أحد األعمال الفنية الجميلة تص ّور يسوع
ض ُعهُ َ
" 5 :15يَ َ
ٍ
على كتفيه .ھذه تظھر عناية الراعي الحافلة بالمحبة.
" 6 :15ا ْف َر ُحوا َم ِعي" .ھذا أمر ماضي بسيط مبني للمجھول )مجھول الصيغة معلوم المعنى(
يتكرر في اآلية  9وله موازاة في اآلية ) 23حرفيا ً "كونوا فرحين" ،ماضي بسيط مبني للمجھول
احتمالي شرطي( .ھذا األمر يعكس رغبة ﷲ الذي يريد أن يقبل ويبتھج بكل الذين يرجعون بتجاوب
إيماني وتوبة إلى المسيا ،ابنه.
ُوب" .ھذا اسم فاعل مضارع مبني للمعلوم يشير إلى عمل مستمر الحدوث .الكلمة
" 7 :15يَت ُ
اليونانية ) (metanoeōتعني "تغيير الذھن" .الكلمة العبرية التي تناظرھا تعني "تغيير التصرف".
وكلتاھما مشتمالن في التوبة .من الالفت أن متى ولوقا يذكران "التوبة" أكثر بكثير من مرقس
ويوحنا ،اللذان ال يذكران الكلمة على اإلطالق .انظر الموضوع الخاص على .3 :3
يمكن تلخيص اإلنجيل بأنه ) (1توبة و) (2إيمان/ثقة/اتكال )مر 15 :1؛ أع .)21 :20
يذكر لوقا غالبا ً الحاجة إلى التوبة )32 :5؛ 13 :10؛ 32 :11؛ 5 ،3 :13؛ 30 :16؛ الحظ أيضا ً
أع 38 :2؛ 19 :3؛ 22 :8؛ 21 :20؛ .(20 :26
ئ َوا ِح ٍد" .تُظھر ھذه رغبة قلب ﷲ وأولوية خالص الناس.
◙ "يَ ُكونُ فَ َر ٌح فِي ال ﱠ
س َما ِء بِ َخا ِط ٍ
في األمثال الثالثة في ھذا األصحاح يتم إعالن ھدف اإلنجيل بشكل واضح )استعادة صورة ﷲ في
البشرية ،تك  ،27 -26 :1واستعادة اإلنسان لشركته مع ﷲ ،تك .(8 :3
َاجونَ إِلَى ت َْوبَ ٍة" .ھذه مفارقة وليست عقيدة ،كما الحال في لوقا 32 -31 :5؛ مت :9
◙ "الَ يَ ْحت ُ
 13 -12ومر  .17 :2أولئك الذين كانوا يعرفون بحاجتھم الروحية كانوا يأتون إلى يسوع عن طيب
خاطر ،وأما النخبة من المتدينين فما كانوا يشعرون بھذه الحاجة .يسوع يأكل ويصادق ويغفر
ألولئك الذين جاؤوا )ويجيئون( إليه بإيمان وتوبة.
فاندايك -البستاني10 -8 :15 :
8
ْ
ضاع ْ
احداً أَالَ تُوقِ ُد ِس َراجا ً َوتَ ْكنِسُ البَيْتَ َوتُفَتﱢشُ
" »أَوْ أَيﱠةُ ا ْم َرأَ ٍة لَھَا َع ْش َرةُ د ََرا ِھ َم إِ ْن أَ َ
َت ِدرْ ھَما ً َو ِ
ت قَائِلَةً :ا ْف َرحْ نَ َم ِعي ألَنﱢي َو َج ْد ُ
ت الدﱢرْ ھَ َم
بِاجْ تِھَا ٍد َحتﱠى ت َِج َدهُ؟ َ 9وإِ َذا َو َج َد ْتهُ تَ ْد ُعو ال ﱠ
ت َو ْال َج َ
ارا ِ
ص ِديقَا ِ
ض ْعتُهُ10 .ھَ َك َذا أَقُو ُل لَ ُك ْم يَ ُك ُ
اح ٍد يَتُوبُ «".
الﱠ ِذي أَ َ
اط ٍئ َو ِ
ون فَ َر ٌح قُ ﱠدا َم َمالَئِ َك ِة ﷲِ بِخَ ِ
" 8 :15إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة الثالثة ،والتي تعني احتمال حدوث فعل ما.
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ھ َم" .ھذه الكلمة اليونانية ) ،(drachmaتُستخدم ھنا فقط في العھد الجديد .لقد
◙ " َع ْ
ش َرةُ َد َرا ِ
كانت أجرة يوم كامل لعامل أو جندي )شبيھة بـ  .(dēnariusلعل ھذه كانت رمز حالة المرأة
وربما كانت مھرھا .نعلم من عادات الشرق األدنى أن ھذه ربما كانت غطاء رأس المرأة.
موضوع خاص :العمالت المستخدمة في فلسطين في أيام يسوع
 -Iالقطع النقدية النحاسية
أ –cherma -ذات قيمة ضئيلة )يو (15 :2
ب -chalchos -ذات قيمة ضئيلة )مت 9 :10؛ مر (41 :12
ج –assarion -عملة رومانية نحاسية تعادل  16/1من الدينار )) (dēnariusمت (29 :10
د -kodrantes -عملة رومانية نحاسية تعادل  64/1من الدينار )) (dēnariusمت (26 :5
ھـ -lepton -عملة يھودية نحاسية تعادل  128/1من الدينار )) (dēnariusمر 42 :12؛ لو
(2 :21
و -quadrans/farthing -عملة رومانية نحاسية ذات قيمة ضئيلة.
 -IIالعمالت النقدية الفضية
أ") arguros -العملة الفضية"( -أكثر قيمة بكثير من العمالت النحاسية أو البرونزية )مت
9 :10؛ (15 :26
ب -الدينار ) -(dēnariusعملة رومانية فضية تعادل أجرة يوم )مت 28 :18؛ مر (37 :6
ج -الدرھم ) -(drachmēعملة يونانية فضية تعادل الدينار في قيمتھا )لو (9 :15
د -di-drachmon -بقيمة درھمان وتعادل نصف شاقل يھودي )مت (24 :17
ھـ -اإلستار  -statērعملة فضية تعادل أربعة دنانير )مت .(27 :17
 -IIIالعمالت النقدية الذھبية") (chrusos) -العملة الذھبية"( -وھي أكثر العمالت النقدية
قيمة )مت (9 :10
 -IVكلمات عامة تدل على أوزان المعادن
أ –mnaa -من الكلمة الالتينية  ، minaوالتي ھي وزن من المعدن يعادل  100دينار )لو
(13 :19
ب –talanton -وحدة وزن يونانية )مت 24 :18؛ (28 ،25 ،20 ،16 ،15 :25
 -1من الفضة تعادل  6000دينار
 -2من الذھب تعادل  180000دينار
ج -الشاقل  –sheqelزنة من الفضة عند اليھود في العھد القديم )تك 15 :23؛ 37؛ 28؛ خر
(32 :21
 3/2 -p§m -1شاقل
 2/1 - beka-2شاقل
 20/1 –gerah -3شاقل
الوحدات األكبر
 50 –maneh -1شاقل
 3000 –kikkar -2شاقل
اجتِ َھا ٍد َحتﱠى تَ ِج َدهُ" .ال يُقصد بذلك اإلشارة إلى عقيدة الخالص للجميع )أي أن
ش بِ ْ
◙ " َوتُفَتﱢ ُ
الجميع يخلصون في النھاية( .تفاصيل المثل ال يمكن تحميلھا عقيدة الھوتية .كما أن رو 18 :5
يجب تفسيرھا في سياق رو  ،8 -1كذلك أيضا ً فإن العبارات الصغيرة ال يمكن استخدامھا لتعليم
اح ٍد يَتُوبُ " ،اآليتان  7و.(10
حقائق ال تتناسب مع السياق المباشر الذي توجد فيه
)"خَاط ٍئ َو ِ
ِ
لو اختبر الجميع التوبة واإليمان ،فالجميع يمكن أن يخلصوا ،ولكن س ّر الشر ھي ھو أنه
حتى في حضور النور العظيم ،كثيرون سوف لن يتجاوبوا )أي الفريسيين( .انظر الموضوع
الخاص" :الخطيئة الّتي ال تُغتفر" ،على .19 :11
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أومن أن موت يسوع يغطي كل الخطايا ،ولكن اإلنجيل يطلب تجاوب إيمان أوليا ً ومستمراً.
اجا" .بيوت أفقر الناس في تلك الحقبة لم تكن فيھا نوافذ ولذلك لم يكن يدخلھا نور
س َر ً
◙ "تُوقِ ُد ِ
طبيعي.
 .9 :15ھذا تكرار للتأكيد الالھوتي في اآليات .7 -6
َ " 10 :15مالَئِ َك ِة ﷲِ" .ھذه طريقة كان يلجأ إليھا الربانيون لإلشارة إلى ﷲ )كما في القول
"فَ َر ٌح فِي ال ﱠس َما ِء" في اآلية  .(7يستخدم لوقا العديد من ھذه العبارات التي تشير إلى ﷲ دون ذكر
اسمه صراحة )مواربات(.
فاندايك -البستاني24 -11 :15 :
12
11
ْ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
ال» :إِ ْن َس ٌ
صيبُنِي ِمنَ
َان .فق َ
" َوقَ َ
ال أصْ َغ ُرھُ َما ألبِي ِه :يَا أبِي أ ْع ِطنِي القِ ْس َم ال ِذي يُ ِ
ان َكانَ لَهُ اْ 13بن ِ
ال .فَقَ َس َم لَھُ َما َم ِعي َشتَهَُ .وبَ ْع َد أَي ٍﱠام لَ ْي َس ْ
ور ٍة
االب ُْن األَصْ َغ ُر ُك ﱠل َش ْي ٍء َو َسافَ َر إِلَى ُك َ
ت بِ َكثِ َ
ير ٍة َج َم َع ِ
ْال َم ِ
14
ور ِة فَا ْبتَدَأَ
ق ُك ﱠل َش ْي ٍء َحد َ
َث جُو ٌ
بَ ِعي َد ٍة َوھُنَ
ف .فَلَ ﱠما أَ ْنفَ َ
ْر ٍ
ع َش ِدي ٌد فِي تِ ْلكَ ْال ُك َ
15اكَ بَ ﱠذ َر َمالَهُ بِ َع ْي ٍ
ش ُمس ِ
16
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
يرَ .و َكانَ
ص َ
َاز َ
اح ٍد ِم ْن أ ْھ ِل تِلكَ الك َ
ضى َوالتَ َ
يَحْ تَاجُ .فَ َم َ
ق بِ َو ِ
ور ِة فَأرْ َسلهُ إِلى ُحقولِ ِه لِيَرْ عَىَ 17خن ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ﱠ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َازي ُر تَأكلهُ فَل ْم يُ ْع ِط ِه أ َح ٌد .فَ َر َج َع إِلى نَف ِس ِه
ب ال ِذي َكانَ ِ
يَ ْشتَ ِھي أَ ْن يَ ْمأل بَطنَهُ ِمنَ الخرْ نو ِ
ت ال َخن ِ
18
ض ُل َع ْنهُ ْال ُخ ْب ُز َوأَنَا أَ ْھلِ ُ
ك جُوعا ً! أَقُو ُم َوأَ ْذھَبُ إِلَى أَبِي َوأَقُو ُل لَهُ :يَا أَبِي
ير ألَبِي يَ ْف ُ
َوقَ َ
الَ :ك ْم ِم ْن أَ ِج ٍ
20
19
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ً
ً
ّ
ُ
ت إِلَى ال ﱠس َما ِء َوق ﱠدا َمكَ َولَس ُ
أَ ْخطَأ ُ
ْت ُم ْستَ ِحقا بَ ْع ُد أ ْن أ ْدعَى لَكَ ابْنا .اِجْ َعلنِي َكأ َح ِد أجْ َراكَ  .فَقَا َم
21
ال لَهُ
ض َو َوقَ َع َعلَى ُعنُقِ ِه َوقَبﱠلَهُ .فَقَ َ
َو َجا َء إِلَى أَبِي ِهَ .وإِ ْذ َكانَ لَ ْم يَزَ لْ بَ ِعيداً َرآهُ أَبُوهُ فَت ََحنﱠنَ َو َر َك َ
22
ت إِلَى ال ﱠس َما ِء َوقُ ﱠدا َمكَ َولَس ُ
االب ُْن :يَا أَبِي أَ ْخطَأْ ُ
ال األَبُ لِ َعبِي ِد ِه:
ْت ُم ْستَ ِحقّا ً بَ ْع ُد أَ ْن أُ ْدعَى لَكَ ابْنا ً .فَقَ َ
ِ
23
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ﱠ
ُ
ً
أَ ْخ ِرجُوا ال ُحلةَ األولَى َوألبِسُوهُ َواجْ َعلوا خَاتَما فِي يَ ِد ِه َو ِح َذا ًء فِي ِرجْ لَ ْي ِه َوقَ ﱢد ُموا ال ِعجْ َل ال ُم َس ﱠمنَ
24
ضاالًّ فَ ُو ِجدَ .فَا ْبتَدَأُوا يَ ْف َرحُونَ ".
اش َو َكانَ َ
َو ْاذبَحُوهُ فَنَأْ ُك َل َونَ ْف َر َح ألَ ﱠن ا ْبنِي ھَ َذا َكانَ َميﱢتا ً فَ َع َ
ن" .ھذان يمثّالن اليھود الذين سمعوا يسوع (1) :عامة الناس و) (2رؤساء الدين.
" 11 :15ا ْبنَا ِ
تجاوبھم على ضالل كل البشر )في ھذا السياق ،بني إسرائيل( أمام ﷲ سيكون مختلفا ً جداً .مجموعة
تفرح بالخالص المحتمل لجميع البشر ،ولكن المجموعة األخرى تنزعج من محبة ﷲ لكل البشر.
ال" .ما كان ليحصل على ھذه الحصة حتى
" 12 :15أَ ْع ِطنِي ا ْلقِ ْ
س َم الﱠ ِذي يُ ِ
صيبُنِي ِمنَ ا ْل َم ِ
موت والده .وكانت ھذه تساوي ثلث الممتلكات إذ أن االبن البكر ينال الثلثين )انظر تث .(17 :21
ھذا الموقف يظھر روحا ً متمردة عاصية ،غير ُم ِحبّة ،وميالة إلى التحرر واإلنفالت .ھكذا مطلب ال
يمكن أن يُستساغ في الثقافة الشرقية .إذ أن ھذا يعني الرغبة في موت األب )انظر E. Kenneth
 ، Baileyفي كتابه  ، Poet and Peasantص.(206 -142 .
شتَهُ" .ھناك عدة أسباب ثقافية وتشريعية تسمح بإعطاء اإلرث مب ّكراً ،ولكن
س َم لَ ُھ َما َم ِعي َ
◙ "فَقَ َ
ليس بطلب من االبن .تصرفات األب في السماح بتلبية ھذا المطلب غير مالئمة وغير مستساغة
ثقافيا ً وال تشير إلى طبيعة ﷲ ،أو شخصه ،بل ھي وسيلة أدبية لتأكيد محبة ﷲ الغامرة والتي تُعطى
بدون طلب استحقاق ومغفرته فيما بعد التي نجدھا في المثل.
ً
بالنسبة إلى االبن األكبر ،صمته عند طلب االبن وعند تصرف األب ليس مغفورا في الثقافة
الشرقية .كان يجب أن يحتج بقوة .وھو أيضا ً سيقع عليه اللوم في خاتمة المثل .في الواقع ،إنه يمثّل
مواقف الفريسيين) .ھل سيقبلون الخطاة كما يفعل ﷲ ،أم أنه سيرفض أخيه؟(.
َي ٍء" .نقل الممتلكات الزراعية إلى أموال سيولة يعني ) (1تعطيل
َ 13 :15
"ج َم َع ُك ﱠل ش ْ
ً
المزرعة وحتى تعريض وجودھا المستقبلي للخطر و) (2بيعھا بسعر منخفض جدا .إن كانت
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األرض من بين الممتلكات ،فإن الشاري ما كان ليأخذ ملكيتھا حتى يموت األب .واألب كان
سيستخدمھا حتى ذلك الوقت.
سافَ َر" .يظھر ھذا سعي االبن لالستقاللية عن عائلته .وسوف يفعل ذلك عن طريق السفر.
◙ " َو َ
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

ف"
ش ُم ْ
س ِر ٍ
" ُھنَاكَ بَ ﱠذ َر َمالَهُ بِ َع ْي ٍ
ش ِة ا ْل َخال َع ِة"
ال فِي ِعي َ
" ُھنَالِكَ بَ ﱠذ َر ِح ﱠ
صتَهُ ِمنَ ا ْل َم ِ
ب"
ش بِال ِحسا ٍ
"ھُناكَ بَ ﱠد َد مالَهُ في ال َعي ِ
"َ ْتلفَ ھُناكَ مالَهُ ،عائشًا في التﱠ ْبذير"

وفي الترجمة السريانية )البسيطة( تأتي العبارة" :ھُناكَ بَ ﱠد َد مالَهُ عائ ًشا في التﱠبْذير".
ھذه صيغة من الفعل ) (sōzōتعني "ي ّدخر" مع أداة نفي )أي أنه ال يستطيع أن ي ّدخر( .جميع
الترجمات تستخدم الصيغة ھنا في شكل ظرف حال ،وھذا ال يرد في العھد الجديد إال ھنا ،كنمط
عيش حافل بالخالعة والفحشاء )انظر اآلية  3والسبعينية لألم 11 :7؛ .(7 :28
مھما يكن من أمر ،إن العبارة في الترجمة السريانية )اآلرامية( في القرن الخامس تشير إلى من
يسلك بال مباالة أو تفكير بخصوص موارده المالية .وإن German Bible
 Society’s Greek - English Lexicon of the Septuagintيضع كلمة "إسراف" كترجمة
مرادفة لكلمة " ،" asōtiaولكن ليس بخالعة أو بشكل غير أخالقي ،بالضرورة) .انظر ، Kittel
المجلد  ،1ص ، 507 .و  ،Louw and Nidaالمجلد  ،1ص.(753 .
ك ا ْل ُكو َر ِة" .مفتاح التفسير ھو الكلمة "التصق"
ق بِ َوا ِح ٍد ِمنْ أَ ْھ ِل تِ ْل َ
ص َ
ضى َوا ْلتَ َ
َ " 15 :15م َ
) .(kollaōويستخدمھا لوقا وبولس بشكل كبير .يمكن أن تعني "يالزم" )أع 13 :5؛ 26 :9؛ :10
 ،(28أو "يلتصق بـ" )مت 5 :19؛ لو  ،(11 :10أو "ينضم إلى" )أع 29 :8؛  .(74 :17كانت
تعني باألصل "يلتصق" .ھل عمل ھذا الشاب اليھودي الغبي باألجرة عند ذاك الشخص أم التصق
بشكل يائس بمزارع محلي غير يھودي من أجل الحياة؟ إنھا مسألة يأس .إلى أي درجة كان ذلك
الشاب يائساً؟ وكم كان في حاجة وفاقة؟
ربما كان ذلك "الواحد من تلك الكورة" يحاول أن يتخلص من ذلك الشاب اليھودي بأن
يطلب منه أن يطعم الخنازير! ولربما كان جائعا ً جداً ،وفي حالة شديدة من اليأس والحاجة ،حتى أنه
كان ليفعل أي شيء ألجل البقاء على قيد الحياة.
16 :15
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

شتَ ِھي أَنْ يَ ْمألَ بَ ْ
ب"
" َكانَ يَ ْ
طنَهُ ِمنَ ا ْل ُخ ْرنُو ِ
شتَ َھى لَ ْو يَ ْم َألُ بَ ْ
ب"
" َك ِم ا ْ
طنَهُ ِمنَ ا ْل ُخ ْرنُو ِ

المشتركة
البولسية

:
:

"كانَ يَشتَھي أنْ يَشبَ َع ِمنَ ُ
ب"
الخرنُو ِ
"كانَ يَشتَھي أَنْ يَمألَ بَطنَهُ ِمنَ ُ
ب"
الخرنو ِ

الترجمة األولى بشكل خاص تتبع المخطوطات اليونانية القديمة  ،L،D،B،!،p75ونص
أوغسطين اليوناني ،التي تحوي الفعل  gemizōوكلمة "بطن/معدة" .وأما الترجمة المشتركة فھي
تتبع المخطوطة اليونانية القديمة  Aوالفولغاتا الالتينية القديمة والترجمة السريانية ،وھي تحوي
الفعل ) (chortazōوال تحوي الكلمة "بطن/معدة" .عموماً ،عندما تتوافق المخطوطتان ! وB
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وتختلفان عن  ،Aفإن النقاد النصيين المعاصرين يتبعون المخطوطات األسبق واألقدم .مھما يكن
من أمر ،وكالمعتاد ،فإن الفروق في المخطوطات ال تؤثر على معنى المقطع.
ب" .من الواضح أنه كان ھناك نوعان من حبوب الخروب ھذه )انظر  ،Baileyفي
◙ "ا ْل ُخ ْرنُو ِ
كتاب ، Poet and Peasantص .(172 -171 .أحد ھذين النوعين نجدھما في سوريا ،وھو حلو
ويأكله عامة الناس .واآلخر خروب بري وھو نبات قصير القامة ذو حبات سوداء حامضة المذاق.
إنه ال يقدم طاقة غذائية كافية للحياة .وھذه الحبات البرية ھي التي كان يشتھي الشاب أن يأكلھا،
ولكنه كان يعرف أنھا ما كانت كافية لتشبع جوعه.
◙ "فَلَ ْم يُ ْع ِط ِه أَ َحدٌ" .في ھذا السياق قد يعني ھذا أن الخدام اآلخرين ما كانوا يسمحون له بأن
يأكل من طعام الخنازير.
س .ھذه حالة لم يخطط لھا ذلك الشاب ،وقد صار اآلن في حاجة تھدد
ھذه مشكلة عالم قا ٍ
حياته )اآلية .(17
17 :15
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

س ِه"
" َر َج َع إِلَى نَ ْف ِ
س ِه"
" َر َج َع إِلَى نَ ْف ِ
س ِه"
" َر َج َع إِلَى نَ ْف ِ
س ِه"
" َر َج َع إِلَى نَ ْف ِ

ھذه عبارة اصطالحية عبرية تشير إلى ) (1قبول المسؤولية والتوبة أو ) (2عملية التفكير
الشخصية الداخلية ،الظھور أو التجلي )انظر  ،4 :18نفس العبارة اليونانية تماما ً( .اآليات 19 -18
تشير ضمنا ً إلى المعنى في البند األول.
◙ "أَ ِجي ٍر" .ھناك عدة مستويات من الخدام واألجراء في حياة القرية الزراعية الريفية في الشرق
األدنى )انظر  ،Baileyفي كتابه  ،Poet and Peasantص:(176 .
 ،doulosالخادم في البيت الذي كان يعيش مع السيد
-1
ً
 ، paidesالعبيد الذين كانوا ينجزون أعماال وضيعة ولكن يعيشون في
-2
المزرعة
 ، misthosالعمال المستأجرين والمؤقتين الذين كانوا يعيشون في
-3
المزرعة

في ھذا السياق البند  2ھو الذي يالئم حالة رغبة االبن.
س َما ِء" .ھذه مواربة أخرى تشير إلى ﷲ .انظر التعليق على .10 :15
◙ "إِلَى ال ﱠ
عنُقِ ِه َوقَبﱠلَهُ".
ض َو َوقَ َع َعلَى ُ
َ " 20 :15وإِ ْذ َكانَ لَ ْم يَ َز ْل بَ ِعيدًا َرآهُ أَبُوهُ ،فَت ََحنﱠنَ َو َر َك َ
انتظار وترقب األب واألفعال غير االعتيادية التي قام بھا تعكس شدة محبته .آخر عملين قام بھما
في أنه "عانقه" و"قبّله" ،قد تعكسان السبعينية في تك 4 :33؛  ،15 -14 :45ما يشير إلى لم
الشمل .الفعل األخير" ،قبّله" ،يمكن أن يكون عالمة على المغفرة من  2صم  .33 :14ھذه الكلمة
المركبة ) (kata + phileōتدل على عاطفة متقدة )38 :7؛ أع .(37 :20
عند تفسير األمثال يجب على المرء أن يبحث عن الحقيقة المركزية )وعادة تكون فيما ھو
صادم ثقافيا ً أو غير متوقع( وأال يفرض اعتبار كل التفاصيل مجازية .أفعال األب في موافقته على
مطلب الشاب األولي الذي ھدد حياة العائلة بأكملھا بالخطر ،كان غير مالئم ثقافيا ً وأخالقيا ً .ھذه
األفعال ال يجب اعتبارھا من صفات ﷲ .فا لن يعطينا ما يدمرنا ويھلكنا .بل باألحرى يعطينا
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الحرية حتى لندمر أنفسنا .إال أن مغفرة األب غير المشروطة واستعادته السمحة لھكذا شخص ال
يستحق ھي بالتأكيد من سمات ﷲ .تذكروا أن السياق األكبر للمثل ھو الموقف الرافض وغير
المتسامح الذي يتخذه الفريسيون )أي األخ األكبر ،اآليات  ،32 -25وخاصة اآلية .(28
 .21 :15ھناك تغاير في المخطوطات اليونانية في ھذه اآلية .بعض نصوص المخطوطات القديمة
تنتھي بالعبارة "لَكَ ا ْبنًا" ،ولكن مخطوطات أخرى تضيف التكملة في اآلية " :19اِجْ َع ْلنِي َكأ َ َح ِد
أَجْ َراكَ " .كان الكتبةُ والنّسّاخ يميلون إلى حشو عبارات ،ومن ھنا فإن  UBS4يعطي أرجحية عالية
للنص األقصر )مؤكد(.
 .22 :15قوة اللحظة تُظھرھا أفعال األمر الثالثة  ،وكل منھم أمر ماشي بسيط مبني للمعلوم.
يُؤمر ال ُخ ّدام بأن يقوموا بتلك األمور فوراً.
◙ "ا ْل ُحلﱠةَ األُولَى" .كانت ھذه العالمة على المكانة في العائلة.

◙ َ
"خاتَ ًما" .ھذا عالمة استعادة المكانة والسلطة في العائلة.
◙ " ِح َذا ًء" .ھذه داللة على االبن المالك وليس األجير.
س ﱠمنَ " .كان اليھود يأكلون اللحم األحمر فقط في المناسبات الخاصة جداً.
" 23 :15ا ْل ِع ْج َل ا ْل ُم َ
وكان ھذا اللحم األكثر ثمنا ً المتوافر.
في كتابه  ،Poet and Peasant/Through Peasant Eyesيعلّق Kenneth E.
 Baileyقائالً أن ذبح العجل المسمن يعني ضمنا ً مشاركة كل الجماعة في الوليمة .ال بد أن اللحم
كان كثيراً ومتوفراً أكثر من حاجة من في المزرعة لوحدھم .وإن كان ھذا صحيحا ً فإن ھذا يعني أن
األب ح ﱠل مشكلة قبول الجماعة لعودة الشاب إليھا عن طريق ھذه الوليمة )الصفحات .(187 -181
الحظوا أيضا ً أن ھذه الوليمة السخية التي تُقام ألجل االبن المتمرد ھي العنصر غير
المتوقع في المثل .الشركة على المائدة كانت استعارة يھودية تدل على السماء )الوليمة األخروية(.
األمر المفاجئ ھو أن االبن األصغر )الذي يرمز إلى جباة الضرائب والخطأة( ھو ال ُمحتفى به في
الوليمة،بينما االبن األكبر )الذي يرمز إلى رؤساء الدين( يرفض أن يحضر ويقول أنه ليس ھناك
وليمة له .ھذا القلب في األدوار ھو أمر نمطي في تعاليم يسوع.
 .24 :15ھذه توازي اآليات  7-6و .10 -9السماء تبتھج بعودة الخطأة واستردادھم.
فاندايك -البستاني32 -25 :15 :
ً 26
25
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
تَ
ْ
ب َو َرقصا ف َدعَا
ت ط َر ٍ
ت َس ِم َع َ
" َو َكانَ ا ْبنُهُ األَ ْكبَ ُر فِي ْال َح ْق ِل .فل ﱠما َجا َء َوقر َ
صوْ آال ِ
ُب ِمنَ البَي ِ
ان َو َسأَلَهَُ :ما َع َسى أَ ْن يَ ُكونَ ھَ َذا؟ 27فَقَا َل لَهُ :أَ ُخوكَ َجا َء فَ َذبَ َح أَبُوكَ ْال ِعجْ َل ْال ُم َس ﱠمنَ
َو ِ
احداً ِمنَ ْال ِغ ْل َم ِ
29
28
ْ
ال ألَبِي ِه :ھَا أنَاَ
َ
َ
َ
ُ
ً
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
خَ
ْ
اب َوق َ
ب َول ْم ي ُِرد أن يَدخ َل .ف َر َج أبُوهُ يَطلبُ إِلي ِه .فأ َج َ
َض َ
ألَنﱠهُ قبِلهُ َسالِما .فغ ِ
30
ْطنِي قَ ﱡ
أَ ْخ ِد ُمكَ ِسنِينَ ھَ َذا َع َد ُدھَا َوقَ ﱡ
ط ألَ ْف َر َح َم َع أَصْ ِدقَائِيَ .ولَ ِك ْن
صيﱠتَكَ َو َج ْديا ً لَ ْم تُع ِ
او ْز َو ِ
ط لَ ْم أَت ََج َ
31
ي أَ ْنتَ
لَ ﱠما َجا َء ا ْبنُكَ ھَ َذا الﱠ ِذي أَ َك َل َم ِعي َشتَكَ َم َع ال ﱠز َوانِي َذبَحْ تَ لَهُ ْال ِعجْ َل ْال ُم َس ﱠمنَ  .فَقَ َ
ال لَهُ :يَا بُنَ ﱠ
ين َو ُكلﱡ َما لِي فَھ َُو لَكَ َ 32 .ولَ ِك ْن َكانَ يَ ْنبَ ِغي أَ ْن نَ ْف َر َح َونُ َس ﱠر ألَ ﱠن أَخَ اكَ ھَ َذا َكانَ َميﱢتا ً
َم ِعي فِي ُكلﱢ ِح ٍ
ضاالًّ فَ ُو ِج َد«".
اش َو َكانَ َ
فَ َع َ
ّ
المبذر )الضال( يمثل البشرية الضالة والساقطة ،فإن
" 25 :15ا ْبنُهُ األَ ْكبَ ُر" .إن كان االبن
االبن األكبر يمثل موقف رؤساء الدين ذوي البر الذاتي.
ھذا المثل يحوي حقيقيتين رئيسيتين:
فرح ﷲ بذلك الذي يتوب
-1
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ألم ﷲ عندما ال يقبل أحد أعضاء عائلته الروحية أن يغفر ويقبل األعضاء اآلخرين
-2
من العائلة الخاطئة
في الواقع أشياء كثيرة لم تتغير .الخطيئة وعدم المغفرة ال تزاالن تعيشان في مبنى الكنيسة.
ھناك نوعان من اإلقصاء والتباعد:
التمرد الصريح العلني
-1
الفوقية المخفية والغيرة المحتجبة
-2
كل من ھذين الولدين ،وألسباب متناقضة متعاكسة ،كان خارج الشركة مع األب.
 .28 :15ﷲ يحب الفريسيين أيضا ً!
" 29 :15ھَا أَنَا أَ ْخ ِد ُمكَ " .تظھر ھذه العبارة غضب االبن المحبوس واستيائه ،وربما الغيرة
والحسد في قلبه .يشعر االبن األكبر أنه يستحق محبة الوالد بسبب إطاعته له ومثابرته )الناموسية
التشريعية لذوي البر الذاتي ،انظر المثل في مت .(16 -1 :20

"ج ْديًا لَ ْم تُ ْع ِطنِي قَ ﱡ
ط" .ھذا قيمته أقل من قيمة العجل المسمن .يشعر االبن األكبر أنه ُمھمل.
◙ َ
ك ھ َذا" .ھذه العبارة تظھر مدى غضب االبن األكبر واستمرار رفضه ألخيه.
" 30 :15ا ْبنُ َ
◙ " َم َع ال ﱠز َوانِي" .ھذا مجرد تخمين من االبن األكبر.
ُ " 31 :15ك ﱡل َما لِي فَھُ َو لَكَ" .بقية الميراث يخص االبن األكبر كليا ً .حياة ورزق االبن
األصغر كانت في الواقع بيد االبن األكبر .لقد كان االبن األصغر تحت رحمة االبن األكبر بشكل
كامل بعد أن يموت األب.
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
ما ھو الغرض األساسي من ھذه األمثال الثالثة؟
-1
ّ
ابن يمثلك؟
-2
أيﱡ ٍ
لماذا ال توجد خاتمة للمثل األخير؟
-3
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لوقا  -األصحاح 16
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
َمثل الوكيل الخائن
َمثَل وكيل الظلم
13 -1 :16
13 -1 :16
الطالق
الطالق
18 -14 :16
18 -14 :16
َمثل الغني ولعازَر
الغني ولعازر
31 -19 :16
31 -19 :16

المشتركة
َمثل الوكيل الخائن
13 -1 :16
الشريعة والطالق
18 -14 :16
َمثل الغني ولعازَر
31 -19 :16

البولسية
القيم الخائن
18 -1 :16
الغني ولعازر
31 -19 :16

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
أفكار سياقية:
أ -يرتبط األصحاح  16سياقيا ً باألصحاح 15:
 -1كالھما موجھان إلى الفريسيين3 -2 :15 ،؛ 14 :16
 -2الجمھور اإلضافي كان التالميذ33 :14 ،؛ 1 :16
 -3األمثال في ھذين األصحاحين قُصد بھما التنديد بموقف رؤساء الدين وأن يكشفا للتالميذ
قلب ﷲ االفتدائي والساعي إلى الجميع.
 -4المسألة األساسية في األصحاح  15كانت محبة ﷲ للخطأة الضالين ،بينما األصحاح 16
يركز على محبة الفريسيين للمال) .15 -14 :16 ،يتفرد األصحاح  16بالتالعب الرباني على
كلمات "الغنى" أو المال(.
ب -المثل ) (13 -1 :16أثار الكثير من الجدل في التفسير ،ألنه يبدو وكأنه يمتدح االحتيال
والخداع .على كل حال ،يجب أن نفھم أن ھذا نوع معين من األمثال )قصة فيھا مغايرة بين
أشخاص )والذي يوضح حقيقة إيجابية من خالل مثل سلبي( )انظر .(8 -1 :18
 -1المفاتيح إلى تفسير صحيح مالئم للمثل:
أ -من المتكلم في اآلية 8أ من المثل ،يسوع أم الوكيل؟
ب -اآليات 8ب13 -
) (1تعليقات يسوع على مشكلة محبة المال
) (2تعليقات الكنيسة األولى )كاتب اإلنجيل(
) (3وحدة أدبية مستقلة منفصلة؟
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 -2ال تغوصوا كثيراً في تفاصيل المثل .انظروا إلى الحقيقة )أو الحقائق( المركزية
المحورية
 -3ھناك نقاط تشابه بين االبن الضال والوكيل الظالم:
أ -أبٌ /سيّد رحيم
ب -في أحدھماٌ ،
ابن غير مخلص؛ وفي اآلخر ،خاد ٌم يُدفع له أجر جيد ولكنه غير
مخلص
ج -في كال المثلين ،ما من أحد منھما يقدم تبريرات عن خطاياه بل يرمي بنفسه إلى
رحمة األب/الدائنين
ً
ج -ھذا األصحاح ليس فيه موضوع واحد أوحد واضح .غالبا ما يكون من الصعب أن نرى
الوحدات األدبية .ھل اآلية  13قول مستقل؟ كيف ترتبط اآليات  17 -16واآلية  18مع السياق
األعم؟
يبدو أن لوقا لديه عدة أقوال مشتركة متنوعة غير مترابطة ليسوع ،ولكن لماذا وكيف يبقى أمراً
غير مؤكد .الموضوع المھيمن ھو األولوية غير المالئمة للذات ،والثروة ،وھذا النظام العالمي.
د -رواية لعازر في اآليات  31 -19ھي المثل الخامس في سلسلة أمثال )األصحاحات .(16 -15
يبدو أنه قُصد به أن يُظھر الحقائق في اآليات 8ب 13 -و .14محبة المال غير المالئمة ھي
الموضوع لمطروح في األصحاح .16
الفريسيون الذين كان يسوع يخاطبھم كانوا مثل إخوة لعازر )اآلية  .(29كان لديھم الناموس
واألنبياء ،ولكنھم اختاروا أال يتجاوبوا بالطريقة المالئمة .لقد كانوا يؤمنون بحياة جسدية مستقبلية
مع ﷲ ،ولكن فاتتھم حقيقة أن اإليمان بيسوع ھو المفتاح إلى ھذه الحياة المستقبلية .ھناك انتكاسة
مدھشة تنتظر رؤساء الدين في أيام يسوع.
إن كتاب  Poet and Peasantوكتاب  ، Through Peasant Eyesللكاتب E.
 ،Kenneth E. Baileyھو مقاربة ثقافية وبنيوية تثير الفكر ومساعدة لفھم األمثال في لوقا.
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني9 -1 :16 :
2
1
ال أَيْضا ً لِتَالَ ِمي ِذ ِهَ » :كانَ إِ ْن َس ٌ
ال لَهَُ :ما
ان َغنِ ﱞي لَهُ َو ِكي ٌل فَ ُو ِش َي بِ ِه إِلَ ْي ِه بِأَنﱠهُ يُبَ ﱢذ ُر أَ ْم َوالَهُ .فَ َدعَاهُ َوقَ َ
" َوقَ َ
3
ال ْال َو ِكي ُل فِي نَ ْف ِس ِه:
اب َو َكالَتِكَ ألَنﱠكَ الَ تَ ْق ِد ُر أَ ْن تَ ُكونَ َو ِكيالً بَ ْع ُد .فَقَ َ
ھَ َذا الﱠ ِذي أَ ْس َم ُع َع ْنكَ ؟ أَ ْع ِط ِح َس َ
4
ب َوأَ ْست َِحي أَ ْن أَ ْستَ ْع ِط َي .قَ ْد َعلِ ْم ُ
َما َذا أَ ْف َعلُ؟ ألَ ﱠن َسيﱢ ِدي يَأْ ُخ ُذ ِمنﱢي ْال َو َكالَةَ .لَس ُ
ت
ْت أَ ْست َِطي ُع أَ ْن أَ ْنقُ َ
5
َما َذا أَ ْف َع ُل َحتﱠى إِ َذا ُع ِز ْل ُ
اح ٍد ِم ْن َم ْديُونِي َسيﱢ ِد ِه َوقَا َل
ت ع َِن ْال َو َكالَ ِة يَ ْقبَلُونِي فِي بُيُوتِ ِھ ْم .فَ َدعَا ُك ﱠل َو ِ
6
الِ :مئَةُ بَ ﱢ
َاجالً َوا ْكتُبْ خَ ْم ِسينَ .
ث زَ ْي ٍ
ال لَهُُ :خ ْذ َ
ت .فَقَ َ
لِألَ ﱠو ِلَ :ك ْم َعلَ ْيكَ لِ َسيﱢ ِدي؟ فَقَ َ
ص ﱠككَ َواجْ لِسْ ع ِ
8
7
َح ال ﱠسيﱢ ُد
الِ :مئَةُ ُكرﱢ قَ ْم
ص ﱠككَ َوا ْكتُبْ ثَ َمانِينَ  .فَ َمد َ
ح .فَقَا َل لَهُُ :خ ْذ َ
ال آلخَ َرَ :وأَ ْنتَ َك ْم َعلَ ْيكَ ؟ فَقَ َ
ثُ ﱠم قَ َ
ٍ
يل ﱡ
ور فِي ِجيلِ ِھ ْمَ 9 .وأَنَا أَقُو ُل لَ ُك ُم:
َو ِك َ
الظ ْل ِم إِ ْذ بِ ِح ْك َم ٍة فَ َع َل ألَ ﱠن أَ ْبنَا َء ھَ َذا ال ﱠد ْھ ِر أَحْ َك ُم ِم ْن أَ ْبنَا ِء النﱡ ِ
ْ
ْ
َ
ﱡ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
ﱠ
ُ
َ
َ
َ
َ
ال الظل ِم َحتى إِذا فنِيت ْم يَقبَلونَك ْم فِي ال َمظالﱢ األبَ ِديﱠ ِة".
اصْ نَعُوا لك ْم أصْ ِدقا َء بِ َم ِ
" 1 :16تَالَ ِميذ" .الكلمة ) (mathētēsتعني "تالميذ/متعلّمين" .ال يركز العھد الجديد على
القرارات ،بل على التالميذ )انظر مت .(19 :28
المسيحية ھي قرار أولي باإليمان والتوبة )مر 15 :1؛ أع 19 ،16 :3؛  (21 :20يليھا
نمط حياة يتميز باإليمان والتوبة.
يسوع يحذر التالميذ من المواقف والتصرفات "أي خمير الفريسيين") ،انظر  (1 :12التي
عند رؤساء الدين.
◙
َ " :كانَ "
فاندايك -البستاني
الحياة

:

" َكانَ "

المشتركة

:

" َكانَ "
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َ " :كانَ "
البولسية
الكلمة اليونانية ) (tisأو ) (tiغالبا ً ما تستھل األمثال في لوقا )41 :7؛ 30 :10؛ 16 :14؛ :15
11؛ 19 ،1 :16؛ 12 :19؛ .(9 :20
الحظوا أن ) (tisتستھل ثالثة من سلسلة األمثال الخمسة الواردة في األصحاحات -15
.16
◙
فاندايك -البستاني

:

" َو ِكي ٌل"

الحياة

:

" َو ِكي ٌل"

المشتركة
البولسية

:
:

" َو ِكي ٌل"
" َو ِكي ٌل"

الكلمة اليونانية ) (oikonomosيمكن أن تشير إلى:
شخص يوظف إلدارة مزرعة )لو 42 :12؛ (8 ،3 ،1 :16
-1
مدير أو وكيل ) 1كور 2 -1 :4؛ تي 7 :1؛  1بط (10 :4
-2
خازن المدينة )رو (23 :16
-3
قد يكون ھذا عبداً مثقفا ً أو شخصا ً محرراً مستأجراً.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

ش َي بِ ِه"
" ُو ِ
"اتﱡ ِھ َم لَ َد ْي ِه"

أخبرهُ"
المشتركة
" :جا َء َمنْ
َ
ش َي بِ ِه"
البولسية
ُ " :و ِ
ھذه الكلمة ھي من نفس الجذر ككلمة "الشيطان" ] ،[diabolos, dia + bollosوالتي
تعني حرفيا ً "يلقي على" أو استعاريا ً "يتھم".
◙ "يُبَ ﱢذ ُر" .ھذه الكلمة نفسھا ) (diaskorpizōاستُخدمت عن االبن الضال ).(13 :15
◙ "أَ ْم َوالَهُ" .تُستخدم ھذه الكلمة نفسھا في 33. :14
اب َو َكالَتِكَ" .ھذا فعل أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .من السياق ربما كان
س َ
" 2 :16أَ ْع ِط ِح َ
الوكيل مذنبا ً بإقراض مال أو تأجير ممتلكات )الربا ،انظر خر 25 :22؛ ال 36 :25؛ تث :23
قرض أن يستفيد منه بشكل ال يتنافى مع الشريعة ونجد
 .(19لقد حدد التلمود مقداراً معينا ً يمكن لل ُم ِ
ذلك في  . Baba Bathra 10:4ھذا الوكيل تجاوز ھذا المقدار ،بل حتى المقدار الذي أنقصه فيما
بعد في الصك.
◙ "الَ تَ ْق ِد ُر أَنْ تَ ُكونَ َو ِكيالً بَ ْعدُ" .الحظوا أن الرجل لم يُسجن أو يُجلد بالسياط ،بل يُطرد .ھذا
سيكون مدھشا ً ومثيراً للعجب عند المستمعين األصليين .ال بد أن ذلك د ّل على شيء من الطابع
الرحوم للسيد مالك األرض.
 .4 -3 :16راجع الرجل في نفسه خياراته في الوظيفة.
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4 :16
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

"قَ ْد َعلِ ْمتُ َما َذا أَ ْف َع ُل"
"قَ ْد َعلِ ْمتُ َما َذا أَ ْع َم ُل"

المشتركة
البولسية

:
:

"ع ََرفتُ ماذا أع َم ُل"
"قَ ْد َعلِ ْمتُ َما َذا أَ ْف َع ُل"

ھذه العبارة كانت عبارة اصطالحية تدل على تبصر مفاجئ .فھو ،مثل االبن الضال ):15
 ،(17رجع إلى نفسه واختار أن يتصرف بشكل حاسم جازم.
◙ "يَ ْقبَلُونِي" .تشير ھذه إلى أولئك الدائنين للسيد )اآلية  ،(4الذين أنقص لھم االلتزامات في العقد
نحو السيد مالك األرض.
6 :16
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

" ِمئَةُ بَ ﱢ
ت"
ث َز ْي ٍ
" ِمئَةُ بَ ﱟ
ت"
ث ِمنَ ال ﱠز ْي ِ
ت"
يل ِمنَ ال ﱠزي ِ
"مئةُ َك ٍ
" ِمئَةُ بَ ﱟ
ت"
ث ِمنَ ال ﱠز ْي ِ

ھذه حرفيا ً " ِمئَةُ بَ ﱟ
ث" والتي كانت مقياسا ً للسوائل عند العبرانيين .ال نعرف المقدار بالضبط
ولكن البث كان يعادل حوالي  9 -8غالونات .من الواضح أنه كانت ھناك معايير مختلفة للقياس في
فلسطين في أيام يسوع .إضافة إلى ذلك ،فإن يسوع كان غالبا ً ما يستخدم أرقاما ً مبالغا ً فيھا )الغلو(
في أمثاله للتأكيد أو إلحداث صدمة فيما يتعلق بالقيمة.
اييس
موض وع خ اص :وح دات قي اس ال وزن والحج م ف ي الش رق األدن ى الق ديم )نظ ام المق
َ
والموازين(:
األوزان ووح دات القي اس المس تخدمة ف ي التج ارة كان ت أساس ية ف ي االقتص اد الزراع ي
القديم .يحث الكتاب المقدس اليھود على أن يكونوا عادلين وأمناء في تعامالتھم م ع بعض ھم ال بعض
)انظ ر الوي ين 36 -35 :19؛ تثني ة 16 -13 :25؛ أمث ال 1 :11؛ 11 :16؛  .(10 :20المش كلة
الحقيقي ة ل م تك ن فق ط األمان ة والص دق ب ل األنظم ة والبن ود غي ر النظامي ة الت ي كان ت تُس تخدم ف ي
فلسطين .يبدو أنه كان ھناك مجموعتان من األوزان؛ "خفيف" و"ثقيل" من كل مقدار )انظر The
 ،Interpreter’s Dictionary of the Bibleالمجل د  ،4ص .(831 .وك ذلك النظ ام العش ري
)الذي أساسه عشرة( الذي في مصر كان يُستخدم أيضا ً النظام الستيني في بالد الرافدين.
العدي د م ن "األحج ام" و"المق ادير" المس تخدمة كان ت تس تند إل ى أج زاء الجس د البش ري،
وحموالت الحيوانات ،والحاويات التي يس تخدمھا المزارع ون ،ول م تك ن أي منھ ا نظامي ة معياري ة.
ول ذلك ف إن البن ود ال واردة ف ي ھ ذا الج دول تقديري ة وغي ر نھائي ة .أس ھل طريق ة إلظھ ار األوزان
والمقاييس ھي من خالل جدول نسبي.
 .Iمقاييس الحجم األكثر استخداما ً
أ -مقاييس المواد الجافة
 -1الحومر ) ،BDB 330عل ى األرج ح ھ و حمول ة حم ار ،(BDB 331 ،مث ال:
الويين 16 :27؛ ھوشع 2 :3
 -2لثك ) ،(BDB 547وربما تكون ھي التي يُل ﱠمح إليھا في ھوشع 2 :3
 -3اإليف ة ) ،(BDB 35مث ال :خ روج 36 :16؛ الوي ين 36 :19؛ حزقي ال :45
24 ،13 ،11 -10
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 -4المكي ال ) ،(BDB 684مث ال :تك وين 6 :18؛  1ص م 18 :25؛ المل وك األول
32 :18؛ الملوك الثاني 18 :16 ،1 :7
 -5عم را ) ،(BDB 771 IIوعل ى األرج ح أنھ ا "حزم ة" ]ص ف م ن القم ح
المتساقط[ ،(BDB 771 I) ،مثال :خروج 36 ،22 ،16 :16؛ الويين 15 -10 :23
 -6العشر )" ،(BDB 798عشر" إيفة ،مثال :خ روج 40 :29؛ الوي ين 21 :14؛
عدد 4 :15؛ 13 ،5 :28
 -7القاب ) ،(BDB 866انظر الملوك الثاني 25 :6
ب -مقاييس المواد السائلة
 -1الك ر ) ،(BDB 499مث ال :حزقي ال ) 14 :45يمك ن أن تك ون مقي اس ل وزن
المواد الجافة أيضا ،انظر أخبار األيام الثاني 10 :2؛ (5 :27
 -2الب ث ) ،(BDB 144 IIمث ال :المل وك األول 26 :7؛ أخب ار األي ام الث اني :2
10؛ 5 :4؛ أش 10 :5؛ حز 14 ،11 -10 :45
 -3الھين ) ،(BDB 228مثال :خر 40 :29؛ ال 36 :19؛ حز 24 :45
 -4اللج ) ،(BDB 528مثال :ال 24 ،21 ،15 ،12 ،10 :14
ج -ج دول م أخوذ م ن ) ،(Roland deVaux, Ancient Israelالمجل د  ،1ص201 .
و) ،(Encyclopedia Judaicaالمجلد  ،16ص379 .
1
الحومر )جاف(= الكر )سائل أو جاف(
1
10
اإليفة )جاف(= البث )سائل(
1
3
30
المكيال )جاف(
1
2
6
60
الھين )سائل(
1
10 100
عمرا )جاف(
1
3
6
18 180
القاب )جاف(
1
4
12
24
72 750
اللج )سائل(
 -IIاألوزان األكثر استخداما ً
أ -األوزان الثالثة األكثر شيوعا ً ھي الوزنة ،وال ّشاقل ،والجيرة.
 -1أكبر وح دة لل وزن ف ي العھ د الق ديم ھ ي الوزن ة .م ن خ ر  26 -25 :38نعل م أن الوزن ة
تعادل  3000شاقل )أي "وحدة وزن مستديرة" .(BDB 503
ً
 -2الشاقل )" ،(BDB 1053وزنة" تُستخدم في أغلب األحيان لدرج ة أن ه أحيان ا ال حاج ة
لذكرھا أو تحديدھا في النص .ھناك عدة قيم للشاقل تُذكر في العھد القديم.
أ" .معيار تجاري" ) NASBمن تك (16 :23
ب" .شاقل المقدس" ) NASBمن تك (13 :30
ً
ج" .بوزنة الملك" ) NASBمن  2صم  ،(26 :14وتُدعى أيضا "الوزنة الملكية"
في البردية الضخمة.
 -3الجيرة ) (BDB 176 IIتعادل  1من  20من الشاقل )انظر خ ر 13 :20؛ ال 25 :27؛
عد 47 :3؛ 16 :18؛ حز  .(12 :45ھذه النسب تختلف بين بالد الرافدين ومصر .وقد تبع إسرائيل
القيم المستخدمة أكثر في كنعان )أوغاريت(.
ً
 -4ال َميْنا ) (BDB 584تعادل  50أو  60شاقل .ھذه الكلمة توجد غالبا في األسفار األخيرة
من العھد القديم )انظ ر ح ز 12 :45؛ ع ز 69 :2؛ ن ح  .(71 -70 :7اس تخدم حزقي ال نس بة ال ـ 60
إلى  ،1بينما الكنعانيون استخدموا نسبة الـ  50إلى .1
 -5البقا )" ،(BDB 132نصف الشاقل" ،انظر تك  (22 :24تُستخدم مرتان فقط في العھ د
القديم )انظر تك 22 :24؛ خر  (26 :38وتُقدر قيمته بنصف شاقل .اسمھا يعني "يقسم".
ب -جدول مقارنة
 -1استناداً إلى الكتب الموسوية الخمسة
1
الوزنة
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1
50
100

60
المينا
3000
الشاقل
6000
البقا
1000 60000
الجيرة
 -2استناداً إلى حزقيال
1
الوزنة
1
60
المينا
60
3600
الشاقل
120
7200
البقا
1200 72000
الجيرة
7 :16
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

20

1
2
10

1
1

1
2
20

1
10

1

ح"
" ِمئَةُ ُك ﱢر قَ ْم ٍ
ح"
" ِمئَةَ ُك ﱟر ِمنَ ا ْلقَ ْم ِ
مح"
" ِمئةُ َك ٍ
يل ِمنَ القَ ِ
الحنطَة"
" ِمئةُ ُك ﱟر ِمنَ ِ

كانت ھذه حرفيا ً " ِمئَةَ ُكرﱟ " ،والتي كانت مكياالً للمواد الجافة عند العبرانيين .لسنا متأكدين
من المقدار تماما ً ولكن ال ُكر الواحد كان يساوي تقريبا ً 12 -10مكياالً.
8 :16
فاندايك -البستاني

:

سيﱢ ُد"
"ال ﱠ

الحياة

:

سيﱢ ُد"
"ال ﱠ

المشتركة
البولسية

:
:

سيﱢ ُد"
"ال ﱠ
سيﱢ ُد"
"ال ﱠ

إن الشخص الذي يشير إليه ھذا اللقب "السيد" كان موضع نقاش كبير بين المفسرين
والشراح.
وھذا قد يكون ) (1يسوع الذي يشار إليه بلقب "السيد/الرب" أو ) (2صاحب األرض الذي
يُشار إليه باسم "السيد" .في السياق ھنا ،السيد ھو صاحب األرض )اآليات  .(5 ،3ھذا يعتمد على
المكان الذي ينتھي المثل عنده.
◙ "بِ ِح ْك َم ٍة فَ َع َل" .ھذه العبارة ھي اللب إلى تفسير المثل .العمل الحاسم الذي قام به الرجل في
وجه األزمة الوشيكة ھو الذي يُطرى عليه ولكن ليس طريقة تصرفاته.
السيد نفسه الذي طرد الوكيل في اآلية  2امتدحه في اآلية  .8ھذه ھي بيت القصيد )النقطة
الرئيسية( للمثل.
من المفترض أن المزارعين المستأجرين القرويين كانوا يمتدحون السيد على كرمه
وسماحته ،وھو بدوره علّق على تصرفات الوكيل .لقد امتُدح الوكيل ألنه أدرك الكارثة اآلتية
وعرف ذنبه .لقد تصرف بسرعة مقامراً برحمة ) (1الدائنين )اآليات  (5 -4أو ) (2السيد مالك
األرض .تعكس ھذه حالة الخطأة الذين يدركون إثمھم والدينونة اآلتية ويتجاوبون بسرعة مع
عرض يسوع بالمغفرة والرحمة )اآلية .(16
◙ "أَ ْبنَا َء ھ َذا ال ﱠد ْھ ِر ....أَ ْبنَا ِء ال ﱡنو ِر" .ھذا مصطلح عبري .إن اللغة العبرية ،ولكونھا لغة
قديمة ،كان فيھا بضعة صفات فقط ،ولذلك فقد كانوا يستخدمون عبارة "ابن "....كمصطلح وصفي.
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عاين اليھود دھرين )مت 32 :12؛ مر 30 :10؛ لو  ،(35 -34 :20دھر الشر الحالي
)غل 4 :1؛  2كور 4 :4؛ أف  (2 :2والدھر اآلتي )مت 20 :28؛ عب 3 :1؛  1يو .(17 -15 :2
انظر الموضوع الخاص" :ھذا الدھر والدھر اآلتي" ،على .2 :9
يعيش المؤمنون في زمن مليء بالمشادة تداخل فيه ھذان الدھران )مجيئا المسيح( .يعيش
المؤمنون في مشادة ملكوت ﷲ في أنه "اآلن وللمستقبل أيضا ً" وغالبا ً ما ال يتناولون الموضوع
بشكل جيد.

◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

"أَ ْح َك ُم فِي ِجيلِ ِھ ْم"
"أَ ْح َك ُم َم َع أَھ ِْل ِجيلِ ِھ ْم"
"أكثَ ُر فِطنَةً في ُمعا َملَ ِة أمثالِ ِھم"
"أَ ْح َك ُم ،في ما بَينَ ُھم"

تغاير ھذه اآلية بين طريقة تصرف المؤمنين في حالة األزمة والمأزق وبين الطريقة التي
يجب أن يتصرفوا وفقھا ) .(1 :16ولكن المسألة التفسيرية ھي :ما ھي عالقة ھذه اآلية باآلية 9؟ ما
الذي يقوله يسوع بالضبط؟ انظر التعليقات على اآلية 9.
 .8 :16يريد يسوع من أتباعه أن يعيشوا بحكمة )مت  ،(16 :10ولكنھم غالبا ً ما يكونون
متحامقين أغبياء.
 .9 :16ھذه اآلية ھي تھكم ساخر.
ال ﱡ
الظ ْل ِم
-1
اصْ نَعُوا لَ ُك ْم أَصْ ِدقَا َء بِ َم ِ
َحتﱠى إِ َذا فَنِيتُ ْم )أو "حتى إذا أخفقتم" كما في الفولغاتا(
-2
-3
يَ ْقبَلُونَ ُك ْم )اآلية  (4فِي ْال َمظَالﱢ األَبَ ِديﱠ ِة
بيئة زمنية دنيوية -أناس ھذا العالم" ،بُيُوتِ ِھ ْم" )اآلية (4
أ-
ْ
َ
بيئة أخروية (1) ،شعب ﷲ؛ ) (2المالئكة؛ أو ) (3ﷲ نفسه" ،ال َمظا ﱢل
ب-
َ
األبَ ِديﱠ ِة" .الفكرة ھي" :تصرفوا اآلن".
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

ال ال ﱡ
ظ ْل ِم"
اصنَ ُعوا لَ ُك ْم أَ ْ
" ْ
ص ِدقَا َء بِ َم ِ
ال ال ﱡ
ظ ْل ِم"
سبُوا لَ ُك ْم أَ ْ
"ا ْك ِ
ص ِدقَا َء بِ َم ِ

المشتركة
البولسية

:
:

الباط ِل"
بالمال
"إجعلوا ل ُكم أص ِدقا َء
ِ
ِ
بالمال الظُ ْل ِم"
صطَنِ ُعوا لكم أَصدقا َء
"إِ ْ
ِ

ھذا فعل أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم ،يشير إلى اإللحاح والحاجة الماسة" .الغنى"
) (Mammonكانت كلمة آرامية تدل على "الثروة" ،والتي كانت تُجسد على أنھا إله في التلمود
البابلي وفي بالد آرام .كانت الكلمة تعني باألصل "أن تأتمن شخصا ً على شيء ما" .ھذا ھو
خالصة ما فعله الوكيل الظالم .قد تكون ھذه عبارة تھكمية بسبب اآلية  .13التغاير كان بين الخدام
األشرار الذين كان يستعدون لمستقبل مادي وشعب الملكوت الذين لم يستعدوا للمستقبل الروحي.
يسيون( يؤمنون بنعيم مادي في الحياة
◙ "يَ ْقبَلُونَ ُك ْم فِي ا ْل َمظَا ﱢل األَبَ ِديﱠ ِة" .كان اليھود ) ْالفَرﱢ ِ
األخرى )انظر أي 15 -14 :14؛ 27 -25 :19؛ مز 7 :11؛ 15 :17؛ 13 :140؛ أش 8 :25؛ دا
.(2 :12
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فاندايك -البستاني13 -10 :16 :
11
ْ
ْ
ْ
َ
ﱠ
ً
ُ
َ
ُ
َ
يل أَ ِم ٌ
" 10اَألَ ِم ُ
ير .فَإ ِ ْن ل ْم تَكونوا
ين أَيْضا ً فِي ال َكثِ
ير َوالظالِ ُم فِي القَلِ ِ
ين فِي ْالقَلِ ِ
يل ظالِ ٌم أيْضا فِي ال َكثِ ِ
ِ
12
ال ﱡ
ْطي ُك ْم َما
الظ ْل ِم فَ َم ْن يَأْتَ ِمنُ ُك ْم َعلَى ْال َحقﱢ؟ َوإِ ْن لَ ْم تَ ُكونُوا أُ َمنَا َء فِي َما ھُ َو لِ ْل َغي ِْر فَ َم ْن يُع ِ
أُ َمنَا َء فِي َم ِ
13
اح َد
ھُ َو لَ ُك ْم؟ الَ يَ ْق ِد ُر خَ ا ِد ٌم أَ ْن يَ ْخ ِد َم َسيﱢ َدي ِْن ألَنﱠهُ إِ ﱠما أَ ْن يُ ْب ِغ َ
اح َد َوي ُِحبﱠ اآلخَ َر أَوْ يُالَ ِز َم ْال َو ِ
ض ْال َو ِ
ال«".
َويَحْ تَقِ َر اآلخَ َر .الَ تَ ْق ِدرُونَ أَ ْن ت َْخ ِد ُموا ﷲَ َو ْال َم َ
" 10 :16ا ْلقَلِي ِل" .كانت ھذه تشير إلى الخدمة أو الغنى األرضيين .يكشف البشر شخصيتھم
الحقيقية من خالل خياراتھم وتصرفاتھم اليومية.
◙ "فِي ا ْل َكثِي ِر" .تُستخدم العبارة مرتين في ھذه اآلية .إنھا تشير إلى الغنى السماوي )انظر مت
.(34 -19 :6
" 11 :16إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى ،والتي يفترض أن تكون صحيحة من وجھة
نظر الكاتب أو ألجل أغراضه األدبية .يجب على المؤمنين أن يستخدموا أشياء ھذا العالم كي )(1
يساعدوا على مجيء الناس إلى معرفة المسيح و) (2يساعدوا المؤمنين.
◙ "يَأْتَ ِمنُ " .ھناك تالعب على الكلمات بين "أمين" ) ، pistosاآليات  (12 ،11 ،10و"يأتمن"
) ،pisteuōمستقبل مبني للمعلوم خبري(.
المؤمنون وكالء )انظر  1كور 5 -1 :4؛  1تي 7 :1؛  1بط  .(10 :4والسؤال ھو أي نوع من
الوكالء ھم ؟ )مت .(15 -13 :5
السؤال البالغي في اآلية  11يتوقع أن يكون جوابه سلبا ً )كما اآلية  .(12الناس الذين ال يعرفون ﷲ
ال يمكن أن يكونوا أمناء حتى في األمور الصغيرة .ھناك مغايرة غير صريحة في ھذا المثل وھي
القصد منه .الناس المتذاكون يمكنھم أن يصادقوا اآلخرين الذين يرشونھم كي يساعدونھم في ھذه
الحياة )اآلية  ،(4ولكن ليس لديھم أمل في الحياة التالية )" َمظَال أَبَ ِديﱠ ِة"(.
" 12 :16إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى .السؤال البالغي منفي .غير المؤمنين يكونون
غير أمناء في كل األشياء.
◙ "فِي َما ھ َُو لِ ْل َغ ْي ِر" .يرى كثير من المفسرين أن ھذه إشارة إلى ملكية ﷲ لكل األشياء.
المؤمنون وكالء على كل شيء وال يملكون أي شيء .ھذا يص ّح على اإلنجيل والموارد الدنيوية
العالمية.
ھ َو لَ ُك ْم" .ھناك تغاير في المخطوطات فيما يتعلق بالضمير ھنا .إن النص في UBS4
◙ " َما ُ
يعطي نسبة أرجحية عالية للضمير المخاطب "أنتم" )) (humeteronمؤكد ،انظر المخطوطات
 ،W،D،A،!،P75والفولغاتا ،والترجمات السريانية والقبطية واألرمينية(.
ولكن نصوص إلكترونية يونانية حديثة أخرى ،مثل طبعة  ،Nestlesالحادية والعشرين ،تحوي
ضمير المتكلم "نحن" )] ،hēmeteronأي أن النص يقول "ما ھو لنا"[ أي ما ھو لآلب وما ھو
لالبن ،انظر المخطوطتين  Bو .(Lالتأثير على المعنى ليس ذا قيمة كبيرة ،ولكنه يعطي الفرصة
لمناقشة كييف أن العھد الجديد كان يُنسخ ويبين سبب وجود اختالفات جزئية طفيفة مثل ھذه التي
تحدث في األناجيل .غالبا ً ما كان شخص يقرأ نصا ً يونانيا ً بينما يكون عدة آخرون يدونون ما يقرأ.
ولذلك فإن األصوات التي تبدو متشابھة كان غالبا ً ما يتم الخلط بينھا .لفظ ھذين الضميرين كان
متشابھا ً جداً ،ومن ھنا يأتي االختالف الطفيف .انظر الملحق 2.
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ن" .ال يستطيع المرء أن تكون لديه أولويتان )أي
" 13 :16الَ يَ ْق ِد ُر َخا ِد ٌم أَنْ يَ ْخ ِد َم َ
سيﱢ َد ْي ِ
الذات وﷲ( .على المرء أن يختار بين أمور ھذا العالم أو الكنوز الروحية )انظر مت 34 -19 :6؛
ال".
39 -34 :10؛  1يو " .(17 -15 :2الَ تَ ْق ِدرُونَ أَ ْن ت َْخ ِد ُموا ﷲَ َو ْال َم َ
ب" .كانت ھذه عبارة اصطالحية عبرية تُستخدم للمقارنة )تك 31 :29؛ تث
ض ....يُ ِح ﱠ
◙ "يُ ْب ِغ َ
15 :21؛ مال 3 -2 :1؛ لو 26 :14؛ 13 :16؛ يو 25 :12؛ رو  .(13 :9ﷲ وملكوته يجب أن
تكون لھما األولوية.
فاندايك -البستاني15 -14 :16 :
15
14
ُ
ْ
َ
ﱠ
ﱠ
ال لَھُ ْم» :أ ْنتُ ُم ال ِذينَ
ال فَا ْستَھْزَ أوا بِ ِه .فَقَ َ
" َو َكانَ ْالفَرﱢ ي ِسيﱡونَ أَيْضا ً يَ ْس َمعُونَ ھَ َذا ُكلهُ َوھُ ْم ُم ِحبﱡونَ لِل َم ِ
ْر ُ
اس ھُ َو ِرجْ سٌ قُ ﱠدا َم ﷲِ".
ف قُلُوبَ ُك ْم .إِ ﱠن ْال ُم ْستَ ْعلِ َي ِع ْن َد النﱠ ِ
تُبَرﱢ رُونَ أَ ْنفُ َس ُك ْم قُ ﱠدا َم النﱠ ِ
اس! َولَ ِك ﱠن ﷲَ يَع ِ
 .18 -14 :16قد تكو ھذه وحدة منفصلة في الفكر وقد أقحمھا لوقا من بين تعاليم يسوع في وقت
ما آخر .إنھا ترتبط بالمثل في اآليات  13 -1و .31 -19المسألة المركزية ھي الغنى الدنيوي
وأولوية الذات .انظر الموضوع الخاص" :الغنى" ،على 21. :12
ال" .ھذا موضوع موحد في األصحاح .16
َ " 14 :16و َكانَ ا ْلفَ ﱢر ِ
يس ﱡيونَ َ ،و ُھ ْم ُم ِح ﱡبونَ لِ ْل َم ِ
إنه يظھر أن التالميذ ورغم أنھم ھم المخاطبون في اآلية  ،1 :16إال أن الفريسيين على نفس
المقدار ھم الذين كانوا مستھدفين بھذه الحقيقة )انظر  (2 :15والمثل التالي )اآليات .(31 -19
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

ستَ ْھزَأُوا بِ ِه"
"فَا ْ
ستَ ْھزَأُوا بِ ِه"
"فَا ْ

المشتركة
البولسية

:
:

"ويَھزأُونَ بِ ِه"
"ويَستَ ْھ ِزئُونَ بِه"

ھذا فعل ماضي متصل مبني للمعلوم في األسلوب الخبري ،يتضمن ) (1عمالً متكرراً أو
ماض .إنه مركب من عبارة اصطالحية "يتشامخ بأنفه )ازدرا ًء(" ):23
) (2بداية عمل في زمن
ٍ
 .(35ھذه الكلمة نفسھا تُستخدم في السبعينية في مز 4 :2؛ 1 :21؛  .16 :34ھذا يمھّد السبيل أمام
المثل في اآليات  .31 -19لقد سمع الفريسيون تعاليم يسوع حول المال وفھموھا ،ولكنھم رفضوھا
على ضوء فھمھم التقليدي للمال على أنه عالمة على البركة اإللھية )انظر تث .(28
س" .يمكن أن يشير ھذا إما إلى تقديم
" 15 :16أَ ْنتُ ُم الﱠ ِذينَ تُبَ ﱢر ُرونَ أَ ْنفُ َ
س ُك ْم قُدﱠا َم النﱠا ِ
الصدقات العلني األسبوعي أو تقديم المال إلى الھيكل بغاية التباھي ولفت األنظار )مر -41 :12
 .(44غالبا ً ما يدون لوقا تعاليم يسوع حول ھذا النوع من البر الذاتي )29 :10؛ 15 :16؛ ،9 :18
 .(14وكانت ھذه مشكلة الفريسيين.
◙ "ﷲَ يَ ْع ِرفُ قُلُوبَ ُك ْم" .يجب أن نتذكر أن ﷲ يعرف الدوافع الكامنة في قلب البشر ،والتي تحدد
مالئمة أو عدم مالئمة كل عمل نقوم به ) 1صم 7 :2؛  1مل 39 :8؛  1أخ 9 :28؛  2أخ 30 :6؛
مز 9 :7؛ 21 :44؛ أم 11 :15؛ إر 20 :11؛ 12 :20؛ لو 15 :16؛ أع 24 :1؛ 8 :15؛ رو :8
.(27
س قُدﱠا َم ﷲِ" .ھا ھنا من جديد فكرة قلب األدوار
◙ "إِنﱠ ا ْل ُم ْ
س ھُ َو ِر ْج ٌ
ستَ ْعلِ َي ِع ْن َد النﱠا ِ
المدھشة .كان يُنظر إلى الفريسيين على أنھم أفضل األفضل ،ولكن ﷲ يحكم ويدين بمعيار مختلف
)مت  .(48 ،20 :5ﷲ نفسه ھو المقياس والكل مقصّرون وناقصون أمامه )رو  .(23 :3الخالص
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يجب أن يكون عطية النعمة ألن البشرية الساقطة ال يمكن أن تناله باالستحقاق )رو 31 -21 :3؛
غل  .(3لقد أ ّمن ﷲ طريقة لذلك من خالل المسيا؛ والجميع مرحب بھم من خالله ،ولكنھم يأبون أن
يأتوا.
◙
فاندايك -البستاني

:

س"
" ِر ْج ٌ

الحياة

:

س"
" ِر ْج ٌ

المشتركة
البولسية

:
:

س"
" ِر ْج ٌ
س"
" ِر ْج ٌ

ھذه الكلمة )بأشكالھا المختلفة( تدل في السبعينية على:
الوثنية )األصنام وعبادتھا(
-1
حدث أو شخص أخروي )دانيال(
-2
ً
وھنا ھي عبارة اصطالحية تدل على ما يجر البشرية الساقطة بعيدا عن الرب .إنھا الدنيوية
مقابل الروحانية .إنھا أولوية الحاضر مقابل األبدية .إنھا رغبة البشر في االستقالل عن ﷲ.
فاندايك -البستاني17 -16 :16 :
16
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
ْ
َصبُ نَف َسهُ
" َكانَ النﱠا ُموسُ َواألَ ْنبِيَا ُء إِلَى ي َ
اح ٍد يَغت ِ
ت ﷲِ َوكلﱡ َو ِ
ت يُبَش ُر بِ َملكو ِ
ُوحناَ .و ِمن ذلِكَ ال َوق ِ
17
وس".
إِلَ ْي ِهَ .ولَ ِك ﱠن ز ََو َ
ض أَ ْي َس ُر ِم ْن أَ ْن تَ ْسقُطَ نُ ْقطَةٌ َو ِ
اح َدةٌ ِمنَ النﱠا ُم ِ
ال ال ﱠس َما ِء َواألَرْ ِ
 .18 -16 :16كمفسر أشعر أني غير متأكد من معنى ھذه اآليات .إنھا تبدو غير مترابطة وخارج
مكانھا .أنا على يقين بأنھا أقوال يوسع ،ولكن لماذا اختار لوقا بأن يضعھا في ھذا السياق يبقى أمراً
غامضا ً بالنسبة لي .ھا ھنا مكان مناسب لتذكير المفسرين بأن النصوص الواضحة يجب أن تفسّر
نصوصا ً صعبة .إنه أمر غير مالئم أن نستخدم ھذه اآليات ،أو من أجل ذلك األمر األصحاح ،16
على أنه الدليل الكتابي الوحيد لتأييد أية عقيدة أو تطبيق .المعنى اإلجمالي لألصحاحات 16 -15
واضح ،ولكن يجب أال نح ّمل التفاصيل أكثر مما تحتمل من حيث العقيدة.
وس َواألَ ْنبِيَا ُء" .ھذان اثنان من أقسام القانون العبري .ولذلك ،فإن ھذه العبارة
" 16 :16النﱠا ُم ُ
تشير إلى كل العھد القديم كونه فاعالً بقوة )اآلية 29؛ 44 :24؛ مت 17 :5؛ 12 :7؛ 40 :22؛ أع
15 :13؛ .(23 :28
موضوع خاص :أقسام الكتاب المقدس العبري
 -Iالناموس )التوراة(
أ -التكوين
ب -الخروج
ج -الالويين
د -العدد
ھـ -التثنية
 -IIاألنبياء )(Nevi’im
أ -األنبياء السابقون
 -1يشوع
 -2قضاة
 -3صموئيل األول والثاني
 -4الملوك األول والثاني
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ب -األنبياء الالحقون
 -1أشعياء
 -2إرميا
 -3األنبياء االثني عشر
أ .ھوشع
ب .يوئيل
ج .عاموس
د .عوبديا
ھـ .يونان
و .ميخا
ز .ناحوم
ح .حبقوق
 -IIIالكتابات )(Kethubim
أ -كتب األعياد )(megelloth
 -1راعوث )يُقرأ في يوم الخمسين(
 -2نشيد األنشاد )يُقرأ في عيد الفصح(
 -3الجامعة )يُقرأ في عيد المظال(
 -4المراثي )يُقرأ في يوم إحياء ذكرى سقوط أورشليم(
 -5إستير )يُقرأ في أيام الفوريم(
ب -أسفار الحكمة
 -1أيوب
 -2المزامير
 -3األمثال
ج -الكتب التاريخية
 -1عزرا
 -2نحميا
 -3أخبار األيام
 -4دانيال
 -IVقسم الكتابات )الكتب( كان ال يزال موضع جدل بين قادة اليھود )جمنيه( في القرن األول
فيما يتعلق بتحديد الكتب التي يجب أن تُشمل في الكتاب المقدس العبري.
وحنﱠا" .كان يوحنا آخر أنبياء العھد القديم وأول كارز في الدھر الجديد )مت .(13 :11
◙ "إِلَى يُ َ
لقد كان الحد الفاصل الھوتيا ً وزمنيا ً دنيويا ً بين العھد القديم في موسى والعھد الجديد في المسيح.
ت ﷲِ" .المقصود بذلك التبشير بإنجيل ملكوت ﷲ كما نفھم ضمنا ً من الفعل
◙ "يُبَ ﱠ
ش ُر بِ َملَ ُكو ِ
اليوناني ) (euangelizōالذي يعني "يبشر" أي "يعلن النبأ السار" )18 :4؛  .(6 :9بخصوص
"ملكوت ﷲ" ،انظر الموضوع الخاص على .21 :4
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

سهُ إِلَ ْي ِه"
َص ُ
ب نَ ْف َ
اح ٍد يَ ْغت ِ
" ُك ﱡل َو ِ
ق َ
ول إِلَ ْي ِه"
ش ﱡ
اح ٍد يَ ُ
ط ِريقَهُ بِ ْ
" ُك ﱡل َو ِ
اجتِ َھا ٍد لِلد ُﱡخ ِ
" َ
إنسان يُجا ِھ ُد ليَد ُْخلَهُ قَس ًرا"
أخ َذ ُك ﱡل
ٍ
لوج إِليه"
"ك ﱞل يَجتَھ ُد في ال ُو ِ
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اح ٍد" فيھا غلو ،ولكنھا تشير إلى أولئك الذين يسمعون اإلنجيل.
" ُكلﱡ َو ِ
تشير ھذه إلى الحماس عند المنبوذين دينيا ً )الفعل حاضر متوسط خبري ]مجھول الصيغة معلوم
المعنى[( في قبول تعاليم يسوع مقابل موقف النفور والرفض لدى رؤساء الدين .ھذا القول ليسوع
يُستخدم بمعنى مختلف كليا ً في مت .12 :11
ربما ال يكون الفعل مبنيا ً للمتوسط بل مبنيا ً للمجھول ،في إشارة إلى أن أولئك الذين يسمعون
اإلنجيل يُحثّون بالروح )يحثّھم الروح القدس( ليتجاوبوا معه بالتوبة واإليمان.
تستخدم السبعينية ھذا الفعل نفسه بصيغة مبني للمجھول في تك  11 :33وقض  .7 :19ويمكن ـن
يستخدم بمعنى مبني للمجھول في مت 12. :11
 .17 :16مع أن يسوع يؤكد على أنه جاء يوم جديد بإعالن إنجيله إال أنه يؤ ّكد على رسوخ وثبات
وأبدية العھد القديم )مت  .(20 -17 :5لقد رفض يسوع التقليد الشفھي لليھود وتفسيراته )مت :5
 (48 -21بل وحتى غيّر بعض متطلبات العھد القديم )مر  ،19 :7نواميس الطعام؛ مت ،8 -7 :19
والطالق والزواج ثانية( ،وبذلك أظھر أعلوية شخصه ،حتى على الكتابات المقدسة.
◙
ٌ
َ
ْ
ٌ
ُ
فاندايك -البستاني
اح َدة"
" :نقطة َو ِ
الحياة
اح َدةٌ"
" :نُ ْقطَةٌ َو ِ
اح َدةٌ"
المشتركة
" :نُ ْقطَةٌ َو ِ
َ
واحدٌ"
:
البولسية
"خطﱞ ِ
كلمة ) (kepaiaتعني حرفيا ً "قرن" ،والتي تشير في ھذا السياق إلى النقاط أو الخطوط
الصغيرة التي تميز األحرف العبرية عن بعضھا )انظر مت  .(18 :5وتذكروا عموما ً كيف كان
يسوع يستخدم أسلوب الغلو .ھذا يعني على األرجح أن العھد القديم ھو إعالن ﷲ وھو يبقى كذلك.
إنه انعكاس دائم لشخص ومقصد ﷲ .بالتأكيد ال يعني ذلك أن التفاصيل الدقيقة في حفظ المتطلبات
الطقسية والعبادية في العھد القديم ھي مشيئة ﷲ لكل البشر .اآلية  16أكدت بدء يوم جديد من
االنفتاح والتوافر قد صارت في المسيح .أع  15تُظھر بوضوح أن اليونانيين )جمھور لوقا( ليسوا
مضطرين ألن يصيروا يھوداً ممارسين ليصبحوا مسيحيين .انظر نقاش بولس عن ھدف العھد
القديم في غل .(www.freebiblecommentary.org) 3
فاندايك -البستاني18 :16 :
ُ
ﱠ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
" ُكلﱡ َم ْن يُطَلﱢ ُ
َزَ
ق ا ْم َرأَتَهُ َويَتَ َز ﱠو ُج بِأخ َرى يَزنِيَ ،وكلﱡ َمن يَت ﱠو ُج بِ ُمطلق ٍة ِمن َرجُل يَزنِي".
ج بِأ ُ ْخ َرى يَ ْزنِي" .يجب فھم ھذا على ضوء السياق،
ُ " 18 :16ك ﱡل َمنْ يُطَلﱢ ُ
ق ا ْم َرأَتَهُ َويَتَ َز ﱠو ُ
كمثال عن محاولة رؤساء الدين اليھودي المراوغة والتحايل على الھدف الواضح من الناموس
الموسوي )اآليات  17 -16والمقطع في تث  ،(4 -1 :24بتفسيرات تقاليدھم التلمودية والربّانية
) ِھلﱢيل ،متحررة جداً و َش ّماي ،محافظة جداً(.
◙ "يَ ْزنِي" .ھل الزواج ثانية يعني أن المرء يرتكب زناً؟ ھل كان يسوع يناقش أقوال موسى
الموجودة في تث 4 -1 :24؟ لقد كتب موسى ھذا ليحمي المرأة المرفوضة المرذولة في أيامه،
والتي كانت عرضة لسوء المعاملة .السبب المالئم الذي أُعطي لحل الزواج كان السلوك الجنسي
غير المالئم )ش ّماي ،انظر مت  .(32 :5إذا ما ُعزلت امرأة فإن المجتمع كان يفترض أنھا نُبذت
بسبب الزنى )كانت تُوصم كزانية( .ھذا التفسير يؤكده وجود األفعال بصيغة المبني للمجھول )"ما
يجعلھا ترتكب الزنى"( التي نجدھا في مت  32 :5و.9 :19
لمزيد من المعلومات عن الطالق قم بزيارة الموقع
)(www.freebiblecommentary.org
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وانقر على "نصوص صعبة ومثيرة للجدل" ) Controversial and Difficult
 ،(Textsثم انقر على "البيت المسيحي" )) (Christian Homeدروس صوتية(.
فاندايك -البستاني31 -19 :16 :
ُ
ْ
ً
ﱢ
ُ
ان َغنِ ﱞي َو َكانَ يَ ْلبَسُ األرْ جُوانَ َوالبَ ﱠز َوھُ َو يَتَنَ ﱠع ُم ك ﱠل يَوْ ٍم ُمت ََرفھاَ .و َكانَ ِم ْس ِك ٌ
"َ »19كانَ إِ ْن َس ٌ
ين ا ْس ُمهُ
21
ْ
ت السﱠاقِ ِط ِم ْن َمائِ َد ِة ْال َغنِ ﱢي
ُوح َويَ ْشتَ ِھي أَ ْن يَ ْشبَ َع ِمنَ ْالفُتَا ِ
لِ َعازَ ُر الﱠ ِذي طُ ِر َح ِع ْن َد بَابِ ِه َمضْ رُوبا ً بِالقُ22ر ِ
ُوحهُ .فَ َماتَ ْال ِم ْس ِك ُ
ين َو َح َملَ ْتهُ ْال َمالَئِ َكةُ إِلَى ِحضْ ِن إِب َْرا ِھي َمَ .و َماتَ
ت ْال ِكالَبُ تَأْتِي َوت َْل َحسُ قُر َ
بَلْ َكانَ ِ
23
ْ
ْ
َ
ً
ب َو َرأى إِب َْرا ِھي َم ِم ْن بَ ِعي ٍد َولِ َعازَ َر فِي
اويَ ِة َوھُ َو فِي ال َع َذا ِ
ْال َغنِ ﱡي أَيْ24ضا َو ُدفِنَ فَ َرفَ َع َع ْينَ ْي ِه فِي الھَ ِ
ال :يَا أَبِي إِب َْرا ِھي ُم ارْ َح ْمنِي َوأَرْ ِسلْ لِ َعازَ َر لِيَبُ ﱠل طَ َرفَ إِصْ بَ ِع ِه بِ َما ٍء َويُبَرﱢ َد لِ َسانِي
ِحضْ نِ ِه فَنَادَى َوقَ َ
25
ْ
َ
ك
ال إِب َْرا ِھي ُم :يَا ا ْبنِي اذ ُكرْ أنﱠكَ ا ْستَوْ فَيْتَ َخي َْراتِكَ فِي َحيَاتِكَ َو َك َذلِ َ
ب .فَقَ َ
ألَنﱢي ُم َع ﱠذبٌ فِي ھَ َذا الل ِھي ِ
26
َظي َمةٌ قَ ْد أُ ْثبِت ْ
َت
لِ َعازَ ُر ْالبَالَيَاَ .واآلنَ ھُ َو يَتَ َع ﱠزى َوأَ ْنتَ تَتَ َع ﱠذبُ َ .وفَوْ َ
ق ھَ َذا ُكلﱢ ِه بَ ْينَنَا َوبَ ْينَ ُك ْم ھُ ﱠوةٌ ع ِ
27
ُور ِم ْن ھَھُنَا إِلَ ْي ُك ْم الَ يَ ْق ِدرُونَ َوالَ الﱠ ِذينَ ِم ْن ھُنَاكَ يَجْ تَا ُزونَ إِلَ ْينَا .فَقَا َل:
َحتﱠى إِ ﱠن الﱠ ِذينَ ي ُِري ُدونَ ْال ُعب َ
ت أَبِي 28ألَ ﱠن لِي خَ ْم َسةَ إِ ْخ َو ٍة َحتﱠى يَ ْشھَ َد لَھُ ْم لِ َك ْيالَ يَأْتُوا ھُ ْم أَيْضا ً
ت أَ ْن تُرْ ِسلَهُ إِلَى بَ ْي ِ
أَسْأَلُكَ إِذاً يَا أَبَ ِ
30
29
ال :الَ يَا أَبِي
ال لَهُ إِب َْرا ِھي ُمِ :ع ْن َدھُ ْم ُمو َسى َواألَ ْنبِيَا ُء .لِيَ ْس َمعُوا ِم ْنھُ ْم .فَقَ َ
ب ھَ َذا .قَ َ
ض ِع ْال َع َذا ِ
إِلَى َموْ ِ
31
َ
ال لَهُ :إِ ْن َكانُوا الَ يَ ْس َمعُونَ ِم ْن ُمو َسى
ت يَتُوبُونَ  .فَقَ َ
إِب َْرا ِھي َم .بَلْ إِ َذا َم َ
اح ٌد ِمنَ األ ْم َوا ِ
ضى إِلَ ْي ِھ ْم َو ِ
َ
ُص ﱢدقُونَ «".
تي َ
اح ٌد ِمنَ األ ْم َوا ِ
َواألَ ْنبِيَا ِء َوالَ إِ ْن قَا َم َو ِ
20

ي" .ھذا ھو المثل الخامس ضمن سلسلة من األمثال الواردة
◙َ " 31 -19 -16كانَ إِ ْن َ
سانٌ َغنِ ﱞ
في األصحاحين  15و .16إنه مثل في غاية الغرابة لألسباب التالية:
ليس فيه مقدمة
-1
ليس فيه تطبيق واضح
-2
يُذكر اسم شخص معين بشكل محدد
-3
على كل حال ،يتطلب السياق أن يُفسر على ضوء اآليات 8ب .13 -إنه مثل .ال يستطيع المرء أن
يُحمل التفاصيل ما ال تطيق حمله ليعطي المؤمنين إجابات الھوتية حول حالة الميت المتوسطة
المتحرر من الجسد أو وصف الجحيم )ألن النص يقول مثوى األموات ،وليس جھنم(.
غالبا ً ما يستھل لوقا األمثال باستخدام )) ،(tisانظر 11 :15؛  .(19 ،1 :16انظر التعليق
على .1 :16
ي" .التقليد الالتيني يسميه "موسر" ) (Divesوالتي ھي الكلمة الالتينية التي تعني
◙ "إِ ْن َ
سانٌ َغنِ ﱞ
"غني" .ھناك أسماء عديدة مختلفة تُعطى لھذا الرجل الغني نجدھا في أماكن جغرافية مختلفة
وفترات مختلفة )انظر كتاب ،A Textual Commentary on the Greek New Testamen
للكاتب  ،Metzger Bruceص.(166 -165 .
س األَ ْر ُجوانَ َوا ْلبَ ﱠز" .األرجوان كان صباغا ً باھظ الثمن يُشتق من المحار .كان ھذا
◙ " يَ ْلبَ ُ
الرجل غنيا ً جداً يرتدي ثيابا ً خارجية فاخرة وثيابا ً داخلية ناعمة .وكان غالبا ً ما يلبس ثيابه على ھذا
النحو )ماضي متصل مبني للمتوسط خبري(.
ار" ) ،(BDB 46والذي كان يعني "ﷲ
" 20 :16لِ َعا َز ُر" .كان ھذا ھو االسم العبري "الِ َعازَ َ
معيني" .كان ھذا تالعبا ً مقصوداً على الكلمات باستخدام ھذا االسم .ما من أحد يعين ھذا اإلنسان
الفقير البائس سوى ﷲ .ھذا جزء من الحبكة األدبية وليس شخصا ً حقيقيا ً.
ح" .ھذا فعل ماضي تام مبني للمجھول في األسلوب الخبري ،الذي يشير إلى االستجداء
◙ "طُ ِر َ
العادي .كان الفقراء والمرضى يستعطون دائما ً في األحياء الغنية أو األماكن العامة )أع .(2 :3

346

وح" .ھذا اسم فاعل تام مبني للمجھول من )) (helkosانظر السبعينية ،خر
◙ " َم ْ
ض ُروبًا بِا ْلقُ ُر ِ
11 ،10 ،9 :9؛ ال  .(18 :13ال بد أن لوقا قد الحظ ھذا التفصيل في المثل الذي يضربه يسوع.
شبَ َع" .ھذه ھي نفس العبارة المستخدمة مع االبن الضال عندما كان مع
شتَ ِھي أَنْ يَ ْ
" 21 :16يَ ْ
الخنازير في  .16 :15ھناك تشابه بين ھذين المثلين )انظر األفكار السياقية ،الفقرة ب.(3 ،
ي" .كان الناس جميعا ً في تلك الثقافة يأكلون بأيديھم.
ت ال ﱠ
◙ " ِمنَ ا ْلفُتَا ِ
ساقِ ِط ِمنْ َمائِ َد ِة ا ْل َغنِ ﱢ
وكانوا المترفون جداً يستخدمون خبزاً أبيض ليمسحوا به أيديھم ثم يرمونه على األرض )مت :15
.(27
ً
ُ
كلمة "فتات" ليست موجودة في النص اليوناني ولكن تفھم ضمنا من السياق .تظھر ھذه
الكلمة في الموازاة عند متى  27 :15ونجدھا في المخطوطات  .W،D،A،!2ولكنھا مفقودة في
المخطوطات .L،B،!*،p75
وحهُ" .تُظھر ھذه أن لعازر كان ضعيفا ً جداً لدرجة
ب تَأْ ِتي َوتَ ْل َح ُ
ت ا ْل ِكالَ ُ
س قُ ُر َ
◙ "بَ ْل َكانَ ِ
يعجز معھا عن أن يبعد عنه ھذه الحيوانات التي تتغذى بالقاذورات والجيف .لم تكن الكالب
حيوانات منزلية أليفة في ذلك الوقت وتلك الثقافة ،بل كالب شوارع مھجّنة.
 .22 :16الحظوا التغايرات في ھذه اآلية:
أحدھما لم يُدفن على ما يبدو )ويُفھم ذلك من المضمون( ،وأحدھما ُدفن بشكل مالئم
-1
أحدھما حملته المالئكة ،وأحدھما ال يُذكر انتقاله
-2
ً
األول مع إبراھيم في الفردوس ،والثاني في العذاب بعيدا عن إبراھيم
-3
الحظوا العناصر المشتركة:
كالھما يموت
-1
واع ومستيقظ
-2
كالھما ٍ
ال يُقال لنا في النص لماذا يُقبل الفقير ويُرفض الغني ،ولكن بالسياق األعم األمر مرتبط بالطريقة
التي استخدما فيھا الثروة )أو نقص الثروة لديھما( .حياتھما الروحية لم تكشفھا الظروف المادية
)تث  28مقابل أيوب ومز  .(73نقص اھتمام الرجل الغني بالفقراء أظھر أولوياته األنانية
الدنيوية.
يستطيع المرء أن يتعلم األولويات عند الناس الغربيين المعاصرين من خالل دفتر شيكاتھم
وجدول أعمالھم ومواعيدھم.
◙
فاندايك -البستاني

:

ض ِن إِ ْب َرا ِھي َم"
" ِح ْ

الحياة
ض ِن إِ ْب َرا ِھي َم"
ِ " :ح ْ
ِ " :جوا ِر إبراھي َم"
المشتركة
البولسية
ضان إِبراھيم"
" :أَ ْح ِ
ھذا مثل ،وليس مقطعا ً تعليميا ً عن السماء أو كيف يمكن للمرء أن يصل إلى ھناك .ھذا
المثل ال يقول شيئا ً عن السماء أو الجحيم .إنه يستخدم مفھوم العھد القديم لـ )(BDB 982) (sheol
أو مثوى األموات )المكان الذي يُحفظ فيه األموات والذي كان الربانيون يقولون أنه يُقسم إلى مكان
لألبرار يُدعى الفردوس " " paradiseومكان لألشرار يُدعى الجحيم ).(tartarus
حضن إبراھيم كان عبارة اصطالحية تدل على تنازل الطعام إلى جوار إبراھيم في وليمة.
ھذه إشارة إلى وليمة ترحيب باليھود في قسم األبرار في مثوى األموات )الفردوس.(43 :23 ،
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يم" .الھاوية " "Hadesكانت مرادفا ً لمثوى األموات "  " Sheolفي العھد
" 23 :16فِي َ
الج ِح ِ
القديم والتي كانت تشير إلى عالم األموات .لقد كانت متميزة عن جھنم "  ،" Gehennaھذه الكلمة
التي استخدمھا يسوع ليصف "العقاب األبدي" .كانت كلمة جھنم "  "Gehennaمركبة من كلمتين
عبريتين – ge " :وادي" و"ِ hennaھنﱡوم" -ترخيم من "أبناء ھنوم" ) 2مل 10 :23؛  2أخ :28
3؛ 6 :33؛ إر  .(31 :7كان ھذا ھو الوادي الواقع في جنوب أورشليم حيث كان يُعبد إله النار
الفينيقي )  ( BDB 574،Molechبتقديم األطفال كقرابين وأضاحي .كان اليھود قد حولوه إلى
مكب للنفايات .وكان ھذا متمايزاً عن "الھاوية" .ھذه الكلمة تُستخدم مرة واحدة فقط خارج أحاديث
يسوع )يع  .(6 :3انظر الموضوع الخاص" :أين ھم األموات؟" ،على .17 :3
ع ْينَ ْي ِه" .كان العھد القديم يستخدم الواقعية في لغة الوصف ،استناداً إلى الحواس
◙ " َرفَ َع َ
الخمس .ھذا النوع من اللغة الفينومينولوجية كان يعتمد على أساس أن ﷲ ھو في األعلى واألموات
في األرض )حيث ُدفنوا( .ليس ھذا ضد العلم ،ولكن سابق للعلم .سفر أنوخ األول  23 -22وعزرا
الرابع  78 -75 :7ھما توثيق يھودي بين العھدين عن االعتقاد بوجود القسم الذي يُسمى "مثوى
األموات" ) (Sheolقبل يوم الدينونة.
ب" .استخدم كثيرون ھذا المقطع ليؤكدوا أن ھناك عذاب لألشرار اآلن
◙ " َوھُ َو فِي ا ْل َع َذا ِ
)اآليات  ،(28 ،25حتى قبل يوم الدينونة )مت 46 -31 :25؛ رؤ  .(15 -4 :20ھناك بعض مقاطع
من العھد القديم تتكلم عن النار المرتبطة بمثوى األموات ) ،(Sheolولكن تذكروا أن ھذا مثل.
التفاصيل لم يُقصد بھا دائما ً نقل حقيقة عقائدية .من األفضل البحث عن الحقيقة المركزية ما لم يفسر
يسوع المثل على مستوى رمزي )مثل الترب أو الكرّامين األشرار( .ما من نص آخر في العھد
الجديد يعلّم ھكذا حقيقة.
ار َح ْمنِي" .بمعنى من المعاني كانت ھذه محاولة منه ليستخدم
" 24 :16يَا أَبِي إِ ْب َرا ِھي َمْ ،
يھوديته ليحصل على الحظوة .غالبا ً ما كان الھوت الربانيين يؤكد على االستحقاق بفضل كونھم
ذرية إبراھيم .وكان يُقال أن إبراھيم كان يحرس عالم العقاب حرصا ً منه على أال يدخل يھودي إليه.
س ْل لِ َعا َز َر" .ال يزال الغني يعتقد أن لعازر كان عبداً خادما ً ينفذ أوامره.
◙ "أَ ْر ِ
 .25 :16من جديد نجد قلب أدوار غير متوقع .ثروة الشاب الغني كان يُفترض أن تكون عالمة
على محبة ﷲ )تث .(28
 .26 :16تعبر ھذه اآلية عن األلم واالندھاش الذي سيشعر به كثيرون عندما يكتشفون من مع ﷲ
ومن ليس معه .تشير أيضا ً إلى ديمومة التقسيم عند الموت )"ثابت راسخ" ،حاضر تام مبني
للمجھول ]فاعله ﷲ[ خبري( .ليس من فرصة أخرى .بالتأكيد يسوع يوجه ھذا الكالم إلى الفريسيين
الذين كانوا على ثقة كبيرة بموقفھم الديني المزعوم مع ﷲ.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

" ُھ ﱠوةٌ ع َِظي َمةٌ"
" ُھ ﱠوةٌ ع َِظي َمةٌ"

ُ " :ھ ّو ِة عَميق ِة"
المشتركة
البولسية
ُ " :ھ ﱠوةٌ ع َِظي َمةٌ"
ھذه الكلمة ) (chasmaتُستخدم في السبعينية للداللة على حفرة عميقة )انظر  2صم :18
 ،17المكان الذي ُدفن فيه أبشالوم(.
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ھ ْم" .الحظوا أن ھؤالء اإلخوة لم
سى َواألَ ْن ِبيَا ُء ،لِيَ ْ
س َم ُعوا ِم ْن ُ
ِ " 29 -27 :16ع ْن َدھُ ْم ُمو َ
يدانوا بسبب ثروتھم ،بل بسبب رفضھم اإلعالن الكتابي ومطالبه في حياتھم اليومية )"ليسمعوا
منھم" ،أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم( .البشر مسؤولون روحيا ً عن النور الذي لديھم من اإلعالن
الطبيعي )مز 19؛ رو  (2 -1واإلعالن الخاص )مز 13 -7 :19؛ 119؛ مت 18 -17 :5؛ لو :12
48؛  2تيم .(17 -15 :3
28 :16
فاندايك -البستاني

:

ش َھ َد"
"ي َ ْ

الحياة

:

ش َھ َد"
"ي َ ْ

" :يُن ِذر"
المشتركة
ش َھ َد"
" :ي َ ْ
البولسية
ھذه كلمة مركبة من ) (diaو) ،(marturomaiما يشير إلى تحذير جدي خطير أو شھادة
جليلة )انظر السبعينية ،خر 10 :19؛ تث 26 :4؛ زك  .(7 :3الكلمة نفسھا ال تُستخدم في األناجيل
إال ھنا فقط ،ولكن يستخدمھا لوقا غالبا ً ليصف الشھادة المسيحية في أعمال الرسل )انظر 40 :2؛
25 :8؛ 42 :10؛ 5 :18؛ 24 ،23 ،21 :20؛ 11 :23؛ .(23 :28
ب ھ َذا" .في السياق يشير ھذا المكان إلى الھاوية ،وليس إلى جھنم
ض ِع ا ْل َع َذا ِ
◙ " َم ْو ِ
 .Gehennaإنه مكان حالي وليس مستقبلي .ھذا ھو المكان الوحيد في العھد الجديد الذي يتكلم عن
العذاب لألموات غير المؤمنين قبل يوم الدينونة .بما أن تفاصيل األمثال غالبا ً ما تكون مجرد جزء
من القصة ،فإن المرء ال يستطيع أن يستخدم األمثال كمصدر وحيد للعقائد الكتابية.
كلمة "عذاب" ھي استعارة من التعدين ،Harold K. Moulton .في كتابه Analytical
 Greek Lexicon Revised,لديه تعليق شيق على مصدر ھذه االستعارة:
"كاسم  ، lapis Lydius،وھو نوع من الحجارة المستخرجة من
ليديا ،وكان ھذا االسم يُطلق على كل سبيكة معدنية يُعتقد أن تلك
الحجارة محتواة فيھا ،ولذلك كانت تُستخدم في اختبار المعادن؛
ومن ھنا كان "تمحيص" أو "اختبار" الشخص ،خاصة بالتعذيب؛
في العھد الجديد تأتي بمعنى "عذاب"" ،تعذيب"" ،ألم شديد" ،مت
24 :4؛ لو .28 ،23 :16
كفعل ،تطبيق اختبار المعادن أو االختبار بمحك الذھب؛ وھذا يعني
"يختبر"" ،يتمحص"" ،يتفحص"" ،يجرّب" ،إما بالكلمات أو
ّ
"يعذب"" ،يبتلي"" ،يتعذب"،
التعذيب؛ في العھد الجديد" :يبلي"،
"يتألم" باألوبئة أو األمراض ،مت  ،29 ،6 :8وغيرھا؛ "يُھز"،
"يُخض" ،كما باألمواج ،مت ) "24 :14الصفحات .(67 -66
س َمعُوا" .ھذه جملة شرطية من الفئة الثالثة ،ما يشير إلى إمكانية أو احتمال حدوث
" 29 :16لِيَ ْ
عمل أو حادث ما.
" 30 :16يَتُوبُونَ " .الكلمة العبرية التي تُستخدم للتوبة تعني تغيير السلوك .والكلمة اليونانية
تعني تغيير الذھن .التوبة ھي استعداد للتغير .إنھا ال تعني توقفا ً كامالً مطلقا ً عن الخطية ،بل رغبة
بإنھائھا .كبشر ساقطين نحن نحيا ألنفسنا ،ولكن كمؤمنين نحيا  .التوبة واإليمان ھما متطلبات ﷲ
في العھد الجديد ألجل الخالص )انظر مر 15 :1؛ أع 19 ،16 :3؛  .(21 :20قال يسوع" :إِ ْن لَ ْم
تَتُوبُوا فَ َج ِمي ُع ُك ْم َك َذلِكَ تَ ْھلِ ُكونَ " )لو  .(5 ،3 :13التوبة ھي مشيئة ﷲ للبشرية الساقطة )حز :18
32 ،30 ،23؛  2بط  .(9 :3انظر الموضوع الخاص" :التوبة" ،على .3 :3
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س ّر سيادة ﷲ وإرادة اإلنسان الحرة يمكن إظھارھما بوضوح بالتوبة كمطلب للخالص.
ولكن أيضا ً إنھا عطية ﷲ )انظر أع 31 :5؛ 18 :11؛  2تيم  .(25 :2ھناك دائما ً مشادة في التقديم
الكتابي لمبادرة ﷲ بالنعمة وتجاوب البشر المطلوب .العھد الجديد ،كما العھد القديم ،فيه البنية "إن-
فعندھا" .ھناك عدة كلمات مستخدمة في العھد الجديد ترتبط بمفھوم التوبة .النص الكالسيكي نجده
في  2كور .11 -8 :7
الكلمات ھي:
"ألم" [lupe] ،اآليات  ،11 ،10 ،9والتي ھي محايدة معنوياً.
-1
"ندم" [metamelomai] ،اآليات  ،10 ،8والتي تعني "األلم بسبب أفعال ماضية
-2
سابقة" .تُستخدم مع يھوذا )مت  (3 :27وعيسو )عب .(18 -16 :12
"توبة" [metanoeō] ،اآليات  ،11 ،10 ،9والتي كانت تعني تغيير الذھنية،
-3
ً
ً
وشخصية جديدة ،وتوجھا جديدا في الحياة.
ليس األلم ھو الذي يميز التوبة ،بل االستعداد للتغيير والتناغم مع إرادة ﷲ.
 .31 :16ھناك جملتان شرطيتان في ھذه اآلية:
األولى ھي من الفئة األولى ،تشير إلى أن موسى واألنبياء يتكلمون.
-1
الثانية ھي من الفئة الثالثة ،وتشير إلى أن ھؤالء اإلخوة كان يجب أن يصغوا إلى
-2
إعالن ﷲ .ھذه ھي بالضبط من الفكرة من مثل الوكيل الظالم .ھؤالء اإلخوة لم
يفھموا الحاجة إلى عمل حاسم وفوري .إنھم محور التركيز في المثل.
لعازر الذي أُقيم من بين األموات لم يُقنع رؤساء الدين قساة القلوب في أورشليم .بل إن إقامته
حرضتھم أكثر على أن يخططوا لموت يسوع )انظر يو 46 :11؛  .(11 -9 :12األعجوبة ليست
الرد األوتوماتيكي على حاجة البشر الروحية )انظر مت 23 -21 :7؛ 24 :24؛ مر 22 :13؛ 2
تس 12 -9 :2؛ رؤ .(14 -13 :13
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
كيف ترتبط تقسيمات الفقرات في األصحاح بموضوع استخدام المال؟ )-1
-1
8أ؛ 8ب13 -؛ 18 -14؛ (31 -19
لماذا تكون الثروة خطيرة؟
-2
ما الحقيقة المركزية في المثل )اآليات 8 -1أ( و)(31 -9؟
-3
من المتكلم ومن المستمع في اآليتين 8أ و8ب؟
-4
ھل اآليات  31 -19ھي مثل أم رواية تاريخية؟ ولماذا؟
-5
ھل نستطيع أن نبني الھوتنا حول الحالة المتوسطة استناداً على تفاصيل
-6
ھذا المقطع؟ )اآليات .(31 -19
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لوقا  -األصحاح 17
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
إن أخطأ إليك
العثرة والمغفرة واإليمان
َ
أخوك
6 -1 :17
6 -1 :17
التواضع في
العبد والواجب
الخدمة
10 -7 :17
10 -7 :17
شفاء عشرة برص
شفاء العشرة البرص
19 -11 :17
19 -11 :17
متى يأتي ملكوت
متى يأتي ملكوت ﷲ ؟
ﷲ؟
37 -20 :17
37 -20 :17

المشتركة
الخطيئة والصفح
واإليمان
6 -1 :17
التواضع في الخدمة

البولسية
المعثرة واإلصالح
األخوي
6 -1 :17
واجب الخدمة والشكر

10 -7 :17
شفاء عشرة برص
19 -11 :17
مجيء ملكوت ﷲ

19 -7 :17
يوم ابن البشر
37 -20 :17

37 -20 :17

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني4 -1 :17 :
2
1
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
خَ
ْ
ْ
ق
اسطتِ ِه! ي ٌر لهُ لوْ ط ﱢو َ
" َوقَ َ
ال لِتَالَ ِمي ِذ ِه» :الَ يُ ْم ِك ُن إِال أن تَأتِ َي ال َعث َرات َول ِكن َوي ٌل لِل ِذي تَأتِي بِ َو ِ
َار3 .اِحْ ت َِر ُزوا ألَ ْنفُ ِس ُك ْمَ .وإِ ْن أَ ْخطَأ َ
ُعنُقُهُ بِ َح َج ِر َرح ًى َوطُ ِر َح فِي ْالبَحْ ِر ِم ْن 4أَ ْن يُ ْعثِ َر أَ َح َد ھَ ُؤالَ ِء الصﱢ غ ِ
ت
ت فِي ْاليَوْ ِم َو َر َج َع إِلَ ْيكَ َس ْب َع َمرﱠا ٍ
َاب فَا ْغفِرْ لَهَُ .وإِ ْن أَ ْخطَأ َ إِلَ ْيكَ َس ْب َع َمرﱠا ٍ
إِلَ ْيكَ أَ ُخوكَ فَ َوب ْﱢخهُ َوإِ ْن ت َ
فِي ْاليَوْ ِم قَائِالً :أَنَا تَائِبٌ فَا ْغفِرْ لَهُ«".
" 1 :17قَا َل لِتَالَ ِمي ِذ ِه" .يبقى السياق نفسه .يسوع يكلّم الفرّيسيين )2 :15؛  ،(14 :16ولكن في
ھذه اللحظة يخاطب التالميذ ثانية )1 :16؛ .(5 :17
عالم متمرد ساقط .استعدوا.
◙ "الَ يُ ْم ِكنُ " .إننا نعيش في ٍ
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◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

"ا ْل َعثَ َراتُ "
"ا ْل َعثَ َراتُ "

المشتركة
البولسية

:
:

النـاس في َ
الخطيئَ ِة"
"ما يوقِـ ُع
َ
"ال َمعاثِر"

الكلمة ھي ) ،(skandalonوالتي ھي في السبعينية ،مترجمة عن الكلمة العبرية ) BDB
" (430فخ/شرك" )يش 13 :23؛ قض 3 :2؛  ،(27 :8وتدل على وتد فخ مزود بطعم .ويمكن أن
تُفھم أيضا ً على أنھا "عائق عثرة" )انظر ال 14 :19؛  1صم 31 :25؛ مز .(165 :119
يعلّق ) The Anchor Bibleالمجلد 28أ ،ص (1138 .قائالً أنه بمرور الزمان صارت تعني
شخص على "االرتداد" أو "التخلي عن الوالء واإلخالص ) أو لكلمته المعلنة بيسوع(".
إكراهَ
ٍ
سطَتِ ِه" .ھذه نجد موازاتھا في متى  .18يسوع يخاطب التالميذ
◙ " َول ِكنْ َو ْي ٌل لِلﱠ ِذي تَأْتِي بِ َوا ِ
ّ
ويحذرھم )مت  .(10 -8 ،6 -4 :18يشير يسوع إلى كل من الفريسيين والمؤمنين الذين يخطئون.
المؤمنون الحقيقيون مسؤولون عن إخوتھم وأخواتھم في المسيح )انظر رو 13 :15 -1 :14؛ 1
كور 10 -8؛ غل .(4 -1 :6
ُ
بولس ،في  1كور  ،19 :11يؤكد حتى أن ھؤالء المعلّمين الكذبة وأتباعھم أظھروا على
ھذا النحو لكي يُعلن المؤمنون الحقيقيون بشكل واضح.
" 2 :17لَ ْو" .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى تؤ ّكد ،في ھذا السياق ،حتمية مجيء العثرات،
وأيضا ً الدينونة.
ى" .كان القمح يُطحن في العھد القديم بمطاحن يدوية ،تتألف عادة من حجر
◙ َ
"ح َج ِر َرح ً
مسطحة )انظر أي  (24 :41وأخرى ھي حجر للفرك تُمسك باليد )انظر قض  .(53 :9في زمن
العھد الجديد كان الطحن يجري باستخدام حجرين مستديرين ) 18إلى  20إنشا ً( .وكانت تُوضع فيھا
أوتاد خشبية بشكل يسمح للحجر العلوية بالدوران .وكان القمح المطحون يأخذ طريقه خارجا ً عبر
الحواف.
ربما كان يسوع يشير إلى زوج أضخم من الحجارة يديرھما رجالن )مت  (41 :24أو
حتى حجر أضخم بكثير تسحبھا حيوانات )انظر قض .(21 :16
ح فِي ا ْلبَ ْح ِر" .اليھود ،وكونھم نصف سكان البرية ،كانوا يخشون دائما ً من األجسام
◙ "طُ ِر َ
المائية الضخمة .وحتى أسطول سليمان كان يش ّغله فينيقيون ،وليس اليھود .كان الغرق مشھداً
فظيعا ً.
شدة التحذير مفاجئة مدھشة .وريما تكون ھذه:
طريقة إلظھار مدى أھمية ھؤالء المؤمنين بالنسبة إلى ﷲ
-1
طريقة لإلشارة إلى االرتداد أو التسبب في جعل ھؤالء المؤمنين الجدد ينكرون
-2
والدتھم الجديدة )انظر الموضوع الخاص على .(46 :6
ربما تكون ببساطة نوع من الغلو الشرقي ،وھذا أسلوب شائع جداً في تعاليم يسوع.
-3
ص َغا ِر" .ال تشير ھذه إلى األطفال ،بل إلى المؤمنين الجدد )انظر مت ،18
◙ "أَ َح َد ھ ُؤالَ ِء ال ﱢ
ورسالة إكليمندس األولى إلى كورنثوس ،الفصل .(46
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◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

"أَنْ يُ ْعثِ َر"
"أَنْ يَ ُكونَ َع ْث َرةً"

" :أنْ يوقِـ َع"
المشتركة
البولسية
" :أَنْ يُ ْعثِ َر"
ھذه ھي الكلمة ) ،(skandalizōوالتي كانت تعني حرفيا ً وتد قفص حيوانات فيه طعم
)يستخدم االسم منه في اآلية  .(1وصار يُستخدم استعاريا ً لإلشارة إلى ما يجعل شخصا ً ما يقع في
شرك اإلغواء ،أو إلى ما يعيق النمو الروحي واألخالقي للمرء ،أو سبب الخطيئة.
وغالبا ً ما يُستخدم لإلشارة إلى من يتھجّم على يسوع أو اإلنجيل )انظر مت 6 :11؛ 57 :13؛ 1
كور 23 :1؛ غل  ،(11 :5ولكن ھذا ال يتالءم مع سياق النص ھنا إن كان يسوع يخاطب المؤمنين.
ولكن لو كان المستمعون إلى يسوع ھم الفريسيين لكان ھذا الكالم صحيحا ً وفي محله.
إن كان المستمعون مؤمنين ،فإن ھذه تشير إلى الحياة التقوية والمغفرة )اآليات  .(4 -3يجب أن
تتميز الجماعة المسيحية باالنفتاح والصراحة والتقوى والمغفرة والشركة .المؤمنون المجروحون
ھم المشكلة األكبر ) 1كور  ،(12 :8في ذلك الوقت وحاليا ً.
3 :17
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

س ُك ْم"
"اِ ْحتَ ِر ُزوا ألَ ْنفُ ِ
س ُك ْم"
" ُخ ُذوا ا ْل ِح ْذ َر ألَ ْنفُ ِ
"كونوا على ح َذر"
اح َذروا إِ َذنْ "
" ْ

ھذا فعل أمر حاضر مبني للمعلوم ،وھو أم ٌر دائ ٌم على طول الزمان .على المؤمنين أن
ينتبھوا إلى تصرفاتھم وخياراتھم الشخصية )عب 1 :2؛  2بط  .(19 :1تقع علينا مسؤولية أن
نحافظ على إخوتنا )الضالين والمخلصين(.
غالبا ً ما يستخدم لوقا ھذه الكلمة حرفيا ً في كتاباته" ،اِحْ ت َِر ُزوا ألَ ْنفُ ِس ُك ْم" ) prosechete
) (heautoisانظر 1 :12؛ 3 :17؛ 34 :21؛ أع 35 :5؛  28 :20كما والفعل نفسه تماما ً في لوقا
.(46 :20
◙ "إِنْ  ....إِنْ " .ھذه جمل شرطية من الفئة الثالثة ،تدل على إمكانية أو احتمال حدوث عمل أو
فعل .يذھلني كم يتكلم الكتاب المقدس عن الغفران لآلخرين كدليل على حصولنا على المغفرة )مت
15 -14 ،12 :6؛ 35 -21 :18؛ لو .(38 :6
ك فَ َوبﱢ ْخهُ" .ھذا فعل أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم ،والذي يشير إلى
◙ "أَ ْخطَأ َ إِلَ ْي َك أَ ُخو َ
اإللحاح .يتوازى ھذا مع مت  18 -15 :18وتتم مناقشته في غل  .5 -1 :6كعائلة ﷲ ،نحن
مسؤولون أحدنا عن اآلخر.
َاب" .ھذا فعل مبني للمعلوم في األسلوب الخبري مع  ،eanالذي يشير إلى جملة شرطية
◙ "إِنْ ت َ
من الفئة الثالث .انظر الموضوع الخاص" :التوبة" ،على .3 :3

◙ "ا ْ
غفِ ْر لَهُ" .ھذا فعل أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم ،والذي يشير إلى اإللحاح .يجب على
المؤمنين أال يحملوا أي ضغينة أو كراھية نحو بعضھم البعض .المغفرة دائما ً تطھر قلب الطرفين.
ت فِي ا ْل َي ْو ِم" .ھذه جملة شرطية من الفئة الثالثة .يسأل
س ْب َع َم ﱠرا ٍ
َ " 4 :17وإِنْ أَ ْخطَأ َ إِلَ ْي َك َ
بطرس ھذا السؤال في الموازاة عند مت .22 -21 :18
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ب" .قد تعكس ھذه الكلمة الدالة على التوبة
ت فِي ا ْليَ ْو ِم قَائِالً :أَنَا تَا ِئ ٌ
س ْب َع َم ﱠرا ٍ
◙ " َر َج َع إِلَ ْي َك َ
في العھد القديم )" ،shubيرجع"( والكلمة اليونانية "يتوب" ) .(metanoeōالشركة واالستعادة ال
عالقة لھا بھا باألرقام ) 7 x 70سبعين مرة سبع مرات في مت  ،(22 -21 :18بل بموقف القبول،
والذي نجد مثال عنه في ﷲ السموح الغفور والمسيا الذي قدم نفسه ذبيحة عنا .على المؤمنين أن
يحاكوا محبة ومغفرة الثالوث القدوس ) 1يو .(16 :3
موضوع خاص :التوبة في العھد القديم:
ھذا المفھوم حاسم ولكن يصعب تحديده .معظمنا لديه تعريف للتوبة يأتي من تبنينا الطائفي.
ولكن في العادة ثمة تعريف الھوتي "محدد" مفروض على عدة كلمات عبرية )ويونانية( ال تحمل
ضمناً ،وبشكل محدد ،ھذا التعريف "المحدد" .يجب أن نتذكر أن ُكتاب العھد الجديد كانوا كلھم
مفكرين عبرانيين )ما عدا لوقا( ويستخدمون كلمات اللغة اليونانية الشائعة آنذاك ،لذا فاألفضل ھو
أن نبدأ بالكلمات العبرية نفسھا ،التي نجد فيھا كلمتين بشكل أساسي:
(BDB 636, KB 688) ،/(8 ،nhm -1
(BDB 996, KB 1427) ،"&: ،swb -2
الكلمة األولى ) ،(nhmوالتي يبدو أنھا كانت تعني أصالً "يأخذ نفسا ً عميقا ً" ،تُستخدم
بمعان عديدة.
ٍ
أ" -يستريح" أو "يُع ّزي" )مثال :تك 29 :5؛ 67 :24؛ 42 :27؛ 35 :37؛ :38
12؛ 12 :50؛ وتُستخدم غالبا ً مع األسماء ،انظر  2مل 14 :15؛  1أخ 19 :4؛ نح 1 :1؛ 7 :7؛
ناحوم (1:1
ب" -أحزن" )مثال :تك .(7 ،6 :6
ج" -ب ﱠد َل فكره" )مثال :خر 17 :13؛ 14 ،12 :32؛ عد (19 :23
د" -شفقة" )مثال :تث (36 :32
الحظوا أن كل ھذه الكلمات تشتمل على مشاعر عميقة .وفيما يلي المفتاح :المشاعر العميقة
التي تؤدي إلى التصرف .ھذا التغير في التصرف عادة ما يتم نحو أشخاص آخرين ،ولكنه أيضا ً
نحو ﷲ .إن ھذا التغير في الموقف والتصرف نحو ﷲ ھو الذي يؤثر على ھذه الكلمة فيعطيھا ھذا
الزخم الالھوتي في المعنى .ولكن يجب االنتباه ھنا .يُقال أن ﷲ "يأسف" )انظر تك 7 ،6 :6؛ خر
14 :32؛ قض 18 :2؛  1صم 35 ،11 :15؛ مز  ،(45 :106ولكن ھذا ال ينسأ عن األسف على
الخطيئة أو الخطأ ،بل طريقة أدبية إلظھار شفقة ﷲ وعنايته )انظر عد 19 :23؛  1صم 29 :15؛
مز 4 :110؛ إر 28 -27 :4؛ حز  .(14 :24ذلك ألن العقاب على الخطيئة والتمرد يُغفران إذا ما
تحول الخاطئ فعالً عن خطيئته واتجه نحو ﷲ.
ھذه الكلمة لھا مجال واسع من الدالالت .سياق النص حاسم لتحديد المعنى المقصود منھا.
الكلمة الثانية ) ،(swbتعني أن "ينعطف" )يتحول عن ،يستدير إلى الخلف ،يتحول إلى(.
إن كان صحيحا ً أن متطلبات العھد ھي "التوبة" و"اإليمان" )مثال مت 2 :3؛ 17 :4؛ مر ،4 :1
15؛ 17 :2؛ لو 8 ،3 :3؛ 32 :5؛ 5 ،3 :13؛ 7 :15؛  ،(3 :17فعندھا تشير الكلمة ) (nhmإلى
المشاعر المركزة القوية إلقرار المرء بخطيئته والتحول عنھا ،بينما كلمة ) (swbفتكون بمعنى
التحول عن الخطيئة والتحول إلى ﷲ )أحد األمثلة على ھذين العملين الروحيين نجده في عاموس
" ،11 -6 :4لم ترجعوا إلي" ]خمس مرات[ وعاموس " ،14 ،6 ،4 :5اطلبوا ...اطلبوا الرب...
اطلبوا الخير ال الشر"(.
أول مثال ھام عن قوة التوبة نجده عند ارتكاب دود للخطيئة مع بثشبع )انظر  2صم 12؛
مز  .(51 :32كانت ھناك تبعات مستمرة على داود ،وعائلته ،وإسرائيل ،ولكن داود استعاد الشركة
مع ﷲ .وحتى منسى الشرير يمكنه أن يتوب ويُغفر له )انظر  2أخ .(13 -12 :33
تواز في مز  .13 :90يجب أن يكون ھناك اعتراف
كال ھاتين الكلمتين تُستخدمان في
ٍ
بالخطيئة وتحول شخصي مقصود عنھا ،إضافة إلى رغبة في طلب ﷲ وبره )انظر أش -16 :1
 .(20التوبة لھا جانب معرفي ،جانب شخصي ،وجانب أخالقي .الجوانب الثالثة مطلوبة ،وذلك
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لبدء بعالقة جدية مع ﷲ وأيضا ً للحفاظ على العالقة الجديدة .مشاعر التوبة العميقة تتحول إلى
تكرس ثابت راسخ وألجل ﷲ.

◙ "ا ْ
غفِ ْر لَهُ" .ھذا فعل مستقبل مبني للمعلوم خبري مستخدم بمعنى أمر ماضي بسيط مبني
للمعلوم الوارد في اآلية .3
فاندايك -البستاني6 -5 :17 :
6
5
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ال الرﱠبﱡ » :لَوْ َكانَ لَك ْم إِي َم ٌ
ان ِمث ُل َحبﱠ ِة خَ رْ د ٍَل لَكنتُ ْم تَقولونَ
ال الرﱡ ُس ُل لِلرﱠبﱢ ِ » :ز ْد ِإي َمانَنَا« .فَقَ َ
" فَقَ َ
َر ِسي فِي ْالبَحْ ِر فَتُ ِطي ُع ُك ْم".
لِھَ ِذ ِه ْال ُج ﱠميْزَ ِة ا ْنقَلِ ِعي َوا ْنغ ِ
ِ " 5 :17ز ْد إِي َمانَنَا" .ھذا فعل آخر أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم يشير إلى اإللحاح .على
ضوء أقوال يسوع في اآليات  ،4 -1شعر االثنا عشر بحاجة إلى إيمان أكبر ليحققوا مثل ومتطلبات
العھد الجديد ،واإلنجيل ،والدھر التدبيري الجديد .وھذا ال يشير إلى اإليمان الذي يخلص ،بل إلى
اإليمان اليومي ،واإلخالص مع العمل مع الناس -مؤمنين وغير مؤمنين ،الذين ھم غير كاملين،
وعديمي الصبر ،وغالبا ً تعوزھم المحبة واالمتنان.
" 6 :17لَ ْو َكانَ لَ ُك ْم إِي َمانٌ " .العبارة االبتدائية لھذه الجملة الشرطية ھي من الفئة األولى،
والتي يُفترض أن تكون صحيحة ،ولكن العبارة الثانية تُستھل بصيغة تنكير ما يشير إلى فئة ثانية.
المضمون ھو أن يسوع يعرف أن لديھم إيمان ،ولكن ھل سيستخدمونه بشكل مالئم )أي العالقات
بين األشخاص(؟
◙ " ِم ْث ُل َحبﱠ ِة َخ ْردَل" .ھناك مصدر جيد عن معلومات سريعة ولكن دقيقة عن الحيوانات
والنباتات في الكتاب المقدس نجده في الكتاب الذي وضعته جمعيات الكتاب المقدس المتحدة
).(Helps For Translators: Fauna and Flora of the Bible
المقالة عن "الخردل" ) (sinapiھي في الصفحات  .146 -145الحبة التي يشير إليھا
يسوع ھي من ذلك النوع من نبات الخردل األسود الشائع االنتشار.
في الواقع إن حبة الخردل ليست ھي األصغر فعليا ً )اللون األرجواني الخفيف( ،بل كانت
مضرب مثل في فلسطين بسبب صغر حجمھا.
◙ "ا ْل ُج ﱠم ْي َز ِة" .ال نعرف بالضبط ما نوع ھذه الشجرة التي يشير إليھا يسوع .يستخدم لوقا اسم
ھذه األشجار التالية ذات الصلة ولكن المختلطة علينا غالبا ً في العھد الجديد:
 -1شجرة التوت ) -(sukaminosأصلھا من فارس .يُشار إليھا ھنا فقط في العھد الجديد
)في كتابه  ،Pictures Wordللكاتب  ،A. T. Robertsonالمجلد  ،2ص ،226 .يسميھا
بـ "التوت األسود"(
ْ -2ال ُج ﱠميْزَ ِة ) -(sukomoreaشجرة ضخمة )انظر لو 4 :19؛ يسميھا A. T.
 Robertsonبـ "التوت األبيض"(
يتطلب السياق أن يكون الحديث عن شجرة ضخمة مقابل حبة الخردل الصغيرة جداً.
والمعنى ھو أن اإليمان الضعيف يمكن أن يؤثر على األشياء الضخمة أو الكبيرة )الموازاة في متى
] [20 :17تورد كلمة جبل بدالً من شجرة(.
الھوتيا ً يجب التأكيد على أنه ليس مقدار اإليمان أو الحماسة أو التعھد وااللتزام الذي لدى
الشخص ،ھو الذي يسبب النتائج ،بل موضوع إيمانه .اإليمان البشري ليس ھو المفتاح ،بل اإليمان
بيسوع .يسوع ھو المصدر والنتيجة.
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سي فِي ا ْلبَ ْح ِر" .من الواضح أن ھذا مصطلح متسم بالغلو .فاألشجار ال يمكن
◙ "ا ْنقَلِ ِعي َوا ْن َغ ِر ِ
أن تُغرس في البحر .ھذه العبارة تعبر عن المستحيل ،وتشبه  .25 :18ولكن ما ھو مستحيل على
البشر ممكن عند ﷲ.
ھذان الفعالن كالھما أمر حاضر مبني للمجھول .اإليمان بالمسيح يشكل فارقا ً واضحا ً في
موقف المرء وحالته .في السياق ،محبة ھؤالء المؤمنين وعنايتھم ببعضھم البعض كانت أمراً
صعباً ،ولكن اإليمان بيسوع سيمكنھم من أن يحبوا بعضھم بعضا ً ويغفروا لبعضھم البعض.
فاندايك -البستاني10 -7 :17 :
8
ْ
َ
ْ
ً
ُ
ُ
"َ »7و َم ْن ِم ْن ُك ْم لَهُ َع ْب ٌد يَحْ ر ُ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
خَ
ُث أَوْ يَرْ عَى يَقو ُل لهُ إِذا َد َل ِمنَ ال َحق ِل :تقد ْم َس ِريعا َوات ِكئْ  .بَلْ أال يَقو ُل
لَهُ :أَ ْع ِد ْد َما أَتَ َع ﱠشى بِ ِه َوتَ َم ْنطَ ْق َو ْ
ب َوبَ ْع َد َذلِكَ تَأْ ُك ُل َوتَ ْش َربُ أَ ْنتَ 9 .فَھَلْ لِ َذلِكَ
اخ ِد ْمنِي َحتﱠى آ ُك َل َوأَ ْش َر َ
10
ْال َع ْب ِد فَضْ ٌل ألَن ﱠهُ فَ َع َل َما أُ ِم َر بِ ِه؟ الَ أَظُ ﱡنَ .ك َذلِكَ أَ ْنتُ ْم أَيْضا ً َمتَى فَ َع ْلتُ ْم ُك ﱠل َما أُ ِمرْ تُ ْم بِ ِه فَقُولُوا :إِنﱠنَا
َعبِي ٌد بَطﱠالُونَ  .ألَنﱠنَا إِنﱠ َما َع ِم ْلنَا َما َكانَ يَ ِجبُ َعلَ ْينَا«".
 .10 -7 :17ھذه وحدة أدبية جديدة كليّا ً .ھذا قول بالغ األھمية يذكرنا بأن كل أعمالنا وجھودنا ال
تستحق محبة ﷲ .ھذه حقيقة غالبا ً ما تُنسى ،وخاصة من قِبل العاملين في الكنيسة .ﷲ يسلك دائما ً
في النعمة والرحمة ،وليس كمكافأة على االستحقاق البشري .المؤمنين ھم عبيد تحولوا إلى أبناء.
يجب أن نحب بقية العائلة ونُعنى بھا.
 .7 :17ھناك سلسلة من األسئلة البالغية ھنا .ھذا أمر مألوف في تعليم يسوع في األناجيل
اإلزائية .الحظ ذلك في إنجيل لوقا49 :2 :؛ 34 ،23 -21 :5؛ 46 ،34 -32 :6؛ 26 -24 :7؛ :9
25؛ 7 -5 :11؛ 4 -2 :13؛ .8 -7 :18
اآلية  7سياقيا ً تتوقع جوابا ً بالنفي .وإن المخطوطة  Dحتى تضيف األداة .MĒ
 .8 :17يتوقع ھذا السؤال جوابا ً باإليجاب )استخدام .(ou
 .9 :17يتوقع ھذا السؤال جوابا ً بالنفي )استخدام .(MĒ
 .10 :17ھل يقول ھذا النص:
ً
أن العبد ،بعد يوم عمل طويل في الحقل ،يجب أن يذھب ويأكل أوال قبل أن يخدم
-1
وليمة سيده
أن عليه أن يجلس مع السيد ويأكل
-2
أن على السيد أن يخدمه )انظر  ،37 :12والتي ھي قلب أدوار درامي آخر يميز
-3
لوقا(
بالتأكيد ثمة غموض ھنا ،ولكن ھدف الفقرة واضح.
العكس من ھذا تماما ً نجده في  .37 :12غالبا ً ما يقارب األدب الشرقي الحقيقة بتقديم العكس.
المفسرون الغربيون المعاصرون غالبا ً ما تفوتھم الفروقات الھامة بين أشكال األدب الشرقي
والغربي .انظر الموضوع الخاص" :األدب الشرقي" ،على .50 :9
فاندايك -البستاني19 -11 :17 :
12
11
ْ
ْ
َاخ ٌل إِلَى قَرْ يَ ٍة ا ْستَقبَلَهُ
يلَ .وفِي َما ھُ َو د ِ
" َوفِي َذھَابِ ِه إِلَى أُو ُر َشلِي َم اجْ تَازَ فِي َو َس ِط السﱠا ِم َر ِة َوال َجلِ ِ
13
صوْ تَا ً قَائِلِين» :يَا يَسُو ُ
ع يَا ُم َعلﱢ ُم ارْ َح ْمنَا«14 .فَنَظَ َر
ص فَ َوقَفُوا ِم ْن بَ ِعي ٍد َو َرفَعُوا َ
َع َش َرةُ ِر َج ٍ
ال بُرْ ٍ
15
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
اح ٌد ِم ْنھُ ْم لَ ﱠما َرأى أنﱠهُ
َوقَ َ
ال لَھُ ُم» :ٱذھَبُوا َوأرُوا أ ْنفُ َس ُك ْم لِل َكھَنَ ِة«َ .وفِي َما ھُ ْم ُم ْنطَلِقُونَ طَھَرُوا .فَ َو ِ
ً 17
16
َ
اب
صوْ ٍ
َظ ٍيم َوخَ ﱠر َعلَى َوجْ ِھ ِه ِع ْن َد ِرجْ لَ ْي ِه َشا ِكراً لَهَُ .و َكانَ َسا ِم ِريّا .فَأ َج َ
ُشفِ َي َر َج َع يُ َمجﱢ ُد ﷲَ بِ َ
تع ِ
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18
يَسُو ُ
ْط َي َمجْ داً ِ ﱠ ِ َغ ْي ُر ھَ َذا
ْس ْال َع َش َرةُ قَ ْد طَھَرُوا؟ فَأ َ ْينَ التﱢ ْس َعةُ؟ أَلَ ْم ي َ
ع َوقَا َل» :أَلَي َ
ُوج ْد َم ْن يَرْ ِج ُع لِيُع ِ
19
ْ
ﱠ
ُ
ُ
ْ
صكَ «".
ض .إِي َمانُكَ خَ ل َ
س؟« ث ﱠم قَ َ
َري ِ
ب ال ِجن ِ
ْالغ ِ
ال لَهُ» :ق ْم َوا ْم ِ

 .19 -11 :17ھذا موضوع جديد.
شلِي َم" .تذكروا أننا في وحدة أدبية أكبر فريدة في إنجيل لوقا،
َ " 11 :17وفِي َذھَابِ ِه إِلَى أُو ُر َ
مبنية على بدء رحلة يسوع من الجليل إلى أورشليم ).(28 :19 -51 :9
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

يل"
اجتَازَ فِي َو ْ
" ْ
س ِط ال ﱠ
سا ِم َر ِة َوا ْل َجلِ ِ
يل"
س ِط ِم ْنطَقَت َِي ال ﱠ
" َم ﱠر فِي َو َ
سا ِم َر ِة َوا ْل َجلِ ِ

والجليل"
سا ِم َر ِة
المشتركة
َ " :م ﱠر بال ّ
ِ
والجليل"
سا ِم َر ِة
البولسية
" :جازَ ما بينَ ال ﱠ
َ
في المخطوطات ! ،B،و Lنجد "بينَ " أو "عبر" )أي dia ،مع االسم المجرور(.
يسوع يتحرك نحو الجنوب ،ولذلك فإن الجليل كان يرد أوالً في قائمة األماكن التي
-1
سيمر بھا
ً
في ھذا الوقت ،سيكون يسوع قد صار بعيدا نحو الجنوب أكثر من حدود الجليل
-2
والسامرة
ً
ً
ً
يسوع يتحرك نحو الشرق على طول الحدود ليأخذ طريقا تقليديا جنوبا نحو أورشليم
-3
ً
يؤكد ھذا من جديد رأيي في أن إنجيل لوقا ليس خاضعا باألساس إلى ترتيب وفق تسلسل زمني
كرونولوجي ،بل يسير وفق ترتيب الھوتي.
ص ،فَ َوقَفُوا ِمنْ بَ ِعي ٍد" .ھؤالء الناس المرضى
ستَ ْقبَلَهُ َع َ
" 12 :17ا ْ
ش َرةُ ِر َجال بُ ْر ٍ
)البرص( كانوا مضطرين ألن يعيشوا منعزلين ،في بيئات شعبية حيث تزول كل العوائق
االجتماعية العادية )انظر عد  .(3 -1 :5يبدو في ھذا السياق أن ھؤالء البُرص كانوا من اليھود
والسامريين .يؤكد الرّابّيون أن ھذا كان مرضا ً إلھيا ً سببه ﷲ وابتلى به الخطأة )انظر  2مل -25 :5
27؛ 5 :15؛  2أخ .(23 -16 :26
" 13 :17يَا ُم َعلﱢ ُم" .ھذه ھي الكلمة اليونانية ) .(epistatēsانظر التعليق على  .5 :5لقد كانت
لقبا ً يدل على االحترام .يصعب علينا أن نعرف إذا ما كانت تحمل أي مضامين الھوتية .كان لدى
ھؤالء الرجال أمل بأن يسوع يستطيع أن يساعدھم وسيفعل ذلك .ال بد أنھم قد سمعوا عنه.

ْ 14 :17
س ُك ْم لِ ْل َك َھنَ ِة" .كان على البرص أن يتصرفوا )اسم فاعل ماضي
"اذ َھبُوا َوأَ ُروا أَ ْنفُ َ
بسيط مبني للمجھول ]مجھول الصيغة معلوم المعنى[ مستخدم بمعنى أمر وأمر ماضي بسيط مبني
للمعلوم( بنا ًء على إيمانھم بأنھم بإعالن يسوع وكلمته كانوا قد تطھروا رغم أن بشرتھم كانت ال
تزال مصابة بالمرض )ال  14 :13و 2مل .(14 -8 :5
لعل ھذه كانت محاولة من يسوع ليشھدوا لكھنة أورشليم حتى قبل وصوله .وتظھر ھذه
أيضا ً أن يسوع قد حقق الناموس الموسوي بانتباھه إلى ھذه اإلجراءات الناموسية الالوية.
 .15 :17أبرص واحد فقط من الذين ُشفيوا عاد ليقدم الشكر ،كما كان الحال مع نعمان في  2مل
.15 :5
سا ِم ِريًّا" .يبدو أن ھذه تعليقا ً تحريريا ً من لوقا أو مصدره .الكراھية بين اليھود
َ " 16 :17و َكانَ َ
والسامريين بدأت بعد السبي اآلشوري لألسباط الشمالية العشر عام  722ق .م .السكان اليونانيون
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الذين جُلبوا الحقا ً تزوجوا من بقية السكان اليھود واعتبرھم اليھود اليھوذاويون نصف مھجنين دينيا ً
ورفضوا أن يكون لھم أي تواصل اجتماعي أو ديني معھم من أي نوع .استخدم يسوع ھذا التحيز
الشديد في مثلين مختلفين متكلما ً عن محبة ﷲ لكل البشر ) .(37 -25 :10وھذا السياق أيضا ً يتكلم
عن حاجة المؤمنين إلى أن يحبوا بعضھم بعضا ً وأن يغفروا لبعضھم البعض ).(6 -1 :17
صكَ" .ھذه البنية توازي اآلية ) 14اسم فاعل ماضي بسيط
ض ،إِي َمانُ َك َخلﱠ َ
" 19 :17قُ ْم َوا ْم ِ
مبني للمعلوم مستخدم بمعنى أمر وأمر حاضر متوسط ]مجھول الصيغة معلوم المعنى[(.
◙ الحظوا أن اإليمان ھو اليد تقتبل قدرة يسوع .إيمان الرجل لم يشفه؛ شفاه يسوع بفضل إيمانه
)50 ،9 :7؛ 48 :8؛ 19 :17؛ 42 :18؛ مر 34 :5؛ 72 :10؛ مت 29 ،22 :9؛ .(28 :15
الفعل تام مبني للمعلوم في األسلوب الخبري ما يدل على أن الذي ُشفي قد بقي .الفعل
) (sōzōھو كلمة مألوفة تُستخدم للخالص في العھد الجديد ،ولكنه يُستخدم ھنا بمعناه في العھد
القديم أي التحرير البدني )يع  .(15 :5بالتأكيد ھذا الرجل خلص جسديا ً وروحيا ً )إبھام مقصود( .يا
لھا من مأساة أن الشفاء الجسدي يؤدي إلى موت أبدي! مطلب الرجل وموقفه يظھران إيمانه
بيسوع .ولكن ماذا عن أولئك التسع اآلخرين الذين ُشفيوا؟
فاندايك -البستاني21 -20 :17 :
ْ
ْ
وت ﷲِ؟« أَ َجابَھُ ْم َوقَا َل» :الَ يَأتِي َملَ ُك ُ
"َ 20ولَ ﱠما َسأَلَهُ ْالفَرﱢ ي ِسيﱡونَ َ » :متَى يَأتِي َملَ ُك ُ
وت ﷲِ بِ ُم َراقَبَ ٍة َوالَ
يَقُولُونَ  :ھُ َو َذا ھَھُنَا أَوْ  :ھُ َو َذا ھُنَاكَ ألَ ْن ھَا َملَ ُك ُ
َاخلَ ُك ْم«".
وت ﷲِ د ِ
21

سيﱡون" .لقد كانوا وسط الجمع المحتشد الذي تبع يسوع .لقد كانوا
" 20 :17لَ ﱠما َ
سأَلَهُ ا ْلفَ ﱢري ِ
حاضرين في كل األوقات التي كان يسوع يعلّم فيھا ويصنع المعجزات.
يسيﱡون )انظر الموضوع الخاص على  .(17 :5كان ْالفَرﱢ ي ِسيﱡون
◙ " َمتَى يَأْتِي َملَ ُكوتُ ﷲِ"ْ .الفَرﱢ ِ
مھتمين بشكل خاص بالحياة األخرى ،في تمايز متضاد مع الصدوقيين )انظر الموضوع الخاص
على  ،(27 :20الذين كانوا ينكرونھا .وھذا مشابه لألسئلة التي طرحھا عدة تالميذ في مر .4 :14
يتفرد إنجيل لوقا في أنه يقسم نقاش يسوع األخروي إلى مقطعين منفصلين37 -20 :17 ،
واألصحاح  .21في كل من متى ومرقس ھذا المقطع األخروي ھو في أصحاح واحد )انظر مت
 24ومر  .(13ربما كرر يسوع ھذه التعاليم في أماكن مختلفة وأزمنة مختلفة .انظر الموضوع
الخاص" :ملكوت ﷲ" ،على .21 :4
ﷲ بِ ُم َراقَبَ ٍة" .ھذه كلمة طبية تدل على مراقبة لصيقة ألعراض المرض
◙ "الَ يَأْتِي َملَ ُكوتُ ِ
وتشخيصه.
تُستخدم ھنا بمعنى المراقبة المتأنية .يستخدمھا لوقا غالبا ً لإلشارة إلى الكتبة )انظر
الموضوع الخاص على  (21 :5والفريسيين الذين يراقبون يسوع ليمسكوا عليه أمراً يدينونه عليه
)انظر 7 :6؛ 1 :14؛ .(20 :20
َ " 21 :17والَ يَقُولُونَ  :ھُ َو َذا ھھُنَا ،أَ ْو :ھُ َو َذا ھُنَاكَ" .ھذه تستھل اآلية ) 23مت ،23 :24
 .(26المعنى الضمني ھو أن عودة يسوع ستُرى وتُعرف من قِبل الجميع )انظر اآلية 24؛ مت :24
.(27
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

َاخلَ ُك ْم"
" َملَ ُكوتُ ﷲِ د ِ
َاخلَ ُك ْم"
" َملَ ُكوتُ ﷲِ في د ِ
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المشتركة
البولسية

:
:

ھو في ُكم"
" َملكوتَ ﷲ َ
َاخلَ ُك ْم"
" َملَ ُكوتُ ﷲِ في د ِ

تُستخدم ھذه بالمعنى ) (1داخل كل واحد فيكم أو ) (2بينكم/في وسطكم )جمع( .في كتاب The
 ،Jerome Biblical Commentary, NTص ،150 .نجد ذكراً لالحتماالت الثالثة التي كانت
تعتقد بھا الكنيسة األولى:
 :إنجيل توما
َاخلَ ُك ْم
 -1في د ِ
ھيبوليتوس
أوريجانوس
أثناسيوس
أمبروسيوس
جيروم
بيد
 :أفرام
 -2في وسطكم
كيرلس اإلسكندري
ثيوفيالتس
 -3في متناول أيديكم  :ترتليان
كبريانوس
تشير ھذه إلى تجاوبھم بإيمان شخصي على يسوع ،ولذلك ،فإن الخيار  2و 3يالئمان ھذا
السياق أفضل ما يمكن .الخيار  1ال ينطبق على الفريسيين .يبدو أنه قول الھوتي من النوع
الـ"غنوسي/معرفي" .حضور يسوع الشخصي جلب الملكوت ،وعودته الشخصية سوف تكمله .إنه
ملك ﷲ في قلوب البشر اآلن والذي سيُكمل يوما ً ما على كل األرض .عندما يصلّي يسوع في صالة
الرب أن "لتكن مشيئته على األرض كما ھي في السماء" )انظر مت  ،(10 :6فإنه يصلّي ألجل أن
يأتي الملكوت .انظر الموضوع الخاص" :ملكوت ﷲ" ،على .21 :4
فاندايك -البستاني37 -22 :17 :
22
َ
َ
ان َوالَ تَ َروْ نَ .
احد
" َوقَ َ
ال لِلتﱠالَ ِمي ِذَ » :ستَأْتِي أَيﱠا ٌم فِيھَا تَ ْشتَھُونَ أ ْن تَ َروْ ا يَوْ ما ً َو ِ
اإل ْن َس ِ
24اً ِم ْن أي ِﱠام اب ِْن ِ
ق الﱠ ِذي يَ ْب ُر ُ
ق ِم ْن
َ 23ويَقُولُونَ لَ ُك ْم:ھُ َو َذا ھَھُنَا أَوْ  :ھُ َو َذا ھُنَاكَ  .الَ ت َْذھَبُوا َوالَ تَ ْتبَعُوا ألَنﱠهُ َك َما أَ ﱠن ْالبَرْ َ
َاحيَ ٍة تَحْ تَ ال ﱠس َما ِء َك َذلِكَ يَ ُك ُ
ان فِي يَوْ ِم ِهَ 25 .ولَ ِك ْن
ُضي ُء إِلَى ن ِ
َاحيَ ٍة تَحْ تَ ال ﱠس َما ِء ي ِ
ن ِ
ون أَيْضا ً اب ُْن ا ِإل ْن َس ِ
26
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
وح َك َذلِكَ يَ ُك ُ
ون أيْضا ً فِي أي ِﱠام
يَ ْنبَ ِغي أ ﱠوالً أ ْن يَتَألﱠ َم َكثِيراً َويُرْ فَ َ
ض ِم ْن ھَ َذا ال ِج ِ
يلَ .و َك َما َكانَ فِي أي ِﱠام نُ ٍ
27
ْ
ْ
ْ
ُزوجُونَ َويَتَ َز ﱠوجُونَ إِلَى اليَوْ ِم الﱠ ِذي فِي ِه َدخَ َل نُو ٌح الفُلكَ
انَ .كانُوا يَأْ ُكلُونَ َويَ ْش َربُونَ َوي ﱢ
اب ِْن ا ِإل ْن َس ِ
28
ْ
َو َجا َء ﱡ
الطوفَ ُ
وط َكانُوا يَأ ُكلُونَ َويَ ْش َربُونَ َويَ ْشتَرُونَ
ان َوأَ ْھلَكَ ْال َج ِمي َعَ .ك َذلِكَ أَيْضا ً َك َما َكانَ فِي أَي ِﱠام لُ ٍ
29
َويَبِيعُونَ َويَ ْغ ِرسُونَ َويَ ْبنُونَ َ .ولَ ِك ﱠن ْاليَوْ َم الﱠ ِذي فِي ِه خَ َر َج لُوطٌ ِم ْن َس ُدو َم أَ ْمطَ َر نَاراً َو ِكب ِْريتا ً ِمنَ
ون فِي ْاليَوْ ِم الﱠ ِذي فِي ِه ي ْ
ال ﱠس َما ِء فَأ َ ْھلَكَ ْال َج ِمي َع30 .ھَ َك َذا يَ ُك ُ
ان31 .فِي َذلِكَ ْاليَوْ ِم َم ْن َكانَ
ُظھَ ُر اب ُْن ا ِإل ْن َس ِ
ْ
َع
ت فَالَ يَ ْن ِزلْ لِيَأْ ُخ َذھَا َوالﱠ ِذي فِي ْال َح ْق ِل َك َذلِكَ الَ يَرْ ِج ْع إِلَى ْال َو َرا ِء.
ح َوأَ ْمتِ َعتُهُ فِي ْالبَ ْي ِ
32لَى السﱠط ِ
34
33
ك
ص نَ ْف َسهُ يُ ْھلِ ُكھَا َو َم ْن أَ ْھلَ َكھَا يُحْ يِيھَا .أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱠهُ فِي تِ ْل َ
اُ ْذ ُكرُوا ا ْم َرأَةَ لُ ٍ
ب أَ ْن يُخَ لﱢ َ
وط! َم ْن طَلَ َ
35
َان ت ْ
ك اآلخَ رُ .تَ ُك ُ
اح ُد َويُ ْت َر ُ
اللﱠ ْيلَ ِة يَ ُك ُ
َان َمعا ً فَتُ ْؤخَ ُذ
اح ٍد فَي ُْؤخَ ُذ ْال َو ِ
ش َو ِ
َط َحن ِ
ون ْاثنَت ِ
َان َعلَى فِ َراٍ 36
ون ْاثن ِ
37
ُ
اح ُد َويُ ْت َر ُ
ك األ ْخ َرى .يَ ُك ُ
اح َدةُ َوتُ ْت َر ُ
ك اآلخَ ُر« .فَأ َ َجابُوا َوقَالُوا لَهُ:
َان فِي ْال َح ْق ِل فَي ُْؤخَ ُذ ْال َو ِ
ْال َو ِ
ون ْاثن ِ
ال لَھُ ْمَ » :حي ُ
ْث تَ ُك ُ
ون ْال ُجثﱠةُ ھُنَاكَ تَجْ تَ ِم ُع النﱡسُو ُر«".
»أَ ْينَ يَا َربﱡ ؟« فَقَ َ
ن" .عبارة
ستَأْتِي أَيﱠا ٌم فِي َھا تَ ْ
شتَھُونَ أَنْ تَ َر ْوا يَ ْو ًما َوا ِحدًا ِمنْ أَيﱠ ِام ا ْب ِن ا ِإل ْن َ
َ " 22 :17
سا ِ
" َستَأْتِي أَيﱠا ٌم" يبدو أنھا تدل على أوقات التجارب والمحن واالضطھاد والمرض ،الخ .رغم مؤيدي
ما بعد األلفية )انظر كتاب  ، Views The Meaning of the Millennium, Fourمن تحرير
 (Robert Glouseقد أكدوا أن األشياء ستتحسن أكثر فأكثر وعندھا سيعود الرب ،إال أن الكتاب
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المقدس يبدو أنه يعلّم أن األمور ستزداد سوءاً شيئا ً فشيئا ً قبل عودة الرب )انظر دا 1 :12؛ رو :8
.(23 -18
ن" .تبدو ھذه تسمية شخصية ذاتية استخدمھا يسوع وھي تأتي من حز  1 :2ودا
◙ "ا ْبنُ ا ِإل ْن َ
سا ِ
 ،13 :7وتدل ضمنا ً على كل من صفات يسوع البشرية واإللھية كليھما .انظر التعليق األكمل على
 5 :6والموضوع الخاص على .24 :5
◙ " َوالَ تَ َر ْونَ " .يسوع يخاطب التالميذ في  .27 -22 :17ولذلك ،فال بد أن ھذه تشير إلى
المعنى:
 -1سوف يُقتلون ويعانون االضطھاد قبل عودته
 -2سيكون ھناك إرجاء أو تأجيل في "المجيء الثاني ) "Parousiaانظر  2تس (2
 -3سيأتي فجأة بدون عالمات مسبقة أو تحذير
لقد أقر يسوع بوضوح أنه لم يكن يعرف الوقت أو التاريخ الذي ستتم فيه عودته )انظر مت
 ،(36 :24ولكن ھذه العبارة تدل ضمنا ً على تأخير.
ھنَاكَ" .ھذه اآلية مرتبطة باآلية  ،24والتي
" 23 :17يَقُولُونَ لَ ُك ْم:ھُ َو َذا ھھُنَا! أَ ْو :ھُ َو َذا ُ
تطمئن المؤمنين إلى أن يسوع سوف يكون له مجيء علني ظاھر مرئي منظور لن يخفى على أي
من تالميذه.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

"الَ ت َْذ َھبُوا َوالَ تَ ْتبَ ُعوا"
"فَالَ ت َْذ َھبُوا َوالَ تَ ْتبَ ُعو ُھ ْم"

المشتركة
البولسية

:
:

"فال تَذھَبوا وال تَتبَعوا أحدًا"
س َع ْوا"
"فال ت َْذھَبوا؛ وال تَ ْ

ھذان الفعالن كالھما فعل مبني للمعلوم في األسلوب الخبري مستخدم بصيغة األمر .الماضي
البسيط االحتمالي الشرطي مع أداة النفي يعني "إياكم حتى وأن تبدأوا" .سوف لن يُختطف المؤمنون
إلى العالء في نوبة جنون في نھاية األزمنة أو في تأمل تعصبي في تجليات جسدية مزعومة.
 .24 :17ھذه اآلية نجد موازاتھا في مت  ،27 :24ولكن ال نجدھا في مر  .13إنھا تؤكد على أن
عودة يسوع ستكون مرئية منظورة وواضحة للجميع ،وليس مجيئا ً سرّيا ً .مت ) 41 -40 :24لو
وح"( ،وليس
 (27 :17في ھذا السياق يشير إلى أولئك الذين يُقتلون في الدينونة )" َك َما َكانَ فِي أَي ِﱠام نُ ٍ
مجموعة منتخبة مختارة من المؤمنين اليونانيين أو الكنيسة المنظورة.
ھناك تغاير في المخطوطات اليونانية يتعلق بخاتمة اآلية .بعض النصوص اليونانية القديمة
تحوي العبارة "في أيام ِه" )انظر المخطوطات ! ،W،L،A،والفولغاتا والترجمات السريانية( .ولكن
مخطوطات عديدة قديمة أخرى ال تحوي ھذه العبارة )المخطوطات  ،B،P75وبعض اإلصدارات
بالقبطية( ،نصيّا ً يستحيل أن نختار بين ھذه المخطوطات ،ولكن العبارة نجدھا فقط في العھد الجديد
وربما سببت االختالط عند الكتبة والنُسّاخ .القراء الغير معروفة أكثر ھي األصلية على األرجح.
انظر الملحق  .2ولكن بما أن الحال ھكذا مع ھذه االختالفات الجزئية الطفيفة غالباً ،إال أن الھدف
األساسي من المقطع ال يتأثر بأي خيار.
ض ِمنْ ھ َذا ا ْل ِجي ِل" .لقد أعلن يسوع
َ " 25 :17ول ِكنْ يَ ْنبَ ِغي أَ ﱠوالً أَنْ يَتَأَلﱠ َم َكثِي ًرا َويُ ْرفَ َ
رسالته عدة مرات إلى تالميذه )مت 21 :16؛ 23 -22 ،12 ،9 :17؛ 19 -18 :20؛ مر 31 :8؛
12 :9؛ لو 44 ،22 :9؛ 50 :12؛ 33 -32 :13؛  .(33 -32 :18المسيا المتألم كان غير متوقع
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من قِبل اليھود )انظر  1كور  .(23 :1ولكن مقاطع العھد القديم ،وأيضا ً العھد الجديد ،محددة
واضحة.
تك 15 :3
-1
مز 22؛ 22 :118
-2
أش 14 :8؛ 12 :53 -13 :52
-3
زك 10 :12
-4
لو 34 :2
-5
-6
مت 46 -42 :21
أع 23 :2
-7
◙ "ھ َذا ا ْل ِجي ِل" .استخدم يسوع ھذه العبارة لإلشارة إلى أولئك اليھود المقيمين في ذلك الحين في
فلسطين والذين سمعوه يتكلم ،ولكن لم يؤمنوا )انظر 31 :7؛ 41 :9؛ 29 :11؛ 8 :16؛ 25 :17؛
صتُهُ لَ ْم تَ ْقبَ ْلهُ" )يو  .(11 :1ھذه العبارة تُستخدم
صتِ ِه َجا َء َوخَا ﱠ
32 :21؛ أع " .(40 :2إِلَى خَ ا ﱠ
بطريقة تُعلن بوضوح أن الطريقة التي يتجاوب بھا الناس مع يسوع ھي التي تحدد مصيرھم .لقد
ُد ّشن الملكوت بتجسد يسوع وسوف يُكمل بعودته.
وح" .حياة نوح تُوصف في تك  .9 -6التركيز ھنا ھو على
َ " 26 :17و َك َما َكانَ ِفي أَيﱠ ِام نُ ٍ
استمرار النشاطات العادية المألوفة للحياة قبل الطوفان )اآليات 30 -27؛ مت  .(39 -3 :24ثماني
أشخاص فقط استعدوا لدينونة ﷲ القادمة اآلتية )انظر تك .(13 ،7 :7
" 29 -28 :17لُوطٌ" .حياة لوط التي عاشھا في سدوم يتم وصفھا في تك ،14 -13 ،5 :12
.19

" 30 :17ھ َك َذا يَ ُكونُ فِي ا ْليَ ْو ِم الﱠ ِذي فِي ِه يُ ْ
ن" .يؤكد ھذا السياق عدة أمور
ظ َھ ُر ا ْبنُ ا ِإل ْن َ
سا ِ
عن المجيء الثاني:
ً
ً
ً
أنه سيكون منظورا مرئيا وعلنيا )اآليات (24 ،23
-1
أنه سيكون ھناك حياة اجتماعية عادية )انظر اآلية (27
-2
أنه سيكون مفاجئا ً
-3
أنه سيكون غير متوقع
-4
ھذا اإلعالن نفسه يُوصف في مت 27 :16؛ 44 -29 :24؛  1كور 7 :1؛  1تس 18 -12 :4؛
 2تس 7 :1؛  1بط 7 :1؛ ورؤ 19 -15 :11؛ .21 -1 :19
 .32 -31 :17ھذا السياق فيه ثالثة أمثلة تؤكد أن المؤمنين يجب أال يكونوا مھتمين على نحو
غير مالئم بالممتلكات والحبائل الدنيوية .ھذه تُستخدم في سياقات أخرى مع تطبيقات أخرى .وھذا
يجعلني أعتقد أن يسوع استخدم نفس التعاليم في بيئات مختلفة وبطرق مختلفة .الثالثة الذين يُذكرون
ھنا ھم:
الشخص الذي على السطح )مت (17 :24
-1
ذاك الذي في الحقل
-2
المثال السلبي ھو الشخص الذي التفت إلى الوراء ،زوجة لوط )تك (26 :19
-3
يبدو األصحاح  24في متى وكأنه يدمج المشاكل التي ستكون حاضرة لدى المجيء الثاني مع
المشاكل المرتبطة بدمار أورشليم على يد القائد الروماني )اإلمبراطور فيما بعد( ،تيطس في
العام 70م .اآليات ) 32 -31انظر مت  (81 -17 :24قد تشير إلى دمار أورشليم بالمعنى أن
البعض أخذ بتحذيرات يسوع وھرب ،وكن اآلخرين لم يسلكوا كما يجب وقُتلوا.
مھما كان السياق )دمار أورشليم عام 70م .أم دمار أورشليم( فإن ھذا سياق يدل على مصير
غير المؤمنين الذي ال يكونوا مستعدين أو متوقعين أو مترقبين الحدث.
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سهُ يُ ْھلِ ُك َھا" .الكلمة "يخلّص/يحفظ" في بنية المبني
ص نَ ْف َ
َ " 33 :17منْ طَلَ َب أَنْ يُ َخلﱢ َ
للمتوسط تعني يحرز ،يكسب ،أو يجني .دعوة يسوع إلى التلمذة كانت دعوة إلى التخلي الشخصي
)انظر غل 20 :2؛  1يو  .(16 :3إنه قرار جذري بنكران الذات )انظر 24 :9؛ مت 39 :10؛ :16
25؛ مر 35 :8؛ يو .(25 :12
ْ
ً
ً
ُ
َ
الكلمة "نفس" ھي حرفيا ) ،(psucheتترجم غالبا بـ " نفس/روح" ،ولكنھا تشير إلى
الشخص بأكمله .انظر التعليق على .19 :12
نفس التعليم نجده في لو  24 :9ومت 39 -34 :10؛ 25 :16؛ مر 35 :8؛ يو ،25 :12
والتي تتناول موضوع الحاجة إلى تعھد والتزام أقصى ونھائي ليسوع وحده.
ك اللﱠ ْيلَ ِة" .تشير ھذه إلى ليلة رجوع الرب )اآلية .(30
" 34 :17فِي تِ ْل َ
ش" .العبارة االصطالحية اليونانية يمكن أن تعني رجالً وزوجته.
◙ "ا ْثنَا ِن َعلَى فِ َرا ٍ
 .35 -34 :17ھذان المثالن غالبا ً ما يُستخدمان كدليل نصّي على اختطاف سرّي للمؤمنين )من
قِبل التدبيريين قبل األلفي(.
ولكن في ھذا السياق ،يبدو أنھا تركز على فصل الضالين والمخلّصين عند المجيء الثاني،
على يد المالئكة )انظر مت 31 :24؛ مر  .(27 :13في ھذا السياق إنھا الدينونة التي تصيب غير
وح" ،انظر مت  .(41 -40 :24ال أعتقد أنه سيكون
المؤمنين وغير المستعدين )" َك َما َكانَ فِي أَي ِﱠام نُ ٍ
ھناك اختطاف سري بل باألحرى العودة المنظورة للرب ،وھذا يتوافق مع ما جاء في  1تس :4
18. -13
 .36 :17ال نجد اآلية  36في المخطوطات اليونانية الباكرة  ،L،B،A،!،p75أو  .Wإنھا تأتي
من مت  40 :24ويبدو أنه أقحمھا في ھذا المقطع الموازي كاتب/ناسخ الحقا ً .إن لجنة UBS4
تعتبر الحذف أمراً أكثر أرجحية وتعتبره أمراً مؤكداً.
 .37 :17لسنا متأكدين من المعنى الدقيق لھذا القول .من الواضح أن من سمعوا يسوع يتكلم فھموا
ما كان يعنيه .وھذه:
-1

ربما تكون لھا صلة بدمار أورشليم ،كما في اآليات 32 -31

-2

قد تكون مثالً عاما ً )مت (48 :24

قد تعني أن األموات روحيا ً يستنزلون )على أنفسھم( دينونة ﷲ
-3
ً
الكلمة "النسر" ) (aetosتُستخدم أيضا بطريقة مشابھة في مت  .28 :24خلفية العھد القديم
ھو أن الطيور الجارحة )النسور( تنجذب إلى المعارك والذبح )أي 30 -26 :39؛ حز 17 :39؛
حب  .(8 :1وھذا يدل ضمنا ً على مشھد الدينونة في نھاية األزمنة.
إن كان ھذا صحيحا ً فإن لوقا ،وكما الحال في مت  ،3 :24يشير إلى سقوط أورشليم
)اآليات  ،(35 -31وعندھا فإن كلمة "النسور" قد يشير إلى الجيش الروماني ،الذين كانوا يضعون
شعار النسر على راياتھم.
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
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-1
-2
-3
-4

ھل تم كتابة ھذا األصحاح بشكل أساسي للتالميذ أم للفريسيين؟
لماذا يكره اليھود السامريين؟
ھل المجيء الثاني سيكون بشكل متوقع أم مفاجئ ،مرئي أو سرّي؟
ھل يستخدم الكتاب المقدس كلمة "اختطاف"؟ عرّف المفھوم بكلماتك
الخاصة.
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لوقا  -األصحاح 18
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
َمثل األرملة
َمثَل األرملة وقاضي الظلم
والقاضي
8 -1 :18
8 -1 :18
َمثل الفريسي
َمثَل الفريسي والعشار
وجابي الضرائب
14 -9 :18
14 -9 :18
يسوع يبارك
يسوع يبارك األطفال
األطفال
17 -15 :18
17 -15 :18
َ
ماذا أعمل أل ِرث
الشاب الغني
الحياة األبدية؟
30 -18 :18
30 -18 :18
يسوع ينبئ بموته وقيامته يسوع ينبئ ثانية
بموته
34 -31 :18
34 -31 :18

المشتركة
َمثل األرملة
والقاضي
8 -1 :18
َمثل الفريسي وجابي
الضرائب
14 -9 :18
يسوع يبارك األطفال
17 -15 :18
الرجل الغني
30 -18 :18
يسوع ينبئ مرة ثالثة
بموته وقيامته
34 -31 :18

البولسية
ﷲ ينصف مختاريه
8 -1 :18
الفريسي والعشار
17 -9 :18
الفقر االختياري وخطر
الغنى
30 -18 :18
نبوة أخرى عن اآلالم
34 -31 :18
أعمى أريحا
43 -35 :18

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
أفكار سياقية:
ً
ُ
في األناجيل اإلزائية )متى مرقس ولوقا( ،غالبا ما توضّح تعاليم يسوع بأمثال.
أ-
األمثال ) mashalفي العھد القديم (BDB 605 II ،تأخذ عدة أشكال:
ب-
المثل )لو (23 :4
-1
القصة )لو  15و(16
-2
قصة رمزية )لو (15 -4 :8
-3
التشبيه )لو 21 ،19 :13؛ (6 :17
-4
المغايرة )لو 13 -5 :11؛ (8 -1 :18
-5
ج -ألجل دليل على تفسير األمثال انظر مقدمة األصحاح .8
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د -ھذا األصحاح يتعلق بالسؤال عن اإليمان الذي يخلّص:
 -1المثل األول ) ،(8 -1 :18ھل سيجد ابن اإلنسان اإليمان )إيمان صالة مثابر( عندما
يعود؟
 -2المثل الثاني ) ،(14 -9 :18النوع الخطأ من اإليمان )ذوي البر الذاتي( مقابل اإليمان
التائب )الخاطئ ،الع ّشار(.
 -3مثال مجازي ) ،(17 -15 :18يسوع واإليمان الذي مثل األطفال الذي بدونه ما من أحد
يستطيع أن يدخل إلى الملكوت
 -4مثال مجازي ) ،(30 -18 :18أولوية اإليمان )الغني ،الشاب ،الرئيس( .يسوع
والملكوت يجب أن يُعتبرا أوالً
 -5موت يسوع الكفاري ) (34 -31 :18ھو المفتاح إلى الحياة األبدية التي يتم اقتبالھا
باإليمان
 -6مثال نبوي ) (43 -38 :18عن العميان وقد تلقوا البصر )المادي والمعنوي( ،والذي
ھو عمل المسيا "المتألم" باإليمان )اآلية .(42
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني8 -1 :18 :
2
1
اض الَ
" َوقَا َل لَھُ ْم أَيْضا ً َمثَالً فِي أَنﱠهُ يَ ْنبَ ِغي أَ ْن ي َ
ُصلﱠى ُك ﱠل ِح ٍ
ين َوالَ يُ َم ﱠل قَائِالًَ » :كانَ فِي َم ِدينَ ٍة قَ ٍ
اف ﷲَ َوالَ يَھَابُ إِ ْن َسانا ًَ 3 .و َكانَ فِي تِ ْلكَ ْال َم ِدينَ ِة أَرْ َملَةٌَ .و َكان ْ
يَخَ ُ
ص ْفنِي ِم ْن
َت تَأْتِي إِلَ ْي ِه قَائِلَةً :أَ ْن ِ
4
ال ِفي نَ ْف ِس ِهَ :وإِ ْن ُك ْن ُ
ت الَ أَخَ ُ
اف ﷲَ َوالَ أَھَابُ
انَ .ولَ ِك ْن بَ ْع َد َذلِكَ قَ َ
خَ صْ ِميَ .و َكانَ الَ يَ َشا ُء إِلَى زَ َم ٍ
6
5
ْ
ُ
ال الرﱠبﱡ :
صفُھَا لِئَالﱠ تَأتِ َي دَائِما ً فَتَ ْق َم َعنِي«َ .وقَ َ
إِ ْن َسانا ً فَإِنﱢي ألَجْ ِل أَ ﱠن ھَ ِذ ِه األَرْ َملَةَ تُ ْز ِع ُجنِي أ ْن ِ
7
اضي ﱡ
ص ُ
ﱠار ِخينَ إِلَ ْي ِه نَھَاراً َولَ ْيالً َوھُ َو ُمتَ َمھﱢ ٌل
الظ ْل ِم .أَفَالَ يُ ْن ِ
»ٱ ْس َمعُوا َما يَقُو ُل قَ ِ
َاري ِه الص ِ
ف ﷲُ ُم ْخت ِ
8
اإلي َمانَ َعلَى
َعلَ ْي ِھ ْم؟ أَقُو ُل لَ ُك ْم إِنﱠهُ يُ ْن ِ
ان أَلَ َعلﱠهُ يَ ِج ُد ِ
اإل ْن َس ِ
صفُھُ ْم َس ِريعا ً! َولَ ِك ْن َمتَى َجا َء اب ُْن ِ
ض؟«".
األَرْ ِ
ضا َمثَالً" .ھذا مثل ِطباقي أو مغايرة على منوال ما نجد في لو -5 :11
َ " 1 :18وقَا َل لَھُ ْم أَ ْي ً
 .13إنھا قصة تعاكس تماما ً ماھية ﷲ حقا ً .ضمير الغائب ھنا يعود على التالميذ )1 :16؛ ،5 :17
37 ،22؛ .(37 :17
ن َوالَ يُ َم ﱠل" .الحظوا الكلمات اليونانية:
◙ "أَنﱠهُ يَ ْنبَ ِغي أَنْ يُ َ
صلﱠى ُك ﱠل ِحي ٍ
 ،deiالتي تعني "يجب" أو "من الضروري".
-1
ً
 ،pasفي صيغة ظرفية ھنا ) ،(pantoteوالتي تعني "دائما".
-2
ھذه العبارة ھي أمر بالمحافظة على الصالة وتشجيع على أال نقع في اإلحباط )انظر أف
 .(18 :6في مقاطع متوازية عديدة في كتابات بولس ،الصالة بمثابرة مرتبط بالشكر )انظر
فيل 6 :4؛ كول 3 :1؛ 2 :4؛  1تس .(18 -17 :5
الصالة ھي نظرة عالمية؛ الشكر ھو وقف؛ كالھما يمليان تصرفات المؤمنين نحو الناس
والظروف.
◙ "الَ يُ َم ﱠل" .الكلمة اليونانية ھي ) 2) (egkakeōكور 16 ،1 :4؛ غل 9 :6؛ أف 13 :3؛ 2
تس  ،(13 :3والتي ھي على األرجح نفسھا مثل ) ،(ekkakeōالتي تعني حرفيا ً "يستسلم لليأس"،
ولكن استعاريا ً أن يكون متردداً ضعيفاً ،أو متوانياً ،أو كسوالً.
سانًا" .لم يكن يبالي برأي ﷲ أو البشر .أحكامه
ﷲ َوالَ يَ َھ ُ
اب إِ ْن َ
ض الَ يَ َخافُ َ
 " 2 :18قَا ٍ
كانت تستند إلى اھتمام شخصي أو تفضيل شخصي.
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" 3 :18أَ ْر َملَةٌ" .من جديد يُظھر لنا لوقا اھتما يسوع وعنايته بأولئك الذين ال حول لھم وال قوة
أو المنبوذين اجتماعيا ً .األرامل كانوا غالبا ً ما يُستغلون في المجتمع اليھودي )انظر خر -21 :22
24؛ تث 18 :10؛  .(17 :24يتميز لوقا بإظھاره لتفاعل يسوع مع النساء واھتمامه ّ
بھن.
ص ِمي" .ھذه يمكن أن تعني "برّئني" أو "أنصفني" )اآليات  7و.(8
ص ْفنِي ِمنْ َخ ْ
◙ "أَ ْن ِ
ن" .ھذا ماضي متصل مبني للمعلوم في األسلوب الخبري،
َ " 4 :18و َكانَ الَ يَشَا ُء إِلَى َز َما ٍ
يشير إلى رفض القاضي المتواصل بأن ينصف األرملة أو يمنحھا حقھا.
◙ "ل ِكنْ بَ ْع َد ذلِكَ" .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى )انظر كتاب A Grammatical Aid to
 ،Testament the Greek Newللكاتب  ،Robert Nannaالمجلد  ،1ص ،(123 .ما يؤكد
حقيقية األقوال في اآلية .2
بمعنى من المعاني ،ھذه تشابه ما يرد في  .17 :15ھذا القاضي رأى رؤيا أو تجلت الرؤية
لديه؛ رجع إلى نفسه .وبدأ يدرك تبعات قراره.
" 5 :18تَ ْق َم َعنِي" .ھذه تعني حرفيا ً "يعتّم عين أحدھم" ) 1كور  .(27 :9وتُستخدم ھنا استعاريا ً
إلشارة إلى أحد ما أو شيء ما يزعج باستمرار.
ل ِ
" 7 :18أَفَالَ" .ھذا نفي مزدوج ،والذي كان وسيلة قوية للعبير عن المعنى "ال ،أبداً ،وال في أي
ظرف كان".
ً
أبانا السماوي ھو العكس تماما من ھذا القاضي الظالم المھمل األناني.
-1
التأجيل كان لغاية منفعية )الرقم الكامل للنخبة ،رو 25 :11؛ يو .(16 :10
-2
صا ِر ِخينَ إِلَ ْي ِه نَ َھا ًرا َولَ ْيالً" .تميز ھذه العبارة الصلوات المثابرة الملحة للنخبة )انظر
◙ "ال ﱠ
13 -9 :11؛ مت  .(12 -7 :7اإللحاح ال يغلب نفور ﷲ ورفضه االستجابة ،بل يُظھر الثقة
واإليمان.
◙ " ُم ْختَا ِري ِه" .ھذه طريقة العھد القديم لإلشارة إلى شعب ﷲ ،وخاصة كخدام له )أش 43 -42؛
.(7 :45 -28 :44
موضوع خاص :االختيار/التعيين السابق والحاجة إلى توازن الھوتي:
االختيار عقيدة رائعة .ولكنھا ليست دعوة إلى المحسوبية ،بل دعوة ليكونوا قناة ،أو أداة ،أو
وسيلة لفداء اآلخرين .في العھد القديم ،كان ھذا التعبير يُستخدم في المقام األول للخدمة؛ وفي العھد
الجديد يُستخدم بشكل أساسي للداللة على الخالص الذي ينشأ عن الخدمة .الكتاب المقدس ال يُوفّق
أبداً بين ما يبدو أنه تناقض بين سيادة ﷲ وإرادة اإلنسان الحرة ،بل يؤكدھما كليھما .وخير مثال
على الشد في الكتاب المقدس نجده في رومية  9عن اختيار ﷲ السيادي ورومية  10عن تجاوب
اإلنسان الذي البد منه ).(13 ،11 :10
المفتاح إلى الشد الالھوتي يمكن أن نجده في أفسس  .4 :1يسوع ھو رجل ﷲ المختار ومن
المحتمل أن الجميع مختارون فيه ) .(Karl Barthيسوع ھو "نعم" ﷲ لحاجة اإلنسان الساقط
) .(Karl Barthتساعدنا أفسس  4 :1أيضا ً على إيضاح المسألة بالتأكيد على أن الھدف من
التعيين السابق ھو ليس السماء ،بل القداسة )التشبﱡه بالمسيح( .غالبا ً ما ننجذب إلى منافع اإلنجيل
ونتجاھل المسؤوليات! إن دعوة ﷲ )االختيار( ھي لآلن وإلى األبد.
تأتي العقائد مترابطة مع حقائق أخرى ،وليس كحقائق مفردة غير مرتبطة بشيء .قياس
التمثيل الجيد سيكون كوكبة إزاء نجم منفرد .ﷲ يُص ّور الحقيقة بصور شرقية وليس غربية .يجب
أال نزيل الشد الذي ينشأ عن ثنائيات الحقائق العقائدية الجدلية )المفارقات(:
 -1التعيين السابق إزاء إرادة اإلنسان الحرة
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 -2ضمان المؤمنين إزاء الحاجة إلى المثابرة
 -3الخطيئة األصلية إزاء الخطيئة االختيارية
 -4الخلو من الخطيئة )الكمالية( إزاء تخفيف الخطايا
 -5التبرير والتقديس األولي والفوري إزاء التقديس المتدرج
 -6الحرية المسيحية إزاء المسؤولية المسيحية
 -7سمو ﷲ إزاء تأصﱡ ل ﷲ
 -8ﷲ الذي ال يمكن معرفته جوھريا ً إزاء ﷲ الذي يُعرف بالكتاب
 -9ملكوت ﷲ الحاضر إزاء التحقيق المستقبلي
 -10التوبة كعطية من ﷲ إزاء التوبة كتجاوب ميثاقي بشري ضروري
 -11يسوع كإله إزاء يسوع كإنسان
 -12يسوع كمسا ٍو لآلب إزاء يسوع كتابع لآلب
المفھوم الالھوتي لـ "العھد" يوحﱢد سيادة ﷲ )الذي يأخذ دائما ً المبادرة ويبدأ برنامج العمل(
وتجاوب المؤمن التائب اإللزامي األولي والمستمر عند اإلنسان .حاذروا السعي للبرھان الكتابي
ألحد جانبي المفارقة وانتقاص شأن اآلخر .وحاذروا تأكيد عقيدتكم المفضلة أو نظام الالھوت
المأثور لديكم.
صا ِر ِخينَ إِلَ ْي ِه نَ َھا ًرا َولَ ْيالً" .ھذه طريقة للتعبير عن العمل المستمر )أي دائما ً( .إن
◙ "ال ﱠ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الترتيب "نھارا وليال" يعكس مصطلحا يونانيا ،بينما العبارة في " ،37 :2ليال ونھارا" ،فتعكس
مصطلحا ً عبريا ً .لقد كان لوقا باحثا ً .لقد استخدم مصطلحات مصادره ،وإضافة إلى ذلك فقد كان
محرراً وجامعا ً وفي بعض األحيان كانت مصطلحاته الخاصة تصبح جزءاً من إنجيله )انظر أع :9
24؛ 31 :20؛ .(7 :26
علَ ْي ِھ ْم" .ھذا ھو ثاني األسئلة البالغية في اآلية  7والذي يغاير بين ﷲ وموقف
◙ "ھُ َو ُمتَ َم ﱢھ ٌل َ
ھذا القاضي الشرير .السؤال األول يُتوقع أن يكون جوابه باإليجاب وھذا ،السؤال الثاني ،يُتوقع أن
يكون جوابه بالنفي.
الكلمة اليونانية "يمھل" ) ،makrothumeōأي يرجئ غضبه( غامضة وقد تعني أحد
األمرين:
يعين مختاريه المثابرين على أن ينموا في اإليمان
-1
يفسح مزيداً من الوقت لألشرار ليتوبوا )انظر رو 4 :2؛  2بط (9 :3
-2
ھناك ترجمة تضيف في الھامش العبارة "ومع ذلك فھو طويل األناة عليھم" ،ما يشير
-3
إلى صبر ﷲ على الخطأة.
 .8 :18ھذه خاتمة مفاجئة في ھذا المثل .يبدو أنھا ليست متعلقة بالقصة .عودة يسوع ستكن ھي
آلية إحقاق ﷲ للعدل مختاريه )رؤ .(11 -9 :6
ً
ما الذي يعنيه إذاً وجود حرف الجر ) (1) :(en tacheiفجأة أو ) (2سريعا؟ ھل ھذا مثل
مغايرة أم مثل عن حوافز ودوافع مختلفة ألجل إصدار حكم قضائي ُمرجأ؟ يجزم الكثير من
المفسرين على أن إنجيل لوقا يفترض مجيئا ً ثانيا ً مؤجالً ويحاول أن يعد الجمھور اليوناني لھذا
التطور المفاجئ )خر 48 -35 :12؛ .(30 -22 :12
كقاض .كلمة "ابن
ن" .ھذا تأكيد على المجيء األخروي للمسيا
◙ " َمتَى َجا َء ا ْبنُ ا ِإل ْن َ
سا ِ
ٍ
اإلنسان" مستمدة بشكل أساسي من حز  1 :2ودا  ،13 :7حيث تجمع الصفات البشرية واإللھية.
انظر الموضوع الخاص على .22 :17
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ض" .يركز العھد الجديد على العودة المادية الجسدية ليسوع
◙ "أَلَ َعلﱠهُ يَ ِج ُد ا ِإلي َمانَ َعلَى األَ ْر ِ
المسيح .ولكنه ال يخبرنا متى أو كيف .إنه يخبرنا أن نكون منشغلين بشكل فعال في عمل الملكوت
وأن نكون مستعدين لحظة بلحظة لمجيء المسيح.
يبدو أن ھذه العبارة تعكس ھذه النصيحة المزدوجة.
"اإليمان" فيه أداة تعريف .وھذا:
اإليمان بأن ﷲ سيجيب صلواتھم إذ يطلبون العون )اآلية  .(7الجواب األفضل
-1
ً
ھو بإرسال ابنه عائدا إلى العالم للمرة الثانية ليُس ّوي كل األمور ويضعھا في
نصابه الصحيح كما وعد.
-2

 ،M. R. Vincentفي كتابه  ،Word Studiesص ،204 .يعتبر ) (kaiبمعنى
"ال يزال" )انظر يو 30 :9؛  ،(32 :16والذي يدل ضمنا ً ليس على مغايرة
مباشرة للقاضي الشرير ،بل يفسر تمھل ﷲ وتوانيه في االستجابة على مختاريه
)تطور اإليمان(.

-3

يعتقد  ،Kenneth E. Baileyفي كتابه  ،Through Peasant Eyesص.
 ،141 -127أن ھذا مرتبط بحدث أسبوع اآلالم الذي ھو على وشك أن يحدث،
والموصوف في اآليات  .34 -31ھؤالء التالميذ سوف يحتاجون إلى صالة مثابرة
مستمرة ملحة وإيمان متطور سريعا ً.

-4

ھذا إيمان بالمسيح أو المسيحية.

لعل التركيز ھو على ما يصلّي المؤمنون ألجله .ھل يطلبون ﷲ دائما ً ألجل أمور شخصية أم
ألجل أمور الملكوت؟ إن كان ألمور شخصية ،فإن المؤمنين عندئذ يكونون مثل قاضي الظلم
ذاك أكثر من أن يكونوا أناسا ً يريدون أن يعترفوا أو يقرّوا باإليمان.
فاندايك -البستاني14 -9 :18 :
10
9
ْ
ْ
َ
ْ
ص ِعدَا إِلَى الھَ ْي َك ِل
ال لِقَوْ ٍم َواثِقِينَ بِأ َ ْنفُ ِس ِھ ْم أَنﱠھُ ْم أب َْرا ٌر َويَحْ تَقِرُونَ
َان َ
" َوقَ َ
اآلخَرينَ ھَ َذا ال َمثَ َل» :إِن َسان ِ
ِ
11
ك
ُصلﱢي فِي نَ ْف ِس ِه ھَ َك َذا :اَللﱠھُ ﱠم أَنَا أَ ْش ُك ُر َ
ﱢيس ﱡي فَ َوقَفَ ي َ
لِي َ
يس ﱞي َواآل َخ ُر َع ﱠشارٌ .أَ ﱠما ْالفَر ِ
اح ٌد فَرﱢ ِ
ُصلﱢيَا َو ِ
12
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ﱠ
اطفِينَ الظالِ ِمينَ ﱡ
أَنﱢي لَس ُ
ار .أصُو ُم َم ﱠرتَي ِْن فِي
اس الخَ ِ
ْت ِمث َل بَاقِي الن ﱠ ِ
الزنَا ِة َوالَ ِمث َل ھَ َذا ال َع ﱠش ِ
13
ُ
ُوع َوأُ َع ﱢش ُر ُك ﱠل َما أَ ْقتَنِي ِهَ .وأَ ﱠما ْال َع ﱠشا ُر فَ َوقَفَ ِم ْن بَ ِعي ٍد الَ يَ َشا ُء أَ ْن يَرْ فَ َع َع ْينَ ْي ِه نَحْ َو ال ﱠس َما ِء بَلْ
األ ْسب ِ
14
ك
َاط َئ .أَقُو ُل لَ ُك ْم إِ ﱠن ھَ َذا نَزَ َل إِلَى بَ ْيتِ ِه ُمبَرﱠراً ُدونَ َذا َ
قَ َر َع َعلَى َ
ص ْد ِر ِه قَائِالً :اللھُ ﱠم ارْ َح ْمنِي أَنَا ْالخ ِ
ْ
ْ
ض ُع نَف َسهُ يَرْ تَفِ ُع«".
ض ُع َو َم ْن يَ َ
ألَ ﱠن ُك ﱠل َم ْن يَرْ فَ ُع نَف َسهُ يَتﱠ ِ
َ " 9 :18وقَا َل ھ َذا ا ْل َمثَل" .ھذا ھو المثل الثاني عن اإللحاح في الصالة.
◙ "لِقَ ْو ٍم" .األمثال موجھة إلى الفريسيين والتالميذ في األصحاحات  ،17 -15ولكن ھنا إلى
"قوم" )أي ،الجموع ،الحظوا أيضا ً 3 :15؛  .(11 :19يدل السياق ضمنا ً على أن المخاطبين ھم
الفريسيون ) .(15 -14 :16األمثال تُروى دائما ً في بيئات عامة علنية .وھي إما أن توضح حقيقة أو
تخفي حقيقة ،اعتماداً على قلب المستمع.
ھ ْم أَ ْب َرا ٌر" .الكلمة "واثقين" ھي اسم فاعل تام مبني للمعلوم من كلمة
س ِھ ْم أَنﱠ ُ
◙ " َواثِقِينَ بِأَ ْنفُ ِ
) ،(peithōوالتي تُترجم في العھد الجديد بمعنى "يقتنع"" ،يثق" ،أو "يكون متأكداً" .يخاطب يسوع
ھؤالء اليھود )وكل الناس( الذين يعتقدون أنھم أبرار أمام ﷲ استناداً إلى نسبھم ،ومواقفھم،
وتصرفاتھم .اليھود في أيام المسيح كانوا يعتبرون ) (1الصالة )انظر مت  ،(6 -4 :6و) (2الصدقة
)انظر مت  ،(4 -2 :6و) (3الصيام )انظر مت  (18 -16 :6على أنھا أعمال تأتي لھم بالبر
الشخصي) انظر مت .(1 :6
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قاض لم يؤمن با أو يھاب .ھذا المثل يتناول أولئك
المثل السابق كان يتناول موضوع
ٍ
ّ
الذين يبدون من الخارج أو ظاھراً مؤمنين ويھابون ﷲ ،ولكنھم في حقيقة األمر يتكلون على
صالحھم وإنجازاتھم .لقد كانوا يشعرون أن ﷲ مدين لھم.
كانوا يتوقعون أن يتم التعويض لھم كليا ً عن أعمال برّھم )الصدقة ،والصوم ،والصالة،
وأيضا ً حفظھم لقوانين التقليد الشفھي للشيوخ(.
لعل البر الذاتي من أخطر خطايا الناس "المتدينين" )انظر 29 :10؛ 15 :16؛ ،9 :18
.(14

َ
اآلخ ِرينَ " .الكلمة اليونانية ) (exoutheneōيستخدمھا لوقا فقط )9 :18؛
َ " 9 :18ويَ ْحتَقِ ُرونَ
11 :23؛ أع ] 11 :4السبعينية[( وبولس )رو 10 ،3 :14؛  1كور 28 :1؛ 4 :6؛ 11 :16؛ 2
كور 10 :10؛ غل 14 :4؛  1تس  .(20 :5ھذا الموقف اإلداني ھو المشكلة الرئيسية عند
الناموسيين ،الناس المتدينين .ﷲ طويل أناة ،ولكن غالبا ً أولئك الذين يدعون أنھم يعرفونه وينتمون
إليه ھم على العكس تماما ً.
كلمة "اآلخرين" تعني حرفيا ً "البقية" ،والتي تشير إلى موقف الفريسيين اإلداني .من وجھة
نظرھم ،كل اآلخرين كانوا غير مقبولين وخارج محبة ﷲ .جماعتھم وحدھا )طائفتھم( كانت بارة.
في ھذه الحالة المحددة ،الفريسي يقف حتى بعيداً عن بقية المتعبدين .لعله كان يرى نفسه أكثر ب ّراً
من أولئك الفريسيين اآلخرين.
صلﱢ َيا" .كانت ھناك ثالث أوقات صالة في النھار في اليھودية في القرن
" 10 :18ا ْل َھ ْي َك ِل لِيُ َ
األول .الساعة التاسعة صباحا ً والثالثة بعد الظھر كانت أوقات تقديم الذبائح اليومية في الھيكل
)الصلوات المتكررة بانتظام( ورؤساء الدين في أورشليم أضافوا صالة الظھر كصالة ثالثة يومية
في النھار .البيئة في ھذا المثل تفترض صالة الساعة التاسعة صباحا ً أو الثالثة بعد الظھر.

س ﱞي َو َ
عشﱠا ٌر" .األول كان مشھوراً بتدينه المخلص وتعھده والتزامه بأن
اآلخ ُر َ
◙ " َوا ِح ٌد فَ ﱢري ِ
يصنع مشيئة ﷲ .والثاني كان معروفا ً كمنبوذ اجتماعياً ،وصديق لروما ،ومنبوذ كليا ً من الجماعة
المتدينة في إسرائيل )انظر 30 :5؛ 34 :7؛ 7 ،2 :9؛ .(1 :15
س ِه" .ھا ھنا كان الرجل الذي كان يصلّي إلى
س ﱡي فَ َوقَفَ يُ َ
صلﱢي فِي نَ ْف ِ
" 11 :18أَ ﱠما ا ْلفَ ﱢري ِ
ﷲ بينما يراجع إنجازاته الذاتية )اآلية  .(12عند تفسير األمثال يجب أن يبحث المرء عن
"المفاجئة" ،االنعطافة غير متوقعة في األحداث ،قلب األدوار .ھذا ھو المفتاح إلى فھم المثل
)اآليات .(14 -13
ّ
عبارة "يصلي في نفسه ھكذا" والتي تأتي بعد "وقف" ،لھا عدة أشكال مختلفة في تقليد
المخطوطات اليونانية .ربما تعكس مصطلحا ً آرامياً" ،متخذاً موقف الصالة" )انظر Our
 ،Translated Gospelsللكاتب  ، C. C. Toreyص 79 .وكتاب ،Aramaic Approach
للكاتب  ،M. Blackالطبعة الثالثة ،ص ،103 .من A Textual Commentary on the
 ،Greek New Testamentللكاتب  ،M. Metzgerص ،168 .الحاشية رقم .(1
ولذا فالسؤال للمفسرين ھو" :ھل تشير ھذه العبارة إلى المعنى أن ) (1يف ّكر في نفسه أم
) (2يقف بعيداً عن الع ّشار؟"

س ا ْل َخا ِطفِينَ الظﱠالِ ِمينَ ﱡ
الزنَا ِةَ ،والَ ِم ْث َل ھ َذا
◙ "أَ ْ
ش ُك ُر َك أَنﱢي لَ ْ
ستُ ِم ْث َل بَاقِي النﱠا ِ
ا ْل َعشﱠا ِر" .ھذا الرجل كان يت ّكل على ممارساته الدينية .علينا أن نتذكر أن النبي أشعياء يقول أن

ب ِع ﱠدة أمام ﷲ )انظر أش .(6 :64
أعمال البر عند البشر فيما يتعلق بالخالص المستحق ھي َكثَوْ ِ
ھذا المثل وأمثلة أخرى في ھذا األصحاح تركز على الحاجة إلى عالقة شخصية من خالل قلب
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نجز ليسوع المسيح .نعمة ﷲ وموت يسوع القرباني البدلي
منسحق )توبة( وإيمان بشخص العمل ال ُم َ
ھما رجاء الخاطئ الوحيد.
وع" .كان الفريسيون في أيام يسوع يصومون )انظر
صو ُم َم ﱠرتَ ْي ِن فِي األُ ْ
" 12 :18أَ ُ
سبُ ِ
الموضوع الخاص على  (33 :5يوم االثنين والخميس تذكاراً لصعود موسى على جبل سيناء
ونزوله منه وقد تلقى الناموس من ﷲ .لقد ذھبوا أبعد مما كان يتطلبه العھد القديم من اإلنسان من
حيث وجوب الصوم ليوم واحد في السنة )ال  (16يوم الكفارة )زك  .(8 -7في فترة ما بين العھدين
صوم سنوي آخر إلحياء ذكرى دمار أورشليم في عام  586ق.م .على يد
استنبط الرّابّيون أيضا ً يوم
ٍ
نبوخذنصر ،ملك بابل )انظر إر 25؛ مرا .(5 -1
ش ُر ُك ﱠل َما أَ ْقتَنِي ِه" .المسألة ليس أن عشوره كانت غير مالئمة .المشكلة ھو أن الموقف
◙ "أ ُ َع ﱢ
وراء العشر "كل" قد ح ّول ھذا إلى بر ذاتي بدالً من تقوى .ھذا الفريسي كان يتكل على ما صنعه،
وليس على رحمة ﷲ ونعمته .لقد ذھب أبعد من متطلبات الناموس )تث  ،(22 :14ولكنه أضاع ﷲ.
ھذه ھي مأساة الناموسية ذات البر الذاتي ھناك الكثير من "النھي" ولكن القليل من "المحبة" )انظر
تث 5 :6؛ ال .(18 :19
أكتفي بتقديم فكرة أو اثنتين عن العُشر كمطلب مسيحي .من المدھش أن العھد الجديد ال
يعطينا إرشادات عن العطاء المنتظم .إنه يناقش الدوافع الصحيحة المالئمة لعطاء لمرة واحدة حدث
من كنائس بولس اليونانية إلى الكنيسة األم في أورشليم ) 2كور  .(9 -8العُشر ھو ممارسة يھودية
لدعم الھيكل ،والالويين المحليين ،والفقراء .ولكن أعمال  15تقول بوضوح أن المؤمنين اليونانيين
ليسوا ملزمين أو مضطرين إلى دفع العشور اليھودية إلى الھيكل أو لموظفين فيه.
أسمع الكثير من العظات عن استخدام العُشر في نصوصا لعھد القديم )وخاصة مالخي(
وتحاول ھذه العظات أن تفرض العُشر من خالل الخوف من العقاب اإللھي أو الوعود بالبركة
اإللھية )الجشع( .ھناك مقالة جيدة حول العُشر في كتاب ، New Testament Theologyللكاتب
 ،Frank Staggص .293 -290 .حياة المؤمنين كلھا يجب أن تكون عطاء للمسيح وملكوته بدافع
االمتنان ألجل خالص كامل ومجاني .انظر الموضوع الخاص" :العُشر" ،على 42. :11

س َما ِء ،بَ ْل قَ َر َع
" 13 :18أَ ﱠما ا ْل َعشﱠا ُر فَ َوقَفَ ِمنْ بَ ِعي ٍد ،الَ يَشَا ُء أَنْ يَ ْرفَ َع َع ْينَ ْي ِه نَ ْح َو ال ﱠ
ص ْد ِر ِه" .الحظوا العبارات الثالث التي تصف موقف النفور )الذاتي( لدى ھذا الرجل أمام
َعلَى َ

ﷲ.
َ
َوقفَ ِم ْن بَ ِعي ٍد )اسم فاعل تام مبني للمعلوم(
-1
َ
-2
الَ يَ َشا ُء أ ْن يَرْ فَ َع َع ْينَ ْي ِه نَحْ َو ال ﱠس َما ِء )ماضي متصل مبني للمعلوم في األسلوب
الخبري مع نفي مضاعف(
ص ْد ِر ِه )ماضي متصل مبني للمعلوم في األسلوب الخبري(
-3
قَ َر َع َعلَى َ
البند  3قد يكون إيماءة على التوبة أو القلق )انظر  (48 :23بقرع الصدر أو مكان القلب )مركز
الشخص ،انظر يوسيفوس .(Antiq. 7.10.5 :
الحظوا أيضا ً أن كل ما يفعله ھذا الرجل ھو عكس الفريسيين ذوي البر الذاتي )وخاصة
الحظوا العبارة "وقف من بعيد" :الفريسي أخذ موقفه بعيداً عن جموع المتعبدين ومن الواضح أنه
كان أقرب إلى المذبح ،بينما العشار أخذ مكانا ً بعيداً عن الجموع وأبعد عن المذبح(.
ھذا أساس كتابي لتقليدنا الثقافي بإحناء رؤوسنا وإغالق أعيننا في الصالة ،ولكن وضعية
الصالة عند اليھود كانت برفع األيدي عالياً ،والعينان مفتوحتين والوجه مرتفع إلى السماء .المفتاح
في الصالة ليس وضعية الجسد ،بل القلب.
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ار َح ْمنِي"* .ھذا أمر حاضر مبني للمجھول .كلمة "رحيم" ) ،hilaskomaiالتي
◙ "اللّ ُھ ﱠم ْ
نجدھا ھنا فقط في كتابات لوقا( ھي من نفس جذر كلمة "كرسي الرحمة" أو "مكان الكفّارة" )في
السبعينية (hilastērion ،في نظام الذبائح في إسرائيل )انظر عب  .(5 :9يُستخدم ھذا الفعل
اليوناني في السبعينية كترجمة للفعل العبري ) ،(BDB 699) (salachوالذي يُستخدم حصريا ً مع
مغفرة ﷲ للخطأة )انظر كتاب  ،Synonyms of the Old Testamentللكاتب Robert B.
 ،Girdlestoneص .(135 .يقول  ،Kenneth E. Baileyفي كتابه Through Peasant
 ،Eyesص ،154 .أن الكلمة تعني في السريانية "اصنع كفّارةً لي" .تذكروا أنھم في بيئة عبادة
علنية عامة في إسرائيل في وقت تقديم حمل كذبيحة )مرتين في اليوم( .ھذا الخاطئ يصرخ من
أعماق قلبه "ليكن ذاك الدم عني".
ئ" .ھذا المثل يصف يھوديين :احدھما فريسي يفكر بأنه بار أمام ﷲ بسبب كل ما
◙ "ا ْل َخا ِط َ
يصنعه وعشار يعرف أنه متغرب عن اله .إنه يشعر بنفسه على أنه "أكبر الخطاة" )استخدام أداة
التعريف( .أليست مفارقة أن األول نزل إلى بيت مبرراً مقبوالً من ﷲ والثاني مضى مبعداً عن ﷲ
)انظر رو  !(4 -2 :10يا له من أمر صادم ثقافيا ً قلب األدوار ذاك!
" 14 :18نَ َز َل إِلَى بَ ْيتِ ِه ُمبَ ﱠر ًرا" .ھذا اسم فاعل تام مبني للمجھول ما يشير إلى مكانة المؤمنين
في المغفرة التي ينالونھا من ﷲ الرحيم .لقد كانت ھبة تُعطى مجانا ً .وھذا يتناظر مع التبرير
باإليمان بيسوع المسيح عند بولس )غال 3؛ رو 31 -21 :3؛  .(5 :4كان الفريسي رجالً فاضالً،
ولكنه كان أيضا ً ضاالً روحيا ً بأنه كان يت ّكل على نفسه ولم يفكر بأنه كان في حاجة إلى رحمة ﷲ
وغفرانه .ھذا ھو المتدين اليھودي الذي يتكلم عنه أشعياء في أش  10 -9 :6و.13 :29
من أجل التوسع في معنى كلمة " ُمبَ ﱠررًا" ،انظر الموضوع الخاص" :البر" ،على .6 :1
ض ُع" .قد يكون ھذا تلميحا ً إلى أش ) 15 :57أش 2 :66؛ مز :34
◙ " ُك ﱠل َمنْ يَ ْرفَ ُع نَ ْف َ
سهُ يَتﱠ ِ
18؛  .(17 :51ھذا تم التمھيد له في لو ) 11 :14مت  .(12 :23يا له من قلب لألدوار مفاجئ
ومدھش وصادم من وجھة نظر العھد القديم في تث  !29 -27العھد الجديد يخفﱢض من قيمة اإلنجاز
البشري )إر 34 -31 :31؛ حز .(38 -22 :36
سهُ َي ْرتَفِ ُع" .كلمة "يَرْ تَفِعُ/رفيع المقام" ) (hupsoōتُستخدم لإلشارة إلى
ض ُع نَ ْف َ
◙ " َو َمنْ يَ َ
الفريسيين في  .15 :16إنھا تُستخدم مع المتواضعين في 52 :1؛ ) 11 :14انظر مت .(12 :23
ھذا ال يعني أنه رفيع المقام بين اآلخرين في المجتمع ،بل يشير إلى عالقة المرء مع ﷲ .ﷲ يرفع
المتواضعين إلى صداقة حميمة معه نفسه.
فاندايك -البستاني17 -15 :18 :
"15فَقَ ﱠد ُموا إِلَ ْي ِه األَ ْ
ال أَيْضا ً لِيَ ْل ِم َسھُ ْم فَلَ ﱠما َرآھُ ُم التﱠالَ ِمي ُذ ا ْنتَھَرُوھُ ْم .أَ ﱠما يَسُو ُ
الَ » :د ُعوا
ع فَ َدعَاھُ ْم َوقَ َ
طفَ َ
ي َوالَ تَ ْمنَعُوھُ ْم ألَ ﱠن لِ ِم ْث ِل ھَ ُؤالَ ِء َملَ ُكوتَ ﷲِ17 .اَ ْل َح ﱠ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :م ْن الَ يَ ْقبَ ُل َملَ ُكوتَ ﷲِ
األَوْ الَ َد يَأْتُونَ إِلَ ﱠ
ِم ْث َل َولَ ٍد فَلَ ْن يَ ْد ُخلَهُ«".
16

مواز مباشر في
 15 :18وما تالھا .لقد كنا في سياق أدبي من  14 :18 -51 :9والذي ليس له
ٍ
األناجيل اإلزائية األخرى.
في اآلية  15يرجع لوقا إلى تسلسل األحداث بحسب الترتيب الزمني كما وردت عند
مرقس.

*" -اللھ ّم ارحمني" ،أو بكلمات أخرى" :كن رحيما ً معي")) .فريق الترجمة((.
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◙ "قَ ﱠد ُموا إِلَ ْي ِه األَ ْ
ھ ْم" .يجب أن نتذكر أنه في التقاليد اليھودية لتلك األيام
س ُ
ضا لِيَ ْل ِم َ
طفَا َل أَ ْي ً
ھؤالء األطفال ما كان ھناك اعتقاد بأنھم يخلصون بأن يصلّي الرابي عليھم ،بل يتباركون ألجل
حياة سعيدة صحية ومزدھرة .كان يُظن أنھم يخلصون ألنھم كانوا جزءاً من شعب إسرائيل .ولذلك،
فإن ھذا السياق ليس له عالقة بخالص األطفال .إننا نتعامل مع مفھوم البركات الرابية لألطفال
الصغار.
في ھذا السياق ،نرى بوضوح قلب يسوع.
يسوع يُعنى حقا ً باألطفال الصغار
-1
ً
ھذا ليس مقطعا عن األطفال فقط ،بل ھو مقطع بشكل رئيسي حول اإليمان الذي مثل
-2
األطفال )مت  (3 :18والذي يجب على الرائدين أن يتحلوا به لكي يخلصوا
يسوع دائما ً يظھر محبته إلى جماعات المھملين والمنبوذين في المجتمع مثل األطفال
-3
والنساء واألرامل والخطاة الرديئي السمعة
ھذا المقطع يشبه متى  18مع مؤمنين جدد تتم مماثلتھم مع الصغار الذين يؤمنون بيسوع )مت
.(6 :18
◙ "األَ ْ
طفَا َل" .الكلمة اليونانية ) (brephosيمكن أن تعني:
الطفل غير المولود )لو (44 ،41 :1
-1
الطفل المولود حديثا ً )لو 16 ،12 :2؛ أع (19 :7
-2
أطفال أكبر سنا ً )لو 15 :18؛  2تيم 159 :3
-3
الموازاة في متى )مت  (15 -13 :19ومرقس )مر  (16 -13 :10تستخدمان الكلمة اليونانية
"أطفال" ) ،(paidiaوالتي تشير أيضا ً إلى األطفال من أي عمر كانوا )انظر كتاب The
 ،Analytical Greek Lexicon Revisedللكاتب ،Harold K. Moultonص.(298 .
كل ما ھدف إليه يسوع من ھذا التشبيه ھو القول أن األطفال يجب أن يكونوا في عمر يسمح لھم
بفھم وممارسة الثقة واإليمان باإلنجيل )إيمان مثل األطفال( .بالنسبة إلى اليھود ،كان ّ
سن المسؤولية
ھو  13سنة للصبيان ) (bar mitzvahو 12سنة للفتيات .(bat mitzvah
 .16 :18ھذه اآلية تحوي على فعلي أمر:
" َد ُعوا" -ماضي بسيط مبني للمعلوم )مت .(40 :5
-1
"الَ تَ ْمنَعُوا" -مضارع مبني للمعلوم مع أداة نفي ،ما يعني التوقف عن عمل آخ ٍذ في
-2
الحدوث.
ھذه اآلية ال تعني أن الملكوت يخص األطفال ،بل أولئك الذين لديھم ثقة وإيمان بيسوع مثل األطفال
)مت  15 -13 :19ومر .(31 -13 :10
" 17 :18اَ ْل َحقﱠ" .ھذه حرفيا ً ھي "آمين" .انظر الموضوع الخاص على .24 :4

◙ " َمنْ
-1
-2
-3

الَ يَ ْق َب ُل َملَ ُكوتَ ﷲِ" .ھناك عدة كلمات تلفت انتباھي وھي:
" َم ْن" -اإلنجيل ھو للجميع ولكن يجب أن يُقبل ويُقتبل ويُؤ َمن به.
*
"يَ ْقبَلُ" -ھذا تغاير معاكس ليوحنا  .12 :1تستخدم اآليتان كلمتين مختلفتين  ،ولكن
المفھوم الالھوتي ھو نفسه.
" َملَ ُكوتَ ﷲِ" -ھذه طريقة لإلشارة إلى إنجيل يسوع .الحظوا أن يو  2 :1تقول
"قبلوه" )أي قبلوا شخص يسوع( .إن دخول المرء إلى ملكوت ﷲ يعتمد تماما ً
وكليا ً على إيمان/ثقة/قناعة المرء بإنجيل يسوع ،والذي ھو يسوع نفسه .ثقة
األطفال البسيطة وغير المتناھية ھي سمة اإليمان الحقيقي.

* -يستخدم لوقا كلمة )) (δέχομαιلو  ،(17 :18بينما يستخدم يوحنا كلمة )) (λαμβάνωيو  ،(12 :1وكلتاھما بمعنى "يقبل")) .فريق
الترجمة((.
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-4

الملكوت يجب الدخول إليه -انظر 24 :13؛ 25 ،24 :18؛ مت 3 :18؛ مر :10
15؛ أع .22 :14

◙ "فَلَنْ يَد ُ
ْخلَهُ" .ھذا ھو النفي المضاعف القوي ،الذي يعني" :ال ،أبداً ،وال في أي ظرف كان".
ببساطة ،االتكال على ﷲ مثل األطفال ھو أمر حاسم ،وليس فقط مرغوب .يجب على
المؤمنين أن يت ّكلوا كليا ً على شخص ﷲ وتدبير يسوع ،وليس على استحقاقاتھم الذاتية أو إنجازاتھم
كوسيلة ليكونوا مقبولين أمام ﷲ في ملكوت السماوات )رو  .(31 -21 :3ھذا أمر صعب جداً على
ذوي البر الذاتي من الناموسيين ومن الناس المتدينين في كل العصور والثقافات.
فاندايك -البستاني27 -18 :18 :
19
18
ْ
َ
َ
َ
ﱢ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ال لَهُ يَسُوعُ:
" َو َسأَلَهُ َرئِيسٌ قَائِالً» :أَيﱡھَا ْال ُم َعل ُم الصﱠالِ ُح َماذا أع َم ُل أل ِرث ال َحيَاةَ األبَ ِديﱠة؟« فق َ
ْر ُ
صايَا :الَ ت َْز ِن .الَ تَ ْقتُلْ .
اح ٌد َوھُ َو ﷲُ20 .أَ ْنتَ تَع
ف ْال َو َ
ْس أَ َح ٌد َ
صالِحاً؟ لَي َ
»لِ َما َذا تَ ْد ُعونِي َ
صالِحا ً إِال ﱠ َو ِ
ِ
22
21
ور .أَ ْك ِر ْم أَبَاكَ َوأُ ﱠمكَ « .فَقَا َل» :ھَ ِذ ِه ُكلﱡھَا َحفِ ْ
ْر ْق .الَ تَ ْشھَ ْد بِ ﱡ
ظتُھَا ُم ْن ُذ َحدَاثَتِي« .فَلَ ﱠما َس ِم َع
الز ِ
الَ تَس ِ
يَسُو ُ
ْو ُزكَ أَيْضا ً َش ْي ٌء .بِ ْع ُك ﱠل َما لَكَ َو َو ﱢز ْع َعلَى ْالفُقَ َرا ِء فَيَ ُكونَ لَكَ َك ْن ٌز فِي ال ﱠس َما ِء
ال لَهُ:
ع َذلِكَ قَ َ
» 23يُع ِ
24
َ
َ
ً
ً
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ال اتبَ ْعنِي« .فل ﱠما َس ِم َع ذلِكَ َح ِزنَ ألنهُ َكانَ َغنِيّا ِج ّدا .فل ﱠما َرآهُ يَسُو ُ
الَ » :ما أع َس َر
ع قد َح ِزنَ ق َ
َوتَ َع َ
25
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ب إِب َْر ٍة أ ْي َس ُر ِم ْن أ ْن يَ ْدخ َل َغنِ ﱞي إِلى
ت ﷲِ! أل ﱠن ُدخ َ
ُد ُخ َ
ول َج َم ٍل ِم ْن ثق ِ
ال إِلى َملكو ِ
ول ذ ِوي األ ْم َو ِ
27
26
ْ
اس
ال الﱠ ِذينَ َس ِمعُوا» :فَ َم ْن يَ ْست َِطي ُع أَ ْن يَ ْخلُ َ
ت ﷲِ!« .فَقَ َ
َملَ ُكو ِ
اع ِع ْن َد النﱠ ِ
ص؟« فَقَا َلَ » :غ ْي ُر ال ُم ْستَطَ ِ
ُم ْستَطَا ٌ
ع ِع ْن َد ﷲِ«".
يس" .ال نعرف بالضبط ما معنى ھذا اللقب ) ،(archōnرغم أنه في يو 1 :3
َ " 18 :18رئِ ٌ
يشير إلى نيقوديمس كونه عضواً في المجمع )35 ،13 :23؛  .(20 :24وقد يشير إلى الشخص
الذي كان مسؤوالً عن المجمع المحلي )41 :8؛  .(1 :14إنه يشير بشكل واضح إلى قائد محترم
جداَ ً◌ ،وربما يكون قاضيا ً )انظر .(58 :12

صالِ ُحَ ،ما َذا أَ ْع َم ُل ألَ ِر َ
ث ا ْل َحيَاةَ األَبَ ِديﱠةَ؟" .ھذا ھو نفس السؤال الذي كان
◙ "أَيﱡ َھا ا ْل ُم َعلﱢ ُم ال ﱠ
الكاتب/الناسخ قد سأله في  25 :10مع التأكيد على إنجاز شخصي .ھذا ھو بالضبط العكس من اآلية
 .17الحياة األبدية وملكوت ﷲ متوازيان .انظر التعليق على الحياة األبدية في اآلية .30
صالِ ًحا؟" .يجب أن نتذكر أن ھذا ليس مقطعا ً الھوتيا ً يتناول
" 19 :18لِ َما َذا تَ ْدعُونِي َ
موضوع شخص يسوع المسيح .يحاول كثيرون أن يستخدموا ھذا المقطع كدليل نصي على أن
يسوع لم يعتبر نفسه إلھا ً .ھذا السؤال والقول من يسوع يعكس فھم ھذا الرجل بقدرته على أن يكون
باراً أمام ﷲ استناداً إلى جھوده ومحاوالته الشخصية .ھذا المقطع يشابه المقطع الموجود في متى
ح أَ ْع َم ُل لِتَ ُكونَ لِ َي ْال َحيَاةُ األَبَ ِديﱠةُ؟"
 ،16 :19حيث نقرأ" :أَيﱡھَا ْال ُم َعلﱢ ُم ،أَ ﱠ
ي َ
صالَ ٍ
 .20 :18الوصايا العشر موجودة في الئحة في خر  20وتث  .5إنھا تنقسم بشكل أساسي إلى
وجھين (1) :نظرة اإلنسان للعالقة مع ﷲ و) (2نظرة اإلنسان إلى العالقة مع العھد ومع اإلخوة
واألخوات في العھد .ھذه الالئحة من الوصايا مختلفة عن الترتيب الوارد في النص الماسوري لكال
النصين في خر  20وتث  5إذ تتعلق بالعالقة الصحيحة بين شعب العھد.
" 21 :18فَقَا َل»:ھ ِذ ِه ُكلﱡ َھا َحفِ ْ
ظتُ َھا ُم ْن ُذ َحدَاثَتِي«" .ھذا الرجل لم يكن يكذب .إنه يؤكد أنه
كان قد عاش فعالً وفق جميع المتطلبات الدينية والتقاليد في أيامه منذ سن الـ ) (bar mitzvahفي
سن الـ  .13ويؤكد بولس ھذه الحقيقة نفسھا في فيل .6 :3
نعلم من رو  18 :1إلى  23 :3أن كل الناس قد خطئوا .يجب أن نتذكر أن روح قدس ﷲ
وحده ھو الذي يكشف ھذه الحقيقة لقلب البشر.

373

ھذه ھي أول حقيقة مطلوبة لإلنجيل .ما من أحد يحتاج إلى مخلّص ما لم يدرك حاجته .البر
س .اإلنجيل يكون "نبأ ً ساراً" فقط عندما يدرك المرء األخبار السيئة
مھام
الذاتي فارض
ٍ
ٍ
مضلل وقا ٍ
من تك  3والتمرد البشري .ما من إنسان يمكن أن يتبجح أمام ﷲ )أف .(9 -8 :2
ك" .ھذا أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .أدرك
َي ٌء :ب ْع ُك ﱠل َما لَ َ
" 22 :18يُ ْع ِو ُز َك أَ ْي ً
ضا ش ْ
يسوع ھذه البنية األولوية عند الرجل .المثل في مر  21 :10وبعض المخطوطات القديمة المكتوبة
باألحرف الكبيرة للوقا )أي المخطوطة  Aو (Wتخبرنا أن يسوع كان لديه اھتمام كبير ومحبة
كبيرة لھذا الرجل ،ولكنه ما كان ليخفّض معايير اإلنجيل كي يسمح له بأن يقتبل الحياة األبدية .لم
يكن ھذا مطلبا ً عالميا ً لكل البشر )زكا ،لو  .(19بل قول متكرر )اآلية  28و .(34 -33 :12كان
يسوع يدرك أن قلب ھذا الرجل كان غير متجّه كليا ً نحو ﷲ .كل ما يمنعنا عن االتكال الكامل على
ﷲ في حياتنا ھو صنم ويجب أن نعالجه )مت .(24 :6
ً
ربما كان يسوع يدعو ھذا الرجل ليكون تلميذا مثل االثني عشر )انظر مت 21 :19؛ مر
 .(21 :10ھذا الرجل كان ليمكن أن يكون قائداً مسيحيا ً بارزاً ،ولكن قوة جذب الغنى )(14 :8
شلّت إمكانياته .استخدم يسوع ھذا األمر نفسه )"تعال اتبعني"( ليدعو آخرين:
الوي )متى( ،مر 14 :2؛ لو 27 :5؛ مت 9 :9
-1
بطرس وأندراوس ،مت 19 :4
-2
فيلبس ،يو 43 :1
-3
ً
ولكن ،يجب أن يُقال أيضا أن ھذه دعوة إلى التلمذة لكل األتباع ،وليس فقط لالثني عشر )مت
22 :8؛ 24 :16؛ مر 34 :8؛ لو 59 ،23 :9؛ يو 27 :10؛ 26 :12؛  .(22 :21اإلنجيل ھو:
ترحيب بالشخص )يسوع(
-1
إيمان بالحق حول ھذا الشخص )اإلنجيل ،العھد الجديد(
-2
أن نحيا تشبه حياة ذلك الشخص )التشبه بالمسيح(
-3
علَى ا ْلفُقَ َرا ِء" .ھذا أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .يسوع يھتم بالفقراء .كان لديه
◙ " َو ﱢز ْع َ
دائما ً وقت من أجله.
المسألة ھنا ھي ليست الفقير كمشكلة اجتماعية ،بل ھذه البنية األولوية للرجل )مت :6
 .(24تذكروا أن اليھود في تلك األيام كانوا يرون أن الغنى ھبة من ﷲ للحياة البارة )تث .(29 -27
يستخدم بولس ھذا المثل التوضيحي نفسه في  1كور .3 :13
س َما ِء" .ھذا يذكرنا بمت  .21 -19 :6ما يعتبره المرء "كنزاً" يكشف بنية القيمة
◙ " َك ْن ٌز فِي ال ﱠ
عند ذلك الشخص.
ال" ظرف مستخد ٌم بمعنى فعل األمر 0مت 21 :19؛ مر .(21 :10
◙ "تَ َعا َل ا ْتبَ ْعنِي"" .تَ َع َ
ّ
"اتبعني" أم ٌر حاضر مبني للمعلوم يؤكد على اتباع مستمر )للمسيح( .الحظوا كيف أن يسوع حولوا
المسألة من"عمل الصالح" إلى "إتباعه" )إتباع المسيح( .فيسوع ،وليس اإلنجاز البشري ،ھو
المفتاح لحياة األبدية.
إن التأكيد في العھد الجديد ليس على القرار األولي ،رغم أن ھذا ھام بالتأكيد ،بل على
استمرارية اإليمان والتلمذة.
يشدد العھد الجديد على العالقة حتى قبل القناعة العقائدية ونمط الحياة .ھذه المعايير الثالثة
من تشكل ثالثية اليقين في العھد الجديد )مر 14 :2؛ 34 :8؛ 21 :10؛ مت 19 :4؛ 22 :8؛ 9 :9؛
24 :16؛ 21 :19؛ لو 17 :5؛ 59 ،23 :9؛ 22 :18؛ يو 43 :1؛ 27 :10؛ .(22 :21
ت ﷲِ!" .رد فعل التالميذ المدون في
َ " 24 :18ما أَ ْع َ
س َر ُد ُخو َل َذ ِوي األَ ْم َوا ِل إِلَى َملَ ُكو ِ
اآلية  26يظھر لنا كم كانوا مندھشين من أن الغنى لم يكن عالمة على بركة ﷲ .الحظوا األفعال
والضمائر المفردة التي تبدأ اآلية  18قد أصبحت اآلن جمعا ً )أقوال عامة( .يؤكد يسوع ھنا أن
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أولئك الذين يمتلكون أموراً دنيوية أرضية ومراكز يميلون إلى االتكال على مواردھم األرضية
وليس على ﷲ )مت 30 -23 :19؛ مر  .(31 -23 :10يتناول يسوع مشكلة الغنى والخالص
مستخدما ً ھذا الرئيس كمثال.
س ُر" .كانت ھناك عدة نظريات تفسّر ھذا القول:
ب إِ ْب َر ٍة أَ ْي َ
" 25 :18ألَنﱠ د ُُخو َل َج َمل ِمنْ ثَ ْق ِ
اإلب َْرة" تشير إلى بوابة صغيرة في سور أورشليم ما كان يستطيع أحد
-1
الكلمة "ثَ ْقب ِ
سوى المترجل الماشي أن يدخل منھا.
"ج َمل" ) (kamēlonھي ترجمة خاطئة واألصح في الحقيقة ھي كلمة
-2
الكلمة َ
"حبل" ).(kamilon
ھذه مبالغة مشرقية إليضاح فكرة.
-3
ً
ً
كانت ھذه العبارة مثال شائعا للداللة على استحالة الشيء.
-4
أعتقد أن البندين  3و 4ليسا صحيحين .البند  1ليس له برھان أو تثبيت تاريخي )انظر كتاب How
 ، All Its Worth To Read the Bible Forللكاتبين  Feeو ،Stuartص .(25 .والبند ُ 2وجد
أوالً في المخطوطة السينائية وھي مخطوطة يونانية ُكتبت بأحرف كبيرة ظھرت في وقت متأخر
)أي
صغيرة
بأحرف
مكتوبة
مخطوطات
بضعة
وفي
4
المخطوطة .(543،472،437،130،124،59،13،#إن  UBSيعطي كلمة "جمل" المعدل
األعلى ويرى أنھا مؤكدة.
يدون متى ومرقس ھذا التعليم نفسه ويستخدم الكلمة اليونانية )) (rhaphisإبرة( من كلمة
)" ،(rhaptōيخيط" ،ولكن لوقا ،الطبيب ،يستخدم كلمة ) ،(belonēوالتي كانت تُستخدم مع اإلبرة
لتخييط الجروح )كلمة طبية(.
ص؟" .ھذه ھي المشكلة .لقد كانت بشكل خاص مسألة تتعلق
" 26 :18فَ َمنْ َي ْ
ستَ ِطي ُع أَنْ يَ ْخلُ َ
باليھودية التقليدية التي فسرت الغنى والمكانة االجتماعية كدليل على بركة ﷲ وقبوله لإلنسان )تث
 .(29 -27ھذا المثل يتناول مباشرة ھذا االفتراض الخاطئ ،كما نرى في أيوب وفي المزمور .73
في ھذا السياق ،الطاعة اإليمان بيسوع ھي المفتاح إلى الحياة األبدية ،وليس االنجازات البشرية
المتأتية من الناموس الموسوي ،أو الغنى ،أو المكانة االجتماعية.
 .27 :18قد تكون ھذه تلميحا ً إلى وصف الرب في العھد القديم )تك 14 :18؛ أي 4 :42؛ إر :32
27 ،17؛ زك 6 :8؛ مت 26 :19؛ مر 27 :10؛ لو .(37 :1
ﷲ يحب األغنياء .إبراھيم )وكل اآلباء البطاركة( ،وداود )وكل الملوك اليھود األتقياء،
ونيقوديمس ،ويوسف الذي من الرامة ھم أمثلة كتابية جيدة عن ذلك .المفتاح ھو أين يضعون إيمانھم
واتكالھم ،على الممتلكات أم على ﷲ؟ انظر الموضوع الخاص" :الغنى" ،على .21 :12
فاندايك -البستاني30 -28 :18 :
28
ال ب ْ
ال لَھُ ُم» :ٱ ْل َح ﱠ
ْس أَ َح ٌد
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ْن لَي َ
ُطرُسُ » :ھَا نَحْ ُن قَ ْد ت ََر ْكنَا ُك ﱠل َش ْي ٍء َوتَبِ ْعنَاكَ « .فَقَ َ
" فَقَ َ
ت ﷲِ 30إِالﱠ َويَأْ ُخ ُذ فِي ھَ َذا ال ﱠز َما ِن
ت ََركَ بَيْتا ً أَوْ َوالِ َدي ِْن أَوْ إِ ْخ َوةً أَ ِو ا ْم َرأَةً أَوْ أَوْ الَداً ِم ْن أَجْ ِل َملَ ُكو ِ
يرةً َوفِي ال ﱠد ْھ ِر اآلتِي ْال َحيَاةَ األَبَ ِديﱠةَ«".
أَضْ َعافا ً َكثِ َ
29

 .28 :18لقد صُدم بطرس وكل الرسل لدى سماعھم رد يسوع على ھذا الرئيس اليھودي المترف
المخلص الفاضل .أرادوا أن يؤكدوا من جديد القول بأنھم قد تركوا كل شيء ).(11 :5
" 29 :18ا ْل َحقﱠ" .انظر الموضوع الخاص" :آمين" ،على .24 :4
ك" .انظر مت 29 :19؛ ومر  ،30 -29 :10حيث يختلف ترتيب ذكر
س أَ َح ٌد تَ َر َ
◙ "إِنْ لَ ْي َ
األشياء التي تركوھا عنه ھنا.
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 .30 :18مكافآت الملكوت ھي الروح/الروح القدس .ھناك سالم وفرح اآلن وفي المستقبل
وستكون ھناك شركة وجھا ً لوجه مع ﷲ الثالوث.
◙ "إِالﱠ" .ھذا نفي مزدوج قوي ،يؤكد أنھم سينالون من كل بد مكافأتھم المستقبلية .العائلة التي
يتركھا المرء ستتضاعف إلى ملء عائلة ﷲ.
◙ "ال ﱠد ْھ ِر اآلتِي" .انظر الموضوع الخاص على .2 :9
◙ "ا ْل َحيَاةَ األَبَ ِديﱠةَ" .ھذا يميز إنجيل يوحنا )15 :3؛ 36 :4؛ 39 :5؛ 68 ،54 :6؛ 28 :10؛
25 :12؛  ،(3 -2 :17ولكنه مذكور أيضا ً بضعة مرات في األناجيل اإلزائية )مر 16 :19؛ :25
46؛ مر 30 ،17 :10؛ لو 25 :10؛  .(11 :18يبدو أنھا تعكس النص العبري من دانيال 12 :12
)"حياة أبدية" ].([BDB 761،ēolam
في اليونانية ھناك ثالث كلمات للحياة ) biosو - psuchēالحياة األرضية ،و -zoēالحياة
الروحية( .ھذه ليست حياة مرتبة كرونولوجيا ً وفق تسلسل زمني ،بل حياة في شركة مع ﷲ ،حياة
كما قُصد بھا أن تكون.
فاندايك -البستاني34 -31 :18 :
31
ُ
صا ِع ُدونَ إِلَى أو ُر َشلِي َم َو َسيَتِ ﱡم ُكلﱡ َما ھُ َو َم ْكتُوبٌ بِاألَ ْنبِيَا ِء
ال لَھُ ْم» :ھَا نَحْ ُن َ
اال ْثن َْي َع َش َر َوقَ َ
" َوأَخَ َذ ِ
ان 32ألَنﱠهُ يُ َسلﱠ ُم إِلَى األُ َم ِم َويُ ْستَھْزَ أُ بِ ِه َويُ ْشتَ ُم َويُ ْتفَ ُل َعلَ ْي ِه َ 33ويَجْ لِ ُدونَهُ َويَ ْقتُلُونَهُ َوفِي ْاليَوْ ِم
اإل ْن َس ِ
ع َِن اب ِْن ِ
34
َ
َ
ْ
ً
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
يل".
ث يَقُو ُم«َ .وأ ﱠما ھ ْم فل ْم يَفھَ ُموا ِمن ذلِكَ شيْئا َوكانَ ھَذا األ ْم ُر ُمخف ًى َعنھُ ْم َول ْم يَعل ُموا َما قِ َ
الثﱠالِ ِ
ش َر َوقَا َل لَھُ ْم" .ھذا مثال آخر عن تنبؤ يسوع بموته )انظر ،22 :9
َ " 31 :18وأَ َخ َذ اال ْثنَ ْي َع َ
44؛ .(25 :17
ھناك تلميحات إلى موت يسوع في أورشليم مذكورة في 35 :5؛ 50 :12؛ و.33 -32 :13
ن" .تشير ھذه إلى ما سيمر به المسيا
سيَتِ ﱡم ُك ﱡل َما ھ َُو َم ْكت ٌ
َن ا ْب ِن ا ِإل ْن َ
◙ " َو َ
سا ِ
ُوب بِاألَ ْنبِيَا ِء ع ِ
من ألم ،وخيانة ،وموت ،وقيامة )انظر تك 15 :3؛ مز 22؛ 9 :41؛ 118؛ أش 53؛ زك 9 :9؛
 .(13 -12 :11من أجل فكرة "ابن اإلنسان" ،انظر الموضوع الخاص على .22 :17
 .32 :18ھذه النبوءة تتحقق في 65 ،63 :22؛ 11. :23
ث" .في التقدير اليھودي للزمن كل جزء من اليوم كان يُعتبر يوما ً كامالً.
" 33 :18ا ْليَ ْو ِم الثﱠالِ ِ
مات يسوع قبل الساعة  6مسا ًء يوم الجمعة ،ولذلك ،كان ذلك يوما ً واحداً .كان في القبر كل يوم
السبت؛ وھذا ھو اليوم الثاني .وقام من بين األموات في وقت قبل شروق الشمس يوم السبت
)تذكروا أن اليھود يبدأون يومھم الساعة  6مسا ًء(؛ وذلك ھو اليوم الثالث.
 .34 :18الحظوا العبارات المتوازية الثالث .غنه لمر مشجّع لي أن أعرف أن التالميذ أيضا ً لم
يفھموا تعاليم يسوع بشكل كامل ومعانيھا رغم أنھم عاشوا معه ورأوا معجزاته )50 :2؛ 45 :9؛
.(34 :18
ھ ْم" .ھذا فعل تام مبني للمجھول فيه كناية .الكثير من تعاليم
◙ " َكانَ ھ َذا األَ ْم ُر ُم ْخف ًى َع ْن ُ
يسوع لم يفھم الرسل معناھا إلى ما بعد القيامة )يو  (16 :12وحلول الروح القدس في يوم الخمسين
)يو 26 :14؛26 :15؛  .(15 -13 :16لم يستطيعوا أن يروا بعد اكتمال رسالة اإلنجيل ألنه كان
أمراً مختلفا ً عما تعلّموه وعما كانوا يتوقعونه.
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فاندايك -البستاني43 -35 :18 :
36
35
ْ
َ
ﱠ
ً
ً
َ
َ
ْطي .فَل ﱠما َس ِم َع ال َج ْم َع ُمجْ تَازا َسأ َل:
يحا َكانَ أَ ْع َمى َجالِسا على الط ِر
ب ِم ْن أَ ِر َ
" َولَ ﱠما ا ْقت ََر َ
يق يَ ْستَع ِ
ِ
38
37
ص َرخَ قَائِالً» :يَا يَسُو ُ
ص ِر ﱠ
ع ا ْبنَ
ي ُمجْ تَا ٌز .فَ َ
» َما َع َسى أَ ْن يَ ُكونَ ھَ َذا؟« فَأ َ ْخبَرُوهُ أَ ﱠن يَسُو َع النﱠا ِ
39
ص َرخَ أَ ْكثَ َر َكثِيراً» :يَا ا ْبنَ دَا ُو َد ارْ َح ْمنِي«.
دَا ُو َد ارْ َح ْمنِي!« .فَا ْنتَھَ َرهُ ْال ُمتَقَ ﱢد ُمونَ لِيَ ْس ُكتَ أَ ﱠما ھُ َو فَ َ
41
40فَ َوقَفَ يَسُو ُ
ال» :يَا َسيﱢ ُد
ب َسأَلَهُ قَائِالًَ » :ما َذا تُ ِري ُد أَ ْن أَ ْف َع َل بِكَ ؟« فَقَ َ
ع َوأَ َم َر أَ ْن يُقَ ﱠد َم إِلَ ْي ِهَ .ولَ ﱠما ا ْقت ََر َ
43
42
ال لَهُ يَسُو ُ
ْص َر َوتَبِ َعهُ َوھُ َو يُ َمجﱢ ُد ﷲَ.
ال أَب َ
ْص َر« .فَقَ َ
ع» :أَب ِ
أَ ْن أُب ِ
ْصرْ  .إِي َمانُكَ قَ ْد َشفَاكَ «َ .وفِي ْال َح ِ
ب إِ ْذ َرأَوْ ا َسبﱠحُوا ﷲَ".
َو َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
يحا" .ھناك عدة نقاط اختالف بين األناجيل اإلزائية حول
" 35 :18لَ ﱠما ا ْقتَ َر َب يسوع ِمنْ أَ ِر َ
نفس ھذه الرواية (1) :إنجيل متى نجد فيه أعميين ) (30 :20أو ) (2مرقس دعا ھذا الرجل
برتيماوس ) .(46 :10ونجد تناقضا ً ظاھريا ً في المكان أو الموضع ،يسوع داخ ٌل )لو  (35 :18أو
خار ٌج )مت 29 :20؛ مر  (46 :10إلى أريحا ،يبدو أن ھذا يعتمد على حقيقة أنه كانت ھناك
مدينتان تدعيان أريحا ،المدينة القديمة والمدينة الجديدة التي بناھا ھيرودس الكبير.
ع َمى" .تدون األناجيل شفاء عدة عميان .لقد كانت نبوءات العھد القديم أن المسيا سيشفي
◙ "أَ ْ
العميان )أش 18 :29؛ 5 :35؛  .(15 ،7 :42العمى الجسدي كان استعارة تدل على العمى الروحي
)أش 19 -18 :42؛ 10 -9 :59؛ يو .(9
ي" .انظر الموضوع الخاص" :يسوع الناصري" ،على .34 :4
اص ِر ﱠ
" 37 :18يَ ُ
سو َع النﱠ ِ
المخطوطة ) (Bezaeاليونانية المكتوبة باألحرف الكبيرة ) (Dتقول ناصري )34 :4؛ .(19 :24
ار َح ْمنِي!" .كان لھذه مسحة مسيانية معينة مرتبطة بـ  2صم ) 7انظر
سو ُ
ع ابْنَ دَا ُودَْ ،
◙ "يَا يَ ُ
32 ،27 :1؛ 4 :2؛ مت 27 :9؛ 23 :12؛ 22 :15؛ 31 ،30 :20؛ 15 ،9 :21؛ .(42 :22

ص َر َ
خ أَ ْكثَ َر" .ھذا مثال عن اإللحاح الذي تم ذكره في اآليات .8 -1
◙ "لِيَ ْ
س ُكتَ  ،أَ ﱠما ھ َُو فَ َ
سيﱢدُ" .يدل السياق على أن ھذا أكثر من مجرد لقب لبق .ھذا األعمى كان قد نادى
" 41 :18يَا َ
يسوع "ابن داود" .كان قد سمع عن يسوع وتصرف بنا ًء على ما كان قد سمعه.
شفَاكَ" .ھذه العبارة تحوي كلمتين إنجيليتين مفتاحيتين:
" 42 :18إِي َمانُ َك قَ ْد َ
اإلي َمان ) -(pistisھذا الرجل كان يؤمن أن يسوع يمكنه أن يساعده ويصنع شيئا ً
-1
ِ
وسيفعل ذلك.
َشفَى ) -(sōzōتترجم ھذه الكلمة عادة "يخلّص" .كانت تشير في العھد القديم إلى
-2
التحرير الجسدي ،كما ھو الحال ھنا.
تشير أيضا ً إلى الخالص الروحي ،الذي ھو المعنى المتضمن في ھذا السياق )50 :7؛ 48 :8؛
.(19 :17
يكشف ھذا للقاء الجانب المسياني من خدمة يسوع وإيمان ھذا المتسول األعمى .ھذا الرجل
األعمى ،الذي لم يكن لديه شيء ،قد اقتبل باإليمان كل شيء )ماديا ً وروحيا ً( ،بينما الرئيس
الشاب الغني ،الذي كان لديه كل شي ،أضاع كل شيء كان مھما ً أساسيا ً له.
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
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أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
ما ھو الھدف الالھوتي الرئيسي للمثل في اآليات 8 -2؟
-1
ماذا يعني مثل الفريسي والعشار لنا في يومنا؟
-2
ھل يناقش العھد الجديد موضوع خالص األطفال؟
-3
ما ھي الحقيقة الرئيسية في مثل الفريسي والعشار في اآليات 30 -18؟
-4
ھل اآلية  19ھي دليل إلى العھد الجديد على أن يسوع لم يعتبر نفسه ﷲ؟
-5
لماذا لم يفھم التالميذ كلمات يسوع حول صلبه وموته عندما أخبرھم بذلك
-6
عدة مرات؟
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لوقا  -األصحاح 19
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
يسوع وزكا
زكا رئيس العشارين
10 -1 :19
11 -1 :19
َمثل الوزنات
َمثَل األَمناء
27 -11 :19
27 -12 :19
يسوع يدخل
الدخول إلى أورشليم
ُ
أورشليم
40 -28 :19
يسوع يبكي على أورشليم
44 -41 :19
تطھير الھيكل
48 -45 :19

المشتركة
يسوع وزكا
10 -1 :19
مثل الدنانير الذھبـية
27 -11 :19
يسوع يدخل أُورشليم
40 -28 :19
يسوع يبكي على
أُورشليم
44 -41 :19
يسوع يطرد الباعة
من الھيكل
48 -45 :19

40 -28 :19
يسوع يبكي على
أُورشليم
44 -41 :19
طرد الباعة من
الھيكل
48 -45 :19

البولسية
زكا العشار
10 -1 :19
مثل األَمناء
27 -11 :19
رسالة يسوع في
أورشليم  -دخول
أورشليم في احتفال
40 -28 :19
دمعة على أورشليم
48 -41 :19

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني10 -1 :19 :
ً 3
2
1
ْ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
َ
ب أَنْ
َ
ُ
َ
زَ
ارينَ َوكانَ غنِيّا َوطل َ
" ثُ ﱠم َدخَ َل َواجْ تَازَ فِي أَ ِر َ
يحاَ .وإِذا َر ُج ٌل ا ْس ُمهُ كا َوھ َو َرئِيسٌ 4لِل َعش ِ
ص ِع َد إِلَى ُج ﱠميْزَ ٍة
ض ُمتَقَدﱢما ً َو َ
ير ْالقَا َم ِة .فَ َر َك َ
ص َ
يَ َرى يَسُو َع َم ْن ھُ َو َولَ ْم يَ ْق ِدرْ ِمنَ ْال َج ْم ِع ألَنﱠهُ َكانَ قَ ِ
ان نَظَ َر إِلَى فَوْ ُ
لِ َك ْي يَ َراهُ ألَنﱠهُ َكانَ ُم ْز ِمعا ً أَ ْن يَ ُم ﱠر ِم ْن ھُنَاكَ 5 .فَلَ ﱠما َجا َء يَسُو ُ
ال لَهُ:
ق فَ َرآهُ َوقَ َ
ع إِلَى ْال َم َك ِ
ْر ْع َوا ْن ِزلْ ألَنﱠهُ يَ ْنبَ ِغي أَ ْن أَ ْم ُك َ
ث ْاليَوْ َم فِي بَ ْيتِكَ «6 .فَأَس َْر َع َونَزَ َل َوقَبِلَهُ فَ ِرحا ً7 .فَلَ ﱠما َرأَى
»يَا زَ ﱠكا أَس ِ
8
ال لِلرﱠبﱢ » :ھَا أَنَا يَا
اط ٍئ« .فَ َوقَفَ زَ ﱠكا َوقَ َ
ْال َج ِمي ُع َذلِكَ تَ َذ ﱠمرُوا قَائِلِينَ » :إِنﱠهُ َدخَ َل لِيَبِيتَ ِع ْن َد َرج ٍُل خَ ِ
9
ت قَ ْد َو َشي ُ
ين َوإِ ْن ُك ْن ُ
ال لَهُ يَسُو ُ
ع:
ْت بِأ َ َح ٍد أَ ُر ﱡد أَرْ بَ َعةَ أَضْ َع ٍ
اف« .فَقَ َ
َربﱡ أُ ْع ِطي نِصْ فَ أَ ْم َوالِي لِ ْل َم َسا ِك ِ
10
ان قَ ْد َجا َء لِ َك ْي يَ ْ
ب
طلُ َ
»ٱ ْليَوْ َم َح َ
ص َل خَ الَصٌ لِھَ َذا ْالبَ ْي ِ
اإل ْن َس ِ
ت إِ ْذ ھُ َو أَيْضا ً اب ُْن إِب َْرا ِھي َم ألَ ﱠن ا ْبنَ ِ
ص َما قَ ْد ھَلَكَ «".
َويُخَ لﱢ َ
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 " 1 :19أريحا" .أريحا ھي إحدى أقدم المدن في العالم .تقع على بعد  19ميالً على الشمال
الشرقي من أورشليم على الضفة الغربية لنھر األردن القريبة من مدخل البحر الميت .لقد كانت
مشھورة بخشبھا البلسمي ونخيلھا )انظر يوسيفوس .(Antiq. 15.4.2 :لقد كانت يوما ً ھدية من
أنطونيو إلى كليوباترة .من الواضح أنه كانت ھناك بلدة قديمة وبلدة جديدة ،وھذا ما ساعد على
تفسير ما يبدو على أنه اختالف ظاھر في األناجيل اإلزائية بين عبارة "بينما ھو يدخل" )لو :18
35؛  (1 :19وعبارة "فيما ھم خارجون" )مت 29 :20؛ مر .(46 :10
"اجتَا َز" .غالبا ً ما يستخدم لوقا ھذه الكلمة .إنھا مركبة من ) (diaو) .(erchomaiھا ھنا فعل
◙ ْ
ماضي متصل مبني للمتوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( خبري ،ما يدل على بدء عمل .ھذه
الصيغة الزمنية نفسھا يمكن أن تكون توكيداً على عمل تكرر في الماضي ،ولكن ھذا المعنى ال
يصح منطقيا ً في ھذا السياق .إن السياق ،وليس المعاجم أو القواعد النحوية اليونانية ،ھو المفتاح إلى
فھم قصد الكاتب.
الكلمات واألشكال يكون لھا معنى فقط ضمن سياق أدبي معين .فيما يلي بعض أمثلة عن
استخدام لوقا لھذه الكلمة:
"شرع") 15 :2 ،أع (38 :9
-1
-2
" يَجُو ُز/يخترق"35 :2 ،
"يجوز/يعبر"30 :4 ،
-3
"يذيع ْالخَ بَر"15 :5 ،
-4
"يعبر"22 :8 ،
-5
"يدخل"4 :9 ،
-6
"يجتاز/يسافر عبر بل ٍد"6 :9 ،
-7
َ " 2 :19ز ﱠكا" .ھذه كلمة عبرية تعني "نقي" أو "بريء" ) .(BDB 269سوف يحقق معنى
اسمه في لقائه ھذا مع يسوع.
يس لِ ْل َعشﱠا ِرينَ " .الكلمة ) (architelōnēsنادرة جداً وال نجدھا في السبعينية،
◙ " َوھُ َو َرئِ ٌ
وبردية اليونانية السائدة ،أو األدب اليوناني ،ولكن يبدو أنھا تعني أنه كان مفوض الضرائب على
منطقة أريحا .وال بد أنه اشترى منصبه ھذا من السلطات اليونانية .كان اليھود المحليون يكرھون
أولئك الذين يعملون لصالح روما وينبذونھم ألنھم غالباً ،إن لم يكن دائماً ،ما كانوا يرھقونھم
بالضرائب .وبھذه الطريقة كانوا يضمنون رواتبھم.

◙ " َو َكانَ َ
غنِيًّا" .رغم أنه كان غنياً ،إال أنه لم يكن سعيداً .يبدو أنه كان مثال نموذجي عن
الحقيقة التي نجدھا في  .27 -24 :18زكا مغاير أدبي للرئيس الشاب الغني الذي سمعنا قصته في
األصحاح  .18انظر الموضوع الخاص" :الغنى" ،على .21 :12
ع َمنْ ھُ َو" .ھذا الفعل في الزمن الماضي المتصل ھنا يعني عمالً
سو َ
" 3 :19طَلَ َب أَنْ يَ َرى يَ ُ
استمر في الماضي .الروح القدس كان قد أنجز عمله للتو في اجتذاب ھذا اإلنسان.
صي َر ا ْلقَا َم ِة" .ھذه الكلمة تعني عادة "العمر" )52 :20؛ يو 23 ،21 :9؛ عب
◙ "ألَنﱠهُ َكانَ قَ ِ
 ،(11 :11ولكن في العھد الجديد يمكن أيضا ً أن تعني "القامة/االرتفاع" )25 :12؛ وربما 52 :2
وأف 14 :4؛ مت  .(27 :6في ھذا السياق يمكن للعبارة أن تشير إلى قامة أو مكانة زكا أو يسوع،
ولكنھا تشير على األرجح إلى زكا.
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ص ِع َد إِلَى ُج ﱠم ْي َز ٍة" .ھذا أمر غير مألوف على اإلطالق في الشرق
ض ُمتَقَ ﱢد ًما َو َ
َ " 4 :19ر َك َ
عند أناس يتمتعون بثروة كبيرة .كبرياءه قد انتھى .كان قد سمع أن يسوع يقبل ويعاشر الع ّشارين.
بل إن أحدھم كان أحد رفقائه المقربين )أي الوي ،متى(.
◙ " ُج ﱠم ْي َز ٍة" .ھذه ليست نفس الكلمة التي تشير إلى شجرة الجميز في أمريكا .ھذه الشجرة ھي
من عائلة القُرّاص ،والتي تشمل أيضا ً على شجر التوت والتين .الكلمة اليونانية )(sukomorea
مركبة من "تين" ) (sukonو"توت" ) .(moronلقد كانت شجرة ضخمة بأغصان منخفضة ،ما
كان يجعلھا سھلة التسلق )انظر كتاب  ،Fauna and Flora of the Bibleلـ United Bible
 ،Societiesص.(182 -179 .
ع َوا ْن ِز ْل" .ھذا اسم فاعل ماضي بسيط
س ِر ْ
" 5 :19نَظَ َر إِلَى فَ ْو ُ
ق فَ َرآهَُ ،وقَا َل لَهُ :يَا َز ﱠكا ،أَ ْ
مبني للمعلوم )مستخدم بمعنى األمر( مدمجا ً مع أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم يعني "انزل
سريعا ً" .إني أستغرب كيف عرف يسوع اسمه .يستخدم بعض المفسرين يو  48 -47 :1كموازاة
للمعرفة الفائقة الطبيعة عند يسوع.

◙ "يَ ْنبَ ِغي أَنْ أَ ْم ُك َ
ث ا ْليَ ْو َم فِي بَ ْيتِكَ" .كان لدى يسوع موعد مقدس مع ھذا اإلنسان )استخدام
 .(deiإني في غاية السرور إذ أعلم أن يسوع كان يحب المنبوذين ،سواء كانوا أغنياء أم فقراء،
ذكوراً أم إناث ،عبيداً أم أحرار ،يھوداً أم يونانيين.
 .6 :19اندھش زكا ولكنه شعر باإلثارة واالبتھاج .يقول البعض أن "الفرح كتجاوب مع ما يفعله
ﷲ" سمة مميزة في إنجيل لوقا )14 :1؛ 10 :2؛ 20 :10؛ 17 :13؛ 32 ،5 :15؛ 37 :19؛ :24
.(52 ،41
" 7 :19لَ ﱠما َرأَى ا ْل َج ِمي ُع ذلِكَ تَ َذ ﱠم ُروا" .ھذا زمن ماضي متصل آخر .الكلمة الجذر لـ
"يتذمر" ھيمن طنين النحل ) .(30 :5لقد كانت ھذه الكلمة تُستخدم في السبعينية لوصف امتعاض
)تذمر( إسرائيل )خر 24 :15؛ 8 ،7 ،2 :16؛ عد  .(2 :14نجدھا مرتين فقط في العھد الجديد،
وكلتاھما في إنجيل لوقا )2 :15؛  .(7 :19كان اليھود المحليين يشعرون بشركة يسوع ومعاشرته
للخطأة )أولئك العاجزون أو غير المستعدين لحفظ التقاليد الشفھية( ما كان يجعله نجسا ً طقسيا ً
وموضع شك الھوتيا ً )32 -30 :5؛ 50 -37 :7؛ .(2 -1 :15
" 8 :19فَ َوقَفَ َز ﱠكا َوقَا َل" .ال بد أن زكا كان قد سمع التذمر .ھذا قوله العلني الذي يدل به على
االعتراف ،والتوبة ،واالرتداد كعالمة على أن عالقة جديدة تماما ً من المحبة والمغفرة قد تأسست
بينه وبين ﷲ من خالل ھذا اللقاء بيسوع ،المسيا.
ن" .لقد كان ھذا المقدار كبير جداً من المال .كون المرء
◙ "أ ُ ْع ِطي نِ ْ
صفَ أَ ْم َوالِي لِ ْل َم َ
سا ِكي ِ
باراً أمام ﷲ يفتح عينيه إلى حاجات الفقراء.
يعتقد البعض أن ھذه تشير إلى أعماله االعتيادية ،مثل كرنيليوس ) ،(2 :10ولكن في
السياق يبدو أنھا تشير إلى ثروته المكدسة .ھذا اإلنسان على النقيض من الرجل الغني في األصحاح
.13
◙ "إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى ،والتي يفترض أن تكون صحيحة .لقد كان يعترف
عالنية بأنه سلب الناس أموالھم باالحتيال.
اف" .لقد كان يستخدم معيار العھد القديم استناداً إلى خر  1 :22والمثال في
◙ "أَ ُر ﱡد أَ ْربَ َعةَ أَ ْ
ض َع ٍ
 2صم  6 :12عن التعويض عن السلب بالقوة .لقد كان ھذا المقدار أكبر بكثير من المبلغ الذي
يحدده ال  5 :6وعد  ،7 :5حيث كان يُفترض إضافة ُخمس فقط عن المبلغ المسلوب كتعويض.
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وتعويضه كان دليالً على قلب متبدد ،وليس وسيلة إليه .ھذا القول ،مضافا ً إليه وعده السابق ،كان
يعني أنه لم يعد رجالً غنيا ً بعد .يا له من تغاير مع األصحاح !18
ت" .عالقة جديدة مع ﷲ تبرھنت من
ص َل َخالَ ٌ
" 9 :19فَقَا َل لَهُ يَ ُ
سوعُ :ا ْليَ ْو َم َح َ
ص لِھ َذا ا ْلبَ ْي ِ
خالل موقف وتصرفات ھذا الرجل التي تبدلت ،والتي تأثرت على عائلته كلھا )أع 2 :10؛ :11
14؛ 33 -31 ،15 :16؛  .(8 :18ھذا الخالص كان واقعا ً حقيقيا ً حاضراً ) 2كور  ،(2 :6وأيضا ً
تحقيق مستقبلي.
ْ
ً
َ
ت" تدل ضمنا على أن أعضاء العائلة اآلخرين والخدام سيكونون قد تأثروا
عبارة "لِھذا البَ ْي ِ
باھتداء زكا .تبشير العائلة نراه مرات عديدة في أعمال الرسل )انظر 2 :10؛ 14 :11؛ ،15 :16
34 -31؛  .(8 :18الفردانية الغربية ليست النموذج الكتابي الوحيد.
ھي َم" .من الواضح أنه كان يھوديا ً بالعرق ولكنه صار اآلن باإليمان
◙ "إِ ْذ ھُ َو أَ ْي ً
ضا ا ْبنُ إِ ْب َرا ِ
بيسوع ابنا ً حقيقيا ً إلبراھيم باإليمان )رو 29 -28 :2؛ 12 :10؛ غل 29 ،9 :3؛29 ،28 ،؛ :6
.(15
ما كان النسب يجلب له الخالص ،بل تحقق ذلك بإيمانه ،والدليل على ذلك ھو اعترافه
العلني وتجدده والتعويض الذي عرض القيام به.

سا ِن قَ ْد َجا َء لِ َك ْي يَ ْ
ھلَكَ" .قد تكون ھذه تلميحا ً إلى
ص َما قَ ْد َ
طلُ َب َويُ َخلﱢ َ
" 10 :19ابْنَ ا ِإل ْن َ
السبعينية لحز  16 :34وھي بالتأكيد مرتبطة باآليات في لو  .79 -68 :1إنھا التأكيد الالھوتي الذي
نجده في األمثال األصحاح  15من لوقا .وھي أيضا ً مشابھة للقول الذي يمثّل خالصة مركزية عن
إنجيل مرقس )مر  45 :10و 1تيم  .(15 :1الھوتياً ،جاء يسوع لعدة أسباب:
 -1ليعلن اآلب
 -2ليموت عن الخطيئة
 -3ليعطي البشر المھتدين مثاالً يتبعونه
ّ
في ھذا السياق موضوع الفداء ھو الذي يتم التركيز عليه .كال الفعلين "يطلب" و"يخلص"
ھما مصدر ماضي بسيط مبني للمعلوم.
من أجل معرفة المزيد حول "ابن اإلنسان" ،انظر الموضوع الخاص على .24 :5
كلمة "ھلك" ھي اسم فاعل تام مبني للمعلوم من ) ،(apollumiوالتي تعني يھلك أو يد ّمر.
وتُستخدم ھنا كاستعارة للھالك الروحي الدائم )انظر مت .(6 :10
موضوع خاص :الھالك )(APOLLUMI

ھذه الكلمة لھا مجال سامي واسع ،سبب تشوشا ً كبيراً فيما يتعلق بالمفاھيم الالھوتية للدينونة
األبدية مقابل البطالن .المعنى الحرفي األساسي ھو من كلمة ) (apoإضافة إلى ) ،(ollumiيمعنى
يدمر ،يھلك.
المشكلة تأتي في ھذه االستخدامات االستعارية المجازية للكلمة .ھذا يمكن أن نراه بشكل
واضح في كتاب Greek-English Lexicon
 ،of the New Testament, Based On Semantic Domainsللمؤلفين Louw
و ،Nidaالمجلد  ،2ص .30 .إنه يضع الئحة بالمعاني المتعددة لھذه الكلمة:
 -1يھلك )مت 28 :10؛ لو 37 :5؛ يو 10 :10؛ 12 :17؛ أع 37 :5؛ رو  ،22 :9من المجلد
 ،1ص(232 .
 -2يخفق في تحقيقي )مت  ،42 :10المجلد  ،1ص(566 .
 -3يفقد )لو  ،8 :15المجلد  ،1ص(566 .
 -4غير مدرك للمكان )لو  ،4 :15المجلد  ،1ص(330 .
 -5يموت )مت  ،25 :10المجلد  ،1ص(266 .
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يحاول  ، Gerhard Kittelفي كتابه Theological Dictionary of the New
 ، Testamentالمجلد  ،1ص ،394 .أن يحدد بدقة االستخدامات المختلفة بوضع قائمة بأربعة
معان:
ٍ
 -1يھلك أو يقتل )مت 13 :2؛ 20 :27؛ مر 16 :3؛ 22 :9؛ لو 9 :6؛  1كور (19 :1
 -2يفقد أو يعاني خسارة )مر 41 :9؛ لو (8 ،4 :15
 -3يھلك )مت 52 :26؛ مر 38 :4؛ لو 51 :11؛ 33 ،5 ،3 :13؛ يو 27 ،12 :6؛  1كور
(10 -9 :10
 -4يُضل )مت 30 -29 :5؛ مر 22 :2؛ لو 32 ،24 ،6 ،4 :15؛ أع (34 :27
ويقول كيتل عندھا" :عموما ً يمكننا القول أن البند  2و 4يش ّكالن أقواالً أساسية فيما يتعلق في
ھذا العالم كما األناجيل اإلزائية ،بينما البندين  1و 3يش ّكالن أساس تلك المتعلقة بالعالم التالي اآلتي،
كما في بولس ويوحنا" )ص.(394 .
ھنا يكمن االختالط .الكلمة لھا استخدام سامي واسع لدرجة أن الكتّاب المختلفين في العھد
الجديدد يستخدمونھا بطرق مختلفة.
يروق لي كتاب  ،Synonyms of the Old Testamentللكاتب Robert B.
 ،Girdlestoneالصفحات  .277 -275إنه ينسب الكلمة إلى أولئك الناس الذين يھلكون أخالقيا ً
وينتظرون االنفصال األبدي عن ﷲ مقابل أولئك الناس الذين يعرفون المسيح ولديھم حياة أبدية فيه.
المجموعة األخيرة "مخلّصون" ،بينما المجموعة السابقة ھم "ھالكون".
يوضح  ،Robert B. Girdlestoneفي كتابه ، Synonyms of the Old Testament
ص 276 .أن ھناك عدة أماكن ال يمكن فيھا ترجمة ھذه الكلمة لـ "بطالن"" ،بل بمعنى تعرض
الشيء إلصابة تجعله عمليا ً بال فائدة إذ تبطل الھدف األصلي منه".
 -1إتالف الطيب ،مت 8 :26
 -2تلف زقاق الخمر العتيقة ،مت 17 :9
 -3ھالك شعر الرأس ،لو 18 :21
 -4تلف الطعام ،يو 27 :6
 -5فناء الذھب 1 ،بط 7 :1
 -6ھالك العالم 2 ،بط 6 :3
 -7ھالك الجسد المادي ،مت 13 :2؛ 25 :8؛ 14 :12؛ 52 :26؛ 20 :27؛ رو 12 :2؛ :14
15؛ و 1كور .11 :8
ال تشير ھذه أبداً إلى بطالن الشخص ،بل إلى نھاية الوجود الجسدي .وھي تستخدم أيضا ً
عموما ً بمعنى معنوي أخالقي" .كل الناس يعتبرون ھالكين روحياً ،أي أنھم أخفقوا في تحقيق القصد
الذي ُخلق الجنس البشري ألجله" )ص .(276 .رد ﷲ على ھذه المشكلة كان يسوع المسيح )يو :3
16 -15؛ و 2بط  .(9 :3أولئك الذين يرفضون اإلنجيل خاضعون اآلن لھالك أكبر ،يشمل الجسد
والروح ) 1كور 18 :1؛  2كور 15 :2؛ 3 :4؛  2تس  .(10 :2ألجل الرأي المخالف انظر كتاب
 ،The Fire That Consumesللكاتب. Fudge
أنا شخصيا ً )انظر كتاب  ،Synonyms of the Old Testamentلـ ،R. B. Girdlestone
ص (276 .ال أعتقد أن ھذه الكلمة تشير إلى البطالن )انظر كتاب The Fire That
 ،Consumesللكاتب  .(E. Fudgeكلمة "أبدي" تُستخدم مع العقاب األبدي والحياة األبدية كليھما
في مت  .46 :25أن تقلل من شأن أحدھما يعني أن تقلل من شأن كليھما.
فاندايك -البستاني27 -11 :19 :
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وتَ
" َوإِ ْذ َكانُوا يَ ْس َمعُونَ ھَ َذا عَا َد فَق َ
ال َمثال ألنهُ كانَ ق ِريبا ِمن أو ُرشلِي َم َوكانوا يَظنونَ أن َملك ﷲِ
12
َعتِي ٌد أَ ْن يَ ْ
ور ٍة بَ ِعي َد ٍة لِيَأْ ُخ َذ لِنَ ْف ِس ِه ُم ْلكا ً
ال» :إِ ْن َس ٌ
ان َش ِر ُ
يف ْال ِج ْن
َب إِلَى ُك َ
س َذھ َ
ال .فَقَ َ
ظھَ َر فِي ْال َح ِ
ِ
14
13
َاجرُوا َحتﱠى آتِ َيَ .وأَ ﱠما أَ ْھ ُل َم ِدينَتِ ِه
َويَرْ ِج َع .فَ َدعَا َع َش َرةَ َعبِي ٍد لَهُ َوأَ ْعطَاھُ ْم َع َش َرةَ أَ ْمنَا ٍء َوقَ َ
ال لَھُ ْم :ت ِ
ارةً قَائِلِينَ  :الَ نُ ِري ُد أَ ﱠن ھَ َذا يَ ْملِ ُ
ك َعلَ ْينَاَ 15 .ولَ ﱠما َر َج َع بَ ْع َد َما أَخَ َذ
فَ َكانُوا يُ ْب ِغضُونَهُ فَأَرْ َسلُوا َو َرا َءهُ َسفَ َ
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اح ٍد16 .فَ َجا َء األَ ﱠو ُل
ْال ُم ْلكَ أَ َم َر أَ ْن يُ ْدعَى إِلَ ْي ِه أُولَئِكَ ْال َعبِي ُد الﱠ ِذينَ أَ ْعطَاھُ ُم ْالفِ ﱠ
ْرفَ بِ َما ت َ
َاج َر ُكلﱡ َو ِ
ضةَ لِيَع ِ
17
ال لَهُ :نِ ِع ﱠما أَيﱡھَا ْال َع ْب ُد الصﱠالِ ُح ألَنﱠكَ ُك ْنتَ أَ ِمينا ً فِي ْالقَلِي ِل
قَائِالً :يَا َسيﱢ ُد َمنَاكَ َربِ َح َع َش َرةَ أَ ْمنَا ٍء .فَقَ َ
19
18
فَ ْليَ ُك ْن لَكَ س ُْلطَ ٌ
ال لِھَ َذا
ان َعلَى َع ْش ِر ُم ُد ٍن .ثُ ﱠم َجا َء الثﱠانِي قَائِالً :يَا َسيﱢ ُد َمنَاكَ َع ِم َل خَ ْم َسةَ أَ ْمنَا ٍء .فَقَ َ
20
س ُم ُد ٍن .ثُ ﱠم َجا َء آخَ ُر قَائِالً :يَا َسيﱢ ُد ھُ َو َذا َمنَاكَ الﱠ ِذي َكانَ ِع ْن ِدي َموْ ضُوعا ً
أَيْضا ًَ :و ُك ْن21أَ ْنتَ َعلَى خَ ْم ِ
22
يل ألَنﱢي ُك ْن ُ
اف ِم ْنكَ إِ ْذ أَ ْنتَ إِ ْن َس ٌ
ت أَخَ ُ
ص ُد َما لَ ْم ت َْز َر ْع .فَقَا َل
َض ْع َوتَحْ ُ
ار ٌم تَأْ ُخ ُذ َما لَ ْم ت َ
ان َ
فِي ِم ْن ِد ٍ
ص ِ
لَهُِ :م ْن فَ ِمكَ أَ ِدينُكَ أَيﱡھَا ْال َع ْب ُد ال ﱢشرﱢ يرُ .ع ََر ْفتَ أَنﱢي إِ ْن َس ٌ
ص ُد َما لَ ْم أَ ْز َر ْع
ض ْع َوأَحْ ُ
ان َ
ار ٌم آ ُخ ُذ َما لَ ْم أَ َ
ص ِ
24
23
ت َمتَى ِج ْئ ُ
ارفَ ِة فَ ُك ْن ُ
ت أَ ْستَوْ فِيھَا َم َع ِرباً؟ ثُ ﱠم قَا َل
ضتِي َعلَى َمائِ َد ِة ال ﱠ
ض ْع فِ ﱠ
صيَ
فَلِ َما َذا لَ ْم تَ َ
ِ
اض ِرينَ ُ :خ ُذوا ِم ْنهُ ْال َمنَا َوأَ ْعطُوهُ لِلﱠ ِذي ِع ْن َدهُ ْال َع َش َرةُ األَ ْمنَا ُء25 .فَقَالُوا لَهُ :يَا َسيﱢ ُد ِع ْن َدهُ َع َش َرةُ
لِ ْل َح ِ
27
26
ك
ْس لَهُ فَالﱠ ِذي ِع ْن َدهُ ي ُْؤخَ ُذ ِم ْنهُ .أَ ﱠما أَ ْعدَائِي أُولَئِ َ
أَ ْمنَا ٍء .ألَنﱢي أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن ُك ﱠل َم ْن لَهُ يُ ْعطَى َو َم ْن لَي َ
الﱠ ِذينَ لَ ْم ي ُِري ُدوا أَ ْن أَ ْملِكَ َعلَ ْي ِھ ْم فَأْتُوا بِ ِھ ْم إِلَى ھُنَا َو ْاذبَحُوھُ ْم قُ ﱠدا ِمي«".
َ " 11 :19مثَالً" .انظر مقدمة األصحاح  8لمعرفة مبادئ تفسير األمثال.
◙ يق ّدم يسوع سببين يجعالنه يخبرھم بھذا المثل في ھذا الوقت وھذا المكان:
 .8كان يقترب من أورشليم
 .9كان الجموع يظُنﱡونَ أَ ﱠن َملَ ُكوتَ ﷲِ َعتِي ٌد أَ ْن يَ ْ
ال.
ظھَ َر فِي ْال َح ِ
ثان مؤجّل .وھذا المثل أحد األدلة
يؤ ّكد كثير من المفسّرين أن إنجيل لوقا ينبّر على مجيء ٍ
)انظر كتاب  ،The Method and Message of Jesus’ Teachingsللمؤلف Robert H.
 ، Steinص.(55 -54 .

◙ " َملَ ُكوتَ ﷲِ َعتِي ٌد أَنْ يَ ْ
ظ َھ َر فِي ا ْل َحا ِل" .كان اليھود يتوقعون مجيئا ً أوجيا ً واحداً فقط في
التاريخ من خالل المسيا وتأسيس دھر البر الذي يكون اليھود مسؤولين عنه .وظن كثيرون أن ھذا
كان سيحدث عندما جاء يسوع إلى أورشليم في عيد الفصح .انظر الموضوعين الخاصّين" :ملكوت
ﷲ" ،على  ،21 :4و"ھذا الدھر والدھر اآلتي" ،على .17 :2
 .12 :19ھذه مشابھة لمت  .30 -14 :25من الواضح أن يسوع كان يستخدم األفكار والمواضيع
نفسھا في بيئات مختلفة وألھداف متنوعة.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

س"
سانٌ َ
"إِ ْن َ
ش ِريفُ ا ْل ِج ْن ِ
سانٌ نَبِي ٌل"
"إِ ْن َ
أح ُد األُمرا ِء"
" َ
ص ِر"
"إِنسانٌ َكري ُم ال ُع ْن ُ

ھذا المثل يبدأ بـ ) ،(tisوالتي تُترجم عادة بمعنى " ُم َع ٌ
ين" .الكثير من أمثال لوقا تُستھل بھذا المعلم
النصي )انظر 41 :7؛ 30 :10؛ 16 :14؛ 11 :15؛ 19 ،1 :16؛ .(12 :19
س ِه ُم ْل ًكا َويَ ْرج َع" .مؤرخون
سانٌ َ
س َذھ َ
◙ "إِ ْن َ
َب إِلَى ُكو َر ٍة بَ ِعي َد ٍة لِيَأْ ُخ َذ لِنَ ْف ِ
ش ِريفُ ا ْل ِج ْن ِ
عديدون يرون ھذا كتلميح إلى موت ھيرودس الكبير ومحاولة ابنه أرخيالوس استالم العرش )انظر
اآلية .(14
الحادثة التاريخية يدونھا يوسيفوس في كتابه ).(Antiq. 17.9,1-3; 11.1-2
عبِي ٍد لَهُ" .رغم أنه دعا عشرة ،إال أن ثالثة فقط يتم ذكرھم بشكل
َ " 13 :19دعَا َع َ
ش َرةَ َ
خاص .الكلمة ) (doulosتشير إلى خادم األسرة.
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ش َرةَ أَ ْمنَا ٍء" .ھذه ھي الكلمة اليونانية )) (manehالكلمة السامية  menaالتي
◙ " َوأَ ْعطَاھُ ْم َع َ
ترتبط بإقراض المال( ،التي تعادل مئة ألف "درھم" )) ،(drachmasسدس وزنة( .والدرھم
يكافئ الدينار ،الذي ھو أجرة يوم كامل للعامل أو الجندي .لذلك فإن ھذا المبلغ كان أقل من ثلث أجر
سنة ،أي مبلغا ً ليس كبيراً .لع ﱠل ھذا يدل على شح السيد أو اقتصاده في اإلنفاق .انظر الموضوع
الخاص" :العمالت المستخدمة في فلسطين في أيام يسوع" ،على .8 :15
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

َاج ُروا َحتﱠى آتِ َي"
"ت ِ
َاج ُروا إِلَى أَنْ أَعُو َد"
"ت ِ

المشتركة
البولسية

:
:

المال حتى أعو َد"
تاجروا بِھذا
ِ
" ِ
اجروا حتﱠى أَعود"
"ت ِ

َاجرُوا"(
ھذه أمر صيغة تمنّي في األسلوب الخبري )مجھول الصيغة معلوم المعنى( )"ت ِ
ماض"( .في يو 3 :14
يتبعه حاضر متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( خبري )"بينما أنا
ٍ
تُستخدم للداللة على عودة المسيح .كان السيد يختبر مھارات وموثوقية خدامه .لقد أعطاھم بعض
المسؤولية وسوف يستدعيھم لكي يقدموا حسابا ً في وقت ما في المستقبل )اآليات .(20 -15
17 :19
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

س ْلطَانٌ َعلَى َع ْ
ْن"
"فَ ْليَ ُكنْ لَكَ ُ
ش ِر ُمد ٍ
"فَ ُكنْ َوالِيا ً َعلَى َع ْ
ش ِر ُمدُن"
ش ِر ُمدُن"
"فَ ُكنْ َوالِيا ً َعلَى َع ْ
"فَتَ َو ﱠل على َع ْ
ش ِر ُمدُن"

ھذا أمر حاضر مبني للمعلوم فيه كناية ،ما يشير إلى سلطة مستمرة متواصلة.
ِ " 20 :19م ْن ِديل" .ربما يكون ھناك خلط في اللغة اآلرامية بين كلمة "أرض" وكلمة "منديل"
)انظر الموازاة في مت  .(25 :25عادة الناس في ذلك الزمان أن يدفنوا أو يخبئوا المال في األرض
)التراب( ألجل حمايته .وھذه الكلمة تُستخدم مع القماش في يو 44. :11
ُ " 21 :19ك ْنتُ أَ َخافُ ِم ْنكَ" .ھذا فعل ماضي متصل مبني للمتوسط )مجھول الصيغة معلوم
المعنى( في األسلوب الخبري ،ما يشير إلى فعل تكرر في الماضي.
الخوف الذي يش ّل المرء ليس حافزاً لخدم ٍة فعالة.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

صا ِر ٌم"
سانٌ َ
"أَ ْنتَ إِ ْن َ
س"
"ألَنﱠكَ إِ ْن َ
سانٌ قَا ٍ

" :أنتَ َر ُج ٌل صا ِر ٌم"
المشتركة
البولسية
قاسيًا"
َ " :كونِكَ إِنسانًا ِ
س" ،أو
تُستخدم ھذه الكلمة اليونانية في السبعينية في مكابيين الثاني  30 :14بمعنى "قا ٍ
"فظ" ،أو "سلوك مرير" .وتُستخدم في البردية المكتوبة باليونانية السائدة للداللة على نوع الشخص
الكثير المطالب ،والصارم ،والمقتّر ،والمدقّق.
ھذه الكلمة جزء من المثل .ال يمكن بأي شكل أن تصف المسيح ديانا ً ) 2كور .(10 :5
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 .22 :19بعض الترجمات تضع ھذه اآلية بشكل سؤال ،ولكن الترجمات األخرى تجعلھا صيغة
إثبات.
 .26 -24 :19تذكروا أن ھذا مثل من الشرق األدنى ،يستخدم غالبا ً الغلو .تفاصيل القصة ال
يمكن اعتبارھا مجازية .ھذه المبالغاة ھي عادة جزء من االنعطاف المفاجئ الذي يشير إلى النقطة
الرئيسية في المثل .قد يكون ھذا متناظراً مع .18 :8
نجز ،ولكن الحقيقة
المفارقة الرئيسية في اإلنجيل ھي أن الخالص مجاني بعمل المسيا ال ُم َ
الناتجة ھي خدمة تكلّف كل شيء )أف  .(10 ،9 -8 :2انظر الموضوع الخاص" :درجات الثواب
والعقاب" ،على .12 :10
 .25 :19بعض النصوص اليونانية القديمة تحذف ھذه اآلية )المخطوطات  ،W،Dوبعض
الفصول التي تتضمن التوراة ،إضافة إلى بعض الترجمات الالتينية القديمة ،والسريانية ،والقبطية.
ويعتبر UBS4وجود ھذه اآلية أمراً أكيداً.
 .26 :19يتساءل المرء إلى أي درجة يمكن عصر ھذا المثل )وأي مثل( .يمكن أن نستنتج من ھذا
المثل أن:
إِ ْن َس ٌ
ان َش ِر ُ
س على أنه يسوع )اآلية (12
-1
يف ْال ِج ْن ِ
العبيد )اآلية  (13على أنھم التالميذ
-2
-3
أھل المدينة )اآلية (14
إن كان األمر كذلك ،يُطرح السؤال الالفت حول اآلية " ،26ھل يُعاقب العبد ولكن يبقى في
العائلة )انظر 18 :8؛ مت 12 :13؛ 29 :25؛ مر 25 :4؛  1كور 15 -10 :3؛ يه اآلية
("23؟ إن مثل الزارع )مت 13؛ مر 4؛ لو  (8يفترض بقوة أن البعض يتجاوب في البداية،
ولكن ال يثبت أو يبقى .انظر الموضوع الخاص" :االرتداد" ،على .46 :6
على الرغم من أن التخمينات شيقة ،إال أن األمثال عادة ما يكون فيھا حقيقة رئيسية واحدة
أو على األقل حقيقة واحدة متعلقة بكل شخصية رئيسية .وغالبا ً ما تكون التفاصيل مجرد جزء من
القصة .انظر مقدمة األصحاح .8

" 27 :19أَ ﱠما أَ ْعدَائِي ،أُولئِ َك الﱠ ِذينَ لَ ْم يُ ِريدُوا أَنْ أَ ْملِ َك َعلَ ْي ِھ ْم ،فَأْتُوا بِ ِھ ْم إِلَى ُھنَا
َو ْ
اذبَ ُحوھُ ْم قُدﱠا ِمي" .يشير ھذا القول إلى اآلية  .14ال نعرف بشكل مؤكد العالقة بين الناس الذين

رفضوا ُملك السيّد والعبد الذي لم يتصرف .ربما الجماعتان مدانتان:
أولئك الذين يرفضون ُملك السيّد
-1
أولئك الذين يرفضون أن يتصرفوا في خدمة السيّد
-2
االستھالل في اآلية  11يربط ھذا بدخول يسوع الظافر إلى أورشليم .سيرفض الشعب
والرؤساء يسوع وسيُرفضون ألسباب مختلفة ،ربطا ً مع البند  .1ولقد كان زكا مقبوالً كلّيا ً
وأثبتت تصرفاته ذلك ،بما يتناغم مع البند .2
فاندايك -البستاني28 :19 :
28
ُ
ً
صا ِعدا إِلَى أو ُر َشلِي َم".
ال ھَ َذا تَقَ ﱠد َم َ
" َولَ ﱠما قَ َ
 .28 :19تقسيم الفقرات ھنا يتابع الغرض عند لوقا في رحلة يسوع نحو أورشليم ،التي بدأت في
 51 :9وتُختتم ھنا بدخوله الظافر.
فاندايك -البستاني40 -29 :19 :
29
ْ
ْ
َ
ﱠ
ْ
ْ
ﱠ
ُ
ون أرْ َس َل اثنَي ِْن ِم ْن تَالَ ِمي ِذ ِه
" َوإِ ْذ قَر َ
اجي َوبَ ْي ِ
ُب ِم ْن بَ ْي ِ
ت فَ ِ
ت َعنيَا ِعن َد ال َجبَ ِل ال ِذي يُ ْدعَى َجبَ َل الز ْيت ِ
30
َان َجحْ شا ً َمرْ بُوطا ً لَ ْم يَجْ لِسْ َعلَ ْي ِه أَ َح ٌد ِمنَ
قَائِالً» :اِ ْذھَبَا إِلَى ْالقَرْ يَ ِة الﱠتِي أَ َما َم ُك َما َو ِحينَ تَ ْد ُخالَنِھَا ت َِجد ِ
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اس قَ ﱡ
ط .فَ ُحالﱠهُ َو ْأتِيَا بِ ِهَ 31 .وإِ ْن َسأَلَ ُك َما أَ َح ٌد :لِ َما َذا تَ ُحالﱠنِ ِه؟ فَقُوالَ لَهُ ھَ َك َذا :إِ ﱠن الرﱠبﱠ ُمحْ تَا ٌج إِلَ ْي ِه«.
ال32نﱠ ِ
33
ال لَھُ َما أَصْ َحابُهُ» :لِ َما َذا
ش قَ َ
ال لَھُ َماَ .وفِي َما ھُ َما يَ ُحالﱠ ِن ْال َجحْ َ
ضى ْال ُمرْ َسالَ ِن َو َو َجدَا َك َما قَ َ
فَ َم َ
35
34
ْ
ْ
َ
َ
ش
ش؟« فَقَاالَ» :ٱلرﱠبﱡ ُمحْ تَا ٌج إِلَ ْي ِه«َ .وأتَيَا بِ ِه إِلَى
تَ ُحالﱠ ِن ال َجحْ َ
 37يَسُو َع َوط َر َحا ثِيَابَھُ َما َعلَى ال َجحْ ِ
36
َر َجبَ ِل ال ﱠز ْيتُو ِن
يقَ .ولَ ﱠما قَر َ
َوأَرْ َكبَا يَسُوعََ .وفِي َما ھُ َو َسائِ ٌر فَ َر ُشوا ثِيَابَھُ ْم فِي الطﱠ ِر ِ
ُب ِع ْن َد ُم ْن َحد ِ
ت الﱠتِي نَظَرُوا
صوْ ٍ
ُور التﱠالَ ِمي ِذ يَ ْف َرحُونَ َويُ َسبﱢحُونَ ﷲَ بِ َ
يع ْالقُ ﱠوا ِ
تع ِ
ا ْب38تَدَأَ ُكلﱡ ُج ْمھ ِ
َظ ٍيم ألَجْ ِل َج ِم ِ
39
ار ٌ
ك ْال َملِ ُ
ك اآلتِي بِاس ِْم الرﱠبﱢ ! َسالَ ٌم فِي ال ﱠس َما ِء َو َمجْ ٌد فِي األَعَالِي!«َ .وأَ ﱠما بَعْضُ
قَائِلِينَ ُ » :مبَ َ
40
ْ
َ
َ
ُ
ﱢ
ُ
ال لَھُ ْم» :أقو ُل لَ ُك ْم :إِنﱠهُ إِ ْن
اب َوقَ َ
يسيﱢينَ ِمنَ ال َج ْم ِع فَقَالوا لَهُ» :يَا ُم َعل ُم ا ْنتَ ِھرْ تَالَ ِمي َذكَ « .فَأ َج َ
ْالفَرﱢ ِ
ارةُ تَصْ ُر ُخ!«".
َسكَتَ ھَ ُؤالَ ِء فَ ْال ِح َج َ
ت فَا ِجي" .يقول التلمود أن ھذه كانت ضاحية في أورشليم .ال نعرف بالضبط موقع
" 29 :19بَ ْي ِ
الحادثة .االسم يعني "بيت التين الفجّ" )مت 1 :21؛ مر .(1 :11
ع ْنيَا" .االسم يعني "بيت البلح" )مت 17 :21؛ مر  .(1 :11كانت ھذه القرية تبعد
ت َ
◙ "بَ ْي ِ
حوالي ميلين عن أورشليم في الجھة المقابلة من الحيد الذي كان جبل الزيتون جزءاً منه .عندما كان
يسوع في أورشليم ،كان يمكث عادة في بيت مريم ومرثا ولعازر ،الذي كان يقع في بيت عنيا.

س قَ ﱡ
ط" .ھذا تحقيق نبوي
" 30 :19تَ ِجدَا ِن َج ْحشًا َم ْربُوطًا لَ ْم يَ ْجلِ ْ
س َعلَ ْي ِه أَ َح ٌد ِمنَ النﱠا ِ
)رمزي( لآلية في زك ) 9 :9انظر مت  .(2 :21يجب أال ننسى أن الجحش )البَ ْغل ،انظر  2صم
9 :18؛  1مل  (33 :1كان مطيّة ملكيةً لملوك إسرائيل.
كانت الحمير في الشرق األدنى حيوانات ضخمة فخمة )انظر كتاب Fauna and Flora
 ،of the Bibleلـ  ،United Bible Societiesالطبعة الثانية ،ص .(7 -5 .كانت ھذه رمز
لملكية يسوع ،وليس فقط على كونه رجل سالم .السبب في أن ذلك كان جحشا ً لم يركبه أحد ھو أن
الملك كان عادة لديه جحشه الخاص الذي ما كان ألحد آخر أن يركبه )انظر  1مل  .(33 :1إما أن
يسوع قد قام بالترتيبات مسبقا ً )اآليات  (34 -33 ،31ألجل ھذا الحيوان أو أنه كان يستخدم معرفته
الفائقة الطبيعة.
" 31 :19إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة الثالثة ،ما يدل على عمل أو حدث محتمل.
يق" .كانت ھذه عالمة الملكية )انظر  2مل  .(13 :9لوقا ال
" 36 :19فَ َرشُوا ثِيَابَ ُھ ْم فِي الطﱠ ِر ِ
يذكر ھنا سعوف النخل .ھذه الحادثة تتميز عادة بأنھا "الدخول الظافر إلى أورشليم" )انظر مت
9 -1 :21؛ مر 10 -1 :11؛ يو .(15 -12 :12
ن" .يبدي  ،M. R. Vincentفي كتابه ،Word Studies
ِ " 37 :19ع ْن َد ُم ْن َح َد ِر َجبَ ِل ال ﱠز ْيتُو ِ
المجلد  ،1ص ،208 .تعليقا ً الھوتيا ً أنه على طريق الحج ھذا يمكن للمرء الذي يقترب من أورشليم
أن يرى المدينة بنظرة سريعة شاملة )اآلية  ،(37ثم تختفي بعدھا لفترة .تصف اآلية  41المشھد
البانورامي الشامل للمنحدر األخير عندما يتراءى الھيكل ذو الحجر الكلسي األبيض بشكل كامل.

يع
ص ْو ٍ
سبﱢ ُحونَ ﷲَ بِ َ
◙ "ا ْبتَدَأَ ُك ﱡل ُج ْمھُو ِر التﱠالَ ِمي ِذ يَ ْف َر ُحونَ َويُ َ
ت َع ِظ ٍ
يم ،ألَ ْج ِل َج ِم ِ
ت الﱠتِي نَظَ ُروا"" .كل جمھور التالميذ" يشير إلى:
ا ْلقُ ﱠوا ِ
-1
-2
-3

التالميذ )اآلية (39
أولئك الذين سافروا معھم
الحجاج من الجليل الذين انضموا إلى يسوع في الطريق إلى أورشليم )اآلية (39

ت الﱠتِي نَظَرُوا" تشير إلى أعمال يسوع السابقة من  51 :9خالل ھذا السياق،
َ
يع ْالقُ ﱠوا ِ
"ج ِم ِ
التي جرت على الطريق نحو أورشليم.
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ب" .ھذه اقتباس من مز  ،26 :118ولكنه معدل:
ُ " 38 :19مبَا َر ٌك ا ْل َملِ ُك اآلتِي بِا ْ
س ِم ال ﱠر ﱢ
ْ
"ال َملِ ُ
ك اآلتِي" تحل محل "اآلتِي" )انظر اآلية (35 :13
-1
ُ
صنﱠا" التي نجدھا عند مرقس )انظر مر  10 -9 :11وذلك ألن
-2
تحذف كلمة "أو َ
اليونانيين ما كانوا يعرفون ھذه الكلمة(.
ھذا االقتباس )وكذلك الذي في مرقس( ال يتالءم مع النص الماسوري أو السبعينية .ھذا جزء
من مزامير التھليل )التسبيح( )المزامير  (118 -113التي كانت تقليديا ً:
يقتبسھا الحجاج لدى دخولھم أورشليم في موسم الفصح
-1
ينشدونھا خالل ذبح حمل الفصح في الھيكل
-2
ُ
-3
تنشد في اليوم األول من الفصح )وأيام األعياد الرئيسية األخرى(
يُستشھد بھا قبل الوجبات في أسبوع الفصح )مز  (114 -113وبعد الوجبات )مز
-4
(118 -115
أعتقد أن الكثير مما يُقال ھنا كان يجري كل عام ،ولكن حقيقة أن أھل أورشليم والحجاج طبقوا
النص بشكل محدد على يسوع الناصري تُظھر أنھم فھموا فرادة شخصه وعمله .لم يكن ھذا
مجرد فصح آخر.
س َما ِء َو َم ْج ٌد فِي األَعَالِي" .ھذه العبارة ليست جزءاً من مز  .26 :118إنھا
سالَ ٌم فِي ال ﱠ
◙" َ
جزء من رسالة المالئكة إلى الرعاة )لو  .(14 :2السالم الموعود على وشك أن تكون له تكلفة
فدائية مدھشة )الجلجثة ،انظر أش .(53
ع قَالُوا" .ھؤالء ھم:
" 39 :19بَ ْع ُ
ض ا ْلفَ ﱢري ِ
سيﱢينَ ِمنَ ا ْل َج ْم ِ
الفريسيون الذين كانوا يرحبون بالحجاج القادمين إلى أورشليم
-1
ً
الفريسيون الذين كانوا جزءا من الحجاج المسافرين من الجليل عبر منطقة بيرية إلى
-2
أورشليم ألجل عيد الفصح
الفريسيون المندسون وسط الحشد والذين كانوا يحاولون أن يجدوا طريقة ما ليتھموا
-3
يسوع بالتجديف )31 :13؛ 3 ،1 :14؛ 2 :15؛ 14 :16؛ 20 :17؛ (39 :19
يؤكد جواب يسوع بوضوح على إدراكه للتحقيق المسياني في ھذا القول )انظر اآلية .(40
" 40 :19إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى )مستخدمة  ،eanانظر أع .(31 :8

َص ُر ُ
خ" .ربما يكون ھذا مثالً عن الدينونة اإللھية المتأصلة )حب  .(11 :2يمكن
◙ "ا ْل ِح َجا َرةُ ت ْ
أن تدل على اختالجات الطبيعة لدى دنو ﷲ )أي ،االفتقاد ،انظر اآلية .(44
فاندايك -البستاني44 -41 :19 :
41
ك
ت أَيْضا ً َحتﱠى فِي يَوْ ِم ِ
ت أَ ْن ِ
" َوفِي َما ھُ َو يَ ْقت َِربُ نَظَ َر إِلَى ْال َم ِدينَ ِة َوبَ َكى َعلَ ْيھَا قَائِالً» :إِنﱠ ِك لَوْ َعلِ ْم ِ
ْك43 .فَإِنﱠهُ َستَأْتِي أَيﱠا ٌم َويُ ِحيطُ بِ ِك أَ ْعدَا ُؤ ِك بِ ِم ْت َر َس ٍة
ھَ َذا َما ھُ َو لِ َسالَ ِم ِكَ .ولَ ِك ِن اآلنَ قَ ْد أُ ْخفِ َي ع َْن َع ْينَي ِ
44
يك َح َجراً َعلَى َح َج ٍر
يك َوالَ يَ ْت ُر ُكونَ فِ ِ
يك فِ ِ
اصرُون َِك ِم ْن ُكلﱢ ِجھَ ٍة َويَ ْھ ِد ُمون َِك َوبَنِ ِ
َويُحْ ِدقُونَ بِ ِك َوي َُح ِ
ْرفِي زَ َمانَ ا ْفتِقَا ِد ِك«".
ألَنﱠ ِك لَ ْم تَع ِ
42

علَ ْي َھا" .ھنا نرى يسوع يعبر عن مشاعر بشرية بسبب حزنه
" 41 :9نَظَ َر إِلَى ا ْل َم ِدينَ ِة َوبَ َكى َ
الناجم عن رفض شعبه الخاص له )انظر  .(35 -43 :13الوعود الشرطية في العھد القديم أُبطلت؛
ق سوى الدينونة.
ولم يب َ
" 42 :19لَ ْو" .ھذه جملة شرطية ناقصة من الفئة الثانية )انظر كتاب  ،Word Picturesتأليف
ت أَ ْيضًا"( لم
 ،A. T. Robertsonالمجلد  ،2ص .(246 .قادة اليھود ومعظم سكان أورشليم )"أَ ْن ِ
يعرفوا مغزى مجيء يسوع.
388

◙
فاندايك -البستاني

:

سالَ ِم ِك"
" َما ھ َُو لِ َ

الحياة

:

سالَ ُم ِك"
" َما فِي ِه َ

المشتركة
البولسية

:
:

سالم"
"طري َ
ق ال ﱠ
سالم"
سالةَ ال ﱠ
" ِر َ

ھذه جملة ناقصة ومكسورة .مشاعر يسوع بسبب الدينونة اآلتية على أورشليم تغمره.
السالم الروحي ،السالم مع ﷲ )ھذا تالعب بالكلمات على "أورشليم"َ " ،BDB 436 ،ما ھُ َو
لِ َسالَ ِم ِك"( يأتي فقط من خالل اإليمان بالمسيح.
كان يسوع ليجلب ھذا السالم لو أنھم فقط أصغوا إليه وتجاوبوا معه )أش  .(18 :48لم يكن
يسوع ھو ذاك المسيا الذي كانوا يترقبونه ،ولذلك رفضوه وبقيامھم بذلك فإنھم ختموا مصيرھم
المشؤوم ماديا ً )دمار أورشليم( وروحيا ً )ضياعھم الفردي والجماعي(.
ك" .ھذا فعل مبني للمجھول في األسلوب الخبري .ذكر لوقا
◙ " َول ِك ِن اآلنَ قَ ْد أ ُ ْخفِ َي عَنْ َع ْينَ ْي ِ
ھذا في 45 :9؛ 21 : 10؛  .34 :18وھذا يشير إما إلى العمى الذي أحدثه ﷲ )رو  (25 ،7 :11أو
عبارة اصطالحية تدل على الرفض.
 .44 -43 :19يبدو أن ھذه تشير إلى دمار أورشليم )في خمس عبارات وصفية من مفردات
حرب الحصار في العھد القديم ،انظر إر  (6على يد القائد الروماني تيطس عام  70م ،.وربما أيضا ً
إنذاراً بأحداث الدينونة األخروية )انظر لو 21؛ مز 2؛ أش 4 -1 :29؛ حز 39 -38؛ دا -24 :9
27؛ زك 14 -13؛ رؤ .(10 -7 :20
الكتاب المقدس واضح في إشارته إلى أنه ستكون ھناك فترة اضطھاد تسبق المجيء الثاني.
ولكن بعض المفسرين يعتقدون أن دمار أورشليم عام  70م .يحقق ھذا التنبؤ بالكامل .وھؤالء
يدعون "سابقيون" .وخير مثال على ھؤالء ھو  ، John Brayفي كتابه Matthew 24
.Fulfilled
ً
ً
ً
ويتوقع مفسرون آخرون تحقيقا حرفيا مستقبليا يصيب مدينة أورشليم وشعب إسرائيل.
وھؤالء ھم القائلون بالتدبيرية قبل األلفية .ھناك كتابان جيدان ھما Dispensationalism
rogressive
)التدبيرية المصلحة( وكتاب
 ،TodayللكاتبCharles C. Ryrie
 ،Dispensationalismللكاتبان  Blaisingو ) Bockالتدبيرية التدريجية( .وھناك آخرون
كثيرون ھم القائلون بالتاريخية قبل األلفية ،مثل  ،George E. Laddالذي له نفس التوقع فيما
يتعلق بنھاية األزمنة.
قد تكون ھذه نبوءة تتحقق على مراحل متعددة ،ولكني أعتقد أن العھد الجديد يجعل نبوءات
العھد القديم عالمية النطاق وليس ھناك وجود جغرافي أو عرقي لشعب إسرائيلي .نبوءات العھد
القديم تحققت واإلنجيل يشمل اآلن كل الناس.
ستَأْتِي أَيﱠا ٌم" .كانت ھذه عبارة اصطالحية تُستخدم ) (1للداللة على المجيء
َ " 43 :19
ُ
األخروي للعريس )انظر  (35 :5و) (2للداللة على دمار أورشليم )انظر  .(29 :23تستخدم ھذه
العبارة في السبعينية للداللة على دينونة ﷲ على )أ( عالي وعائلته ) 1صم  (31 :2و)ب( تصرفات
حزقيا المتعجرفة التي استحالة إلى نبوءة ع دمار يھوذا والھيكل على يد بابل ) 2مل .(17 :20
ك لَ ْم تَ ْع ِرفِي" .تشير ھذه إلى اآلية ) 42شرطية فئة ثانية( .كان يجب على اليھود
" 44 :19ألَنﱠ ِ
أن يروا في كلمات وأعمال يسوع دليالً على تحقق نبوءة العھد القديم .ولكن تقاليدھم البالية أعمتھم
عن رؤية الحقيقة .أال فليرحم ﷲ كل جنس آدم الساقط!
رغم أن يسوع لم يذكر أبداً بشكل محدد مفھوم "البقية التقية" التي وردت مع أنبياء العھد
القديم إال أن تالميذه وأتباعه كانوا فعليا ً البقية النبوية المؤمنة من بني إسرائيل )انظر ْ
"القَ ِطي ُع
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ص ِغيرُ" ،في لو  .(32 :12حتى في العھد القديم لم يكن إسرائيل "باراً" أمام الرب .وبالتأكيد فإن
ال ﱠ
"الھالكين" في  10 :19يشتملون على إسرائيل.
ك" .من العھد القديم زمان االفتقاد ھذا قد يكون ألجل البركة أو الدينونة )انظر
◙ " َز َمانَ ا ْفتِقَا ِد ِ
أش 3 :10؛ 17 :23؛ 22 :24؛  episkopē ،6 :29في السبعينية( .في لوقا  78 ،68 :1و 1بط
 12 :2إنه افتقاد لمباركة المؤمنين ،ولكن دينونة لغير المؤمنين )أي المجيء الثاني( .يجب أال ننسى
أن رفض محبة ونعمة ﷲ يثيران غضب ﷲ ويستوجبان المحاسبة والدينونة )انظر المثل في :19
.(27 -11
◙
َ
يك"
فاندايك -البستاني
يك فِ ِ
َ " :ويَ ْھ ِد ُمون ِك َوبَنِ ِ
الحياة
يك"
َ " :ويَ ْھ ِد ُمونَ ِك َعلَى أَ ْبنَائِ ِك الﱠ ِذينَ فِ ِ
المشتركة
يك"
َ " :ويَ ْھ ِد ُمونَ ِك َعلَى أَ ْبنَائِ ِك الﱠ ِذينَ ھُم فِ ِ
نيك ﱠ
فيك"
البولسية
ت وب َ ِ
" :ويَ ْمحقونَ ِك ،أَن ِ
الذينَ ِ
موت األطفال قد يكون تلميحا ً إلى مز  ،9 -8 :137حيث نفس الفعل يُستخدم في السبعينية.
الفعل يعني حرفيا ً "يھدم/يس ّوي باألرض" )أش  ،(26 :3ولكن صار يعني استعاريا ً "يسحق إلى
األرض )ھو 18 :10؛ نح .(10 :3
ھذا الفعل يرد ھنا فقط في العھد الجديد .كما أن الخالص أثر على عائلة زكا )انظر :19
 ،(9كذلك يكون الحال في الدينونة التي تكون خبرة جماعية عامة )أي كل سكان أورشليم ،اآليات
.(49 -44
غالبا ً ما أف ّكر بھذا الجانب الجماعي من اإليمان الكتابي ،منذ أن ترعرعت في ثقافة غربية
تركز على األفراد.
ولكن ،يتكلم الكتاب المقدس عن الدينونة إلى الجيل الثالث والرابع )انظر تث  .(9 :5ولكن
الوالء للعھد أللف جيل )تث 10 :5؛  .(9 :7لقد ساعدني ھذا كثيراً في ثقتي بأن ﷲ سيعمل مع
أوالدي وأوالد أوالدي )ولكن ھذا ال ينفي الخيار الشخصي وتبعاته(.
فاندايك -البستاني46 -45 :19 :
"َ 45ولَ ﱠما َدخَ َل ْالھَ ْي َك َل ا ْبتَدَأَ ي ُْخ ِر ُج الﱠ ِذينَ َكانُوا يَبِيعُونَ َويَ ْشتَرُونَ فِي ِه قَائِالً لَھُ ْمَ » :م ْكتُوبٌ أَ ﱠن بَ ْيتِي
بَي ُ
ص«".
ْت ال ﱠ
صالَ ِةَ .وأَ ْنتُ ْم َج َع ْلتُ ُموهُ َمغ َ
َارةَ لُصُو ٍ
46

شتَ ُرونَ فِي ِه" .تبدو
" 45 :19د ََخ َل يسوع ا ْل َھ ْي َك َل وا ْبتَدَأَ يُ ْخ ِر ُج الﱠ ِذينَ َكانُوا يَبِيعُونَ َويَ ْ
ھذه تحقيقا ً نبويا ً لما ورد في مل ") 2 -1 :3فجأة" تكون مترابطة مع "الدينونة"( .يدون يوحنا :2
 13وما تالھا حادثة تطھير الھيكل في وقت أبكر من خدمة يسوع ،بينما تدون األناجيل اإلزائية ھذه
الحادثة في األسبوع األخير من خدمته .بسبب ترتيب كتّاب اإلنجيل األربعة لألحداث وفق
الموضوع وبسبب حريتھم في التحرير ،ال نعرف تماما ً إن كان ھناك حادثة تطھير واحدة في
الھيكل أم اثنتان .كان للصدوقيين الحقوق التجارية في جبل الزيتون وفي ساحة اليونانيين .كانوا
يغشون الناس ) (1إما بالتكاليف الباھظة التي يفرضونھا على من يصرّفون العمالت إلى شواقل
صور و) (2إدعائھم عدم أھلية حيوانات الذبائح التي كان الناس يجلبونھا من بيوتھم .وكانت
حيوانات الذبائح التي يبيعھا ھؤالء التجار باھظة الثمن جداً.
ھذا التصرف من يسوع:
يعلن سلطانه
-1
يكشف الفساد في بيت ﷲ
-2
يختم موته على يد رؤساء اليھود )الصدوقيين ،والھيروديين ،والفريسيين ،انظر اآلية
-3
.(47
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ُوب" .ھذه عبارة اصطالحية تتعلق بالكتابات المقدسة .ال نعرف بالضبط لماذا لم
َ " 46 :19م ْكت ٌ
يقتبس لوقا كامل المقطع )في أش  (7 :56الذي يتابع القول )في كل من النص الماسوري
ب" ،إذ أن ھذا على ما يبدو يالئم الموضوع الشائع في إنجيله عن
والسبعينية(" ،يُ ْدعَى لِ ُكلﱢ ال ﱡشعُو ِ
محبة ﷲ العالمية من خالل يسوع لكل الناس )والذي نجد في زكا مثاالً واضحا ً عنه(.
ص" .يدمج يسوع بين االقتباس في أش  6 :57واالقتباس في
◙ " َوأَ ْنتُ ْم َج َع ْلتُ ُموهُ َم َغا َرةَ لُ ُ
صو ٍ
ص"( .إرميا  7ھو عظة الھيكل المشھورة للنبي وھو يخاطب أولئك الذين
إر َ ") 11 :7مغ َ
َارةَ لُصُو ٍ
يت ّكلون على الھيكل بدالً من الرب.
فاندايك -البستاني48 -47 :19 :
47
ْ
ْ
ْ
َ
" َو َكانَ يُ َعلﱢ ُم ُك ﱠل يَوْ ٍم فِي ْالھَ ْي َك ِل َو َكانَ رُؤَ َسا ُء ال َكھَنَ ِة َوال َكتَبَةُ َم َع ُوجُو ِه ال ﱠش ْع ِ
ب يَطلُبُونَ أ ْن يُ ْھلِ ُكوهُ
48
ْب ُكلﱠهُ َكانَ ُمتَ َعلﱢقا ً بِ ِه يَ ْس َم ُع ِم ْنهُ".
َولَ ْم يَ ِج ُدوا َما يَ ْف َعلُونَ ألَ ﱠن ال ﱠشع َ
َ " 47 :19كانَ يُ َعلﱢ ُم ُك ﱠل يَ ْو ٍم فِي ا ْل َھ ْي َك ِل" .ھذا ماضي متصل فيه كناية .كان يسوع يعلّم بشكل
منتظم عالنية خالل األسبوع األخير من حياته .جزء من منطقة الھيكل كان مخصصا ً للتعليم .كان
يُعرف باسم رواق سليمان وكان يحيط بباحة النساء ،ولذلك ،فإن كل زوار الھيكل )الرجال والنساء
اليھود وأيضا ً اليونانيين( كانوا يستطيعون سماعه.
 .48 :19هذه اآلية ھي ذروة العداء الذي بدأ في  11 :6و  .45 -53 :11إنه ألمر محزن أن
الرؤساء رفضوا أن يستمعوا إلى يسوع خوفا ً من شعبيته عند الناس .ولكن ھذه الشعبية لم تدم ألن
الجموع سمعوا الدعوة إلى تعھد والتزام وخدمة كاملة مطلوبة منھم وما كانوا مستعدين ليدفعوا
التكلفة .كان الرؤساء يريدون إنجيالً مختلفا ً وكان الناس يريدون إنجيالً أسھل.
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
-1
قارن بين موقف زكا في اآليات  10 -1وموقف الرئيس الغني الشاب في اآليات
.23 -18
ما الحقيقة الالھوتية الرئيسية في المثل الذي نجده في اآليات 27 -12؟
-2
ما مغزى وأھمية الدخول الظافر؟
-3
لماذا طھّر يسوع الھيكل؟ ولماذا سمح له رؤساء الدين بأن يطھّر الھيكل؟ وكم
-4
من مرة طھّر يسوع الھيكل؟
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لوقا  -األصحاح 20
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
سلطة يسوع
السؤال عن سُلطان يسوع
8 -1 :20
8 -1 :20
َمثل المزارعين
َمثَل الكرّامين
القتلة
19 -9 :20
19 -9 :20
دفع الجزية
دفع الجزية لقيصر
للقيصر
26 -20 :20
26 -20 :20
قيامة األموات
السؤال عن قيامة األموات
40 -27 :20
40 -27 :20
المسيح وداود
المسيح وداود
44 -41 :20
44 -41 :20
التحذير من معلمي
تحذير من الكتبة
الشريعة
47 -45 :20
47 -45 :20

المشتركة
السلطة المعطاة
ليسوع
8 -1 :20
َمثَل الكرّامين

البولسية
رسالة يسوع ومعمودية
يوحنا
8 -1 :20
مثل الكرّامين القتلة

19 -9 :20
دفع الجزية إلى
القيصر
26 -20 :20
قيامة األموات
40 -27 :20
المسيح وداود
44 -41 :20
يسوع ّ
يحذر من
معلمي الشريعة
47 -45 :20

19 -9 :20
جزية قيصر
26 -20 :20
الص ﱡدوقيون والقيامة
40 -27 :20
المسيح ابن داود وربّه
44 -41 :20
رياء الكتبة
47 -45 :20

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
أفكار سياقية:
ھذا األصحاح ھو سلسلة من المواجھات:
رؤساء الدين يھاجمون يسوع
أ-
ْ
ْ
ُوخ )أي المجمع( يطرحون سؤاالً حاسما ً
ُ
ﱡ
َ
َ
-1
رُؤَ َسا ُء الكھَنَ ِة َوالكتَبَة َم َع الشي ِ
حول مصدر سلطان يسوع ،اآليات 8 -1
يرسل المجمع جواسيس ليحاولوا أن يمسكوا عليه زلة بطرح أسئلة جدلية
-2
وسياسية يقصدون منھا الحصول على دليل يستخدمونه التھامه أمام
السلطات الرومانية ،اآليات 26 -19
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ب-

يطرح الصدوقيون سؤاالً الھوتيا ً عن القيامة ،اآليات 40 -27
-3
يتحدى يسوع مھاجميه
يجيب على سؤال المجمع
-1
بطرح سؤال ،اآليات 8 -3
أ-
بضرب مثل عن رفض ﷲ إلسرائيل وقادته ،اآليات 18 -9
ب-
يرد على من يحاولون اإليقاع به في قضية جدال سياسي بجواب قوي
-2
عملي يتعلق بمسؤولية اإلنسان أمام ﷲ والحكومة ،اآليات 25 -23
يجيب يسوع على سؤال مخادع سخيف للصدوقيين عن زواج امرأة
-3
ً
ً
تتزوج أخا يموت فتتزوج إخوته واحدا تلو اآلخر دواليك وذلك بأن يسألھم
سؤاالً ،اآليات 44 -41
-4
يرد عليھم جميعا ً بتحذير صارم للجموع ،اآليات .47 -45

دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني8 -1 :20 :
1
ْ
ْ
ْ
ُوخ
" َوفِي أَ َح ِد تِ ْلكَ األَي ِﱠام إِ ْذ َكانَ يُ َعلﱢ ُم ال ﱠشع َ
ْب فِي الھَ ْي َك ِل َويُبَ ﱢش ُر َوقَفَ رُؤَ َسا ُء ال َكھَنَ ِة َوال َكتَبَ3ةُ َم َع ال ﱡشي ِ
ال
َ 2و َكلﱠ ُموهُ قَائِلِين» :قُلْ لَنَا بِأ َ ﱢ
اب َوقَ َ
ان تَ ْف َع ُل ھَ َذا أَوْ َم ْن ھُ َو الﱠ ِذي أَ ْعطَاكَ ھَ َذا الس ْﱡلطَانَ ؟« فَأ َ َج َ
ي س ُْلطَ ٍ
اح َدةً فَقُولُوا لِيَ 4 :م ْع ُمو ِديﱠةُ يُو َحنﱠا ِمنَ ال ﱠس َما ِء َكان ْ
اس؟«
لَھُ ْمَ » :وأَنَا أَيْضا ً أَسْأَلُ ُك ْم َكلِ َمةً َو ِ
َت أَ ْم ِمنَ النﱠ ِ
6
5
ْ
ْ
اس
فَتَآ َمرُوا فِي َما بَ ْينَھُ ْم قَائِلِينَ » :إِ ْن قُلنَا ِمنَ ال ﱠس َما ِء يَقُولُ7 :فَلِ َما َذا لَ ْم تُ ْؤ ِمنُوا بِ ِه؟ َوإِ ْن قُلنَاِ :م8نَ النﱠ ِ
ال لَھُ ْم
ب يَرْ ُج ُمونَنَا ألَنﱠھُ ْم َواثِقُونَ بِأ َ ﱠن يُو َحنﱠا نَبِ ﱞي« .فَأ َ َجابُوا أَنﱠھُ ْم الَ يَ ْعلَ ُمونَ ِم ْن أَ ْينَ  .فَقَ َ
فَ َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
يَسُو ُ
ان أَ ْف َع ُل ھَ َذا«".
عَ » :والَ أَنَا أَقُو ُل لَ ُك ْم بِأَيﱢ س ُْلطَ ٍ
 .1 :20ھذه العبارة االفتتاحية تُظھر لنا أن يسوع كان يعلّم عالنية وعلى المأل مراراً وتكراراً
وبشكل منتظم .لقد كان ينقل الحقيقة لكل من يأتي إليه ويستمع ويقتبل .المسيحية مفتوحة على
الجميع .ليس من درجات وشھادات أكاديمية جامعية مطلوبة أو دعوات خاصة .كل من يأتي إلى
وليمة حق ﷲ سوف يأكل )أش  .(13 -1 :55انتبھوا من المعلّمين الخاصين ،والو ّعاظ ،والكارزين
الذين يدعون معرفة سرية أو تبصراً خاصا ً .ليس ھناك غورو أو مرشد روحي أو مستنيرين في
المسيحية الكتابية.
سا ُء ا ْل َك َھنَ ِة َوا ْل َكتَبَةُ" .ھذه ھي التسمية الرسمية للمجمع الذي كان المحكمة العليا لليھود
◙ " ُر َؤ َ
ً
والمكونة من سبعين شيخا في أورشليم .انظر الموضوع الخاص" :المجمع" ،على .22 :9
◙
فاندايك -البستاني

:

" َوقَفَ "

الحياة

:

َصدﱠى لَهُ"
"ت َ

المشتركة
البولسية

:
:

"جا َء إلي ِه"
"أَ ْقب َل َعلَي ِه"

يستخدم لوقا الكلمة اليونانية ) (ephistēmiمعظم األحيان في كتاباته ،ولكنھا ال توجد في
بقية العھد الجديد سوى في كتابات بولس .ولھا دالالت متعددة في المعنى:
يقترب فجأة9 :2 ،؛ 34 :21؛ 4 :24؛ أع 7 :12؛ 27 :23
-1
-2
يھاجم) 1 :20 ،وربما (40 :10؛ أع 1 :4؛ 12 :6؛ 5 :17
يظھر ،أع 17 :10؛ 11 :11؛ 11 :23
-3
تذكروا أن السياق ،وليس التعريف المسبق ھو الذي يحدد المعنى .الكلمات لھا مجاالت
سامية والسياق وحده )الجملة ،الفقرة( يمكن أن تشير إلى داللة المعنى الذي قصده الكاتب
األصلي.
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رؤساء الدين ھؤالء )وكان الصدوقيون ھم المسيطرون على المجمع( كانوا قلقين من
شعبية يسوع وتطھيره للھيكل ) .(46 -45 :19واجه يسوع سلطتھم )الھيكل( بسلطانه الخاص )فقد
كان ھيكل ﷲ الجديد ،انظر مت 41 :26؛ 40 :27؛ مر .(58 :14
س ْلطَانَ ؟" مسألة
س ْلطَا ٍن تَ ْف َع ُل ھ َذا؟ أَ ْو َمنْ ُھ َو الﱠ ِذي أَ ْعطَاكَ ھ َذا ال ﱡ
" 2 :20قُ ْل لَنَاِ :بأ َ ﱢ
ي ُ
السلطان ) (exousiaقضية مركزية يجب أن يفكر بھا جميع البشر:
فيما يتعلق با )أديان العالم(
-1
فيما يتعلق بالكتاب المقدس )األسفار المقدسة(
-2
فيما يتعلق بيسوع الناصري )األقانيم المقدسة(
-3
ً
البشر مخلوقات متدينة حتميا ،ولكن من الذي ينطق بالحق؟

س ْلطَان )(EXOUSIA
موضوع خاص :ال ﱡ

إنه ألمر شيق الفت أن نالحظ استخدام لوقا لكلمة "السلطان" ") "Exousiaالسلطان أو السلطة ،أو
الحق الشرعي(.
 -1في  6 :4يدعي إبليس أنه قادر على أن يعطي يسوع سلطاناً.
 -2في  36 ،32 :4انذھل الشعب اليھودي من كيفية تعليم يسوع عن استخدامه لسلطانه الشخصي
 -3في  1 :9أعطى قوته وسلطانه إلى رسله
 -4في  19 :10أعطى سلطته إلى المرسلين السبعين
 -5في  8 ،2 :20يُطرح السؤال المحوري عن سلطان يسوع
 -6في  53 :22سُمح للشر بأن يمارس سلطة ليدين ويقتل يسوع
ْ
ُ
َ
َ
ان فِي ال ﱠس َما ِء
رغم أنھا ليست في لوقا ،إال أن تقديم متى للمأمورية العظمىُ " ،دفِ َع إِل ﱠ
ي كلﱡ سُلط ٍ
ض" ھو قول مذھل عجيب رائع )مت .(18 :28
َو َعلَى األَرْ ِ
جواب يسوع على سؤالھم كان ليكون كما يلي:
 -1كلمات ﷲ المنطوقة لدى
أ .المعمودية )لو (22 -21
ب .التجلي )لو (35 :9
 -2نبوءة العھد القديم وقد تحققت
أ .سبط يھوذا )تك (4 :49
ب .عائلة يسّى ) 2صم (7
جُ .ولد في بيت لحم )مي (2 :5
دُ .ولد خالل اإلمبراطورية الرابعة )روما( التي تكلم عنھا دانيال 2
ھـ .ساعد الفقراء ،والعميان ،والمحتاجين )أشعياء(
 -3طرده لألرواح كشف عن قدرته وسلطانه على إبليس ومملكته.
 -4إحيائه لألموات أظھر قدرته على الحياة الجسدية والموت
 -5معجزاته جميعھا تُظھر قوته وسلطته على األشياء الزمنية الدنيوية ،والحيزية ،والمادية.
أ -الطبيعة
ب -إطعام الجموع
ج -الشفاءات
د -قراءة األفكار
ھـ -اصطياد السمك
س؟" .سؤال
وحنﱠاِ :منَ ال ﱠ
" 4 -3 :20قُولُوا لِيَ :م ْع ُمو ِديﱠةُ يُ َ
س َما ِء َكانَتْ أَ ْم ِمنَ النﱠا ِ
المواجھة الذي يطرحه يسوع عليھم ھو عن مصدر سلطة يوحنا المعمدان في تعميد اليھود )يو :1
 .(25 -19كان يوحنا المعمدان قد شھد سابقا ً على شخص يسوع وسلطانه )23 -18 :7؛ يو :1
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 .(29إن أجابوا على سؤاله إيجاباً ،فسيعرفون الجواب فيما يتعلق بسلطان يسوع .لم يكن أي من
يوحنا أو يسوع من الكتبة أو المعلّمين الرسميين .ومع ذلك فقد أظھر كالھما قوة ﷲ وسلطانه ،وھذا
أدركه الناس وأ ّكدوه .مسألة السلطان ليست قضية الھوتية ،بل مسألة عملية تتعلق بالدوافع،
واألعمال ،والنتائج.
لقد تك ّشفت سلطة يسوع بشكل واضح في حياته وتعاليمه وأعماله.
" 5 :20إِنْ قُ ْلنَا ." ...ھذه جملة شرطية من الفئة الثالثة ،تفترض إمكانية أو احتمال حدوث
حدث أو القيام بعمل )وكذلك اآلية  .(6االھتمامات الذاتية ،وليس الحق ،كان المسألة األساسية في
مشاوراتھم.
ب َي ْر ُج ُمونَنَا" .رغم أن ھذا الفعل )مستقبل مبني للمعلوم خبري( ال يرد
"ج ِمي ُع ال ﱠ
َ 6 :20
ش ْع ِ
في السبعينية ،إال أن ھذا ھو عقاب التجديف في العھد القديم 0انظر ال 23 -14 :24؛ عد -35 :15
36؛ تث 5 -1 :13؛  .(21 :21قول الحق كان أمراً ھاما ً .الكذب أو الكالم الزائف كانت له عواقب
وخيمة ،وخاصة على أولئك الذين كانوا يزعمون أنھم يتكلمون باسم ﷲ.
ي" .الكلمة "واثقون" ھي فعل تام مبني للمجھول فيه كناية.
◙ "ألَنﱠھُ ْم َواثِقُونَ بِأَنﱠ يُ َ
وحنﱠا نَبِ ﱞ
كان لدى الناس قناعة راسخة بأن يوحنا المعمدان كان نبيا ً )مت  .(26 :21لقد كان آخر أنبياء العھد
القديم والذي حقق النبوءات عن إيليا من مال 5. :4
 .7 :20لقد تفادوا السؤال .كانت لديھم رأي ،ولكن ما كانوا ليعرضون أنفسھم للخطر .الصدق
كانت تحجبه االھتمامات الذاتية .رفض يسوع أن يجيب أولئك المرائين )انظر اآلية  .(8ما كانوا
يبتغون الحقيقة؛ بل ما كانوا يطلبون المعرفة ،بل يبحثون عن فرصة يغتنمونھا ليدينوا ليدينوا يسوع
ويھاجموه بدافع من اھتماماتھم الذاتية ومصالحھم الشخصية.
فاندايك -البستاني18 -9 :20 :
9
ْ
س كَرْ ما ً َو َسلﱠ َمهُ إِلَى َكرﱠا ِمينَ َو َسافَ َر زَ َمانا ً طَ ِويالً.
ٌ
ب ھَ َذا ْال َمثَ َل» :إِن َسان غ ََر َ
" َوٱ ْبتَدَأَ يَقُو ُل لِل ﱠش ْع ِ
10
ارغا ً.
َوفِي ْال َو ْق ِ
ت أَرْ َس َل إِلَى الكرّامين َعبْداً لِ َك ْي يُ ْعطُوهُ ِم ْن ثَ َم ِر ْالكَرْ ِم فَ َجلََ12دهُ ْال َكرﱠا ُمونَ َوأَرْ َسلُوهُ فَ ِ
11
ارغا ً .ثُ ﱠم عَا َد فَأَرْ َس َل ثَالِثا ً .فَ َج ﱠرحُوا
فَ َعا َد َوأَرْ َس َل َعبْداً آخََ 13ر .فَ َجلَ ُدوا َذلِكَ أَيْضا ً َوأَھَانُوهُ َوأَرْ َسلُوهُ فَ ِ
يب .لَ َعلﱠھُ ْم إِ َذا َرأَوْ هُ يَھَابُونَ !
احبُ ْالكَرْ ِمَ :ما َذا أَ ْف َع ُل؟ أُرْ ِس ُل ا ْبنِي ْال َحبِ َ
ال َ
ھَ َذا أَيْضا ً َوأَ ْخ َرجُوهُ .فَقَ َ
ص ِ
ير ُ
ار ُ
اث.
14فَلَ ﱠما َرآهُ ْال َكرﱠا ُمونَ تَآ َمرُوا فِي َما بَ ْينَھُ ْم قَائِلِينَ  :ھَ َذا ھُ َو ْال َو
ير لَنَا ْال ِم َ
ص َ
ث .ھَلُ ﱡموا نَ ْقتُ ْلهُ لِ َك ْي يَ ِ
ِ
صا ِحبُ ْالكَرْ ِم؟ 16يَأْتِي َويُ ْھلِ ُ
15فَأ َ ْخ َرجُوهُ خَ
ك ھَ ُؤالَ ِء الكرّامين
ار َج ْالكَرْ ِم َوقَتَلُوهُ .فَ َما َذا يَ ْف َع ُل بِ ِھ ْم َ
ِ
آلخَرينَ « .فَلَ ﱠما َس ِمعُوا قَالُواَ » :حا َشا!« 17فَنَظَ َر إِلَ ْي ِھ ْم َوقَا َل» :إِذاً َما ھُ َو ھَ َذا ْال َم ْكتُوبُ :
َويُ ْع ِطي ْالكَرْ َم
ِ
18
اويَ ِةُ .كلﱡ َم ْن يَ ْسقُطُ َعلَى َذلِكَ ْال َح َج ِر يَتَ َرضﱠضُ
ار َر ْأ َ
ص َ
ضهُ ْالبَنﱠا ُؤونَ ھُ َو قَ ْد َ
ْال َح َج ُر الﱠ ِذي َرفَ َ
س ال ﱠز ِ
َو َم ْن َسقَطَ ھُ َو َعلَ ْي ِه يَ ْس َحقُهُ؟«".
 .7 :20ھذه اآلية نجد موازاة لھا في مر  12 -1 :12ومت .46 -33 :21
ب ھ َذا ا ْل َمثَ َل" .انظر مقدمة األصحاح  8لقراءة دليل مفيد في تفسير
◙ " َوا ْبتَدَأَ يَقُو ُل لِل ﱠ
ش ْع ِ
األمثال .ھذا المثل يشير:
إما إلى شعب إسرائيل )انظر أش (5
-1
رؤساء اليھود )انظر اآلية (19
-2
ھذا أقوى رفض في اليھودية في القرن األول في العھد الجديد .رفض يسوع ھو رفض )انظر 1
س صادم وغير مقبول ثقافيا ً )ما بعد الحداثة( ،ولكنه صحيح
يو  .(12 -10 :5ھذا تعليم محصور قا ٍ
)إن كان العھد الجديد موحى به(.
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س َك ْر ًما" .في الموازاة في إنجيل مرقس ) (11 -1 :12مرقس )الذي يدون
سانٌ َغ َر َ
◙ "إِ ْن َ
ويرتب عظات بطرس في روما( يستھل المثل باقتباس من السبعينية من أش  .2 -1كانت الكرمة
أحد الرموز التي تدل على شعب إسرائيل )كما الحال أيضا ً مع شجرة التين في مت 22 -18 :21
ومر  ،25 -20 ،40 -12 :11ولكن ليس في لوقا(.
من الصعب أن نحدد إن كان ﷲ قد رفض:
الكھنة العظام/رؤساء الكھنة غير الھارونيين وغير الشرعيين في إسرائيل
-1
الناموسية الحافلة بالبر الذاتي في إسرائيل
-2
عدم إيمان كل الشعب
-3
ھناك تباين في المخطوطات اليونانية فيما يتعلق بھذه اآلية .بعض المخطوطات
)المخطوطة  Aو ،Wوأيضا ً اإلصدارات السريانية واألرمينية وأيضا ً "اإلنجيل الرباعي"(
تضيف كلمة )) (tisإنسان ما( .غالبا ً ما يستخدم لوقا كلمة ) (tisليستھل األمثال )41 :7؛
30 :10؛ 16 :12؛ 16 :14؛ 11 :15؛ 19 ،1 :16؛  .(12 :19إنھا غير موجودة في
المخطوطات ! ،L،B،والفولغاتا ،واإلصدارات القبطية ،وأيضا ً النصوص اليونانية التي
استخدمھا أوريجانوس وأوغسطين .يضعھا  UBS4بين قوسين ويعطي تضمينھا احتماالً
ضعيفا ً جداً )يصعب تحديده(.
◙ " َز َمانًا طَ ِويالً" .ھذه عبارة اصطالحية أدبية تميز كتابات لوقا بفرادة )27 :8؛ 8 :23؛ أع :8
11؛ 3 :14؛ .(9 :27
 .10 :20يعكس ھذا المثل عالقة متوقعة في ثقافة ذلك العصر بين المستأجر وصاحب األرض في
القرن األول في فلسطين .صاحب األرض أو السيد كان يأخذ حصة من الغالل.

سلُوهُ فَا ِر ً
غا" .ھنا "المفاجأة" أو االنعطافة غير المتوقعة في المثل
"جلَ َدهُ ا ْل َك ﱠرا ُمونَ َ ،وأَ ْر َ
◙ َ
)اآليات  .(15 ،12 -11ھذا السلوك المتكرر من قِبل الكرامين كان ليصعق كل من يسمع به.
"ج ﱠر ُحوا" .تأتي ھذه من كلمة يونانية تعني "جرح/رض/إصابة" .وحده لوقا الطبيب
َ 12 :20
يستخدم ھذه الكلمة في العھد الجديد )34 :10؛ 12 :20؛ أع .(16 :19
ج ا ْل َك ْر ِم َوقَتَلُوهُ" .يبدو أن ھذين القولين
يب ...أَ ْخ َر ُجوهُ َخا ِر َ
" 15 ،13 :20ا ْبنِي ا ْل َحبِ َ
يتكلمان بشكل محدد عن حياة يسوع الناصري ومعاملة رؤساء اليھود له )"ابني الحبيب" ،انظر :3
22؛ مت 17 :3؛ 5 :17؛ مر  .(7 :9لقد قُتِ َل يسوع خارج أسوار أورشليم.

" 16 :20يُ ْع ِطي ا ْل َك ْر َم َ
آلخ ِرينَ " .ال بد أن المقصود ھنا ھو اليونانيون )رو 11؛ يو .(16 :10
◙ في الموازاة عند مرقس يسأل يسوع الجموع سؤاالً )انظر مر  .(9 :12جوابھم ھو ختم وتصديق
على مصيرھم المشؤوم.
◙
فاندايك -البستاني

:

" َحاشَا"

الحياة

:

" َحاشَا"

المشتركة
البولسية

:
:

"ال س َم َح ﷲ"
"معا َذ ﷲ"
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ﱠ
يكونن ذلك" )صيغة تمنّي منفية في األسلوب الخبري ]مجھول الصيغة معلوم
تعني ھذه حرفيا ً "ال
المعنى[( ،وھذه شائعة جداً في كتابات بولس )وخاصة رسالة رومية( ،ولكن ال تستخدم في األناجيل
إال ھنا .ال بد أن لوقا كان قد سمعھا أو قرأھا في تعليم/كرازة بولس.
تُفسّر بطريقتين:
أن يكون رؤساء اليھود قد عرفوا أن يسوع كان يتكلم إليھم مباشرة )انظر
-1
مت .(45 :21
أن تشير ھذه إلى رد الفعل العفوي عند الجموع ،الذين نرى في مر 9 :12
-2
ص ِدموا من سلوك الكرّامين األشرار ،وليس من إعطاء السيد صاحب
أنھم ُ
األرض كرمه إلى كرامين آخرين .لقد أجابوا بعبارة اصطالحية ھي
صيغة تمنّي في األسلوب الخبري )مجھول الصيغة معلوم المعنى( )رغبة
أو صالة( .ھذه العبارة نجدھا عدة مرات في السبعينية )انظر تك :44
17؛ يش 29 :22؛ 26 :24؛  1مل  .(3 :20وھذا ھو أول مكان تظھر
فيه في األناجيل.
يستخدم بولس نفس الصيغة النادرة ھذه في معظم األحيان )رو 31 ،4 :3؛ 15 ،2 :6؛ :7
13 ،7؛ 14 :9؛ 11 ،1 :11؛  1كور 15 :6؛ غل 17 :2؛ 21 :3؛  .(14 :6المثل الذي
ضربه يسوع صدم كليا ً رؤساء الدين ھؤالء .ھذه الدينونة والتحول في وعود العھد القديم
من شعب إسرائيل إلى آخرين ما كان لليھود أن يطيقوا أن يسمعوه.
ُوب" .ھذه اآلية مقتبسة من السبعينية في مز  ،22 :118والتي
" 17 :20إِ ًذا َما ُھ َو ھ َذا ا ْل َم ْكت ُ
ھي جزء من مزامير التھليل ،التي كانت تُتلى خالل الفصح .التركيز في ھذا المقطع ھو على ذاك
الشخص )يسوع( الذي اعتبروه غير جدير والذي كان قد صار رئيسا ً وقائداً محوريا ً بارزاً
ومخلّصا ً .ھذا االقتباس من العھد الجديد كان يل ّمح إلى أن المسيا سوف يرفضه قادة إسرائيل.
◙ "ا ْل َح َج ُر" .انظر الموضوع الخاص التالي.
موضوع خاص :حجر الزاوية
 -Iاستخدامه في العھد القديم:
ً
ً
أ -فكرة الحجر كمادة قاسية متينة تشكل أساسا قويا كانت تُستخدم لوصف الرب )انظر م ز :18
.(1
ب -وبعدھا تطورت إلى لقب مسياني )انظر تك 24 :29؛ مز 22 :118؛ أش .(16 :28
ج -ث م ص ارت تمثّ ل دينون ة ال رب للش عب عل ى ي د المس يا )انظ ر أش 14 :8؛ دا ،35 -34 :2
.(45 -44
د -وتطور ھذا إلى استعارة البناء.
ً
 -1حجر األساس ،ال ذي يوض ع أوالً ،وال ذي يك ون مض مونا ويثب ت الزواي ا م ن أج ل بقي ة
البناء ،يُدعى "حجر الزاوية".
 -2كان يشير أيضا ً إلى الحجر األخي ر ال ذي يوض ع ف ي المك ان ،ال ذي ي ربط الج دران مع ا ً
)انظر زك 7 :4؛ أف  ،(21 ،20 :2ويدعى "حجر القمة" ،من الكلمة العبرية ) rushأي الرأس(.
 -3يمكن أن يشير إلى "حجر المفت اح" الت ي ف ي مرك ز ق وس الم دخل وتحم ل وزن الج دار
بأكمله.
 -IIاستخدامه في العھد الجديد:
أ -اقتبس يسوع من المزمور  118عدة مرات مشيراً بذلك إلى نفسه )انظ ر م ت 46 -41 :21؛
مر 11 -10 :12؛ لو (17 :20
ب -يس تخدم ب ولس المزم ور  118مش يراً إل ى رف ض ال رب م ن قِب ل إس رائيل المتم رد وغي ر
األمين )انظر رو .(33 :9
اويَ ِة" في أفسس  22 -20 :2في إشارة إلى المسيح
ج -يستخدم بولس مفھوم َ
"ح َج ُر ال ﱠز ِ
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د -يس تخدم بط رس ھ ذا المفھ وم ع ن يس وع ف ي  1ب ط  .10 -1 :2يس وع ھ و حج ر الزاوي ة
والمؤمنون ھم الحجارة الحية )المؤمنون كھياكل ،انظر  1ك ور  ،(19 :6مبني ون علي ه )يس وع ھ و
الھيكل الجديد ،انظر مر 58 :14؛ مت 6 :12؛ يو .(20 -19 :2
رفض اليھود األساس الذي ھو نفسه رجاؤھم عندما رفضوا يسوع كمسيّا.
 -IIIاألقوال الالھوتية:
أ -الرب سمح لداود/س ليمان أن يبن ي ھ يكالً .أخب رھم أنھ م إن حفظ وا العھ د فس يباركھم ويك ون
معھم ،ولكن إن لم يفعلوا ذلك فإن الھيكل سيصير إلى دمار )انظر  1مل .(9 -1 :9
ب -اليھودية الربانية كانت تركز على الشكل والشعائر والطقوس وتھمل الجانب الشخص ي م ن
اإليم ان )انظ ر إر 34 -31 :31؛ ح ز  .(38 -22 :36ﷲ يطل ب عالق ة تقي ة شخص ية يومي ة م ع
أولئك الذين خلقھ م عل ى ص ورته )ت ك  .(27 -26 :1اآلي ات ف ي لوق ا  18 -17 :20تح وي كلم ات
مخيفة عن الدينونة كما يفعل متى في  20 :5حيث يوجھھا نحو اليھودية.
ج -استخدم يسوع مفھوم الھيكل لإلشارة إلى جسده المادي .وھذا تكملة وتوس ع لمفھ وم اإليم ان
الشخصي بيسوع على أنه المسيّا كمفتاح إلى عالقة مع الرب )يو 6 :14؛  1يو .(12 -10 :5
د -كان الھدف من الخالص ھو استعادة صورة ﷲ المھشمة ف ي الكائن ات البش رية )ت ك -26 :1
 27واألصحاح  (3لكي تصبح الشركة مع ﷲ ممكنة .ھدف المسيحية ھو التشبه بالمسيح اآلن .على
المؤمنين أن يصيروا حجارة حية )أي ھياكل صغيرة( مبنية على/أو على شكل المسيح.
ھـ -يسوع ھو أساس إيماننا وحجر القمة إليماننا )أي األلف والياء( .ومع ذلك أيضا ً حجر عث رة
وصخرة صدمة .فإن ضللناه ضللنا كل شيء .ليس من حال وسط ھنا.
ك ا ْل َح َج ِر" .الحظوا أن خيارات المرء الشخصية وتصرفاته
سقُطُ َعلَى ذلِ َ
ُ " 18 :20ك ﱡل َمنْ يَ ْ
تھلكه .ھذه العبارة إشارة واضحة إلى المسيا .رفض يسوع ينتج عنه أن يرفضك ﷲ.
ض" .ھذا فعل مستقبل مبني للمجھول في األسلوب الخبري من كلمة تُستخدم عدة
◙ "يَتَ َر ﱠ
ض ُ
مرات في السبعينية في سياقات الدينونة )قض 26 :5؛ 53 :9؛ مز 5 :110؛ ومي .(3 :3
س َحقُهُ" .عدم اإليمان له عواقب وخيمة )أش 15 -14 :8؛ دا :2
سقَطَ ھُ َو َعلَ ْي ِه يَ ْ
◙ " َو َمنْ َ
.(35 -34
"كل من" تدل على حقيقة أن الدينونة ستصيب كل من يرفض ممثلي ﷲ ،والمسيا ،بغض النظر عن
مكانتھم أو انتمائھم أو مرتبتھم االجتماعية.
س َحقُهُ" .ھذه ھي الكلمة المستخدمة في غربلة القمح إلزالة القشور التي تتبعثر مع مھب
◙ "يَ ْ
ً
الريح .ھذه أيضا مفھوم دينونة يأتي من السبعينية )أش 13 :17؛ 24 ،22 :30؛ 16 :41؛ إر :30
27؛ عا .(9 :9
كان يجب أن تكون اآلية  18واضحة لرؤساء اليھود الذين سمعوھا .ثمة دينونة نھائية كاملة
شاملة آتية عليكم.
فاندايك -البستاني26 -19 :20 :
19
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
ْ
ْب ألنھُ ْم
ي َعل ْي ِه فِي تِلكَ السﱠا َع ِة َول ِكنھُ ْم خَ افوا الشع َ
ب رُؤَ َسا ُء ْال َكھَنَ ِة َو ْال َكتَبَةُ أن يُلقوا األيَا ِد َ
" فَطَلَ َ
20
يس يَت ََرا َءوْ نَ أَنﱠھُ ْم أَب َْرا ٌر لِ َك ْي يُ ْم ِس ُكوهُ بِ َكلِ َم ٍة
اس َ
ع ََرفُوا أَنﱠهُ قَ َ
ال ھَ َذا ْال َمثَ َل َعلَ ْي ِھ ْم .فَ َراقَبُوهُ َوأَرْ َسلُوا َج َو ِ
21
اال ْستِقَا َم ِة تَتَ َكلﱠ ُم َوتُ َعلﱢ ُم َوالَ
َحتﱠى يُ َسلﱢ ُموهُ إِلَى ُح ْك ِم ْال َوالِي َوس ُْلطَانِ ِه .فَ َسأَلُوهُ قَائِلِين» :يَا ُم َعلﱢ ُم نَ ْعلَ ُم أَنﱠكَ بِ ِ
23
22
تَ ْقبَ ُل ْال ُوجُوهَ بَلْ بِ ْال َح ﱢ
ْص َر أَ ْم الَ؟« فَ َش َع َر بِ َم ْك ِر ِھ ْم
ق تُ َعلﱢ ُم طَ ِري َ
ْط َي ِج ْزيَةً لِقَي َ
ق ﷲِ .أَيَجُو ُز لَنَا أَ ْن نُع ِ
24
ْص َر«.
ورةُ َو ْال ِكتَابَةُ؟« فَأ َ َجابُوا َوقَالُوا» :لِقَي َ
ال لَھُ ْم» :لِ َما َذا تُ َج ﱢربُونَنِي؟ أَرُونِي ِدينَاراً .لِ َم ِن الصﱡ َ
َوقَ َ
26
25
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ُ
ْ
ً
ُ
ﱠ
ُ
َ
َ
ب
ْص َر لِقَي َ
ال لھُ ْم» :أ ْعطوا إِذا َما لِقَي َ
فَقَ َ
ْص َر َو َما ِ ِ ِ ِ« .فَل ْم يَق ِدرُوا أ ْن يُ ْم ِسكوهُ بِ َكلِ َم ٍة ق ﱠدا َم الش ْع ِ
َوتَ َع ﱠجبُوا ِم ْن َج َوابِ ِه َو َس َكتُوا".
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ع ِة" .من
سا َ
ي َعلَ ْي ِه فِي تِ ْل َك ال ﱠ
سا ُء ا ْل َك َھنَ ِة َوا ْل َكتَبَةُ أَنْ يُ ْلقُوا األَيَا ِد َ
" 19 :20طَلَ َب ُر َؤ َ
الواضح أنھم فھموا كلمات يسوع التي تھينھم .معنى ھذا المثل لم يكن أبداً محتجبا ً عنھم )مت :21
 .(45ھذا المثل وتطھير الھيكل ختم موت يسوع.
ب" .لقد كانوا خائفين إما ) (1من غضب الشعب )6 :20؛  (2 :22أو
◙ "ل ِكنﱠھُ ْم َخافُوا ال ﱠ
ش ْع َ
) (2رد فعل روما على الشغب )اآلية  .(20في ھذا السياق أجد أن االحتمال األول ھو األفضل.
علَ ْي ِھ ْم" .من الواضح أن قادة الدين عرفوا أن المثل
◙ "ألَنﱠھُ ْم َع َرفُوا أَنﱠهُ قَا َل ھ َذا ا ْل َمثَ َل َ
السابق كان موجھا ً لھم بشكل خاص )انظر مت .(45 :21
َ " 20 :20راقَبُوهُ " .تعني الكلمة أن يراقب عن كثب متحينا ً الفرصة )7 :6؛  .(1 :14نعلم من
مت  16 -15 :22ومر  13 :12عن ھذا التحالف البغيض بين الفريسيين والھيروديين.
يس" .كان ھذا "شخص يُستأجر لكي يستلقي في كمين" أو "يكمن لشخص" )انظر
س َ
◙ َ
"ج َوا ِ
السبعينية ،يش 9 :8؛ حز 5 :35؛ مكابيين األول  .(52 :10لقد كانت عبارة اصطالحية من العھد
القديم مرتبطة بالقتل المتعمد.
◙ "يَتَ َرا َء ْونَ أَنﱠھُ ْم أَ ْب َرا ٌر" .ھذه كلمة مسرحية تشير إلى "اإلدعاء" أو "الرياء" )انظر
السبعينية ،أي 30 :34؛ 13 :36؛ مكابيين الثاني 25 :5؛ .(25 ،24 ،21 :6
س ْلطَانِ ِه" .الكلمة "الحكم/الحاكم/الوالي" كانت تشير إلى الحاكم الروماني
◙ "إِلَى ُح ْك ِم ا ْل َوالِي َو ُ
)مت 2 :27؛ لو 2 :2؛  .(1 :3وھذا يعني أن ھؤالء الجواسيس كان عليھم أن يأتوا بتھمة سياسية
ما ،وليس أن يدافعوا عن الناموس الموسوي .لم تكن للمجمع تلك السلطة الرسمية التي تؤھله ألن
يصدر أمراً بعقوبة اإلعدام .من وقت آلخر كانوا يشاركون في عنف الرعاع لكي يتخلصوا من
الناس الذين كانوا يش ّكلون تھديداً لھم ،مثل استفانوس في أع  .7كان يسوع قد اتُھم بالتجديف وكان
يجب أن يُرجم .ولكن استناداً إلى اللعنة في تث  ،23 :21حيث الكتبة في أيام يسوع كانوا يؤمنون
أن صلب الشخص يعني أنه ملعون من ﷲ ،فأرادوا يسوع ،ھذا المدعي المسياني ،أن يُصلب.
أعتقد أن ھذا أحد األسباب التي كانت تخلق مشكلة مع بولس من حيث يسوع في كونه
المسيا الموعود ،ولكن بعد لقائه الشخصي مع يسوع على طريق دمشق )أع  ،(9رأى أن يسوع
صار "لعنة" ألجلنا )غل  .(13 :3من أجل موضوع "السلطان" ،انظر الموضوع الخاص على :1
.2
" 21 :20الَ تَ ْقبَ ُل ا ْل ُو ُجوهَ" .ھذه تعني حرفيا ً "يرفع الوجه" .وھذه كانت يُقصد بھا أال تكون
محسوبية قضائية على القاضي العبري في أن يرفع وجه شخص ليرى من ھو المتھم قبل إعالن
اإلدانة.
إنھم يحاولون أن يستخدموا اإلطراء والمحاباة لكي يخدعوا يسوع لجعله يقول قوالً مشبوھا ً
ما عن دفع الضرائب الرومانية.
ق ﷲِ" .الحقيقة مجسدة كمثل شخص يتبع طريقا ً مالئما ً )مز 105 :119؛ أم 23 :6؛
◙ "طَ ِري َ
وأيضا ً الحظ مز 11 :16؛  .(24 :139كانت كلمة "الطَ ِريق" ھي أول لقب للكنيسة في سفر
األعمال )انظر أع 2 :9؛ 9 :19؛23 ،؛ 4 :22؛ .(22 ،14 :24
حق ﷲ ليس مخفيا ً أو صعب إيجاده .إنه نمط حياة محدد بشكل واضح .المشكلة ھي الطاعة
البشرية.
" 22 :20أَيَ ُجو ُز لَنَا" .ھذا يعني "ھل ھو شرعي أو جائز تحت وصايا ﷲ؟" لقد كانوا
يطرحون سؤاالً سياسيا ً تحت ستار سؤال ديني.
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◙ " ِج ْزيَةً" .يستخدم متى ) (27 :22ومرقس )" (14 :12ضريبة الرؤوس" ) .(kēnsosوكانت
ھذه ضريبة شخصية سنوية تفرض على الذكور الذين تتراوح أعمارھم بين الرابعة عشر والخمس
وستين والنساء اللواتي تتراوح أعمارھن بين الرابعة عشر والخمس وستين )انظر كتاب The
 ،Greco-Roman Worldللمؤلف  ،James S. Jeffersص .(143 .وكانت ھذه الضريبة تبلغ
ديناراً واحداً وكانت تذھب إلى خزينة اإلمبراطور.
لوقا يستخدم الكلمة )22 :20) (phoros؛ 2 :23؛ وأيضا ً بولس في رو ،(7 ،6 :13
وتُترجم "الجزية" .كانت الضرائب الرومانية ھي محور الصراع مع الغيورين.
كان رؤساء اليھود يأملون أن يمسكوا على يسوع غلطة تجعله في ورطة بين الشعب
)الغيورين والرأي العام( وروما.
ھ ْم" .انظر الموازاة في مت .18 :22
َ " 23 :20
ش َع َر بِ َم ْك ِر ِ
" 24 :20أَ ُرونِي ِدينَا ًرا" .كانت ھذه العملة المعدنية الرومانية الفضية وقد ُدمغت بصورة
طيباريوس قيصر ،الذي حكم خالل الفترة من  27 -14م ..على أحد جانبيھا كانت صورته مع
التعليق "طيباريوس أغسطس قيصر ابن أغسطس اإلله" .وعلى الجھة المقابلة كانت عبارة "الكاھن
األعظم" .ھذه العملة كانت تمثّل القوة والسلطة والحكم الروماني .إنھا أيضا ً تؤكد على ألوھية
قيصر.
ص َر َو َما ِ ِ ِ" .أكد يسوع أن البشر يدينون بالوالء
ص َر لِقَ ْي َ
" 25 :20أَ ْعطُوا إِ ًذا َما لِقَ ْي َ
) ،apodidōmiما يعني تأدية الواجبات ،واإليفاء بااللتزامات( إلى السلطة السياسية التي يعيشون
في ظلھا) .فعل أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم ،رو 7 -1 :13؛  1تيم 4 -1 :2؛ تي  .(1 :3ولكن،
يؤكد أيضا ً أنه عندما تتداخل مطالب الحكومة مع سلطة ﷲ ،فإن على المؤمنين أن يرفضوا السلطة
المدنية ،ويتلقوا أية تبعات تنشأ عن ذلك )انظر رؤيا يوحنا(.
إنه ليذھلني كم من نقاش معاصر يدور حول المفھوم السياسي لفصل الكنيسة عن الدولة
الذي استند على ھذا المقطع والذي ليس له عالقة كبيرة بتلك المسألة .معظم اھتماماتنا السياسية في
أمريكا حول ھذه المسألة تأتي من حوادث تاريخية سابقة ،وليس من الكتاب المقدس.
 .26 :20فيما بعد ھذه الجماعة نفسھا من الجواسيس حرّفت أقوال يسوع ).(2 :23
فاندايك -البستاني33 -27 :20 :
27
ص ﱡدوقِيﱢينَ الﱠ ِذينَ يُقَ
َب لَنَا
ض َر قَوْ ٌم ِمنَ ال ﱠ
او ُمونَ أَ ْم َر ْالقِيَا َم ِة َو َسأَلُوهُ قَائِلِين» :يَا ُم َعلﱢ ُم َكت َ
" َو َح َ
ِ
ُمو َسى :إِ ْن َماتَ ألَ َح ٍد أَ ٌخ َولَهُ ا ْم َرأَةٌ َو َماتَ بِ َغي ِْر َولَ ٍد يَأْ ُخ ُذ أَ ُخوهُ ْال َمرْ أَةَ َويُقِي ُم نَ ْسالً ألَ ِخي ِه29 .فَ َكانَ
َس ْب َعةُ إِ ْخ َو ٍةَ .وأَخَ َذ األَ ﱠو ُل ا ْم َرأَةً َو َماتَ بِ َغي ِْر َولَ ٍد 30فَأَخَ َذ الثﱠانِي ْال َمرْ أَةَ َو َماتَ بِ َغي ِْر َولَ ٍد 31ثُ ﱠم أَخَ َذھَا
32
الثﱠالِ ُ
ت ْال َمرْ أَةُ أَيْضا ً33 .فَفِي ْالقِيَا َم ِة لِ َم ْن
آخ َر ْال ُكلﱢ َماتَ ِ
ث َوھَ َك َذا ال ﱠس ْب َعةَُ .ولَ ْم يَ ْت ُر ُكوا َولَداً َو َماتُواَ .و ِ
ون زَ وْ َجةً؟ ألَنﱠھَا َكان ْ
ِم ْنھُ ْم تَ ُك ُ
َت زَ وْ َجةً لِل ﱠس ْب َع ِة!«".
28

صدﱡوقِيﱢينَ " .كان ھؤالء ھم االرستقراطيون األغنياء الذين كانوا يؤيدون الوضع
" 27 :20ال ﱠ
الراھن بسبب مكانتھم في السلطة .لقد كانوا يسيطرون على منصب رئيس الكھنة ،والذي كانت
تشتريه إحدى العائالت من الرومان .قال يوسيفوس أنھم كانوا يرفضون التقليد الشفھي المنتشر جداً
في وسط الفريسيين وكانوا يؤكدون فقط على كتابات موسى )أي التكوين -التثنية( .كانوا يرفضون
أيضا ً أي فكرة عن الحياة األخرى )أع  (8 -6 :23والتي كانت منتشرة بين الفريسيين )انظر
يوسيفوس Wars of the Jews 2.8.14؛  ، Antiquities of the Jews 18.1.4 Theما يعني
أنھم لم يأخذوا جديا ً ما جاء في أي 14 :14؛ 27 -25 :19؛ مز 11 -9 :16؛ أش 8 :25؛ 19 :26؛
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أو دا  .2 -1 :12ھذا ھو المكان الوحيد الذي تُذكر فيه ھذه الفئة الدينية المعينة في إنجيل لوقا انظر
الموضوع الخاص أدناه.
صدﱡوقِيﱢون
موضوع خاص :ال ﱠ
 -Iأصل الجماعة
أ -يعتقد معظم الدارسين أن االسم يأتي منا صادوق ،أحد رؤساء الكھنة في عھد داود )انظر 2
صم 17 :8؛  .(24 :15وفيما بعد ،نفى سليمان أَبِيَاثَا ُر لتأييده تمرد أَ ُدونِي ﱠا ) 1مل (27 -26 :2
واعترف بصادوق كرئيس كھنة وحيد ) 1مل  .(35 :2بعد السبي البابلي ھذا النسل الكھنوتي أُعيد
تأسيسه في عھد يشوع )حجاي  .(1 :1ھذه العائلة الالوية اختيرت إلدارة الھيكل .وفيما بعد أولئك
الذين كانوا من ھذا التقليد الالھوتي ومؤيديھم ُدعيوا صادوقيين أو الصدوقيين.
ب -ھناك تقليد رابي من القرن التاسع الميالدي ) Abothالرّابّي نَاثَ ُ
ان( يقول أن صادوق كان
تلميذاً ألنتيغونس الذي من سوخو )القرن الثاني قبل الميالد( ،وصادوق أساء فھم قول مشھور
لمعلّمه يتعلق بـ "مكافآت ما بعد الموت" وطور الھوتا ً كان ينكر الحياة األخرى وبذلك أيضا ً أنكر
قيامة الجسد.
ج -فيما بعد وداخل اليھودية تمت مطابقة الصدوقيين مع البوثسييين .وبوثس كان أيضا ً تلميذاً
ألنتيغونس الذي من سوخو .وھذا طور الھوتا ً مشابھا ً لصادوق ،وأنكر ھذا أيضا ً الحياة األخرى.
د -االسم صدوقي ال يظھر حتى أيام يوحنا ھيركانوس ) 104 -135ق .م ،(.الذي يذكره
يوسيفوس )انظر .(Antiquities 13:10:5-6 :يقول يوسيفوس في  Antiquities 13:5:9أنه
كانت ھناك "ثالث مدارس فكرية" ،الفريسيون ،الصدوقيون ،واألسانيون.
ّ
ھـ -ھناك نظرية منافسة فحواھا أنھم جاؤوا من فترة محاوالت الحكام السلوقيين أن يُھلينوا
الكھنوت تحت حكم أنطيوخس الرابع أبيفانِس ) 163 -175ق.م .(.خالل الثورة المكابية بدأ كھنوت
جديد على يد سمعان المكابي ) 135 -142ق.م (.ونسله )مكابيين األول  .(41 :14ورؤساء الكھنة
الحسمونيون الجدد ھؤالء كانوا ربما نواة الصدوقيين االرستقراطيين .تطور الفريسيون خالل ھذه
الفترة نفسھا عن الغيورين )أي "المنفصلين" ،انظر مكابيين األول 42 :2؛ .(23 -5 :7
و -ھناك نظرية حديثة )قال بھا  ،(T. W. Mansonبأن كلمة صدوقي ھي نقل لغوي لكلمة
اليونانية ) (sundikoiبحروف مختلفة .وھذه الكلمة كانت تشير إلى السلطات المحلية التي كانت
تشكل حداً مشتركا ً مع السلطة الرومانية .قد يوضح ھذا السبب في أن بعض الصدوقيين لم يكونوا
كھنة أرستقراطيين ،بل كانوا أعضاء من المجمع.
 -IIمعتقدات واضحة مميزة:
أ -كانوا من عصبة المحافظين الكھنوتيين من طوائف الحياة اليھودية خالل حقبة الحسمونيين
والرومان.
ب -كانوا مھتمين بشكل خاص بإجراءات الھيكل ،والبروتوكول ،والطقوس والشعائر ،والليتورجيا.
ج -كانوا يتمسكون بالثوراة المكتوبة )أي تك -تث( معتبرين إياھا الوثائق الرسمية والتي لھا سلطة،
ولكنھم كانوا يرفضون التقليد الشفھي )أي التلمود(.
د -ولذلك ،فقد رفضوا الكثير من العقائد الراسخة التي كان قد طورھا الفريسيون.
 -1قيامة الجسد )مت 23 :22؛ مر 18 :12؛ لو 27 :20؛ أع 2 -4 :1؛ (8 :23
 -2خلود النفس )انظر Antiquities 18.1.3-4؛ (Wars 2.8.14
 -3وجود ھرمية منظمة متقنة للمالئكة )أع (8 :23
 -4كانوا يأخذون بمبدأ "العين بالعين" أي ) (lex talionisحرفيا ً ويؤيدون العقاب البدني وعقوبة
الموت )بدالً من التسديد المالي(
ھـ -مجال آخر للجدال الالھوتي كان التعيين السابق مقابل اإلرادة الحرة.
عن المجموعات الثالثة الذين ذكرھم يوسيفوس
 -1أكد األسانيون نوعا ً من الحتمية أو الجبرية
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 -2وضع الصدوقيين ثقالً وتوكيداً أكثر على إرادة اإلنسان الحرّة )انظر Antiquities 13.5.9؛
(Wars 2.8.14
 -3تمسك الفريسيون نوعا ً ما بوضعية متوازية بين الفريقين اآلخرين
و -بمعنى من المعاني كانت الصراعات بين المجموعتين )أي الصدوقيين والفريسيين( تعكس
المشادة بين الكھنة واألنبياء في العھد القديم.
ّ
مشادة أخرى نشأت عن حقيقة أن الصدوقيين كانوا يمثلون الطبقة االجتماعية الرفيعة والمالكة
لألراضي .لقد كانوا ارستقراطيين )انظر يوسيفوس ;Antiquities 13.10.6; 18.1.4-5
 ،(20.9.1بينما الفريسيون والكتبة كانوا علماء ومتدينين من وسط الناس في األرض .ھذه المشادة
يمكن أن تمثّل بين الھيكل في أورشليم مقابل المجامع المحلية في كل أرجاء األرض.
ھناك مشادة أخرى ربما كانت تمثّل رفض الصدوقيين بتأثير الزرادشتية على الالھوت الفريسي.
مثال :علم مالئكة متطور جداً ،ثنوية بين الرب/يھوه وإبليس ونظرة متقنة تتعلق بالحياة األخرى في
كلمات مادية متوھجة .ھذه اإلفراطات من قِبل األسانيين والفريسيين سببت رد فعل عند الصدوقيين.
عادوا إلى المحافظة على مبدأ موسى فقط في الھوتھم وذلك في محاولة منھم ليعوقوا تخمينات بقية
الجماعات اليھودية.
 -IIIمصادر المعلومات
ً
أ -يوسيفوس ھو المصدر الرئيسي للمعلومات عن الصدوقيين .لقد كان متحيزا بسبب كل من تعھده
والتزامه نحو الفريسيين واھتمامه بوصف الحياة اليھودية بصورة إيجابية إلى الرومان.
ب -المصدر اآلخر من المعلومات ھو األدب الرابي .ولكن ،ھنا ،أيضاً ،تحيز قوي واضح .كان
الصدوقيون يرفضون أن تكون لھم صلة بالتقليد الشفھي أو أن تكون له سلطة عليھم )أي التلمود(.
تلك الكتابات الفريسية من الواضح أنھا تصف خصومھم بطريقة سلبية وربما تكون مبالغا ً بھا
)الرجل الق ّشي ،النھج(.
ج -ليس من كتابات معروفة عن الصدوقيين أنفسھم بقيت على قيد الوجود .مع دمار أورشليم
والھيكل عام 0م .كل وثائق النخبة الكھنوتية وتأثيرھم تدمر وذھب أدراج الرياح.
لقد كانوا يريدون الحفاظ على سام إقليمي والطريقة الوحيدة فعل ذلك كانت بأن يتعاونوا مع الرومان
)يو .(50 -48 :11
سى" .تشير ھذه إلى تث  10 -5 :25في السبعينية ،ويدعى ھذا عموما ً
َ " 28 :20كت ََب لَنَا ُمو َ
"الزواج من أرملة األخ" .وأصل ھذه التسمية تأتي من الكلمة الالتينية " ،"levirوالتي تعني "أخو
الزوج" ،وليس "من سبط الوي" .األمر يتعلق بموضوع اإلرث )عد 11 -6 :27؛ راعوث -1 :4
 .(2ويدون يوسيفوس قائالً أن ھذه العادة كانت ال تزال تُمارس في فلسطين في أيام يسوع )انظر
.(4.8.23 Antiq.
◙ "إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة الثالثة ،ما يدل على إمكانية أو احتمال حدوث عمل ما.
 .33 :20يفترض ھذا السؤال أن الحياة األخرى ستحاكي الحياة األرضية الدنيوية الجسدية
الطبيعية.
فاندايك -البستاني40 -34 :20 :
35
34
ﱠ
ُسبُوا أَ ْھالً
َ
َ
ْ
ﱠ
ﱠ
ال لَھُ ْم يَسُو ُ
َ
زَ
ْ
ع» :أَبنَا ُء ھَذا الدھ ِر يُ ﱢوجُونَ َويُز ﱠوجُونَ
اب َوقَ َ
" فَأ َ َج َ
َول ِكن ال ِذينَ ح ِ
ت الَ يُز ﱢَوجُونَ َوالَ يُزَ ﱠوجُونَ 36إِ ْذ الَ يَ ْستَ ِطيعُونَ أَ ْن
ُول َعلَى َذلِكَ ال ﱠد ْھ ِر َو ْالقِيَا َم ِة ِمنَ األَ ْم َوا ِ
لِ ْل ُحص ِ
37
يَ ُموتُوا أَيْضا ً ألَنﱠھُ ْم ِم ْث ُل ْال َمالَئِ َك ِة َوھُ ْم أَ ْبنَا ُء ﷲِ إِ ْذ ھُ ْم أَ ْبنَا ُء ْالقِيَا َم ِةَ .وأَ ﱠما أَ ﱠن ْال َموْ تَى يَقُو ُمونَ فَقَ ْد َد ﱠل
38
ْس ھُ َو
ْحا َ
وبَ .ولَي َ
ق َوإِلَهُ يَ ْعقُ َ
َعلَ ْي ِه ُمو َسى أَيْضا ً فِي أَ ْم ِر ْال ُعلﱠ ْيقَ ِة َك َما يَقُولُ :اَلرﱠبﱡ إِلَهُ إِب َْرا ِھي َم َوإِلَهُ إِس َ
39
اب قَوْ ٌم ِمنَ ْال َكتَبَ ِة َوقَالُوا» :يَا ُم َعلﱢ ُم َح َسنا ً
إِلَهَ أَ ْم َوا ٍ
ت بَلْ إِلَهُ أَحْ يَا ٍء ألَ ﱠن ْال َج ِمي َع ِع ْن َدهُ أَحْ يَا ٌء« .فَأ َ َج َ
40
قُ ْلتَ !«َ .ولَ ْم يَت ََجا َسرُوا أَيْضا ً أَ ْن يَسْأَلُوهُ ع َْن َش ْي ٍء".
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" 34 :20أَ ْبنَا ُء ھ َذا ال ﱠد ْھ ِر" .عبارة "أبناء الـ" ھي عبارة وصف اصطالحية سامية .انظر
الموضوع الخاص" :ھذا الدھر والدھر اآلتي" ،على .2 :9
ت" .كانت ھذه عقيدة في الالھوت الفريسي مرتكزة على أيوب -7 :14
◙ "ا ْلقِيَا َم ِة ِمنَ األَ ْم َوا ِ
15؛ 27 -25 :19؛ دا .2 -1 :12
ولكنھم كانوا يرون القيامة على أنھا استمرار للحياة الحاضرة .يوضح يسوع بشكل جلي أن
الدھر الجديد مختلف عن البنى االجتماعية لھذا الدھر .الزواج كان بينة حاسمة في عدن قبل السقوط
الوارد ذكره في تكوين  .3أمر ﷲ لھم بأن يُثمروا ويكثروا كان موضوعا ً متواتراً )تك 28 :1؛ :9
.(7 ،1
علَى ذلِكَ ال ﱠد ْھ ِر" .يسوع يجيب الصدوقيين ويفعل
صو ِل َ
سبُوا أَ ْھالً لِ ْل ُح ُ
" 35 :20الﱠ ِذينَ ُح ِ
ُسبُوا أَ ْھالً" تُستخدم في السبعينية في مكابيين
ذلك من خالل الالھوت اليھودي )الفريسي( .عبارة "ح ِ
ً
الثاني 13 :12؛ مكابيين الثالث 21 :3؛ 11 :4؛ مكابيين الرابع  3 :1وأيضا في األدب اليوناني
لإلشارة إلى أولئك "المعتبَرين أَ ْھالً" .لم يكن ھذا تكيد من يسوع على البر القائم على األعمال ،بل
محاولة لمخاطبة قادة الدين ھؤالء .يعلّم العھد الجديد أن المرء "أھل/مستح ٌ
ق" فقط في المسيح )أع
.(46 :13
◙ "الَ يُ َز ﱢو ُجونَ َوالَ يُ َز ﱠو ُجونَ " .البنى االجتماعية المرتبطة بالتناسل ،والشائعة جداً في ھذا
العالم )الدھر( ،سوف لن تستمر في العالم الروحي األبدي .ولن تكون ھناك حاجة إلى العالقات
الجنسية ألجل االستقرار المجتمعي أو التناسل .وحدة العائلة لن تبقى بعد الموت ،بل الشركة العائلية
الحميمة في عائلة ﷲ الواسعة االمتداد.
" 36 :20ألَنﱠھُ ْم ِم ْث ُل ا ْل َمالَئِ َك ِة" .الحظوا أن السياق ال يؤكد على الال جنس بل على حالة
الخلود )36 :20أ(.
أعتقد إلى حد ما أن بعض المالئكة كانت لديھم يوم ما القدرة على المساكنة )كاألزواج( أو
على األقل البعض قام بذلك ،استناداً إلى تك 4 -1 :6؛ يھوذا اآلية 6؛ وسفر أنوخ األول .انظر
الموضوع الخاص أدناه.
موضوع خاص" :أبناء ﷲ" في تكوين 6
أ -ھناك جال كبير حول تعريف العبارة "أبناء ﷲ" .كان ھناك ثالثة تفاسير رئيسية:
 -1أن العبارة تشير إلى النسل التقي لشيث )تك .(5
 -2أن العبارة تشير إل مجموعة من الكائنات المالئكية.
 -3أن العبارة تشير إلى الملوك أو الطغاة من نسل قايين )تك .(4
ب -دليل على أن العبارة تشير إلى نسل شيث:
 -1السياق األدبي المباشر لتك  4و 5يظھر أن تطور النسل المتمرد لقايين والنسل التقي لشيث.
ولذلك ،فإن الدليل السياقي يبدو على أنه يميل إلى ترجيح كفة النسل التقي لشيث.
 -2كان الرّابّيون منقسمين على فھم ھذا المع .البعض يؤكد على أنه يشير إلى شيث )ولكن
األغلبية تقول أنه يشير إلى المالئكة(.
ً
ً
 -3عبارة "أبناء ﷲ" ،ورغم أنھا تُستخدم غالبا لإلشارة إلى كائنات مالئكية ،إال أنھا نادرا ما
تشير إلى كائنات بشرية.
أ .تث " ،1 :14أَوْ ال ٌد لِلرﱠبﱢ إِل ِھ ُك ْم"
ب.تث  " ،5 :32أَوْ ال َدهُ"
ج .خر 9 -8 :22؛  ،6 :21ربما قضاة الالويين
د .مز " ،15 :73بَنِيكَ "
ْ
ﱠ
ھـ .ھو " ،10 :1أَ ْبنَا ُء ﷲِ ال َح ﱢي"
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ج -الدليل على أن العبارة تشير إلى كائنات مالئكية:
 -1كان ھذا الفھم التقليد األكثر انتشاراً وشيوعا ً حول المقطع .السياق األعم في تكوين يمكن أن
يؤيد ھذا الرأي على أنه مثال آخر عن الشر الفائق الطبيعة الذي يحاول أن يعيق إرادة ﷲ بالنسبة
إلى البشر )يقول الرّابّيون أن ذلك بدافع الغيرة(.
 -2عبارة "أبناء ﷲ" تُستخدم بشكل كبير في العھد القديم لإلشارة إلى المالئكة.
أ .أي 6 :1
ب .أي 1 :2
ج7 :38 .
د .مز 1 :29
ھـ .مز 7 ،6 :89
و .دا 25 :3
 -3سفر أنوخ األول الذي من فترة ما بين العھدين ،والذين كان منتشراً جداً في فترة العھد
الجديد ،مع كتاب ) (Genesis Apocryphonمن مخطوطات البحر الميت وسنة اليوبيل ،1 :5
تفسر ھذه العبارة على أنھم مالئكة متمردون )سفر أنوخ األول 4 :12؛ .(10 -1 :21
 -4السياق المباشر في تك  6يبدو أنه يعني أن أولئك ْ
َ
"ال َجبَابِ َرةُ الﱠ ِذينَ ُم ْن ُذ ال ﱠد ْھ ِر ذ ُوو اس ٍْم" قد
جاؤوا من ھذا االختالط غير المالئم بين نظامي الخليقة.
 -5سفر أنوخ األول يؤكد حتى أن طوفان نوح جاء لكي يھلك ھذا االتحاد البشري/المالئكي
الذي كان معاديا ً للرب ومخططه للخليقة )سفر أنوخ األول  1 :7وما تالھا؛  1 :15وما تالھا؛ :86
 1وما تالھا(
ھـ -الدليل على أن العبارة تشير إلى ملوك أو طغاة من نسل قايين:
 -1ھناك عدة ترجمات قديمة تؤيد ھذا الرأي
أ .الترجوم أو )) (Onkelosالقرن الثاني الميالدي( يترجم "أبناء ﷲ" كـ "أبناء النبالء"
ب) (Symmachus) .القرن الثاني الميالدي( ترجمة يونانية للعھد القديم ،تترجم "أبناء ﷲ"
كـ "أبناء الملوك".
ً
ُ
ج .الكلمة إيلوھيم ) (Elohimتستخدم أحيانا لإلشارة إلى قادة إسرائيل )خر 6 :21؛ 8 :22؛
مز .(6 ،1 :82
"جبَابِ َرة" في تك  .4 :6وھذه
و -كلمة ) (Nephilimمرتبطة بكلمة ) (Gibborimالمترجمة َ
الكلمة ) (Gibborimھي الجمع من كلمة ) (Gibborالتي تعني "رجل قدير ذو بسالة؛ قوة؛ ثروة
أو قدرة".
 -2ھذا التفسير والدليل عليه مستمد من كتاب ) ، Hard Sayings of the Bibleص.
.(108 -106
ز -الدليل التاريخي لمناصري كال االستخدامين:
 -1العبارة تشير إلى نسل شيث:
أ .كيرلس االسكندري
ب .ثيودوريت
ج .أوغسطين
د .جيروم
ھـ .كالفن
و .كايل
ز .غليسون آركر
ح .واتس
 -2العبارة تشير إلى الكائنات المالئكية:
أُ .كتاب السبعينية
ب .فيلو
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ج .يوسيفوس )(Antiquities 1.3.1
د .يوستينوس الشھيد
ھـ .إكليمندس اإلسكندري
و .ترتليان
ز .أوريجانوس
ح .لوثر
ط .ديلتزخ
ي .ھينغتسنبرغ
ك .أولفورد
ل .ويسترمان
م .وينھام
اس" في تك -1 :6
ح -كيف ترتبط كلمة ) (Nephilimفي تك  4 :6بعبارة "أبناء ﷲ" و"بَنَا ِ
ت النﱠ ِ
2؟ الحظوا النظريات الثالث:
 -1أنھم العمالقة أو الجبابرة الذين ُولدوا عن تزاوج مالئكة ونساء من البشر )عد .(33 :13
 -2ليس ھناك ارتباط بينھما على اإلطالق .بل يُذكرون ببساطة على أنھم كانوا على األرض في
أيام أحداث تك  2 -1 :6وأيضا ً فيما بعد.
 ،R. K. Harrison -3في كتابه ، Introduction to the Old Testamentص،557 .
يقول ملغزاً ما يلي" :الخلط الكلي بين التبصرات األنثروبولوجية النفيسة والعالقة المتبادلة للبشر
العاقلين ) (Homo sapiensواألنواع قبل آدم التي يتكلم عنھا المقطع ،والتي قابلة للتبني من قِبل
أولئك الدارسين المجھزين لمتابعتھا".
ّ
ھذا يعني بالنسبة لي أنه يرى ھاتين المجموعتين على أنھما تمثالن مجموعتين مختلفتين من
أشباه البشر .وھذا يعني خلقا ً خاصا ً فيما بعد آلدم وحواء ،ولكن أيضا ً تطور نشوئي للكائنات
البشرية المنتصبة ).(Homo erectus
ً
ز .اسمحوا لي أن أبدي فھمي الخاص لھذا النص المثير للجدل .فاسمحوا لي أوال أذكركم بأن
النص في سفر التكوين مختصر وغامض .ال بد أن مستمعي موسى األوائل كان لديھم تبصراً
تاريخيا ً إضافيا ً أو أن موسى استخدم تقليداً شفھيا ً أو مكتوبا ً من فترة اآلباء ھو نفسه لم يفھمه بشكل
كامل .ھذه المسألة ليست موضوعا ً الھوتيا ً حاسما ً .إننا نشعر بالفضول غالبا ً بخصوص أمور يكتفي
الكتاب المقدس بالتلميح إليھا .وليس مالئما ً أن نبني الھوتا ً متقنا ً استناداً على ھكذا شذرات من
المعلومات الكتابية .لو كنا في حاجة إلى ھذه المعلومات لكان ﷲ قد زودنا بھا بشكل أكمل وأكثر
وضوحا ً .أعتقد شخصيا ً أنھم كانوا مالئكة وبشر لألسباب التالية:
 -1عبارة "أبناء ﷲ" تُستخدم بشكل مطرد ،إن لم يكن حصرياً ،للداللة على المالئكة في العھد
القديم
 -2السبعينية )اإلسكندرية( )في أواخر القرن األول ق.م (.تترجم عبارة "أبناء ﷲ" بـ "مالئكة
ﷲ".
 -3السفر الرؤيوي المنحول ألنوخ األول )والذي ُكتب ربما حوالي العام  200ق.م (.محدد
جداً في إشارته إلى المالئكة )الفصول .(7 -6
 -4الرسالتان  2بط  2ويھوذا تتكلم عن المالئكة الذين خطئوا ولم يالزموا مسكنھم المالئم.
أعلم أن ھذا يبدو بالنسبة إلى البعض متناقضا ً مع مت  ،30 :22ولكن ھؤالء المالئكة المعينين
ليسوا في السماء وال في األرض ،بل في سجن معين ).(Tartarus
 -5أعتقد أن أحد أسباب التشابه بين كثير من أحداث تك  11 -1مع نظيرھا في الثقافات
األخرى )أي ،روايات الخلق المتشابھة ،وقصص الطوفان المتشابھة ،وتشابه الروايات عن مالئكة
يتزوجون نسا ًء( ھو أن كل البشر كانوا معا ً وكانت لديھم بعض المعرفة بالرب/يھوه خالل ھذه
الفترة ،ولكن بعد التشتت الذي تال قصة برج بابل فسدت ھذه المعرفة وتحولت إلى نموذج حافل
بال ﱢشرك وتعدد اآللھة.
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خير مثال على ھذا ھو الميثولوجيا اليونانية التي تورد قصة عن عمالقة نصف بشر/نصف
جبابرة يُدعون "التﱢيتان"* مسجونين في "جھنم" ) ،(Tartarusوھذا االسم نفسه يرد مرة واحدة في
الكتاب المقدس ) 2بط  (2لإلشارة إلى مكان احتجاز المالئكة الذين لم يلتزموا بمسكنھم المالئم .في
الالھوت الرابي كان مثوى األموات ينقسم إلى قسم مخصص لألبرار )الجنة( وقسم لألشرار
)جھنم(.
◙ "ھُ ْم أَ ْبنَا ُء ﷲِ ،إِ ْذ ھُ ْم أَ ْبنَا ُء ا ْلقِيَا َم ِة" .كما أن المالئكة )أبناء ﷲ ،انظر السبعينية لتك 2 :6؛
أي  (6 :1يُرون مشاركين عالم ﷲ ،كذلك الحال أيضاً ،اآلن مع عدد معين من البشر المستحقين
)مؤمنون قائمون( .يبدو ھذا أمراً يدعو إلى السخرية نوعا ً ما ألن الصدوقيين كانوا ينكرون علم
المالئكة عند الفريسيين )وھكذا يفعل يسوع ،ولكنه يؤكد على وجودھم(.
يتكلم الكتاب المقدس أيضا ً عن قيامة غير المستحقين )انظر دا 2 :12؛ أع 29 :5؛ :24
 .(15تقوم مجموعة للدينونة وأخرى للنعيم األبدي في شركة مع ﷲ.
ب" .ھذا اقتباس من خر  ،6 :3وه مقطع في غاية األھمية عن اسم ﷲ
َ " 37 :20ك َما يَقُو ُل :اَل ﱠر ﱡ
في العھد ،يھوه/الكائن .وھو من الفعل "يكون" .انظر الموضوع الخاص" :أسماء ﷲ" ،على :1
.68
ت بَ ْل إِلهُ أَ ْحيَا ٍء" .اآلباء الوارد ذكرھم في اآلية  37ھم أموات
س ھُ َو إِلهَ أَ ْم َوا ٍ
" 38 :20لَ ْي َ
منذ زمن بعيد ،ولكنھم ال يزالون موجودين مع ﷲ وھذا يظھر استمرار عالقة العھد بين الرب
وعائلته التي اختارھا حتى بعد موتھم.
ع ْن َدهُ أَ ْحيَا ٌء" .كل حياة على ھذا الكوكب تستمد وجودھا من ﷲ .إنه أصل الحياة
◙ "ا ْل َج ِمي َع ِ
ومؤازر الحياة )رو .(8 :14
في العھد القديم ،ترتبط الحياة المادية باسم ﷲ إيلوھيم )) (Elohimانظر تك  ،(1ولكن
الحياة الروحية ترتبط باسم ﷲ الرب/يھوه ،إله العھد مع إسرائيل )أي ،اآلباء( .الحياة الوحيدة التي
تنتقل من ھذا الدھر إلى الدھر اآلتي ھي حياة أولئك الذين يعرفون رحمة ﷲ باإليمان ،وحدھم أولئك
الذين يتمتعون بعالقة شخصية مع ﷲ الفادي من خالل المسيح .في العھد القديم كان ھؤالء ھم البقية
التقية األمينة .في العھد الجديد ھم أولئك الذين يقتبلون مسيا ﷲ باإليمان .وھؤالء ھم
"األھل/المستحقون" الذين يصيرون "أبناء ﷲ" في الدھر الجديد من البر بالقيامة .انظر الموضوع
الخاص" :البقية التقية ،ثالثة معاني" ،على .23 :13
اب قَ ْو ٌم ِمنَ ا ْل َكتَبَ ِة َوقَالوا" .ال بد أن ھؤالء كانوا فريسيين ألنھم سرّوا من
39 :20
"أج َ
َ
ھزيمة الصدوقيين في جدالھم الالھوتي مع يسوع.
 .40 :20تشير ھذه اآلية إلى الفريسيين في اآليات  26 -19وإلى الصدوقيين في اآليات .39 -27
لدينا ھنا نفي مزدوج قوي .ما من أحد تجاسر على أن يسأل يسوع المزيد من األسئلة الالھوتية
)اآليات .(44 -41

فاندايك -البستاني44 -41 :20 :
* -التﱢيتان :(Titans) :ھم أسرة الجبابرة في الميثولوجيا اإلغريقية التي كان يُعتقد أنھا كانت تحكم العالم قبل آلھة األولمب)) .فريق
الترجمة((.
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42
41
ال الرﱠبﱡ
ير :قَ َ
ال لَھُ ْمَ » :ك ْيفَ يَقُولُونَ إِ ﱠن ْال َم ِس َ
" َوقَ َ
يح اب ُْن دَا ُو َد َودَا ُو ُد نَ ْف ُسهُ يَقُو ُل فِي ِكتَا ِ
ب ْال َمزَ ا ِم ِ
43
ض َع أَ ْعدَا َءكَ َموْ ِطئا ً لِقَ َد َم ْيكَ 44 .فَإِذاً دَا ُو ُد يَ ْد ُعوهُ َربّا ً .فَ َك ْيفَ يَ ُك ُ
ون
لِ َربﱢي :اجْ لِسْ ع َْن يَ ِمينِي َحتﱠى أَ َ
ا ْبنَهُ؟«".

 .41 :20يسألھم يسوع اآلن سؤاالً من الكتاب المقدس!
يح ا ْبنُ دَا ُودَ" .يتم تأكيد ھذا في  2صم  7وأش ) 11انظر مت 1 :1؛ رو  .(3 :1يبدو
س َ
◙ "ا ْل َم ِ
أن يسوع يقحم ھذا المزمور بسبب سوء فھمھم لھدف المسيا )انظر الموضوع الخاص على :2
 .(11كابن داود ،كانوا يتوقعونه أن يكون قائداً عسكرياً ،وھكذا سيكون عندما يعود .لقد جاء في
المرة األولى كعبد متألم كما في أش ) 53انظر تك 15 :3؛ مز 22؛ زك 9؛ يو .(18 -17 :3
ب ا ْل َم َزا ِمي ِر" .ھذا اقتباس من مز  1 :110في
َ " 42 :20ودَا ُو ُد نَ ْف ُ
سهُ يَقُو ُل فِي ِكتَا ِ
السبعينية .في ھذه اآلية تظھر كلمتان لإلشارة إلى "الرب" .كلمة "الرب" األولى ھي ترجمة لـ
"يھوه "YHWH؛ والثانية ھي ترجمة لـ "أدون ) " Adonمالك ،سيّد ،زوج ،رب( .كلمة "الرب"
الثانية تشير إلى المسيا الذي يأتي بعد داود .انظر الموضوع الخاص على .68 :1
س عَنْ يَ ِمينِي" .ھذه عبارة فيھا وصف شخصاني )انظر الموضوع الخاص على :1
"اجلِ ْ
◙ ْ
 ،(51بما معناه أننا نستخدم كلمات بشرية ومفاھيم أرضية لوصف ﷲ الذي ھو أبدي ،وحضور
الروح خالل الكون دون أن يتأثر بالزمان أو المكان.
كلمة "اجْ لِسْ " تشير إلى قصر شرقي ،عرش ،وتدل على حاكم جليل المقام .ﷲ ليس له
عرش ) 1مل  .(27 :8فھذا يقيده ويحصره جداً .وليس يد يمنى ،رغم أن ﷲ يمكن أن يتخذ ھيئة
مادية )انظر تك (8 :3؛ يمكنه أن يتكلم )تك (9 :3؛ ھو روح .في حديث البشر كلمة يمين ھي
عبارة اصطالحية تدل على ذراعنا األقوى )معظم الناس أيمنيون يستخدمون يدھم اليمنى( ،ولذلك،
فإن كلمة يمين تشير إلى القوة والسلطة والتفوق.
حاذروا من فكرة أن الكتاب المقدس حرفي .يصف الكتاب المقدس حقائق روحية بطرق
مبطّنة ) 1كور  (12 -9 :13بسبب خطيئتنا .إن ﷲ يالئم نفسه ليتواصل بأمانة مع مخلوقاته ،وكلن
علينا أن نكون قانعين بمعرفة ضئيلة من خالل لغة استعارية .يُوصف ﷲ في الكتاب المقدس
بأسلوب النفي ،والمقارنة ،واالستعارة .حتى فكرة ﷲ كآب ھي استعارة .فا ليس مذكراً وال مؤنثا ً.
 .44 :20يبدو أن الھدف األساسي من سؤال يسوع ھو:
الوجود السابق )األلوھية( للمسيا )انظر الموضوع الخاص على .(11 :2
-1
البشرية ،األصل الداودي للمسيا ).(31 :3 ،33 -32 :1
-2
ما من أحد كان يتوقع ن يكون المسيا إلھا ً متجسداً .لقد كان يتوقعون إنسانا ً يتمتع بقوة إلھية ،مثل
قضاة أو ملوك إسرائيل.
ھذه القضية نفسھا حول الناسوت والالھوت الكامل للمسيا تصبح مسألة الھوتية عند
المعلّمين الغنوسيين الكذبة )انظر كولوسي ،أفسس 1 ،يوحنا ،الرسائل الرعوية( .تؤكد  1يو -1 :4
 3أن إنكار أي جانب منھما يجعل المرء ضد المسيح.
ھناك تلميحات إلى ھذه الحقيقة في العھد القديم ،وخاصة دا  ،13 :7حيث ابن اإلنسان
)كائن بشري( يأتي قبل قديم األيام )الرب( ويستلم الملكوت األبدي .ھذا الجانب المزدوج في "ابن
اإلنسان" ربما يكون ھو السبب الذي حدا بيسوع إلى استخدام ھذا اللقب للداللة على نفسه .مز 110
ودا  13 :7نجدھما مترابطان في رد يسوع على رئيس الكھنة في  69 :22ومر  .62 :14انظر
الموضوع الخاص" :ابن اإلنسان" ،على .24 :5
فاندايك -البستاني47 -45 :20 :
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45
ال لِتَالَ ِمي ِذ ِه»46 :ٱحْ َذ ُروا ِمنَ ْال َكتَبَ ِة الﱠ ِذينَ يَرْ َغبُونَ ْال َم ْش َي
ب يَ ْس َمعُونَ قَ َ
" َوفِي َما َكانَ َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
ت األُولَى فِي ْال َوالَئِ ِم.
اق َو ْال َم َجالِ َ
س األُولَى فِي ْال َم َجا ِم ِع َو ْال ُمتﱠ َكآ ِ
بِالطﱠيَالِ َس ِة َوي ُِحبﱡونَ التﱠ ِحيﱠا ِ
ت فِي األَس َْو ِ
ت .ھَ ُؤالَ ِء يَأْ ُخ ُذونَ َد ْينُونَةً أَ ْعظَ َم!«".
47اَلﱠ ِذينَ يَأْ ُكلُونَ بُيُوتَ األَ َرا ِم ِل َولِ ِعلﱠ ٍة ي ُِطيلُونَ ال ﱠ
صلَ َوا ِ

"اح َذ ُروا ِمنَ ا ْل َكتَبَ ِة" .ھذا فعل أمر حاضر مبني للمعلوم مركب من الكلمة اليونانية
ْ 46 :20
)) (prousإذ( و)) (echoأنا( .وھنا تليھا كلمة ) (apoوالتي تعني "أُ ّ
حذر من/احْ ت َِر ُزوا" )انظر
مت 1 :6؛ .(13 :7
يجب على القادة الروحيين أن يحذروا من البر الذاتي وروح التكبر) .من أجل المعرفة حول
"الكتبة" ،انظر الموضوع الخاص على  .(21 :5كان ھؤالء رجال متدينون مخلصون جداً
ومكرسون للغاية ،ولكنھم لم يدركوا ﷲ بسبب أفكارھم المسبقة ومواقفھم المتمحورة على الذات
)انظر 40 -36 :6؛ مت 14 :15؛ .(24 ،16 :23
يصف يسوع بعضا ً من أعمالھم غير المالئمة:
يَرْ َغبُونَ ْال َم ْش َي بِالطﱠيَالِ َس ِة ،اآلية 46
-1
ﱠ
ي ُِحبﱡونَ الت ِحيﱠات الخاصة الحافلة باالحترام واأللقاب في األماكن العامة ،اآلية 46
-2
ُ
ْ
ْ
َ
س األولى فِي ال َم َجا ِم ِع )أي ،على المنبر المرتفع قرب دروج األسفار
-3
يتخذون ال َم َجالِ َ
المقدسة( ،اآلية 46
ُ
ْ
َ
ت األولى فِي ال َوالَئِ ِم بجانب المضيف على رأس المائدة ،اآلية 46
-4
يرغبون في ْال ُمتﱠ َكآ ِ
يخدعون األرامل بطريقة شرعية وبال أخالقية فينتزعون منھن البيوت والميراث ،اآلية
-5
47
ُ
َ
ت لكي يالحظ الجميع حكمتھم وتقواھم ،اآلية 47
ي ُِطيلونَ ال ﱠ
-6
صل َوا ِ
ً
ً
يبدو ھذا مشابھا جدا أيامنا وأخالقيات تدينھم ال تبدو غريبة عنا.
عظَ َم" .أعتقد شخصيا ً بوجود درجات في كل من السماء
" 47 :20ھ ُؤالَ ِء يَأْ ُخ ُذونَ َد ْينُونَةً أَ ْ
واألرض استناداً إلى المعرفة واألعمال .بعض النصوص الكتابية التي تدل على ھذا نجدھا في مت
24 ،22 :11؛ لو  .48 -47 :12نظر الموضوع الخاص" :درجات الثواب والعقاب" ،على :10
.12
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
لماذا كانت مسألة سلطة معمودية يوحنا حاسمة جداً في السؤال الذي طرحه
-1
المجمع على يسوع؟
ما ھي الحقيقة المحورية في المثل الوارد في اآليات 16 -9؟ وإالم يشير ھذا؟
-2
أين الربط بين اآلية  25والحياة في أمريكا؟
-3
ماذا نستنتج من اآلية  36من حيث نظرتنا إلى السماء والحياة الجنسية؟
-4
ھل ھناك درجات من السماء والجحيم؟
-5
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لوقا  -األصحاح 21
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
فلسا األرملة
فلسا األرملة
4 -1 :21
4 -1 :21
يسوع ينبئ
خراب الھيكل وعالمات
بخراب الھيكل
نھاية األزمنة
19 -5 :21
33 -5 :21
نھاية العالم
السھر والصالة
ومجيء المسيح
ثانيةً
33 -20 :21
38 -34 :21
السھر والصالة
38 -34 :21

المشتركة
درھم األرملة
4 -1 :21
خراب الھيكل ونھاية
العالم
19 -5 :21
خراب أورشليم
ومجيء ابن اإلنسان
28 -20 :21
َمثَ ُل شجرة التين
33 -29 :21
ضرورة االنتباه
38 -34 :21

البولسية
فلس األرملة
4 -1 :21
اإلنباء بخراب أورشليم
ِ
24 -5 :21
تفكك الفلك ومجيء ابن
البشر
33 -25 :21
تحريض على السھر
38 -34 :21

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني4 -1 :21 :
2
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ً
ً
ً
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
زَ
َ
"َ 1وتَطَلﱠ َع فَ َرأَى األَ ْغنِيَا َء ي ُْلقُونَ ق َرابِينھُ ْم فِي ال ِخ ان ِة َو َرأى أيْضا أرْ َملة ِم ْس ِكينة ألقت ھناكَ فل َسي ِْن.
3
ْ
يرةَ أَ ْلقَ ْ
ال» :بِ ْال َح ﱢ
يع 4ألَ ﱠن ھَ ُؤالَ ِء ِم ْن فَضْ لَتِ ِھ ْم أَ ْلقَوْ ا
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم إِ ﱠن ھَ ِذ ِه األَرْ َملَةَ ْالفَقِ َ
فَقَ َ
ت أَ ْكثَ َر ِمنَ ال َج ِم ِ
ازھَا أَ ْلقَ ْ
ت ُك ﱠل ْال َم ِعي َش ِة الﱠتِي لَھَا«".
فِي قَ َرابِ ِ
ين ﷲِ َوأَ ﱠما ھَ ِذ ِه فَ ِم ْن إِ ْع َو ِ
 .4 -1 :21ھذه توازيھا اآليات في مرقس .44 -41 :12
" 1 :21ا ْل ِخ َزانَ ِة" .ھذه مركبة من الكلمة "خزينة" و"حارس" )السبعينية 2 ،مل 11 :23؛ إستر
9 :3؛ عز 17 :5؛ 1 :6؛ .(20 :7
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يؤكد التقليد اليھودي )] Shekalim 6المقالة الرابعة في [Mo’ed؛ يوسيفوسJewish Wars :
;5.5.2; 6.5.2؛  ، Antiq. 19.6.2وكتاب  ، Temple ،Alfred Edersheimص(49 -48 .
أنه كان ھناك ثالثين صندوقا ً معدنيا ً على شكل البوق في باحة النساء ،حيث كان يسوع يعلّم بالعادة
)انظر  .(1 :20كل صندوق منھا كان مخصصا ً لغرض إحساني خيري مختلف )انظر يو .(20 :8
إن علم اآلثار لم يؤ ّكد مطلقا ً وجود ھذه الحاويات المعدنية.
س ِكينَةً" .يختار لوقا كلمات وأعمال يسوع بحيث يضع المنبوذين دينيا ً
" 2 :21أَ ْر َملَةً ِم ْ
واجتماعيا ً في أيامه في دائرة الضوء )وخاصة النساء( .ھا ھنا امرأة فقيرة تضرب مثالً معياريا ً في
العطاء القرباني على جميع التالميذ االحتذاء به.
ن" .يشير ھذان إلى اثنتين من العملة اليھودية النحاسية التي تُدعى "اللبتون"
◙ "فَ ْل َ
س ْي ِ
" ."leptonھذه الكلمة تعني "الرفيع" .ھذه ھي العملة اليھودية الوحيدة التي تُذكر في العھد الجديد.
انظر الموضوع الخاص على  .8 :15الفلسان ) (leptonيعادالن الربع ) ،(quadrantوأربعة
أرباع تعادل الـ )(assarion؛ وإن  (assarion) 16يعادل ديناراً ) ،(denariusوكان ھذا أجر
عامل أو جندي ليوم واحد.
قال المفسرون غالبا ً أنه ما كان بوسع المرء أن يعطي فلسا ً )التقليد الراب ّي( ،ولكن ھذا يدل على
سوء فھم للتلمود اليھودي.
" 3 :21ا ْل َحقّ" .ھذه ھي الكلمة اليونانية )) (alēthōsانظر 27 :9؛  ،(44 :12والتي تُستخدم
كمرادف لكلمة ) (amēnفي اآلية  .32الموازاة في مر  43 :12تقول ْ
"ال َح ﱠ
ق" ) .*(amēnانظر
الموضوع الخاص" :آمين" ،على .24 :4
4 :21
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

ين ﷲِ"
"فِي قَ َرابِ ِ
ت"
"في التﱠ ْق ِد َما ِ

المشتركة
البولسية

:
:

ندوق"
الص
"في ﱡ
ِ
"تَقا ِد َم"

العبارة تعني حرفيا ً" :ألقت في )صندوق( الھبات" )المخطوطات ! ،B،و ،(Lولكن مخطوطات
أخرى عديدة مكتوبة باألحرف الكبيرة )المخطوطات  (W،D،A،ومعظم اإلصدارات القديمة
تضيف كلمة " " لتوضح السياق لليونانيين .وترجح لجنة  UBS4القراءة األقصر معطيةً إياھا
نسبة احتمال مؤكدة تقريبا ً.
ع َوا ِزھَا" .ھذا المبدأ نفسه من العطاء الروحي نجده في  2كور  .12 :8إنه من المدھش
◙ " ِمنْ إِ ْ
أن العھد الجديد ال يناقش مبادئ العطاء النظامية االعتيادية 2 .كور  9 -8تتناول موضوع عطاء
كنائس اليونان لمرة واحدة إلى الكنيسة األم في أورشليم .العُشر ھو مبدأ من العھد القديم )انظر
الموضوع الخاص" :العُشر" ،على .(42 :11
ش ِة الﱠتِي لَ َھا" .ھذه المرأة كانت تتكل على تدبير ﷲ اليومي )مت .(33 :6
◙ "أَ ْلقَتْ ُك ﱠل ا ْل َم ِعي َ
يدون لوقا عدة تعاليم ليسوع عن الممتلكات الدنيوية والغنى )انظر الموضوع الخاص" :الغنى"،
على  .(21 :12العطاء ھو ميزان روحي .إنه يظھر الحوافز والدوافع واألولويات التي لدينا.

* -رغم أن ترجمتنا المألوفة )فاندايك -البستاني( تترجم الكلمتين بـ "الحق" ،إال أن األصل اليوناني ترد فيه كلمة ) (ἀληθῶςفي لو 3 :21
وكلمة ) (ἀμήνفي مر )) .43 :12فريق الترجمة((.
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فاندايك -البستاني6 -5 :21 :
6
5
ْ
ﱠ
ﱠ
ُ
ف قَا َل» :ھَ ِذ ِه التِي ت ََروْ نَھَا َستَأتِي
ار ٍة َح َسنَ ٍة َوت َح ٍ
" َوإِ ْذ َكانَ قَوْ ٌم يَقُولُونَ ع َِن ْالھَ ْي َك ِل إِنهُ ُمزَ ي ٌﱠن بِ ِح َج َ
أَيﱠا ٌم الَ يُ ْت َر ُ
ك فِيھَا َح َج ٌر َعلَى َح َج ٍر الَ يُ ْنقَضُ «".
ن ا ْل َھ ْي َك ِل" .في مرقس ) 13ومتى  (24إن الحلقة الداخلية
َ " 5 :21وإِ ْذ َكانَ قَ ْو ٌم َيقُولُونَ َع ِ
من التالميذ ھم الذين يذكرون بناء الھيكل الجميل بينما ھم جميعا ً جالسون على جبل الزيتون
ينظرون إلى أورشليم والھيكل عبر َوا ِدي قَ ْدرُونَ  ،ولكن لوقا يضع النقاش عن جمال ھيكل
ھيرودس في باحة النساء في الھيكل نفسه .لم يكن الھيكل قد اكتمل حتى عام  63م ،.أي قبل سبع
سنوات من دماره على يد جيش تيطس .ھذا الحرم اليھودي الذي أُعيد بناؤه وعلى شكل أضخم
وأوسع صار موضوع الدين اليھودي ،كما كان في العھد القديم )إر  .(7ونفس النقاش نجده في مر
 1 :13ومت .2 -1 :24
سنَ ٍة" .كان ھيكل ھيرودس مبنيا ً من حجارة كلسية مصقولة ضخمة )(mezzeh
◙ " ِح َجا َر ٍة َح َ
تبلغ أبعادھا  12 8 25ذراعا ً )الذراع يعادل  21 -18إنشاً ،انظر الموضوع الخاص على :12
 .(25يدون يوسيفوس ھذه المعلومات في كتابه.Antiq. 15.11.3
◙
فاندايك -البستاني

:

ف"
"ت َُح ٍ

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

ف النﱡ ُذور"
"ت َُح ِ
ف ال ﱡن ُذور"
"ت َُح ِ
ف النﱡ ُذور"
"ت َُح ِ

ھذه ھي الكلمة اليونانية ) ،(anathēmaالتي تُستخدم ھنا فقط في العھد الجديد .في
السبعينية ھذه الكلمة يمكن أن تشير إلى:
تقديم نذري )مكابيين الثاني (16 :9
-1
شيء ملعون )أي شيء يُعطى وبذلك يصبح مقدسا ً وال يمكن أن يستخدمه البشر من
-2
بعد) ،تث (26 :7
مثال عن ھذا كانت عطية ھيرودس المب1رة المتمثلة بكرمة ذھبية ضخمة ُعلّقت على جدار
الھيكل .كانت العناقيد فيھا طويلة بطول قامة اإلنسان )انظر يوسيفوس .(Antiq. 15.2.3 ،ھذه
الكرمة كانت رمزاً لشعب إسرائيل )مز 8 :80؛ أش .(7 -1 :5
ض" .ھذا تنبؤ بدمار واسع.
" 6 :21الَ يُ ْت َر ُك فِي َھا َح َج ٌر َعلَى َح َج ٍر الَ يُ ْنقَ ُ
أنه يصف تماما ً تدمير الرومان ألورشليم تحت حكم تيطس عام  70م..
الحجارة الوحيدة المتبقية كانت حجارة أساس ھيكل سليمان الذي يُعرف اليوم باسم حائط
مبكة .ھذا الدمار الشامل كان قد تنبأ فيه األنبياء في ميخا  13 :4وإر .18 :26
فاندايك -البستاني9 -7 :21 :
8
ْ
ُ
ُ
ال» :ٱ ْنظرُوا! الَ
"7فَ َسأَلُوهُ قَائِلِين» :يَا ُم َعلﱢ ُم َمتَى يَ ُك ُ
صي ُر ھَ َذا؟« فَقَ َ
ون ھَ َذا و َما ِھ َي ال َعالَ َمة ِع ْن َد َما يَ ِ
يرينَ َسيَأْتُونَ بِا ْس ِمي قَائِلِينَ  :إِنﱢي أَنَا ھُ َو َوال ﱠز َم ُ
ُب .فَالَ ت َْذھَبُوا َو َرا َءھُ ْم9 .فَإ ِ َذا
ان قَ ْد قَر َ
ت ِ
َضلﱡوا .فَإ ِ ﱠن َكثِ ِ
ْ
َ
َ
َ
ً
ب َوقَالَقِ ٍل فَالَ تَجْ زَ ُعوا ألنﱠهُ الَ بُ ﱠد أ ْن يَ ُكونَ ھَ َذا أ ﱠوالً َولَ ِك ْن الَ يَ ُك ُ
ون ال ُم ْنتَھَى َس ِريعا«".
َس ِم ْعتُ ْم بِ ُحرُو ٍ
سأَلُوهُ" .نعلم من مر  3 :13أن ھؤالء كانوا بطرس ويعقوب ويحنا وأندراوس .يبدو
َ " 7 :21
أنھم طرحوا ثالثة أسئلة:
متى سيدمر الھيكل؟
-1
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ما العالمة التي ستدل على الدمار اآلتي؟
-2
متى سينتھي ھذا الدھر ويبدأ الدھر الجديد )ھذا مدون فقط في مت (3 :24؟
-3
يركز لوقا على دمار أورشليم ،بينما متى ومرقس يركزان على نھاية الدھر .يبدو يسوع وكأنه
يدمج بين ھذين الموضوعين في ھذه اللحظة من التعليم .دارسو اإلزائية يذكرون في معظم
ثان ُمرجأ.
األحيان أن لوقا يبدو وكأنه يختار من تعاليم يسوع ليركز على مجيء ٍ
أنبياء العھد القديم أخذوا أزمات أيامھم وأسقطوھا إلى بيئة أخروية .يختار لوقا أن يركز على
حدث الدينونة الزمنية الفورية )دمار أورشليم والھيكل( ،بينما يركز متى ومرقس على نھاية
الدھر )المجيء الثاني ،يوم الدينونة(.
ضلﱡوا" .ھذا فعل أمر حاضر مبني للمعلوم وماضي بسيط مبني للمجھول
" 8 :21ا ْنظُ ُروا! الَ تَ ِ
احتمالي شرطي .ھذا يشير إلى الكثيرين من الدجالين المسيانيين الذين سيظھرون في الفترة بين
موت يسوع وحرب روما عام  70 -60م .إن التعصب الديني والشعبي عند اليھود ھو الذي أدى
إلى الدمار الكامل ألورشليم )يوسيفوس،
.(Wars of the Jews 6.54
ضلﱡوا" .ھذا ھو الفعل اليوناني ) ،(planaōالذي منه تُشتق كلمة "السيّار" )التائھين( .إنھا
◙ "تَ ِ
تشير إلى المدار غير المألوف للكواكب السيّارة مقارنة بالنجوم .وعادة ما تُترجم بالمعنى "خطأ"،
ولكن صارت تُستخدم استعاريا ً لإلشارة إلى الخداع أو التضليل )مت .(24 ،11 ،5 ،4 :24
◙ " أَنَا ھُ َو" .تعكس ھذه العبارة استخدام يسوع السم ﷲ في العھد القديم )خر 14 :3؛ انظر
الموضوع الخاص على  (68 :1كداللة على نفسه )يو 58 ،24 :8؛ 19 :13؛  .(5 :18ويقصد
يسوع ھنا أن ھناك أنبياء كذبة كثيرين سي ّدعون أنھم مسيا اليھود كما في تث ) 19 -18 :18انظر
أع .(23 -20 :3
ب" .ھذه ھي الرسالة التي سيقولھا من سي ﱠدعون أنھم المسيا .ھذا مثال آخر عن
◙ "ال ﱠز َمانُ قَ ْد قَ ُر َ
رجأ نجده في لوقا .يشير ھذا إلى الفترة الزمنية التي بين موت يسوع
تركيز على مجيء ثاني ُم َ
ودمار أورشليم.
ھبُوا َو َرا َءھُ ْم" .ھذا فعل ماض بسيط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( احتمالي
◙ "الَ ت َْذ َ
مستخدم بمعنى أمر )في مر  7 :13ھو أمر مضارع( .العبارة تحوي أداة نفي ما يشير إلى التوقف
عن عمل آخذ في الحدوث .ھؤالء المسحاء الكذبة كان لديھم أتباع متحمسين وكثيري العدد.
 .11 -9 :21ھذه عالمات على االضطھاد يمكن مالحظتھا في كل دھر إنھا تشير إلى العالم الذي
نحيا فيه ،وليس بشكل فريد ومميز إلى العالم الذي سيسبق مباشرة المجيء الثاني ليسوع المسيح
)انظر كتاب  ،Matthew 24 Fulfilledللمؤلف  ،John L. Brayص.(28 ،25 .
" 9 :21الَ ت َْج َزعُوا" .ھذا فعل ماضي بسيط آخر مبني للمجھول احتمالي شرطي مستخدم
بمعنى األمر .إنه أيضا ً مصطلح من السبعينية.
فاندايك -البستاني11 -10 :21 :
11
10
ُ
َ
ٌ
ٌ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ال لَھُ ْم» :تَقُو ُم أُ ﱠمةٌ َعلَى أ ﱠم ٍة َو َم ْملكة َعلى َم ْملك ٍة َوتَك ُ
ون زَ ال ِز ُل َع ِظي َمة فِي أ َما ِكنَ
" ثُ ﱠم قَ َ
ف َو َعالَ َم ٌ
َو َم َجاع ٌ
او ُ
َات َوأَوْ بِئَةٌَ .وتَ ُك ُ
َظي َمةٌ ِمنَ ال ﱠس َما ِء".
ات ع ِ
ون َمخَ ِ
" 9 :21الَ بُ ﱠد أَنْ يَ ُكونَ ھ َذا أَ ﱠوالً" .الموازاة عند مرقس تدعو ھذه األحداث االضطھادية " ُم ْبتَدَأُ
اع للدھر الجديد" )مر  .(8 -7 :13كل من مرقس ولوقا يستخدمان الكلمة )) (deiالَ بُ ﱠد أن
األَوْ َج ِ
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ب .يحتاج أوالد ﷲ ألن يعرفوا ويثقوا بأن كل األمور تعمل وفق
تكون( ،والتي تعني من كل ري ٍ
مخطط ﷲ.
ً
السبب في أن ھذه األحداث السيئة تبدو مضخمة جدا اليوم ليس حدوثھا المتزايد ،بل سرعة
وفورية االتصاالت الحديثة .فنحن نعلم عن الكوارث والحروب التي تحدث في أقصى األماكن
حالما تحدث.
11 :21
فاندايك -البستاني

:

" َم َخا ِوفُ "

الحياة

:

المشتركة
البولسية

:
:

" َعالَ َماتٌ ُم ِخيفَةٌ"
ٌ
أحداث ُمخيفَ ِة"
"
" ُرؤًى ُمخيفةٌ"

ھذه الصيغة من الكلمة "خوف" نجدھا ھنا فقط في العھد الجديد ،وھي موجودة أيضا ً في
السعبينية في أش .17 :19
س َما ِء" .يستخدم الكاتب اللغة الرؤيوية للعھد القديم ليصف ھذه
◙ " َعالَ َماتٌ َع ِظي َمةٌ ِمنَ ال ﱠ
األحداث )مر  .(25 :13يقول بطرس أن النبوءة الواردة في يوئيل  ،32 -28 :2والتي تستخدم
أيضا ً لغة رؤيوية ،تحققت في يوم الخمسين )أع  ،(2والتي تظھر أنه لم يُقصد بھا أن تُفھم حرفيا ً
)انظر كتاب Plowshares & Pruning Hooks: Rethinking the Language of
 ،Prophecy and Apocalyptic Biblicalللكاتب.( D. Brent Sandy
ھناك عدة اختالفات طفيفة في ھذه العبارة في تقليد المخطوطات اليونانية .ال تغير
االختالفات معنى العبارة ضمن السياق .وما من وسيلة لتحديد أي االختالفات الجزئية الطفيفة
الخمس ھو األصلي.
فاندايك -البستاني19 -12 :21 :
"َ 12وقَب َْل ھَ َذا ُكلﱢ ِه ي ُْلقُونَ أَ ْي ِديَھُ ْم َعلَ ْي ُك ْم َويَ ْ
ط ُر ُدونَ ُك ْم َويُ َسلﱢ ُمونَ ُك ْم إِلَى َم َجا ِم ٍع َو ُسجُو ٍن َوتُ َساقُونَ أَ َما َم
14
13
ضعُوا فِي قُلُوبِ ُك ْم أَ ْن الَ تَ ْھتَ ﱡموا ِم ْن قَ ْب ُل لِ َك ْي
ُملُ ٍ
وك َو ُوالَ ٍة ألَجْ ِل ا ْس ِمي .فَيَ ُؤو ُل َذلِكَ لَ ُك ْم َشھَا َدةً .فَ َ
16
15
ُ
او ُموھَا أَوْ يُنَاقِضُوھَاَ .و َسوْ فَ
تَحْ تَجﱡ وا ألَنﱢي أَنَا أ ْع ِطي ُك ْم فَما ً َو ِح ْك َمةً الَ يَ ْق ِد ُر َج ِمي ُع ُم َعانِ ِدي ُك ْم أَ ْن يُقَِ 17
ْ
يع
اإل ْخ َو ِة َواألَ ْق ِربَا ِء َواألَصْ ِدقَا ِء َويَ ْقتُلُونَ ِم ْن ُك ْمَ .وتَ ُكونُونَ ُم ْب َغ ِ
تُ َسلﱠ ُمونَ ِمنَ ْال َوالِ ِدينَ َو ِ
ضينَ ِمنَ ال َج ِم ِ
19
18
وس ُك ْم الَ تَ ْھلِ ُ
صب ِْر ُك ُم ا ْقتَنُوا أَ ْنفُ َس ُك ْم".
ك .بِ َ
ِم ْن أَجْ ِل ا ْس ِميَ .ولَ ِك ﱠن َش ْع َرةً ِم ْن ُر ُؤ ِ
 .12 :21ھناك عدة أمثال في سفر أعمال الرسل وفي تاريخ الكنيسة عن ھذا النوع من االضطھاد
للمؤمنين .الحظوا أنواع االضطھاد المختلفة )"ي ُْلقُونَ أَ ْي ِديَھُ ْم َعلَ ْي ُك ْم" ،مصطلح من السبعينية(.
-1
المجامع -الضرب بسبب انتھاك الناموس الموسوي أو قرار قضائي )تث -1 :25
3؛ مت 17 :19؛ 34 :23؛ مر 9 :13؛ أع .(10 -9 :6
السلطات الحاكمة المحلية )أبناء ھيرودس المختلفين(.
-2
السلطات الرومانية )الحكام أو الوكالء(
-3
في األقاليم
أ-
في روما
ب-
يؤكد المرجع ) NASB Study Bibleالحاشية على اآلية  ،12ص (1503 .أن المجمع
كان يستخدم أيضا ً كمكان الحتجاز الناس إلى موعد المحاكمة.
 .13 :21االضطھاد يمكن أن يتيح الفرص لإلعالن )مثال ،بولس في السجن في روما( .غريب
يبق على كلمات مرقس في ھذه النقطة ألنھا تالئم ھدف لوقا في كتابة إنجيله على أفضل
أن لوقا لم ِ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
يع األ َم ِم"(.
ما يمكن )مر َ ،10 :13
"ويَنبَ ِغي أ ْن يُك َرزَ أ ﱠوالً بِا ِإلن ِج ِ
يل فِي َج ِم ِ
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 .15 -14 :21ال يشير ھذا إلى االستعداد للعظات العادية ودروس الكتاب المقدس ،بل إلى
الشھادة المحددة في مواجھة االضطھاد والمحاكمات أما السلطات الحاكمة ).(12 -11 :12
ص ِدقَا ِء" .اإليمان بالمسيح
سلﱠ ُمونَ ِمنَ ا ْل َوالِ ِدينَ َوا ِإل ْخ َو ِة َواألَ ْق ِربَا ِء َواألَ ْ
س ْوفَ تُ َ
َ " 16 :21
سوف يفرق العائالت واألصدقاء الحميمين )مت 21 :10؛ مر .(12 :13
س ِمي" .ھذا مستقبل مبني للمجھول فيه
يع ِمنْ أَ ْج ِل ا ْ
" 17 :21تَ ُكونُونَ ُم ْب َغ ِ
ضينَ ِمنَ ا ْل َج ِم ِ
كناية .وجود كلمة "الجميع" تظھر أنھا عبارة غلو )مبالغة( .سيُبغض المسيحيون بسبب اتحادھم
بيسوع الناصري .اتُھمت الكنيسة األولى بـ ) (1اإللحاد؛ ) (2الخيانة؛ ) (3سفاح القربى؛ و) (4أكل
لحوم البشر ،وھذه كلھا كان لسبب سوء فھم عقائد المسيحيين ومفرداتھم وإجراءات العبادة عندھم.
االضطھاد من أجل المسيح ھو دليل العھد الجديد على خالص المؤمن والحياة المسيحية الفعالة.
س ُك ْم الَ تَ ْھلِكُ" .ھذا نفي مضاعف قوي .تبدو اآلية  18على
" 18 :21ل ِكنﱠ َ
ش ْع َرةً ِمنْ ُرؤُو ِ
النقيض من اآلية .16
على كل حال ،يجب أن ندرك أن الھدف الرئيسي ھنا ھو القول ) (1أن ﷲ متح ّكم في التاريخ و)(2
أن الموت الجسدي ليس النھاية بالنسبة إلى المؤمنين.
استخدم يسوع ھذه العبارة االصطالحية نفسھا من العھد القديم للداللة على الحماية ) 1صم :14
45؛  2صم 11 :14؛  1مل  (52 :1في عظات وخطب سابقة )انظر 7 :12؛ مت .(30 :10
◙ "تَ ْھلِكُ" .ھذه ھي الكلمة اليونانية ) .(apollumiانظر الموضوع الخاص على .10 :19
يوضح  ،Robert B. Girdlestoneفي كتابه ، Synonyms of the Old Testament
ص ،276 .أن ھناك عدة أماكن ال يمكن فيھا ترجمة ھذه الكلمة إلى معنى "بطالن"" ،بل بمعنى
تعرض الشيء إلصابة تجعله عمليا ً بال فائدة إذ تبطل الھدف األصلي منه".
 -1إتالف الطيب ،مت 8 :26
 -2تلف زقاق الخمر العتيقة ،مت 17 :9
 -3ھالك شعر الرأس ،لو 18 :21
 -4تلف الطعام ،يو 27 :6
 -5فناء الذھب 1 ،بط 7 :1
 -6ھالك العالم 2 ،بط 6 :3
 -7ھالك الجسد المادي ،مت 13 :2؛ 25 :8؛ 14 :12؛ 52 :26؛ 20 :27؛ رو 12 :2؛ 15 :14؛
و 1كور .11 :8
ال تشير ھذه أبداً إلى بطالن الشخص ،بل إلى نھاية الوجود الجسدي .وھي تُستخدم أيضا ً
عموما ً بمعنى معنوي أخالقي" .كل الناس يُعتَبَرون ھالكين روحياً ،أي أنھم أخفقوا في تحقيق القصد
الذي ُخلق الجنس البشري ألجله" )ص .(276 .رد ﷲ على ھذه المشكلة كان يسوع المسيح )يو :3
16 -15؛ و 2بط  .(9 :3أولئك الذين يرفضون اإلنجيل خاضعون اآلن لھالك أكبر ،يشمل الجسد
والروح ) 1كور 18 :1؛  2كور 15 :2؛ 3 :4؛  2تس  .(10 :2ألجل الرأي المخالف انظر كتاب
 ،The Fire That Consumesللكاتب.Fudge
 .19 :21نفس التركيز على المثابرة نجده في اآلية  .36اإليمان الحقيقي ھو اإليمان الذي يدوم.
انظر الموضوع الخاص" :المثابرة" ،على  .13 :8ھناك تغاير في المخطوطات اليونانية حول ھذا
الفعل.
صيغة تمنّي في األسلوب الخبري )مجھول الصيغة معلوم المعنى( كفعل أمر
-1
)المخطوطات !(W،L،D،
مستقبل مبني للمتوسط خبري )المخطوطات  ،B ،Aومعظم اإلصدارات القديمة(
-2
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س ُك ْم" .ھذه ھي الكلمة اليونانية )) (psuchēأنفُس( ،التي تعكس الكلمة العبرية
◙ "أَ ْنفُ َ
) ،BDB 659) (nepheshأي الحياة الجسدية(.
بسبب اآلية  16نستنتج أن ھذه تشير بالتأكيد إلى الحياة الروحية للمرء .سيُقتل المسيحيون ولكن لھم
حياة أبدية )مت .(28 :10
انظر إلى التالعب بالكلمات حول المعنيين في مر .37 -35 :8
فاندايك -البستاني24 -20 :21 :
21
َ
ﱠ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
ْ
َ
خَ
َ
" َ 20و َمتَى َرأَ ْيتُ ْم أُو ُر َشلِي َم ُم َحاطَةً بِ ُجيُو
ب ال ِذينَ
ش ف ِحينئِ ٍذ اعل ُموا أنهُ ق ِد اقت ََر َ
ب َرابُھَاِ .حينئِ ٍذ لِيَ ْھ ُر ِ
ٍ
ارجا ً َوالﱠ ِذينَ فِي ْال ُك َو ِر فَالَ يَ ْد ُخلُوھَا 22ألَ ﱠن ھَ ِذ ِه
فِي ْاليَھُو ِديﱠ ِة إِلَى ْال ِجبَ ِ
ال َوالﱠ ِذينَ فِي َوَ23س ِطھَا فَ ْليَفِرﱡ وا خَ ِ
ضي ٌ
ت فِي تِ ْلكَ األَي ِﱠام ألَنﱠهُ يَ ُك ُ
ق
ون ِ
ض َعا ِ
أَيﱠا ُم ا ْنتِقَ ٍام لِيَتِ ﱠم ُكلﱡ َما ھُ َو َم ْكتُوبٌ َ .و َو ْي ٌل لِ ْل َحبَالَى َو ْال ُمرْ ِ
24
يع األُ َم ِم َوتَ ُك ُ
ون
بَ .ويَقَعُونَ بِفَ ِم ال ﱠسي ِ
ض َوس ُْخطٌ َعلَى ھَ َذا ال ﱠش ْع ِ
ع ِ
َظي ٌم َعلَى األَرْ ِ
ْف َويُ ْسبَوْ نَ إِلَى َج ِم ِ
ُ
ُ
َ
ُ
ً
ْ
ﱠ
ُ
أُو ُر َشلِي ُم َم ُدو َسة ِمنَ األ َم ِم َحتى ت َك ﱠم َل أز ِمنَة األ َم ِم".
ش" .كان فيسباسيان ،القائد عند نيرون ،ھو
َ " 20 :21متَى َرأَ ْيتُ ْم أُو ُر َ
شلِي َم ُم َحاطَةً بِ ُجيُو ٍ
الذي أخضع فلسطين ،ولكن لدى موت نيرون اضطر للعودة إلى روما حيث تعاقب حكم األباطرة
الثالثة )غالبا ،وأورثو ،وفيتريلو( خالل أقل من سنة .وصار فيسباسيان اإلمبراطور ،وقام ابنه،
تيطس ،أخيراً بتدمير المدينة والھيكل عام  70م .بعد حصار دام خمسة أشھر ابتدا ًء من نيسان
عندما تدفق الحجاج إلى المدينة بأعداد ھائلة.
ب الﱠ ِذينَ فِي ا ْليَھُو ِديﱠ ِة إِلَى ا ْل ِجبَا ِل" .ھذا فعل أمر حاضر مبني
ِ " 21 :21حينَئِ ٍذ لِيَ ْھ ُر ِ
للمعلوم .يؤكد التقليد ) (Eccl. His. 3.5.2-3 :Eusebiusأن المسيحيين عندما رأوا جيوش
الرومان قادمة ،انتبھوا إلى ھذه الرسالة النبوية وھربوا إلى منطقة عبر األردن في ْال َع ْش ِر ْال ُم ُد ِن إلى
مدينة تُدعى بيال وتفادى معظمھم فظائع الحصار ودمار أورشليم.
 .23 :21من الواضح أن ھذا يشير فقط إلى دمار أورشليم ،وليس إلى المجيء الثاني .والنقطة
الھامة ھي ضرورة الفرار السريع.
يجيب يسوع على أسئلة التالميذ ،ولكنه يدمج بين سقوط أورشليم والمجيء الثاني .الحظوا
الموازاة بين المترادفات ،ھذا األسلوب الذي كان سائداً كثيراً في األدب الحكمي للعھد القديم .اآليتان
 23و24أ تشكالن ثالثة أسطر متوازية مضاعفة.
ف" .يخبرنا يوسيفوس أن  1100000قُتلوا وأن  97000أُخذوا
َ " 24 :21ويَقَ ُعونَ بِفَ ِم ال ﱠ
س ْي ِ
أسرى ) .(wars of the Jews, 6.9.3غالبا ً ما كان يوسيفوس يبالغ في أرقامه ،ولكن الرعب
والذعر الذي ترافق مع ھذه الحادثة كان صحيحا ً.
يع األُ َم ِم" .اليھود المسبيين بيعوا كعبيد في كل أرجاء اإلمبراطورية
◙ " َويُ ْ
سبَ ْونَ إِلَى َج ِم ِ
الرومانية )كما كان الحال مع كل الشعوب المھزومة( .ثلثا سكان اإلمبراطورية الرومانية كانوا
عبيداً.
"حتﱠى تُ َك ﱠم َل أَ ْز ِمنَةُ األُ َم ِم" .ھناك عدة نظريات تتعلق بھذه العبارة )16 :20؛ مر 10 :13؛
◙ َ
رو .(25 ،12 :11
اليونانيون كأداة في يد ﷲ إلدانة إسرائيل
-1
اليونانيون في سيطرتھم السياسية على فلسطين
-2
اليونانيون المؤمنون وقد اقتبلوا بركة العھد القديم إلسرائيل والتفويض بالكرازة
-3
النبأ السار وقد انتشر ووصل حتى إلى اليونانيين
-4
فاندايك -البستاني28 -25 :21 :
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ون َعالَ َم ٌ
"َ »25وتَ ُك ُ
ض كَرْ بُ أُ َم ٍم بِ َحي َْر ٍة .اَ ْلبَحْ ُر َواألَ ْم َوا ُج
س َو ْالقَ َم ِر َوالنﱡج ِ
ات فِي ال ﱠش ْم ِ
ُوم َو َعلَى األَرْ ِ
26
ف َوا ْنتِظَ
ت
َضجﱡ
َوٱلنﱠاسُ يُ ْغ َشى َعلَ ْي ِھ ْم ِم ْن َخوْ ٍ
اوا ِ
ار َما يَأْتِي َعلَى ْال َم ْس ُكونَ ِة ألَ ﱠن قُ ﱠوا ِ
ت ِ
ت ال ﱠس َم َ
ِ
28
27
َ
ً
ُ
ْ
ْ
ُ
يرَ .و َمتَى ا ْبتَدَأت ھَ ِذ ِه تَك ُ
تَتَ َزعْزَ ُ
ون
عَ .و ِحينَئِ ٍذ يُب ِ
اإلن َس ِ
ْصرُونَ ا ْبنَ ِ
ان آتِيا فِي َس َحابَ ٍة بِق ﱠو ٍة َو َمجْ ٍد َكثِ ٍ
َ
ْ
ُ
ُ
صبُوا َوارْ فَعُوا ُر ُؤو َسك ْم أل ﱠن ن ََجاتَك ْم تَقت َِربُ «".
فَا ْنتَ ِ
وم" .من جديد نجد ھنا مثاالً عن
" 26 -25 :21تَ ُكونُ َعالَ َماتٌ فِي ال ﱠ
س َوا ْلقَ َم ِر َوالنﱡ ُج ِ
ش ْم ِ
اللغة الرؤيوية في العھد القديم .استناداً على استخدام بطرس لنبوءة يوئيل  32 -28 :2في أعمال ،2
فإن ھذه يجب أال تؤخذ حرفيا ً .انظر التعليق على اآلية .11
ض ﱡج" .األدب الرؤيوي فيه
بح ْي َر ٍة .اَ ْلبَ ْح ُر َواألَ ْم َو ُ
ض َك ْر ُ
ب أ ُ َم ٍم َ
اج تَ ِ
َ " 25 :21و َعلَى األَ ْر ِ
عناصر كثيرة مشتركة مع أدب الحكمة في العھد القديم .في ھذا النص نجد مثاالً جيداً عن موازاة
المترادفات .استعارة البحر للداللة على األمم تأتي من دانيال )انظر .(3 -2 :7
س ُكونَ ِة" .ھذه العبارة يتفرد بھا لوقا .إنھا تشير إلى العالم المأھول
" 26 :21يَأْتِي َعلَى ا ْل َم ْ
المعروف آنذاك.
ع َزعُ" .تعكس ھذه اآلية عدة مقاطع من أشعياء13 ،10 :13 :؛ :24
ت تَت ََز ْ
ت ال ﱠ
س َما َوا ِ
◙ "قُ ﱠوا ِ
22؛ 4 :34؛  .6 :51ھذه اللغة المجازية فيھا توجھان:
إن كانت ھذه آلھة النجوم فإن السياق يشير إلى ضعفھا وإدانتھا
-1
ً
إن كانت ھذه افتقادا للرب فإن السياق )والحال ھو ھكذا( يشير إلى اضطراب الخليقة
-2
لدى اقتراب خالقھا
ص ُرونَ " .يبدو أن ھذه تشير إلى كل البشر .وھذا يبعد فكرة أن يكون
ِ " 27 :21حينَئِ ٍذ يُ ْب ِ
االختطاف سريا ً أو خفيا ً.
س َحابَ ٍة"" .ابن اإلنسان" )انظر الموضوع الخاص على  (24 :5ھو
سا ِن آتِيًا فِي َ
◙ "ابْنَ ا ِإل ْن َ
اللقب الذي اختاره يسوع لنفسه .من الواضح أن ھذه تأتي من حز  1 :2ودا  ،13 :7حيث تجمع بين
الناسوت والالھوت )انظر مت  .(5 :17حضور سحابة يالئم تلميحات العھد القديم والجديد إلى
السحاب كوسيلة نقل )دليل على تنقل ﷲ( .إن السحابة حاضرة في عدة حوادث ھامة في نھاية
األزمنة )مت 30 :24؛ 64 :26؛  1تس 17 :4؛ رؤ .(7 :1
سحب
موضوع خاص :آتيا ً على ال ﱡ
ھذه العبارة ھي إشارة واضحة إلى المجيء الثاني للمسيح .ھذا المجيء على السحب كان
عالمة أخروية في غاية األھمية .لقد استُخدمت في العھد القديم بثالث طرق متمايزة:
 -1لتظھر حضور ﷲ مادياً ،سحابة المجد للشكينه )) (Shekinahانظر خر 21 :13؛ :16
10؛ عد (25 :11
 -2لتغطي قداسته لئال يراه اإلنسان ويموت )انظر خر 20 :33؛ أش (5 :6
 -3لنقل ﷲ )انظر أش (1 :19
في دانيال  13 :7تُستخدم السحب لنقل المسيا اإللھي البشري .ھذه النبوءة في دانيال يُلمح إليھا
أكثر من  30مرة في العھد الجديد .ھذا االرتباط نفسه بين المسيا وسحب السماء يمكن رؤيته في
مت 30 :24؛ مر 26 :13؛ لو 27 :21؛ 62 :14؛ أع 11 ،9 :1؛  1تس 17. :4
َ " 28 :21و َمتَى ا ْبتَدَأَتْ ھ ِذ ِه تَ ُكونُ " .ھذه النبوءات في مر  ،13مت  ،24ولو  21يُقصد بھا
تشجيع
أولئك المؤمنين األحياء في الفترة بين موت يسوع ودمار أورشليم
-1
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أولئك المؤمنين الذين يعانون االضطھاد في كل دھر وعصر
-2
ذلك الجيل األخير المسيحي الذي سيواجه غضب ضد المسيح وأتباعه ) 2تس  2ورؤ(
-3
ً
ھذه النبوءات قد تصير حرفيا بشكل مذھل مع الجيل األخير من المؤمنين المضطھدين ،ولكن
يستحيل أن نخ ّمن أيا ً منھا ستحصل ،وكيف ،ومتى .لقد أعلن يسوع ھذه األشياء ليشجّعنا ال
لنختلف عليھا.
س ُك ْم" .كال ھذين الفعلين ھما أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم.
صبُوا َو ْ
ارفَعُوا ُرؤُو َ
◙ "ا ْنتَ ِ
شجاعة المؤمنين في وجه االضطھاد والموت ھي شھادة قوية لغير المؤمنين الذين يرتجفون خوفا ً
ورعدة )اآليات .(26 -25
ب" .اآليات  36 -29مبنية على الوعد في اآلية  .28إنھا تُظھر أن
◙ "ألَنﱠ نَ َجاتَ ُك ْم تَ ْقتَ ِر ُ
المسيحيين وسط المعاناة في نھاية األزمنة سيبقى لديھم ثقة وإيمان عظيمين.
◙ "نَ َجاةَ"* .ھذه تعني "التحرير بثمن" )ال نجدھا في األناجيل إال ھنا( .إنھا كلمة مألوفة في العھد
القديم تدل على أعمال ﷲ الشفوقة نحو شعبه .انظر الموضوع الخاص" :الفداء/يفدي" ،على :1
.68
ب" .ھذه الكلمة نفسھا مستخدمة في مت  .33 -32 :24المثل ال ُمستخدم في مت :24
◙ "تَ ْقتَ ِر ُ
 35 -32ومر  32 -28 :13يُستخدم أيضا ً في لو .33 -29 :21
فاندايك -البستاني33 -29 :21 :
29
َ
ْ
ارَ 30 .متَى أَ ْف َر ْ
ُ
ال لَھُ ْم َمثَالً» :اُ ْنظُرُوا إِلَ
ﱢ
خَت تَ ْنظُرُونَ َوتَ ْعلَ ُمونَ ِمنْ
َ
" َوقَ َ
31ى ش َج َر ِة الت ِ
ين َوكلﱢ األش َج ِ
أَ ْنفُ ِس ُك ْم أَ ﱠن ال ﱠ
ُب .ھَ َك َذا أَ ْنتُ ْم أَيْضا ً َمتَى َرأَ ْيتُ ْم ھَ ِذ ِه األَ ْشيَا َء َ
ص ْيفَ قَ ْد قَر َ
صائِ َرةً فَا ْعلَ ُموا أَ ﱠن َملَ ُكوتَ ﷲِ
33
قَ ِريبٌ 32 .اَ ْل َح ﱠ
ضي ھَ َذا ْال ِجي ُل َحتﱠى يَ ُكونَ ْال ُكلﱡ  .اَل ﱠس َما ُء َواألَرْ ضُ تَ ُزوالَ ِن َولَ ِك ﱠن
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱠهُ الَ يَ ْم ِ
َكالَ ِمي الَ يَ ُزولُ".
" 29 :21قَا َل لَھُ ْم َمثَالً" .ھذا مدون أيضا ً في مت  35 -32 :24ومر  .30 -28 :13العبارة
الصغيرة "وكل األشجار" فريدة في لوقا وتوسع التحذير إلى كل العالم .رغم أن المؤمنين ال يمكن
أن يعرفوا الوقت المحدد لمجيء يسوع ،إال أنه يمكنھم أن يعرفوا الزمن العام )اآليات .(31 -30
َ " 31 :21ملَ ُكوتَ ﷲِ" .يشير ھذا إلى الملكوت األخروي .انظر الموضوع الخاص على :4
.21
◙
فاندايك- -البستاني

:

الحياة

:

"ا ْعلَ ُموا"
"ا ْعلَ ُموا"

المشتركة
البولسية

:
:

"ا ْعلَ ُموا"
"ا ْعلَ ُموا"

الصيغة المصرّفة من الفعل "يعرف" يمكن أن تكون:
أمر حاضر مبني للمعلوم
-1
حاضر مبني للمعلوم في األسلوب الخبري
-2

*" -نجاتكم" )لو  :(28 :21الكلمة ھي ) (ἀπολύτρωσιςوالترجمة األصح ھي "افتداءكم")) .فريق الترجمة((.
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يب" .ال يستطيع المؤمنون أن يعرفوا بالضبط زمن عودة يسوع ،وحتى ھو نفسه ال يعرف
◙ "قَ ِر ٌ
)مت  .(36 :24سيندھشون بتلك العودة 0مت  ،(44 :24ولكن يمكنھم أن يعرفوا الموسم العام )مت
35 -32 :24؛ مر  (31 -28 :13وأن يستعدوا لھا.
فكرة الرجوع السريع الوشيك كانت مشكلة عند المفسرين بسبب الفجوة المكونة من 2000
سنة .انظر الموضوع الخاص أدناه من رؤ .1 :1
موضوع خاص :العودة قريبا ً
ألجل فكرة "قد قرب" قارن رؤ 3 :1؛ 16 :2؛ 11 :3؛  .20 ،12 ،10 ،7 :22قد تكون ھذه
تلميحا ً إلى دا  29 ،28 :2و .45لم يقتبس يوحنا أبداً العھد القديم بل أظھر عدة تلميحات إليه .من
بين  404آيات ،ربما تكون  275آية لھا خلفية من العھد القديم.
انقسم المترجمون من ناحية تفسير العبارة بسبب افتراضاتھم الالھوتية المسبقة حول ھدف
سفر الرؤيا:
أ .فجأة
ب.ما أن يبدأ حتى يحدث بسرعة
ج.سرعان ما سيبدأ
د .سيحدث بالتأكيد
ھـ  .وشيك قريب الحدوث.
استخدام ھذه الكلمة في رؤ  20 ،12 ،7 :22يظھر أن يوحنا كان يتوقع أن تحدث ھذه
األحداث سريعا ً خالل فترة حياته )انظر التعليق الكامل على 3 :4؛  .(6 :10وبما أن ھناك فجوة
مكونة من  2000سنة بين كتابة ھذا السفر ويمنا ،فإن الكثيرين يقولون أن يوحنا كان على خطأ.
على كل حال ،استخدام إطار زمني فوري يبدو أنه كان نمطيا ً في األدب النبوي من العھد
القديم ما يؤكد أن األحداث التي كانت تجري في حينھا كانت تنذر بأحداث نھاية األزمنة .استخدم
يوحنا روما في القرن األول ليصور اآلخرة )األيام األخيرة( كما استخدم أشعياء وحزقيال يھوذا
المستعادة )بعد السبي( ،وكما استخدم دانيال أنطيوخس أبيفانس الرابع .مجيء الدھر الجديد من البر
ھو رجاء وتشجيع لكل جيل من المؤمنين .انظر التعليق الكامل على .6 :22
انظر أيضا ً كتاب  ،Plowshares and Pruning Hooksللكاتب ،D. Brent Sandy
ص ،102 -101 .من أجل معلومات عن الكلمة رمز نبوي للبت وعدم التوقع ،ص.175 -173 .
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم" .ھذه حرفيا ً ھي" ،آمين" .وھي موازية للعبارة االصطالحية
" 32 :21اَ ْل َح ﱠ
الموجودة في اآلية  .3انظر الموضوع الخاص على .24 :4
ضي ھ َذا ا ْل ِجي ُل َحتﱠى يَ ُكونَ ا ْل ُك ﱡل" .ھذا نفي مزدوج .كان ھناك نقاش كثير حول
◙ "الَ يَ ْم ِ
تفسير ھذه اآلية .ھناك نظريتان رئيسيتان:
أن ھذه تشير بشكل محدد إلى دمار أورشليم في عام  70م.
-1
أن ھذه العبارة تُستخدم بمعنى العھد القديم للشعب )انظر تث (20 ،5 :32
-2
كلتاھما صحيحتان وكلتاھما تالئمان ھذا السياق.
 .33 :21ھذا نفي مزدوج قوي آخر .إنه تأكيد قوي على أبدية وعود ﷲ )أش 8 :40؛ (11: 55
وھو يتكرر في  17 :16ومت  .18 :5يمكن للمؤمنين أن يتكلوا على ھذه الحقائق غير
الشرطية/غير المشروطة.
شخصية ﷲ
-1
وعود ﷲ
-2
ابن ﷲ
-3
حضور ﷲ
-4
مقاصد ﷲ
-5
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الحظ التركيز على نفس الكلمات في مت  ،18 :5التي تدل على حقيقة أن العھد القديم قد أبطلته
اآلن كلمات يسوع )اآليات .(48 -21
فاندايك -البستاني36 -34 :21 :
ْ
ُ
ُ
صا ِدفَ ُك ْم َذلِكَ ْاليَوْ ُم بَ ْغتَةً.
ْ
ُ
"34فَاحْ ت َِر ُزوا ألَ ْنفُ ِس ُك ْم لِئَالﱠ ت َْثقُ َل قلوبُك ْم فِي ُخ َم
وم ال َحيَا ِة فَيُ َ
ار َو ُسك ٍر َوھُ ُم ِ
ٍ
36
35
ْ
ْ
َض ﱠر ُعوا فِي ُكلﱢ ِحي ٍن
ض .اِ ْسھَرُوا إِذاً َوت َ
يع ْال َجالِ ِسينَ َعلَى َوجْ ِه ُكلﱢ األَرْ ِ
ألَنﱠهُ َكالفَ ﱢخ يَأتِي َعلَى َج ِم ِ
ان«".
يع ھَ َذا ْال ُم ْز ِم ِع أَ ْن يَ ُكونَ َوتَقِفُوا قُ ﱠدا َم اب ِْن ا ِإل ْن َس ِ
لِ َك ْي تُحْ َسبُوا أَ ْھالً لِلنﱠ َجا ِة ِم ْن َج ِم ِ
"احتَ ِر ُزوا" .ھذا فعل أمر حاضر مبني للمعلوم .إنه تحذير متكرر متواتر )،40 :12
ْ 34 :21
45؛ مر 19 :4؛ مت  (44 -42 :24والھدف األساسي من تعاليم يسوع األخروية:
استعدوا
-1
اسھروا
-2
كونوا فعّالين في خدمتي
-3
◙ "قُلُوبُك ْم" .انظر الموضوع الخاص" :القلب" ،على  .51 :1إن كلمتا "أنفسكم" و"قلوبكم" ھي
موازاة في ھذا السياق.
وم ا ْل َحيَا ِة" .ھذه الكلمات موجھة إلى الرسل .الحياة المسيحية رحلة
◙ "فِي ُخ َما ٍر َو ُ
س ْك ٍر َو ُھ ُم ِ
حج حافلة بالمشا ّدة .أتلف الكثير من المؤمنين شھادتھم وخدمتھم الفعالة بتجارب واھتمامات ھذا
الدھر .ليس الخالص نھاية الصراع؛ أحيانا ً يكون البداية.
مثل الزارع في مر  4ومت  13ھو شھادة صادمة تدل على الحاجة إلى حمل الثمار
والمثابر ،وليس فقط التجاوب األولي )اإلنبات( .الخالص ھو عالقة مستمرة )مت 32 :10؛ مر
 ،(13 :13وليس فقط بطاقة سفر إلى السماء أو بوليصة تأمين .الخيارات اليومية تُظھر القلب
والذات الحقيقية .األمانة والمثابرة ھما دليل على خالص مجاني .انظر الموضوع الخاص" :الحاجة
إلى المثابرة/الصبر" ،على .31 :8
ك ا ْليَ ْو ُم بَ ْغتَةً" .عبارة "ذلِكَ ْاليَوْ ُم" ھي عبارة اصطالحية من العھد القديم تدل
صا ِدفَ ُك ْم ذلِ َ
◙ "فَيُ َ
على افتقاد ﷲ من أجل البركة أو الدينونة .انظر الموضوع الخاص أدناه من أنبياء القرن الثامن.
موضوع خاص :ذلِكَ ا ْليَ ْوم
ْ
ھذه العبارة "فِي ذلِكَ اليَوْ ِم" ھو طريقة استخدمھا أنبياء القرن الثامن للتكلم عن افتقاد ﷲ
)حضوره( ألجل الدينونة واالسترداد كليھما.
ھوشع
إيجاباً
11 :1
15 :2
16 :2
21 :2

سلباً
5 :1
3 :2
18 :2
9 :5
5 :7
5 :9

عاموس
سلباً
إيجاباً
(2) 14 :1
16 :2
14 :3
3 :6
3 :8
(2) 9 :8
10 :8
13 :8
11 :9

ميخا
سلباً
إيجاباً
4 :2
6 :3
6 :4
10 :5
4 :7
(2) 11 :7
12 :7

14 :10

ھذا النموذج مألوف عند األنبياء .ﷲ سيتعامل مع موضوع الخطيئة في الوقت المالئم ،ولكنه
يوفر فرصة يوم للتوبة والمغفرة ألولئك الذين يغيرون قلوبھم وتصرفاتھم .ھدف ﷲ في الفداء
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واالستعادة سيتحقق .سيكون لديه شعب يعكس شخصه .ھدف الخليقة )الشركة بين ﷲ والبشر(
سوف يتحقق.
 .35 :21قد يكون ھذا تلميحا ً إلى أش  17 :24في السبعينية .إن كان األمر كذلك فإن تقسيم اآلية
يتغير بشكل طفيف.
المجيء الثاني )"ذلك اليوم" ،اآلية  (34سيؤثر على جميع البشر األحياء واألموات .الجميع
سيقدمون حسابا ً حول عطية الحياة )مت 46 -31 :25؛  2كور 10 :5؛ رؤ .(15 -11 :20
شمل ،وابتھاج .ولكن،
بالنسبة إلى أولئك الذين يعرفون ﷲ في المسيح ،إنه يوم قيامة ،ولم
ٍ
بالنسبة ألولئك الذين لم يتجاوبوا مع اإلنجيل ،فإنه يوم كآبة وغم ،ومصير مشؤوم ،ورفض،
ودينونة دائمة )انفصال(.
ن" .ھذا أمر حاضر مبني للمعلوم يدل على انتباه مستمر
" 36 :21اِ ْ
س َھ ُروا إِ ًذا فِي ُك ﱢل ِحي ٍ
ُ
)مر 33 :13؛ أف  .(18 :6تذكرني ھذه اآلية بأفسس  .19 :6ھناك تكلفة يومية يجب أن تدفع.
يستخدم بولس صيغة من ھذه الكلمة ليصف معاناته ألجل المسيح واإلنجيل في  2كور :6
 5و.27 :11
ض ﱠرعُوا" .ھذا فعل حاضر متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( اسم فاعل مستخدم
◙ "تَ َ
بمعنى أمر .غالبا ً ما يستخدم لوقا ھذه الكلمة بمعنى:
تضرعوا أو صلّوا12 :5 ،؛ 38 :8؛ 2 :10؛ 36 :21؛ 32 :22؛ أع 31 :4؛ ،22 :8
-1
24؛ 2 :10
-2
توسلوا28 :8 ،؛ 40 ،38 :9؛ أع 39 :21؛ 3 :26
أرجو أن تخبروا ،أع 34 :8
-3
كل ھذه المعاني موجودة في السبعينية.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

سبُوا أَ ْھالً لِلنﱠ َجا ِة"
"لِ َك ْي ت ُْح َ
"لِ َك ْي تَتَ َم ﱠكنُوا ِمنْ أَنْ تَ ْن ُجوا"

المشتركة
البولسية

:
:

َنجوا"
"حتى تَق ِدروا أن ت ُ
"لكي يَتَھيﱠأ َ لكم أَنْ تَ ْن ُجوا"

ھذه شبه جملة غرضية ) (hinaمع فعل مبني للمعلوم في األسلوب الخبري )مع احتمال أو
إمكان حدوث شيء( ومصدر ماضي بسيط مبني للمعلوم .بعض المؤمنين سيُختطفون دون إدراك
منھم ودون استعداد عندما سيتم الكشف سريعا ً عن بدء أحداث نھاية األزمنة .سيُضطرون لمواجھة
المسيح وھم خجلون مخزيون ولن ينالوا أي مكافأة ) 1كور 15 -10 :3؛  2كور .(10 :5
ھناك تغاير في المخطوطات اليونانية في ھذه العبارة.
) kataxiōthēte -1ماضي بسيط مبني للمجھول احتمالي شرطي(" ،ربما يُدانون/يُعتبرون
أھالً" )المخطوطات (D،C،A
) katischusēte -2فعل مبني للمعلوم في األسلوب الخبري(" ،لعله تكون لديھم القوة"
)المخطوطات ! W،L،B،وفي .(UBS4

فاندايك -البستاني38 -37 :21 :
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37
ار يُ َعلﱢ ُم فِي ْالھَ ْي َك ِل َوفِي اللﱠي ِْل يَ ْخ ُر ُج َويَبِ ُ
ون.
يت فِي ْال َجبَ ِل الﱠ ِذي يُ ْدعَى َجبَ َل ال ﱠز ْيتُ ِ
"َ 38و َكانَ فِي النﱠھَ ِ
ب يُبَ ﱢكرُونَ إِلَ ْي ِه فِي ْالھَ ْي َك ِل لِيَ ْس َمعُوهُ".
َو َكانَ ُكلﱡ ال ﱠش ْع ِ

يخف يسوع أو يقلّل من شأن خدمته العلنية
َ " 37 :21كانَ فِي النﱠ َھا ِر يُ َعلﱢ ُم فِي ا ْل َھ ْي َك ِل" .لم
ِ
)انظر .(1 :20
ن" .تدل ھذه على حقيقة أن
◙ "فِي اللﱠ ْي ِل يَ ْخ ُر ُج َويَبِيتُ فِي ا ْل َجبَ ِل الﱠ ِذي يُ ْدعَى َجبَ َل ال ﱠز ْيتُو ِ
يمض كل ليلة في بيت مريم ومرتا ولعازر في بيت
ليال ولم
يسوع قد خيّم في جبل الزيتون عدة ٍ
ِ
عنيا .ھذا المكان كان معروفا ً جيداً ليھوذا وسيكون الموضع الذي يُقبض فيه على يسوع.
 .38 :21تُظھر ھذه شعبية يسوع بين الحجاج الذين يأتون إلى الفصح وأھل البلدة المحليين .ھذه
الشعبية كانت أحد عدة أسباب جعلت رؤساء الدين يخافون من يسوع.
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
ما الحقيقة الروحية عن الخدمة التي نقلھا يسوع في اآليات 4 -1؟
-1
ً
لماذا كان اليھود يفتخرون جدا بالھيكل؟
-2
لماذا النقاش حول دمار أورشليم ممتزج بأحداث نھاية األزمنة في نھاية الدھر؟
-3
ُ
َ
ُ
ما معنى عبارة "أ ْز ِمنَة األ َم ِم" في اآلية 24؟
-4
ما التأكيد الرئيسي في تعاليم يسوع حول ما يتعلق بمجيئه الثاني؟
-5
ھل تشير اآليات  36 -34إلى المؤمنين؟ وإن كان كذلك فما المعنى الضمني
-6
فيھا؟
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لوقا  -األصحاح 22
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
المؤامرة وخيانة
المؤامرة وخيانة يھوذا
يھوذا
6 -1 :22
6 -1 :22
اإلعداد للفصح مع
اإلعداد للفصح
ِ
التالميذ
13 -7 :22
13 -7 :22
عشاء الرب
عشاء الرب
23 -14 :22
من ھو األكبر ؟

23 -14 :22
من ھو األعظم؟

المشتركة
المؤامرة وخيانة
يھوذا
6 -1 :22
االستعداد لعشاء
الفصح
13 -7 :22
عشاء الرب

23 -7 :22
الرئاسة خدمة

23 -14 :22
من ھو األكبر

30 -24 :22
اإلنباء بجحود بطرس
ِ

30 -24 :22
30 -24 :22
30 -24 :22
يسوع يُنبئ بإنكار بطرس يسوع ينبئ بإنكار يسوع ينبئ بإنكار
بطرس
بطرس له
له
34 -31 :22
38 -31 :22
38 -31 :22
االستعداد للمحنة
يسوع يصلي في
يسوع يصلي على جبل
الكبرى
جبل الزيتون
الزيتون
38 -35 :22
46 -39 :22
46 -39 :22
القبض على يسوع يسوع يصلي في جبل
القبض على يسوع
الزيتون
46 -39 :22
54 -47 :22
53 -47 :22
اعتقال يسوع
بطرس يُنكر
إنكار بطرس
يسوع
54 -47 :22
62 -55 :22
62 -54 :22
بطرس ينكر يسوع
المحاكمة في
استھزاء الحراس
مجلس اليھود
62 -55 :22
71 -63 :22
71 -63 :22
يسوع في مجلس
اليھود
71 -63 :22

البولسية
اآلالم الخالصية -خيانة
يھوذا
6 -1 :22
العشاء الفصحي

38 -31 :22
يسوع في بستان الزيتون
46 -39 :22
القبض على يسوع
53 -47 :22
جحود بطرس
62 -54 :22
يسوع أمام المحفل
71 -63 :22

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
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اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
أفكار سياقية:
إن  1كور  20 :11وما تالھا ھي أول رواية مكتوبة عن العشاء األخير.
أ-
نواح كثيرة ،يعكس عرض بولس للحادثة.
لقد دون بولس الرواية .وإن لوقا ،في
ٍ
ب-
الرواية الوحيدة عن الحوار الذي جرى خالل عشاء الرب ھي في يو  ،17 -13ولو أنه
ما من إشارة في المقطع إلى وليمة حقيقية فعلية.
ج -ھناك صعوبتان نصيتان كبيرتان تتعلقان بھذا األصحاح ،اآليات  20 -17واآليات .44 -43
انظر المالحظات والتعليقات أدناه.
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني2 -1 :22 :
2
1
ْ
ْ
ْ
ْ
ير الﱠ ِذي يُقَا ُل لَهُ الفِصْ حَُ .و َكانَ رُؤَ َسا ُء ال َكھَنَ ِة َوال َكتَبَةُ يَطلُبُونَ َك ْيفَ يَ ْقتُلُونَهُ ألَنﱠھُ ْم
" َوقَر َ
ُب ِعي ُد ْالفَ ِط ِ
ْب".
خَ افُوا ال ﱠشع َ
ح" .ھذان العيدان يتم مناقشتھما في خر 12
ِ " 1 :22عي ُد ا ْلفَ ِطي ِر ،الﱠ ِذي يُقَا ُل لَهُ ا ْلفِ ْ
ص ُ
)الفصح ،اآليات  36 -21 ،14 -1والفطير ،اآليات  .(20 -15لقد كان ھذان العيدان في األصل
عيدان مستقالن منفصالن ،ولكن تم دمجھما الحقا ً في عيد واحد وھو اليوم الثامن )انظر عد :28
 (21 -16الذي يبدأ في يوم  14من نيسان )آذار -نيسان( .والعيد ھو احتفال بذكرى الفصح الذي ھو
عبور مالك الموت على بيوت اليھود المستعبدين في مصر وتحرير ﷲ لشعبه من المصريين كما
وعد في تك .21 -12 :15
سا ُء ا ْل َك َھنَ ِة َوا ْل َكتَبَةُ" .تشير ھذه إلى المجمع ،المحكمة العليا لليھود في أورشليم.
ُ " 2 :22ر َؤ َ
انظر الموضوع الخاص" :المجمع" ،على .22 :9
◙ " َكيْفَ يَ ْقتُلُونَهُ" .شعر رؤساء الدين أن يسوع:
كان ھرطوقيا ً
-1
يمكن أن يسبب مشاكل مع روما )مت (5 :26
-2
جعلھم يشعرون بالغيرة
-3
يذكر إنجيل يوحنا عدة مؤامرات لقتل يسوع )44 ،30 :7؛ 59 :8؛ 39 ،31 :10؛ .(53 :11
◙ "يَ ْقتُلُونَه" .ھذه الكلمة التي تشير إلى الموت ) (anaireōتُستخدم في العھد الجديد حصريا ً
تقريبا ً عند لوقا لإلشارة إلى شخص يُقتل )23 ،2 :22؛ أع 23 :2؛ 33 :5؛ 28 :7؛ 39 :10؛ :22
20؛  .(10 :26تُستخدم أيضا ً بھذه الطريقة في السبعينية )تك 15 :4؛ خر 9 :15؛  2صم :10
.(18
األناجيل اإلزائية األخرى تستخدم الكلمات ) (apollumiأو ) (apokteinōلإلشارة إلى
مؤامرات القتل ھذه التي قوم بھا قادة أورشليم.
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لوقا ،ولكونه الكاتب اليوناني الوحيد في العھد الجديد ،كانت لديه مفردات مختلفة عن كتّاب
األناجيل األخرى الذين كانت لغتھم األساسية ھي اآلرامية .لوقا متأثر جداً بعلم المصطلحات
ومفردات الترجمة اليونانية للعھد القديم ،السبعينية.
ب" .ھذا موضوع متواتر متكرر )مت 44 ،26 :21؛ مر 32 ،18 :11؛
◙ "ألَنﱠ ُھ ْم َخافُوا ال ﱠ
ش ْع َ
12 :12؛ لو .(19 :20
فاندايك -البستاني6 -3 :22 :
4
ْ
ﱠ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
"3فَ َدخَ َل ال ﱠش ْيطَ ُ
َ
ْخَ
ضى َوتكل َم َم َع
ان فِي يَھُو َذا الﱠ ِذي يُدعَى
االثن َْي َعش َر .ف َم َ
ي َوھ َو ِمن ُج ْمل ِة ِ
ُوط ﱠ
اإلس رْ ي ِ
ِ
رُؤَ َسا ِء ْال َكھَنَ ِة َوقُ ﱠوا ِد ْال ُج ْن ِد َك ْيفَ يُ َسلﱢ ُمهُ إِلَ ْي ِھ ْم5 .فَفَ ِرحُوا َوعَاھَ ُدوهُ أَ ْن يُ ْعطُوهُ فِ ﱠ
ضةً6 .فَ َوا َع َدھُ ْمَ .و َكانَ
يَ ْ
صةً لِيُ َسلﱢ َمهُ إِلَ ْي ِھ ْم ِخ ْلواً ِم ْن َج ْم ٍع".
طلُبُ فُرْ َ
ھو َذا" .غالبا ً ما يذكر لوقا إبليس )13 :4؛ 18 :10؛ 16 :13؛
" 3 :22فَد ََخ َل ال ﱠ
ش ْيطَانُ فِي يَ ُ
و .(31 ،3 :22كان يھوذا قد سمع الرب يسوع وعاش شركة معه وراقبه عن كثب لسنوات عديدة،
ولكن من الواضح أنه لم تكن له مع يسوع عالقة إيمان شخصية )مت  .(25 -21 :7يكابد بطرس
نفس الشدة في التجربة كما يھوذا ،ولكن بنتائج قاسية مختلفة .الكثير من النقاش جرى حول دوافع
خيانة يھوذا (1) :كانت مالية بشكل أساسي )يو (6 :12؛ ) (2كانت سياسية بالدرجة األولى )انظر
كتاب ? ،Judas Betrayer of Friend of Jesusللكاتب (William Klassen؛ ) (3كانت
روحية )يو .(27 :13
حول موضوع التأثير الشيطاني أو المس بالشياطين ،ھناك عدة مصادر جيدة )أضعھا في
قائمة ھنا مرتبة حسب ثقتي بھا(:
 ،Biblical Demonology, Demons in the World Today-1للكاتب Merrill
.F. Unger
 ،Three Crucial Questions About Spiritual Warfare -2للكاتب Clinton
.E. Arnold
Christian Counseling and Occultism, Demonology Past and -3
 ،Presentللكاتب .Kurt Koch
 ،Demon Possession and the Christian -4للكاتب .C. Fred Dickason
 ،Demons, Demons, Demons -5للكاتب .John P. Newport
 ، Principalities and Powers -6للكاتب .John Warwick Montgomery
انظر أيضا ً المواضيع الخاصة على ) 2 :4إبليس( و) 33 :4األرواح النجسة(.
احذروا القصص واألساطير الثقافية والحافلة باإليمان بالخرافات .إبليس أثر على بطرس
في مت  23 :16لكي يغوي يسوع بنفس الطريقة تماما ً -لكي يتجنب موته البدلي .إبليس مثابر .إنه
يحاول بكل الوسائل أن يعرقل عمل يسوع الفدائي ألجلنا.
تجربة إبليس ليسوع ،لو 4؛ مت 4
-1
بطرس ،مت 16
-2
يھوذا والمجمع ،ھنا يصف يسوع يھوذا حتى بالشيطان في يو  .70 :6ال يناقش الكتاب
-3
المقدس موضوع المس بالشياطين أو التأثر بھم من ناحية المؤمنين .ولكن من الواضح
أن المؤمنين يتأثرون بالخيارات الشخصية والشر الشخصي.
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ي".
◙ "ا ِإل ْ
س َخ ْريُو ِط ﱠ
ي
اإل ْ
س َخ ْريُ ِ
وط ﱠ
موضوع خاصِ :
ً
علم داللة األلفاظ غامض نوعا ما حول ھذه الكلمة؛ ولكن ھناك عدة احتماالت:
 ،Kerioth -1قَرْ يُوتَ  ،مدينة في يھوذا )يش (25 :15
 ، Kartan -2مدينة في الجليل )يش (32 :21
 ، Karōides -3بستان شجر بلح في أورشليم أو أريحا
 ، scortea -4مئزر أو حقيبة جلدية )يو (29 :13
 ، ascara -5الشنق )في العبرية( من مت 5 :27
ً
 -6خنجر القاتل الذي يقوم باالغتياالت )في اليونانية( ،ما يعني أنه كان غيورا مثل سمعان )لو
.(15 :6
ش َر" .كان ھؤالء ھم التالميذ الخاصين الذين اختارھم يسوع ليعلن
◙ " َوھُ َو ِمنْ ُج ْملَ ِة اال ْثنَ ْي َع َ
نفسه لھم بشكل حميمي صميمي ولكي يدربھم ليصيروا "إسرائيل الجديد" .ھناك كتاب جيد حقا ً عن
منھجية يسوع في التدريب ھو بعنوان  ،Plan of Evangelism The Masterللمؤلف Robert
 .E. Colemanھؤالء الرجال صاروا يعرفون باسم "االثني عشر" .انظر الموضوع الخاص على
.13 :6
" 4 :22قُ ﱠوا ِد ا ْل ُج ْن ِد" .تشير ھذه إلى شرطة الھيكل .كان أحد أقسام الالويين مكلفا ً مھمة الحراسة
وحفظ النظام وإنزال العقوبات في جبل الھيكل .كان الكھنة يحرسون الھيكل نفسه ،ولكن شرطة
الھيكل ]ونعلم ذلك من فيلو [(Loeb 7, 1.156) De Specialibus Legibus ،كانت مھمتھم:
 -1فتح وإغالق األبواب الخارجية لمنطقة الھيكل
 -2حراسة الفسحة بين باحة اليونانيين وباحة النساء
 -3خفر المنطقة التجارية المعروفة باسم باحة اليونانيين
في الليل كان ھناك  21حارسا ً يتمركزون حول محيط منطقة الھيكل.
كانوا تحت سلطة المجمع ،الذين كانوا عادة يلتقون في الھيكل .وكان يُشار إليھم عادة بأنھم:
 -1قُ ﱠوا ِد ْال ُج ْن ِد أو الخفر ،يو 46 ،45 ،32 :7؛ 18 :18
 -2عند اعتقال يسوع ،يو 12 ،3 :18
 -3في المحاكمات الليلية ،يو 36 ،18 :18
أ .في نكران بطرس ،مت 58 :26؛ مر 65 ،54 :14؛ يو 18 :18
ب .عند إصدار بيالطس للحكم على يسوع ،يو 6 :19
 -4في أع 1 :4؛ 26 -22 :5؛ 30 :21
" 5 :22فَ ِر ُحوا" .لقد ابتھجوا ألنه صار في مقدورھم اآلن أن يقبضوا على يسوع بھدوء وتكتم
وسرية دون أن يعرف الحجاج أو سكان المدينة شيئا ً عن األمر )اآلية .(6
ضةً" .نعلم من مت  15 :26أن المبلغ كان ثالثين قطعة من الفضة،
◙ " َوعَا َھدُوهُ أَنْ يُ ْعطُوهُ فِ ﱠ
ما يحقق النبوءة في زك .12 :1

َ " 6 :22و َكانَ يَ ْ
سلﱢ َمهُ" .ليلة حفظ الفصح كانت فرصة مالئمة ألن الجميع كانوا
طلُ ُ
صةً لِيُ َ
ب فُ ْر َ
في بيوتھم مع جماعات عائالتھم في ھذه األمسية الخاصة المقدسة.
ع" .يجب أن نتذكر أن يسوع كان يحظى بشعبية كبيرة جداً في الجليل ،وخالل
◙ " ِخ ْل ًوا ِمنْ َج ْم ٍ
ھذا العيد مئات من الناس من الجليل كانوا في أورشليم .ھذا ھو السبب عينه الذي جعل رئيس الكھنة
يقرر في مر  2 :14أن يتريث ،ولكنھم غيروا رأيھم عندما عرض أحد خاصته أن يسلّمه لھم.
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فاندايك -البستاني13 -7 :22 :
8
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ً
ﱠ
ُوحنا قَائِال» :ٱذھَبَا
"َ 7و َجا َء يَوْ ُم ْالفَ ِط
ُس َوي َ
ير الﱠ ِذي َكانَ يَنبَ ِغي أ ْن يُذبَ َح فِي ِه الفِصْ حُ .فَأرْ َس َل بُطر َ
ِ
10
9
ال لَھُ َما» :إِ َذا َدخَ ْلتُ َما ا ْل َم ِدينَةَ يَ ْستَ ْقبِلُ ُك َما
َوأَ ِع ﱠدا لَنَا ْالفِصْ َح لِنَأْ ُك َل« .فَقَاالَ لَهُ» :أَ ْينَ تُ ِري ُد أَ ْن نُ ِع ﱠد؟« .فَقَ َ
11
ت َحي ُ
إِ ْن َس ٌ
ت :يَقُو ُل لَكَ ْال ُم َعلﱢ ُم :أَ ْينَ ْال َم ْن ِز ُل
ْث يَ ْد ُخ ُل َوقُوالَ لِ َربﱢ ْالبَ ْي ِ
ان َحا ِم ٌل َج ﱠرةَ َما ٍء .اِ ْتبَ َعاهُ إِلَى ْالبَ ْي ِ
13
12
َحي ُ
يرةً َم ْفرُو َشةً .ھُنَاكَ أَ ِع ﱠدا« .فَا ْنطَلَقَا َو َو َجدَا
ْث آ ُك ُل ْالفِصْ َح َم َع تَالَ ِمي ِذي؟ فَ َذاكَ ي ُِري ُك َما ِعلﱢيﱠةً َكبِ َ
ال لَھُ َما فَأ َ َع ﱠدا ْالفِصْ َح".
َك َما قَ َ
ح" .ھناك اختالف في
َ " 7 :22و َجا َء يَ ْو ُم ا ْلفَ ِطي ِر الﱠ ِذي َكانَ يَ ْنبَ ِغي أَنْ يُ ْذبَ َح فِي ِه ا ْلفِ ْ
ص ُ
التسلسل الزمن ّي الكرونولوج ّي بين األناجيل اإلزائية )الفصح( ويوحنا )يوم االستعداد ،انظر خر
6 :12؛ يو 1 :13؛  (28 :18حول اليوم الذي جرى فيه عشاء الرب بالضبط .تذكروا أن األيام عند
اليھود كانت تبدأ بالغسق استناداً إلى تك  .1يوم صلب يسوع موحد في كل األناجيل األربعة على أنه
يوم جمعة .إذا تفحصنا التقويم القمري رجوعا ً إلى أيام يسوع عام  30م ،.فإن  14نيسان )انظر ال
 (6 -5 :23يقع يوم خميس ،و 15نيسان يقع يوم جمعة ،وھذا مالئم جداً ودقيق.

س َل بُ ْ
وحنﱠا" .وحده لوقا يذكر اسم ھذين الشخصين اللذين يع ّدان العشاء.
س َويُ َ
ط ُر َ
" 8 :22فَأ َ ْر َ
عادة يُشتمل يعقوب ضمن الحلقة الداخلية من الرسل ،ولكن ليس ھنا.
◙ ْ
عدﱠا" .ھذا مثال جيد عن االستخدام االصطالحي السم الفاعل قبل األمر ،حيث
"اذ َھبَا َوأَ ِ
يُستخدم كالھما كفعل أمر )مت .(19 :28
ھذا االستعداد للعشاء ال بد أنه جرى بعد الظھر في  14نيسان .والوليمة يجب أن تؤكل تلك
الليلة )أي  15نيسان(.
" 9 :22أَيْنَ تُ ِري ُد أَنْ نُ ِعدﱠ؟" .لم يكن التالميذ يعرفون أين المكان بالضبط ،ربما ألن يسوع لم
يرد لخيانة يھوذا أن تقاطع الوليمة.
سانٌ َحا ِم ٌل َج ﱠرةَ َما ٍء" .عادة ما تحمل النساء جرار الماء ،بينما
" 10 :22يَ ْ
ستَ ْقبِلُ ُك َما إِ ْن َ
الرجال يحملون الماء أحيانا ً بز ﱟ
ق من جلد الحيوان .ھذا أحد أمثلة عديدة في األناجيل يمكن تفسيرھا
على أنھا تدل على ) (1المعرفة الفائقة الطبيعة عند يسوع أو ) (2بيئة ترتيب مسبق .كان أھل
أورشليم والمناطق المحيطة يفتحون بيوتھم خالل مناسبات األعياد ھذه للحجاج.
ت" .قد يكون ھذا منزل يوحنا مرقس ،الذي صار مكان لقاء التالميذ
َ " 11 :22وقُوالَ لِ َر ﱢب ا ْلبَ ْي ِ
في أورشليم المعروف بالعلّية )أع .(12 :12
◙ "ا ْل َم ْن ِز ُل" .انظر التعليق على  ،7 :2حيث تترجم الكلمة بـ ْ
"نزل".
فاندايك -البستاني23 -14 :22 :
15
14
ْ
َ
ْ
ُ
ً
َ
ُ
َ
ً
َ
ْ
َ
َ
َ
ال لھُ ْم» :شھ َْوة اشتھَيْت أن آك َل ھَذا الفِصْ َح
اال ْثنَا َعش َر َرسُوال َم َعهُ َوق َ
ت السﱠا َعةُ اتﱠ َكأ َ َو ِ
" َولَ ﱠما َكانَ ِ
17
16
َاو َل َكأْسا ً
َم َع ُك ْم قَب َْل أَ ْن أَتَأَلﱠ َم ألَنﱢي أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱢي الَ آ ُك ُل ِم ْنهُ بَ ْع ُد َحتﱠى يُ ْك َم َل فِي َملَ ُكو ِ
ت ﷲِ« .ثُ ﱠم تَن َ
18
َاج ْالكَرْ َم ِة َحتﱠى
َو َش َك َر َوقَا َلُ » :خ ُذوا19ھَ ِذ ِه َوا ْقت َِس ُموھَا بَ ْينَ ُك ْم ألَنﱢي أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱢي الَ أَ ْش َربُ ِم ْن نِت ِ
يَأْتِ َي َملَ ُك ُ
وت ﷲِ«َ .وأَخَ َذ ُخبْزاً َو َش َك َر َو َكس َﱠر َوأَ ْعطَاھُ ْم قَائِالً» :ھَ َذا ھُ َو َج َس ِدي الﱠ ِذي يُ ْب َذ ُل َع ْن ُك ْم.
20
س أَيْضا ً بَ ْع َد ْال َع َشا ِء قَائِالً» :ھَ ِذ ِه ْال َكأْسُ ِھ َي ْال َع ْھ ُد ْال َج ِدي ُد بِ َد ِمي
اِصْ نَعُوا ھَ َذا لِ ِذ ْك ِري«َ .و َك َذلِكَ ْال َكأْ َ
22
21
الﱠ ِذي يُ ْسفَ ُ
اض َك َما
ك َع ْن ُك ْمَ .ولَ ِك ْن ھُ َو َذا يَ ُد الﱠ ِذي يُ َسلﱢ ُمنِي ِھ َيَ 23م ِعي َعلَى ْال َمائِ َد ِةَ .وٱب ُْن ا ِإل ْن َس ِ
ان َم ٍ
ان الﱠ ِذي يُ َسلﱢ ُمهُ« .فَا ْبتَدَأُوا يَتَ َسا َءلُونَ فِي َما بَ ْينَھُ ْمَ » :م ْن ت ََرى ِم ْنھ ُ ْم
اإل ْن َس ِ
ھُ َو َمحْ تُو ٌم َولَ ِك ْن َو ْي ٌل لِ َذلِكَ ِ
ھُ َو ْال ُم ْز ِم ُع أَ ْن يَ ْف َع َل ھَ َذا؟«".
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عةُ" .ال بد أن ھذه كانت الشفق في بدء  15نيسان.
سا َ
ت ال ﱠ
" 14 :22لَ ﱠما َكانَ ِ
◙ "اتﱠ َكأ َ" .تذكروا أن عشاء الرب قد جرى كما العادة في كل والئم اليھود ،باالتكاء إلى كل كوع
اليد اليسرى حول مائدة منخفضة لھا شكل حدوة الحصان.
 .15 :22ھذه اآلية تحوي تالعبين على الكلمات:
َ " -1شھ َْوةً ) (epithumiaا ْشتَھَي ُ
ْت ) "،(epethumēsaوالتي ھي عبارة اصطالحية في
ُ
"رغبت بشدة".
السبعينية تعني
" -2الفصح" ) (paschaو"األلم" )(paschō
كان يسوع قد أنذرھم عدة مرات )27 -22 :9؛ مر 1 :9 -31 :8؛ مت 28 -21 :16؛ :17
9؛ 23 -22 ،12؛  (19 -18 :20بآالمه اآلتية في أورشليم بتحريض من السلطات اليھودية
والعدالة الرومانية القاسية )الصلب(.
ت ﷲِ" .ھذا نفي مزدوج قوي ،يشير إلى
" 16 :22إِنﱢي الَ آ ُك ُل ِم ْنهُ بَ ْع ُد َحتﱠى يُ ْك َم َل فِي َملَ ُكو ِ
وليمة الفصح .يبدو أنھا إشارة إلى الوليمة المسيانية )اآليات 30 ،18؛ 15 :14؛ مت 11 :8؛ :26
29؛ رؤ .(9 :19
ھذه االستعارة عن الشركة الحميمة يصعب تفسيرھا .من الواضح أنھا تشير إلى شركة
الوليمة ،والتي كانت ھامة جداً في إسرائيل القديم والشرق األدنى .ولكن ،ھل يجب أن تُفھم حرفياً؟
األجساد القائمة ال تحتاج إلى طعام مادي .إنه ھذا النوع من اللغة االصطالحية عن الحياة األخرى
الذي جعل الفريسيين يفكرون به بكلمات أرضية مادية )وكذلك حال اإلسالم( .البشر لديھم أسئلة
كثيرة عن الحياة األخرى ،ولكن الكتاب المقدس يتكلم عنھا بالرموز ،والمصطلحات ،والمقارنات،
واالستعارة.
ربما تكون اآلية في  1كور  ،9 :2والتي ھي اقتباس من أش  4 :64و 7 :65خير مثال
على ذلك.
ت ﷲِ" .انظر الموضوع الخاص على .21 :4
◙ " َملَ ُكو ِ
 .20 -17 :22ھناك تغاير بين المخطوطات في ھذه اآليات .القراءة الطويلة )اآليات (20 -17
تدونھا عدة إصدارات للكتاب المقدس .وھي غير موجودة في المخطوطة  ،Dبينما نجدھا في
المخطوطات األربعة األخرى ،التي تشكل أقدم شھادة عليھا) ،المخطوطات  ( B،A،!،p75ومنھا
يقتبس يوستينوس الشھيد في حوالي العام  150م.
في النص القصير )اآليات 19 -17أ( ،يأتي الخمر أوالً قبل الخبز ،وھذا يتوافق مع الترتيب في 1
كور ) 16 :10والذيذاخية  .(9:1-3 Didacheوغذا تتبعنا القراءة األطول ،فإن الترتيب يكون
بالعكس وھذا ما نجده عند متى ومرقس و 1كور .27 -23 :11
ھناك رأيان مطروحان في النقاش الدائر حول ھذه المشكلة النصية:
 ،A Textual commentary on the Greek New Testamentللكاتب
-1
 ،Bruce M. Metzgerص177 -173 .
 ،The Orthodox Corruption of Scriptureللكاتب ،Bart D. Ehrman
-2
ص29 -198 .
ھذه المشكلة النصية ال تؤثر على أي عقيدة مسيحية )بفضل الموازاة في متى ومرقس( ،بل تكفي
قراءة مالئمة للوقا وأھدافه والخصائص التي تميّز بھا ككاتب .وبالنسبة إلى النقد النصي ،فإنه ما
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من طريقة لنحدد بالضبط القراءة التي كانت في النسخة المكتوبة بخط يد لوقا )النسخة األصلية(.
كلتا الصيغتين كانتا معروفتين عند المسيحيين في القرن الثاني الميالدي.
سا" .ھناك أربعة كؤوس للبركة تُحتسى في جلسة وليمة الفصح عند اليھود
َ " 17 :22كأْ ً
) .(Sederأعتقد أن يسوع استخدم الكأس الثالثة للبركة كنقطة انتقال من وليمة إسرائيل إلى الوليمة
الجديدة للكنيسة.
موضوع خاص :ترتيب خدمة الفصح في اليھودية في القرن األول:
أ -الصالة
ب -كأس خمر )الكأس األولى(
ج -غسل المضيف أليدي ضيوفه وتمرير طَسْت الماء للجميع
د -تغميس أعشاب وصلصلة مريرتي الطعم
ھـ  -الحمل والوجبة الرئيسية
و -الصالة والغمس من جديد من األعشاب والصلصلة المريرتي الطعم
ز -الكأس الثاني من الخمر مع وقت السؤال والجواب لألطفال )انظر خر .(27 -26 :12
ح -ترنيم مزامير التھليل  114 -113والصالة.
ط -سيد المائدة يقدم غمسة لكل ضيف بعد أن يغسل يديه
ي -يأكل الجميع حتى الشبع؛ وينتھوا من الطعام بقطعة من الحمل
خمر ثالثة بعد أن يغسلوا أيديھم
ك -يحتسون كأس
ٍ
ل -ترنيم مزامير التھليل 118 -115
م -الكأس الرابعة من الخمر ،التي كانت تشير إلى مجيء الملكوت
يعتقد كثيرون أن تأسيس عشاء الرب حدث في المرحلة )ك(*.
َاج ا ْل َك ْر َم ِة" .انظر الموضوع الخاص أدناه.
" 18 :22نِت ِ

موضوع خاص :المواقف الكتابية من الكحول وإدمان المسكرات:
 -Iتعابير بيبلية.
أ .العھد القديم
 -Yayin -1ھذه ھي الكلمة التي تُستخدم عموما ً لإلشارة إلى الخمر ) BDB
 ،(406والتي تُستخدم  141مرة .إن األتيمولوجيا )العلم الذي يدرس أصل األلفاظ( ،غير متأكد منھا
ألنھا ليست من جذر عبري .إنھا تشير دائما ً إلى عصير فاكھة متخ ّمر ،وعادة يكون عنبا ً .خير أمثلة
على ذلك نجدھا في المقاطع في تكوين 21 :9؛ خروج 40 :29؛ عدد .10 ،5 :15
 -Tirosh -2ھذه ھي "الخمر الجديدة" ) .(BDB 440بسبب العوامل المناخية
في الشرق األدنى ،تبدأ عملية التخمير بعد مرور ستة أشھر على استخالص العصير .ھذه الكلمة
تدل على الخمر خالل عملية التخمير .ونجد ھذا واضحا ً في مقاطع مثل تثنية 17 :12؛ 4 :18؛
أشعياء 9 -8 :62؛ ھوشع .11 :4
 -Asis -3من الواضح أن ھذه الكلمة تدل على شراب كحولي )"نبيذ حلو"،
 ،BDB 779مثال ،يوئيل 5 :1؛ أشعياء .(26 :49
 -Sekar -4ھذه الكلمة تعني "مشروب قوي" ) .(BDB 1016الجذر العبري
يُستخدم في كلمة "سكير" أو "سكران" .وعادة يُضاف إلى ھذا المشروب شيء ليجعله أشد سُكراً.
وإن الكلمة موازية لكلمة ) Yayinانظر أمثال 1 :20؛ 6 :31؛ أشعياء .(7 :28
ب .العھد الجديد
 -Oinos -1ھي الكلمة اليونانية المرادفة لكلمة  Yayinالعبرية.
*] -أي مع احتساء كأس الخمر الثالثة بعد أن يغسلوا أيديھم[)) .فريق الترجمة((.
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) Neos oinos -2الخمر الجديدة( -المرادف اليوناني لكلمة ) Tiroshانظر
مرقس .(22 :2
) Gleuchos vinos -3النبيذ الحلو -(Asis ،الخمر في المراحل األولى من
التخمير )انظر أعمال .(13 :2
 -IIاالستخدام الكتابي:
أ .العھد القديم:
 -1الخمر ھو عطية من ﷲ )تك 28 :27؛ مز 115 -114 :104؛ الجامعة 7 :9؛
ھوشع 9 -8 :2؛ يوئيل 24 ،19 :2؛ عاموس 13 :9؛ زكريا .(7 :10
 -2الخمر ھو جزء من الذبيحة المقرﱠبة )خروج 40 :29؛ الويين 13 :23؛ عدد
10 ،7 :15؛ 14 :28؛ تثنية 26 :14؛ قضاة .(13 :9
 -3الخمر يُستخدم كدواء ) 2صم 2 :16؛ أمثال .(7 -6 :31
 -4يمكن للخمر أن يكون مشكلة حقيقية )مع نوح -تكوين 21 :9؛ لوط -تكوين :19
35 ،33؛ شمشون -قضاة ض19 :6؛ نَابَا َل 1 -صم 36 :25؛ أوريا –  2صم 13 :11؛ َع ﱡمونَ 2 -
صم 28 :13؛ ا ْيلَةَ 1 -مل 9 :16؛ بنھادد 1 -مل 12 :20؛ رُؤَ َساء -عاموس 6 :6؛ وسيدات-
عاموس .(4
 -5يمكن إساءة استخدام الخمر )أمثال 1 :20؛ 35 -29 :23؛ 5 -4 :31؛ أشعياء
22 ،11 :5؛ 14 :19؛ 8 -7 :28؛ ھوشع .(11 :4
 -6كان الخمر محظراً على جماعات معينة )الكھنة خالل إقامة واجباتھم ،الويين
9 :10؛ حزقيال 21 :44؛ المنذورين -عدد 6؛ ورؤساء -أمثال 5 -4 :31؛ أشعياء 12 -11 :56؛
ھوشع .(5 :7
 -7الخمر يُستخدم في بيئة اسخاتولوجية )عاموس 13 :9؛ يوئيل 18 :3؛ زكريا
.(17 :9
ب .خالل الكتاب المقدس:
ً
 -1الخمر باعتدال مفيد جدا )الجامعة .(30 -27 :31
 -2يقول الرّابّيون" :الخمر أعظم األدوية ،وحيث ال يوجد خمر تأتي الحاجة إلى
الدواء" ).(BB 58b
ج -العھد الجديد:
 -1ح ّول يسوع كمية كبيرة من الماء إلى خمر )يوحنا .(11 -1 :2
 -2احتسى يسوع الخمر )متى 19 -18 :11؛ لوقا 34 -33 :7؛ .(17 :22
 -3اتﱡھم بطرس بأنه أفرط في شرب "الخمر الجديدة" في يوم العنصرة )أعمال :2
.(13
 -4يمكن أن يُستخدم الخمر كدواء )مرقس 23 :15؛ لوقا 34 :10؛  1تيم .(23 :5
 -5على الرؤساء أال يكونوا ُم ْد ِمنِي خَ ْمر .وھذا ال يعني االمتناع الكامل عن الخمر
) 1تيم 8 ،3 :3؛ تيطس 7 :1؛ 3 :2؛  1بطرس .(3 :4
 -6الخمر يُستخدم في بيئة اسخاتولوجية )متى 1 :22؛ رؤيا .(9 :19
 -7ال ﱡس ْكر مستنكر ومستھجن )متى 49 :24؛ لوقا 45 :12؛ 34 :21؛  1كور :5
13 -11؛ 10 :6؛ غالطية 21 :5؛  1بطرس 3 :4؛ رومية .(14 -3 :13
 -IIIالتبصر الالھوتي:
أ .الشد الجدلي
 -1الخمر ھو عطية من ﷲ.
 -2السﱡك ُر مشكلة كبيرة.
 -3المؤمنون في بعض الحضارات يجب أن يحدوا من حرياتھم من أجل اإلنجيل
)متى 20 -1 :15؛ مرقس 23 -1 :7؛  1كور 10 -8؛ رومية .(14
ب .النزعة إلى تجاوز الحدود.
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 -1ﷲ ھو مصدر كل األشياء الخيﱢرة الحسنة.
 -2الجنس البشري الساقط أساء استخدام كل عطايا ﷲ عندما مضى بھا إلى ما
وراء الحدود التي أعطاھا ﷲ.
ج .سوء االستخدام ھو فينا ،وليس في األشياء .ليس من شر في المخلوقات المادية )مرقس
23 -18 :7؛ رومية 20 ،14 :14؛  1كور 26 -25 :10؛  1تيم 4 :4؛ تي .(15 :1
 -IVثقافة اليھود في القرن األول والتخمر:
أ .يبدأ التخمر سريعاً ،بعد حوالي ست ساعات من سحق العنب.
ب .يقول التقليد اليھودي أنه عندما تظھر رغوة خفيفة على السطح )عالمة التخمر( ،يصير
فرضا ً على اليھودي أن يدفع العشر عن ھذا الخمر ) .(Ma aseroth 1:7وھذه تُدعى "الخمر
الجديدة" أو "الخمر الحلوة".
ج .عملية التخمر األولى كانت تكتمل بعد أسبوع.
د .عملية التخمر الثانية كانت تستغرق حوالي  40يوما ً .وفي ھذه الحالة تُعتبر "خمرة
عتيقة" ويمكن تقديمھا إلى المذبح ).(Edhuyyoth 6:1
ُ
ھـ .الخمر التي تكون قد تثفﱠلت )خمر قديمة( كانت تعتبر جيدة ،ولكن كان يجب ترشيحھا
جيداً قبل استخدامھا.
و .كانت الخمرة تُعتبر قديمة عادة بعد مرور عام على تخ ّمرھا .وكانت أطول مدة يمكن
تخزين الخمر فيھا مع اإلبقاء على جودتھا ھي ثالث سنوات .لقد كانت تُدعى "خمر قديمة" وكان
يجب تخفيف كثافتھا بإضافة الماء إليھا.
ز .وفقط في السنوات المئة األخيرة مع بيئة معقمة وإضافة مواد كيميائية صار يمكن إرجاء
التخمر .لم يكن العالم القديم يستطيع إيقاف عملية التخمر الطبيعية.
 -Vخاتمة الكالم:
أ .كن على يقين من أال تنتقص خبرتك ،والھوتك ،وتفسيرك الكتابي من يسوع وثقافة القرن
األول اليھودي/المسيحي .فلم يكن ھناك امتناع كامل عن الخمر.
ب .ال أدافع عن االستخدام االجتماعي للكحول .ولكن ،كثيرين يبالغون في الكالم عن
موقف الكتاب المقدس من ھذا الموضوع وي ﱠدعون اآلن براً أسمى استناداً إلى تحيّز ثقافي أو طائفي.
ج .بالنسبة لي ،رومية 14و  1كورنثوس  10 -8قدمت تبصّراً وإرشاداً استناداً إلى المحبة
واالحترام لألخوة المؤمنين وانتشار اإلنجيل في ثقافاتنا ،وليس حرية شخصية أو نقداً إدانيا ً .إن كان
الكتاب المقدس ھو المصدر الوحيد لإليمان والممارسة ،فينبغي علينا إذاً أن نعيد التفكير في ھذه
المسألة.
د .إن فرضنا تعففا ً كلّيا ً على إرادة ﷲ ،فأي موقف نكون قد اتخذنا نحو يسوع وأيضا ً
الثقافات المعاصرة التي تستخدم النبيذ أو الخمر بشكل اعتيادي )أوربا وأميركا الجنوبية والشرق
األوسط(؟

ُ 19 :22
"خ ْب ًزا" .الحظوا أن الحمل ال يُذكر .ھذه الوليمة لھا صلة وثيقة بالكنيسة جديدة كليا ً وال
ترتبط بأي عيد سنوي لشعب إسرائيل .لقد كانت ترمز إلى تحرير جديد )خروج( من الخطيئة )أي
العھد الجديد ،انظر إر .(34 -31 :31
س ِدي" .على مدى األيام ظھرت أربعة آراء حول فھم ھذه الوليمة في الكنيسة:
◙ "ھ َذا ھُ َو َج َ
"االستحالة الجوھرية" ،الذي تقول به الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،بمعنى أن ھذا ھو
-1
الجسد الحقيقي للمسيح.
ً
"التواجد في الجوھر" ،قال به مارتن لوثر ،وھو أقل حرفية قليال من الرأي األول.
-2
ً
"الحضور الروحي" ،قال به جون كالفن ،وھو أقل حرفية قليال من الرأي األول
-3
والثاني.
الفھم الرمزي ،عند زوينغلي.
-4
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التفسير بأن العناصر )الخبز والخمر( يتحوالن فعليا ً إلى جسد ودم المسيح يأتي من يو 58 -43 :6
والذي يد ّون في سياق إطعام اآلالف الخمسة وتوقّع اليھود أن المسيا سوف يطعمھم كما فعل موسى،
وليس عشاء الرب.
صنَ ُعوا ھ َذا لِ ِذ ْك ِري" .ھذا فعل أمر حاضر مبني للمعلوم .ھذه العبارة يتفرد بھا إنجيل لوقا.
◙ "ا ِ ْ
إن كلمة ) (anamnēsisترد مرتين في رواية بولس عن عشاء الرب في  1كور .25 ،24 :11
ربما حصل لوقا على ھذه المفردة من علم مصطلحات كنائس بولس .وھذا على األرجح ھو السبب
في أن ھناك عدة أشكال غير لوقاوية وكلمات في لو 19 :22ب.20 -
20 :22
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:

الحياة

:

سفَ ُك"
"ي ُ ْ
سفَ ُك"
"ي ُ ْ

المشتركة
البولسية

:
:

سفَ ُك"
"ي ُ ْ
ق"
ھرا ُ
"ي ُ َ

سفَك
موضوع خاص :يُ ْ
الكلمة العامة ) (cheōتعني "يسكب" .الصيغة  ekcheōالمشددة لھا معنيين في داللة المعاني:
 -1دم بريء يھرق ،مت 35 :23؛ أع 20. :22
 -2ذبيحة قربانية مقدمة ،مت 28 :26؛ مر 24 :14؛ لو .20 :22
في يسوع يلتقي ھذا المعنيان على الجلجثة )انظر كتاب The New International
 ، Theology dictionary of New Testamentللكاتب  ،Colin Brown, ed.المجلد ،2
ص.(855 -853 .
صف في إر 34 -31 :31؛ حز ،36 -22 :36
◙ "ا ْل َع ْھ ُد ا ْل َج ِدي ُد بِ َد ِمي" .ھذا العھد الجديد يُو َ
وزك  .11 :9لقد كان أمراً مقيتا ً عند اليھود أن يفكروا بشرب الدم )انظر ال  .(14 :17من الواضح
أن يسوع كان يشير إلى موته الكفاري وليس إلى شرب دمه حرفيا ً.
موضوع خاص :عشاء الرب في يوحنا ) 6تفسير بوب أتلي ،المجلد  ،4إنجيل يوحنا(
أ -ال يدون إنجيل يوحنا حادثة وليمة الرب نفسھا ،رغم أن األصحاحات  17 -13تدون الحوار
والصالة في العلية .ھذا الحدث أو اإللغاء قد يكون مقصوداً .كنيسة أواخر القرن األول بدأت ترى
الطقوس بمعنى أسراري .لقد رأوا فيھا قنوات للنعمة .ولعل يوحنا تفاعل مع ھذا النظرة األسرارية
المتطورة بأنه لم يدون حادثة معمودية يسوع أو عشاء الرب.
ب -يوحنا  6ھو السياق إلطعام الخمسة آالف .ولكن كثيرين يستخدمون ھذه الحادثة ليعلّموا
بالرأي األسراري لـ "االفخارستيا/سر الشكر" .ھذا ھو مصدر العقيدة في الكنيسة الكاثوليكية
الرومانية التي تقول باالستحالة الجوھرية )اآليات .(56 -53
ُ
السؤال حول عالقة األصحاح  6بـ "االفخارستيا/سر الشكر" تظھر الطبيعة المزدوجة
لألناجيل .من الواضح أن األناجيل تروي كلمات يسوع وتسرد قصة حياته ،ومع ذلك فإنھا ُكتبت
بعد عقود من السنين وكانت تعبر عن جماعة اإليمان لكل مؤلف من ھؤالء اإلنجيليين .ولذلك فإن
ھناك ثالث مستويات من قصد الكاتب (1) :الروح القدس؛ ) (2يسوع والمستمعين األصليين؛ و)(3
ُكتّاب األناجيل وقُرّائھم .كيف للمرء أن يفسر؟
الطريقة الوحيدة التي يمكن إثباتھا أو التحقق منھا يجب أن تكون سياقية ،نحوية ،فيھا مقاربة
مفرداتية ،مع حسن اإلطالع على الخلفية التاريخية.
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ج -يجب أن نتذكر أن الجمھور كان يھوديا ً والخلفية الثقافية كانت التوقع الرابي لمسيا يكون
كموسى خارق )سوبر موسى( )انظر اآليات  ،(31 -30وخاصة فيما يتعلق بخبرات الخروج مثل
"المن" .كان الرّابّيون ليستخدموا مز  16 :72كدليل نصي .أقوال يسوع غير مألوفة )اآليات -60
 (66 ،62كان يقصد بھا أن تتغاير مع توقعات الجموع المسيانية الزائفة وتبطلھا )اآليات .(15 -14
د -آباء الكنيسة األولى لم يتفقوا في الرأي جميعا ً على أن ھذا المقطع يشير إلى عشاء الرب.
إكليمندس اإلسكندري ،وأوريجانوس ،وأفسافيوس لم يذكروا عشاء الرب في مناقشاتھم لھذا المقطع.
ھـ -االستعارات في ھذا المقطع مشابھة جداً لكلمات يسوع المستخدمة في حديثه مع "المرأة
عند البئر" في يو  .4الماء والخبز األرضيان يُستخدما كاستعارات تشير إلى الحياة األبدية والحقائق
الروحية.
و -ھذه الحادثة في إكثار الخبز ھي المعجزة الوحيدة المدونة في كل األناجيل األربعة.
علَى ا ْل َما ِئ َد ِة" .في لوقا ،يشارك يھوذا في كل عشاء
سلﱢ ُمنِي ِھ َي َم ِعي َ
" 21 :22يَ ُد الﱠ ِذي يُ َ
الرب .وفي يوحنا  30 -21 :13يترك يھوذا الجماعة قبل أن يبدأ العشاء .وفي متى ومرقس يشارك
في نصف العشاء .يجب أن نتذكر باستمرار أن األناجيل ليست تآريخ معاصرة ،بل كتيبات إنجيلية.
خيانة يھوذا ھي تحقيق لمز ) 9 :41يو .(18 :13
ض َك َما ھُ َو َم ْحتُو ٌم" .من أجل معرفة المزيد حول "ابن اإلنسان"،
" 22 :22ا ْبنُ ا ِإل ْن َ
سا ِن َما ٍ
انظر الموضوع الخاص على .24 :5
الفعل ھو اسم فاعل تام مبني للمجھول من كلمة ) ،(horizōوالتي تعني تخم أو حد .موت
يسوع القرباني البدلي ھو جزء من مخطط إلھي سابق تصميمه )تك 15 :3؛ أش 13 :52؛ :53
12؛ أع 23 :2؛ 18 :3؛ 28 :4؛ 42 :10؛ 29 :13؛  .(31 ،26 :17موت يسوع لم يكن فكرة
خطرت في البال الحقا ً أو خطة بديلة .لقد جاء يسوع لكي يموت )مر 45 :10؛ لو 16 :3؛  2كور
.(21 :5
سلﱢ ُمهُ!" .إنجيل يوحنا ھو الذي يذكر تسليم يھوذا باكراً
سا ِن الﱠ ِذي يُ َ
◙ " َول ِكنْ َو ْي ٌل لِذلِ َك ا ِإل ْن َ
وفي معظم األحيان )70 :6؛ 4 :12؛ 27 ،26 ،2 :13؛ 12 :17؛ .(5 -2 :18
 .23 :22تظھر ھذه اآلية التشوش والخلط وعدم التأكد الذي كان لدى االثني عشر .لقد كانوا مع
يسوع لعدة سنين .كانوا قد سمعوا تعاليمه ،ورأوا معجزاته ،وقاموا بتمثيله ،ومع ذلك لم يفھموا.
وحتى لم يكونوا متأكدين ممن سيُسلّمه.
مقاطع كھذه تشجّعي في شكوكي ،وتشوشي ،ومخاوفي .المسيحية ھي حياة إيمان ،واتكال
على ﷲ ،ورجاء ،ومخافة ،وشكوك .اعتادوا عليه .عجب األعاجيب ھو أنه خالل كل ذلك ھناك
سالم ،وفرح ،وقناعة ،ويقين.

فاندايك -البستاني27 -24 :22 :
25
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
"َ 24و َكان ْ
ُ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ْ
ال لھُ ْمُ » :ملو ُ
َت بَ ْينَھُ ْم أَيْضا ً ُم َشا َج َرةٌ َمن ِمنھُ ْم يُظ ﱡن أنهُ يَك ُ
ك األ َم ِم يَسُو ُدونَھُ ْم
ون أكبَ َر .فق َ
26
َر َو ْال ُمتَقَ ﱢد ُم
َو ْال ُمتَ َسلﱢطُونَ َعلَ ْي ِھ ْم يُ ْدعَوْ نَ ُمحْ ِسنِينَ َ .وأَ ﱠما أَ ْنتُ ْم فَلَي َ
ْس ھَ َك َذا بَ ِل ْال َكبِي ُر فِي ُك ْم لِيَ ُك ْن َكاألَصْ غ ِ
27
ْس الﱠ ِذي يَتﱠ ِكئُ؟ َولَ ِكنﱢي أَنَا بَ ْينَ ُك ْم َكالﱠ ِذي
َك ْالخَ ا ِد ِم .ألَ ْن َم ْن ھُ َو أَ ْكبَرُ؟ الﱠ ِذي يَتﱠ ِك ُئ أَ ِم الﱠ ِذي يَ ْخ ِد ُم؟ أَلَي َ
يَ ْخ ِد ُم".
ھ ْم يُظَنﱡ أَنﱠهُ يَ ُكونُ أَ ْكبَ َر" .كل مرة كان
َاج َرةٌ َمنْ ِم ْن ُ
ضا ُمش َ
َ " 24 :22و َكانَتْ بَ ْينَ ُھ ْم أَ ْي ً
يسوع يتكلم فيھا عن موته ،كان التالميذ يبدأون بالجدال حول من سيكون خليفة له )مت 5 -1 :18؛
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28 -24 :20؛ مر 37 -33 :9؛ 45 -41 :10؛ لو  .(48 -46 :9الكلمة اليونانية التي ترجمتھا
"يتشاجر" ھنا تحمل معنى أن المرء مستعد للمجادلة .السياق في يوحنا  13يتناول ھذه المسألة
نفسھا.
السياق األعم ھو الحوار في "المنزل/غرفة الضيوف" خالل عشاء الرب ،يو .17 -13
كان ال يزال في أذھانھم ملكوت أرضي ،ملكوت يھودي )أع  .(6 :1لقد كانوا يتشاجرون
ويتجادلون حول من سيأخذ مكانة يسوع كقائد.
 .27 -25 :22يستخدم يسوع عدة كلمات تشير إلى أناس أقوياء" :ملوك"" ،أولئك الذين لديھم
سلطان"" ،محزنين" )مستخدمة مع ملوك آرام( .ھذه كلھا تشير إلى أناس يتمتعون بسلطة وقوة.
قادة المسيح يجب أن يكونوا قادة خ ّدام .أظھر يسوع ھذا لھم وھو يغسل أرجلھم في يو 5 -3 :13
وبأسمى شكل عندما مات على الصليب .القادة عند ﷲ يجب أن يكونوا أناس ملكوت ،أناس
المأمورية العظمى .السقوط تغلّفه األنانية؛ واإليمان بيسوع يحض ويق ّدم الغيرية )انظر غل :2
 .(20نحن نخلص لكي نخدم؛ نحن نحيا لكي نخدم .وھذا كله يتعلق بيسوع ،وال يتعلق بنا على
اإلطالق ).(48 :9
موضوع خاص :القيادة عند الخادم
القادة الذين يختارھم ﷲ ھم عطية منه إلى الكنيسة )أف  ،(11 :4ولكنھم يبقون ُخ ّداماً ،ال
رؤساء متسلّطين .يستخدم بولس كلمات متعددة للكالم عن فكرة الخادم في رسائله إلى أھل
كورنثوس.
 -1المساعدة في البيت )باألصل تعني "يزيل الغبار"(
أ ،diakonos .خادم 1 ،كور 5 :3؛  2كور 6 :3؛ 4 :6؛ ) 15 :11مرتين(23 ،
ب ،diakonia .خدمة 1 ،كور 15 :16؛  2كور ) 9 ،8 ،7 :3مرتين(؛ 1 :4؛ 18 :5؛ :6
3؛ 4 :8؛ 13 ،1 :9؛ 8 :11
ج ،dialoneō .مخدومة منا 2 ،كور 3 :3
 -2خادم أو مساعد) hupēretēs ،تُستخدم في العھد الجديد مع األنواع المختلفة من الخ ّدام(،
 1كور 1 :4
 -3العبد )من يمتلكه ويوجھه شخص آخر(
أ 1 ،doulos .كور ) 22 ،21 :7مرتين(23 ،؛  2كور 5 :4
ب 1 ،douloō .كور 19 :9
 -4شريك في العمل ،شريك في المساعدة )مركبة من  + sunعامل( 2 ،sunergos ،كور :1
24
راع ماديا ً )ھو أصالً من يدعم الجوقة ماديا(ً
 -5معيل أو ٍ
أ 2 ،chorēgeō .كور 10 :9
ب 2 ،epichorēgeō .كور 10 :9
 -6خادم )تُستخدم في السبعينية للداللة على عالقة يوسف بفوطيفار ،ويشوع بموسى،
وصموئيل بعالي ،وأبيشج بداود ،والالويين بإسرائيل ) ،leitourgiaأي ،الكلمة العامة المستخدمة
للخدمة في السبعينية 2 ،كور .(12 :9
تُظھر جميع ھذه الكلمات فھم بولس للخدمة .المؤمنون ينتمون إلى المسيح .وكما خدم المسيح
اآلخرين )مر  ،(45 :10فإن المؤمنين يخدمون اآلخرين ) 1يو  .(16 :3قيادة الكنيسة ھي القيادة
كخادم )مت 28 -20 :20؛ مر 45 -32 :10؛ لو  .(27 -24 :22ھذه ال ُزمر المتعجرفة المتكبّرة
أساءت كليا ً فھم اإلنجيل وأخفقت في إدراك قلب وخدمة يسوع.
 .27 :22السؤال الثاني في اآلية  27يتوقع الجواب "نعم" .ھذا قول نمطي كتابي عن "قلب
األدوار" .طرق ﷲ ليست طرقنا )أنظر أش .(8 :55
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فاندايك -البستاني30 -28 :22 :
ً 30
29
28
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
اربِي َوأنَا أجْ َع ُل لك ْم َك َما َج َع َل لِي أبِي َملكوتا لِتَأكلوا َوتَش َربُوا
" أَ ْنتُ ُم الﱠ ِذينَ ثَبَتُوا َم ِعي فِي ت ََج ِ
اال ْثن َْي َع َش َر«".
ي تَ ِدينُونَ أَ ْسبَاطَ إِس َْرائِ َ
يل ِ
اس ﱠ
َعلَى َمائِ َدتِي فِي َملَ ُكوتِي َوتَجْ لِسُوا َعلَى َك َر ِ
28 :22
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

"الﱠ ِذينَ ثَبَتُوا َم ِعي فِي ت ََجا ِربِي"
ص َمدُوا َم ِعي فِي ت ََجا ِربِي"
"الﱠ ِذينَ َ

" :ثَــبَتﱡم َمعي في ِمحنَتي"
المشتركة
البولسية
" :قد ثَــبَتﱡم َمعي في ِمحنَتي"
ھذا اسم فاعل تام مبني للمعلوم .ال بد أن يسوع كان يشير إلى األحداث والصراعات في
السنين التي عاشوا فيھا معا ً في الخدمة على الطرق .الجموع الكبيرة كانت تأتي وتذھب ،ولكن ھذه
ّ
النواة من األتباع بقيت .كانت المجموعة أيضا ً تشتمل على عدة نساء ّ
يرتحلن معھم )لو -1 :8
كن
 (3وبعض من المئة والعشرين في العلية الذين كانوا في يوم الخمسين )انظر أع .(15 -13 :1
موضوع خاص :النساء اللواتي كنﱠ مع يسوع وتالميذه في رحالته

فيما يلي التعليقات على تلكم النساء من التفسير على مرقس :41 -40 :15
سا ٌء يَ ْنظُ ْرنَ ِمنْ بَ ِعي ٍد" .جماعة الرسل كانت تخدمھم عدة نساء ماليا ً وماديا ً
" َو َكانَتْ أَ ْيضا ً نِ َ
)أي في الطبخ والغسيل وغير ذلك ،انظر اآلية 41؛ مت 55 :27؛ لو .(3 :8
" َم ْريَ ُم ا ْل َم ْج َدلِيﱠةُ" .كانت َمجْ د ََل مدينة صغيرة على شاطئ بحر الجليل ،على بعد ثالثة أميال
شمال بحيرة طبرية.
تبعت مريم )المجدلية( يسوع من الجليل بعد أن حرّرھا من عدة شياطين )انظر لو  .(2 :8لقد
لصقت بھا من دون وجه حق صفة العھر ولكن ليس في العھد الجديد أي دليل على أنھا كانت
أُ ِ
كذلك.
سي" .في مت  56 :27تُدعى "أم يعقوب ويوسف" .وفي مت
وب ال ﱠ
" َم ْريَ ُم أ ُ ﱡم يَ ْعقُ َ
ص ِغي ِر َويُو ِ
 1 :28تُدعى " َمرْ يَ ُم األُ ْخ َرى" .السؤال الحقيقي ھو :من كان زوجھا؟
يل أنه "ابن حلفى" )انظر
في يو  25 :19ربما كانت متزوجة من كلوبا ،ومع ذلك فإن ابنھا يعقوب قِ َ
مت 3 :10؛ مر 18 :3؛ لو .(15 :6
سالُو َمةُ" .كانت ھذه أم يعقوب ويوحنا ،اللذان كانا جزءاً من الحلقة الداخلية من تالميذ يسوع،
" َ
وكانت زوجة زبدي )انظر مت 56 :27؛ مر 40 :15؛ .(2 -1 :16
وفيما يلي التعليقات على تلكم النساء من التفسير على يوحنا :25 :19
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ع أ ُ ﱡمهُ َوأ ُ ْختُ أ ُ ﱢم ِه َم ْريَ ُم َز ْو َجةُ ِكلُوبَا َو َم ْريَ ُم ا ْل َم ْج َدلِيﱠةُ".
سو َ
ب يَ ُ
ت ِع ْن َد َ
" َكانَتْ َواقِفَا ٍ
صلِي ِ
ھناك الكثير من النقاش حول إذا ما كان ھؤالء ھنا ھم أربعة أسماء أم ثالثة.
من المحتمل أن تكون ھذه أربعة أسماء ألن ھناك أختان تحمالن االسم مريم .سالومة ،شقيقة مريم،
يّذكر اس ُمھا في مر  40 :15ومت  .56 :27وإن كان ھذا صحيحاً ،فعندھا يكون يعقوب ويوحنا
ويسوع أبناء الخالة.
ھناك تقليد من القرن الثاني ) (Hegesippusيقول أن كلوبا كان شقيق يوسف .كانت مريم المجدلية
ھي المرأة التي أخرج منھا يسوع سبعة شياطين ،وكانت أول من اختار يسوع أن يظھر لھا بعد
قيامته )انظر 2 -1 :20؛ 18 -11؛ مر 1 :16؛ لو .(10 -1 :24
 .30 -29 :22كان يسوع يعرف من ذاك ولماذا جاء )يو  .(7 -1 :15لقد كان لديه السلطة )مت
 (28ليعين أتباعه في مكان أُعطي له من قِبل اآلب )أمكنة الشرف على رأس المائدة(.
ش َر" .الوقت بالضبط،
س َرائِي َل اال ْثنَ ْي َع َ
سبَاطَ إِ ْ
س ﱠي تَ ِدينُونَ أَ ْ
َ " 30 :22وت َْجلِ ُ
سوا َعلَى َك َرا ِ
ً
والھدف ،والناس الذين سيحكمون ال نعرف شيئا عنھم بالتأكيد )مت 28 :19؛  2تيم 12 -11 :2؛
رؤ  .(21 :3ھذه العبارة تربط بالتأكيد إسرائيل العھد القديم وكنيسة العھد الجديد في عناق ال يمكن
فصله.
موضوع خاص :الحكم في ملكوت ﷲ
فكرة الحكم مع المسيح ھو جزء من فئة الھوتية أكبر تُدعى "ملكوت ﷲ" .ھذه متأتية من مفھوم
العھد القديم عن ﷲ على أنه الملك الحقيقي على إسرائيل ) 1صم  .(7 :8لقد حكم رمزيا ً ) 1صم :8
7؛  (19 -17 :10من خالل سليل من سبط يھوذا )تك  (10 :49وعائلة يسى ) 2صم .(7
يسوع ھو التحقيق الموعود لنبوءات العھد القديم المتعلقة بالمسيا .لقد دشن ملكوت ﷲ في تجسده في
بيت لحم .والملكوت صار المحور األساسي في تعليم وكرازة يسوع .لقد جاء الملكوت بشكل كامل
به )مت 7 :10؛ 12 :11؛ 28 :12؛ مر 15 :1؛ لو 11 ،9 :10؛ 20 :11؛ 16 :16؛ -20 :17
.(21
ولكن الملكوت كان أيضا ً مستقبليا ً )أخرويا ً( .لقد كان حاضراً ولكن لم يُكمل )مت 10 :6؛ 11 :8؛
28 :16؛ 29 :26؛ لو 27 :9؛ 2 :11؛  .(18 ،16 :22لقد جاء يسوع في المرة األولى كعبد متألم
)أش (53 -13 :52؛ متواضعا ً )زك  ،(9 :9ولكنه سيرجع كملك الملوك )مت 2 :2؛ -11 :27
 .(14فكرة "الملك" ھي بالتأكيد جزء من الھوت ھذا "الملكوت" .لقد منح ﷲ الملكوت ألتباع يسوع
)لو .(32 :12
فكرة الملك مع المسيح لھا عدة جوانب وأسئلة تتعلق بھا.
 -1ھل المقاطع التي تؤكد أن ﷲ قد منح المؤمنين "الملكوت" من خالل المسيح تشير إلى "الملك"؟
)مت 10 ،3 :5؛ لو (32 :12؟
 -2ھل كلمات يسوع التي وجھھا إلى التالميذ األصليين في سياق يھودي في القرن األول تشير إلى
كل المؤمنين )مت 28 :19؛ لو (30 -28 :22؟
 -3ھل تأكيد بولس على الملك في ھذه الحياة يتغاير اآلن مع النصوص الواردة أعاله أم تتممھا )رو
17 :5؛  1كور (8 :4؟
 -4ما العالقة بين المعاناة والملك )رو 17 :8؛  2تيم 12 -11 :2؛  1بط 13 :4؛ رؤ (9 :1؟
 -5الموضوع المطروح المتواتر في سفر الرؤيا ھو مشاركة ملك المسيح الممجد ،ولكن ھل ھذا
الملك
أ .أرضي10 :5 ،
ب .ألفي6 ،5 :20 ،
ج .أبدي26 :2 ،؛ 21 :3؛  5 :22ودا 27 ،18 ،14 :7
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31
ْ
ْ
ُ
ُ
ﱠ
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َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ان ھُ َوذا الش ْيط ُ
ان ِس ْم َع ُ
ال الرﱠبﱡ ِ » :س ْم َع ُ
ان طلبَك ْم لِ َك ْي يُغَرْ بِلك ْم َكال ِحنط ِة! َول ِكنﱢي طلبْت ِم ْن
" َوقَ َ
33
أَجْ لِكَ لِ َك ْي الَ يَ ْفنَى إِي َمانُكَ َ .وأَ ْنتَ َمتَى َر َجعْتَ ثَب ْ
ال لَهُ» :يَا َربﱡ إِنﱢي ُم ْستَ ِع ﱞد أَ ْن
ﱢت إِ ْخ َوتَكَ « .فَقَ َ
34
ال» :أَقُو ُل لَكَ يَا ب ْ
صي ُح الدﱢي ُ
ك ْاليَوْ َم قَب َْل
ت« .فَقَ َ
ُطرُسُ الَ يَ ِ
ض َي َم َعكَ َحتﱠى إِلَى السﱢجْ ِن َوإِلَى ْال َموْ ِ
أَ ْم ِ
أَ ْن تُ ْن ِك َر ثَالَ َ
ْرفُنِي«".
ث َمرﱠا ٍ
ت أَنﱠكَ تَع ِ
س ْم َعانُ " .ذكر اسم الشخص مرتين كان طريقة تُستخدم في التوبيخ بلطف
س ْم َعانُ ِ ،
ِ " 31 :22
)46 :6؛ 41 :10؛ 31 :22؛ أع 4 :9؛ 7 :22؛ .(14 :26
ً
الحظوا كيف يناديه يسوع سمعان وليس بطرس )صخر( .سوف لن يكون أبدا كصخرة في
بضعة الساعات القليلة اآلتية.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

المشتركة

:

البولسية

:

ش ْيطَانُ طَلَبَ ُك ْم لِ َك ْي يُ َغ ْربِلَ ُك ْم َكا ْل ِح ْنطَ ِة"
"ھ َُو َذا ال ﱠ
ش ْيطَانَ قَ ْد َ
طلَبَ ُك ْم ِل َك ْي يُ َغ ْربِلَ ُك ْم َك َما يُ َغ ْربَ ُل ا ْلقَ ْم ُح"
"ھَا إِنﱠ ال ﱠ
ب أنْ يُ َغربِلَ ُكم ِمثلَما يُ َغربِ ُل ال ّزا ِر ُع
ھو الشﱠيطانُ يَطلُ ُ
"ھا َ
مح"
القَ َ
َ
َ
كالح ْنطة"
ھوذا الشﱠيطانُ قد ط َ
حاح أنْ يُ َغ ْربِلَكم ِ
" َ
لب في إِ ْل ٍ

ضمير المخاطب ھنا ھو في حالة الجمع .وھذا يعني أن الحديث ھو عن كل التالميذ .يبدو ھذا مثل
أي 12 :1؛  .6 :2يجب على إبليس أن يطلب إذن ﷲ قبل أن يتصرف .ونالحظ استخدام صيغة
الفعل )) (exaiteōصيغة تمنّي في األسلوب الخبري( كما الحال في البردية) .كتاب
 ،Vocabulary of the Greek Testamentللكاتبين  Moultonو  ،Milliganص.(221 ،
الغربلة كانت عملية ) (1ھز الحنطة من خالل منخل إلزالة التراب والحصى الصغيرة والشوائب
األخرى قبل إعدادھا لألكل أو ) (2فصل الحنطة عن القش بالتذرية .إنھا استعارية ھنا تدل على
وقت االختبار/الفرز.
" 32 :22ل ِكنﱢي طَلَ ْبتُ ِمنْ أَ ْجلِكَ" .يأتي الضمير ) (egōأوالً بمعنى "أنا نفسي" .لقد صلى
يسوع بشكل خاص من أجل بطرس .صلى يسوع من أجل تالميذه آنذاك واآلن في يو  .17يسوع
يستمر في الصالة من أجل جميع المؤمنين )عب 25 :7؛ 24 :9؛  1يو  .(1 :2ھذا الفعل نفسه
يُستخدم في  36 :21ألجل أن يصلي التالميذ ويحترسوا/يحترزوا.
ي الَ يَ ْفنَى إِي َمانُكَ " .ھذه فكرة رزينة )انظر الموضوع الخاص على  .(46 :6سينكر
◙ "لِ َك ْ
بطرس أي معرفة له بيسوع لثالث مرات ،مع حلف وسُباب .ولكن بطرس يتوب ويعيد تأسيس
عالقته باإليمان )أما يھوذا فال يصنعھا ھكذا( .إن كان القائد القوي لجماعة الرسل عرضة ھكذا
لھجمات إبليس ولإلخفاق ،أفال يقع بقية أتباع يسوع في ذلك )في الماضي والحاضر(؟
◙ " َمتَى َر َج ْعتَ ثَبﱢتْ إِ ْخ َوتَكَ" .حتى وسط التجربة ،يسوع يق ّوي بطرس بھذا القول .أعتقد أن
يوحنا  21ھو إعادة رسمية لبطرس إلى مركزه السابق كقائد لجماعة الرسل بعد نكرانه ليسوع .من
المدھش أنه سيكون ھو من يكرز أول عظة مسيحية في يوم الخمسين في أعمال .2
 .33 :22تُظھر ھذه اآلية بوضوح صراع اإلرادة .لقد كان بطرس يريد حقا ً أن يتبع الرب
ويخدمه ،ولكنه كان ھناك صراعا ً فظيعا ً في قلب البشرية الساقطة )أف  .(19 -10 :6إن الذات،
والمصلحة الشخصية ،والتحفظ الذاتي يصبحون مسائل جوھرية أساسية )رو  .(7بطرس كان
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مستعداً ألن يمت عن المسيح لدى اعتقاله في بستان جثسيماني ،ولكن لم يكن كذلك عند النار الموقدة
في الخارج في بيت رئيس الكھنة )مت 41 :26؛ مر .(38 :14
يح الدﱢيكُ" .وقت صياح الديك )قبل الساعة الثالثة فجراً( وعدد الصيحات )مر
ص ُ
" 34 :22الَ يَ ِ
 (30 :14ھي أمثلة عن المعرفة الفائقة الطبيعة عند يسوع.
ماض وصل إلى
ك تَ ْع ِرفُنِي" .الفعل "يعرف" ھو مصدر تام مبني للمعلوم يشير إلى عمل
◙ "أَنﱠ َ
ٍ
حالة مستقرة من الكينونة .داللة المعنى العبرية للفعل "يعرف" ليس معرفة الحقائق عن شخص ،بل
عالقة شخصية حميمة )تك 1 :4؛ إر  .(5 :1تأكد لبطرس أنه لم تكن لديه أبداً عالقة شخصية مع
يسوع.
فاندايك -البستاني38 -35 :22 :
35
س َوالَ ِم ْز َو ٍد َوالَ أَحْ ِذيَ ٍة ھَلْ أَ ْع َوزَ ُك ْم َش ْي ٌء؟« فَقَالُوا» :الَ«.
" ثُ ﱠم قَ َ
ال لَھُ ْمِ » :حينَ أَرْ َس ْلتُ ُك ْم بِالَ ِكي ٍ
36
ْس لَهُ فَ ْليَبِ ْع ثَوْ بَهُ َويَ ْشت َِر َسيْفا ً.
ال لَھُ ْم» :لَ ِك ِن اآلنَ َم ْن لَهُ ِكيسٌ فَ ْليَأْ ُخ ْذهُ َو ِم ْز َو ٌد َك َذلِكَ َ .و َم ْن لَي َ
فَقَ َ
37
ص َي َم َع أَثَ َم ٍة .ألَ ﱠن َما ھُ َو ِم ْن ِجھَتِي لَهُ
ي أَيْضا ً ھَ َذا ْال َم ْكتُوبُ َ :وأُحْ ِ
ألَنﱢي أَقُو ُل لَ ُك ْم إِنﱠهُ يَ ْنبَ ِغي أَ ْن يَتِ ﱠم فِ ﱠ
38
ال لَھُ ْم» :يَ ْكفِي!«".
ان« .فَقَ َ
ا ْنقِ َ
ضا ٌء« .فَقَالُوا» :يَا َربﱡ ھُ َو َذا ھُنَا َس ْيفَ ِ
س َوالَ ِم ْز َو ٍد َوالَ أَ ْح ِذيَ ٍة" .اإلشارة ھنا على رحالت الرسالة
ِ " 35 :22حينَ أَ ْر َ
س ْلتُ ُك ْم بِالَ ِكي ٍ
الكرازية التي كلّفھم بھا يسوع لالثني عشر والسبعين )3 :9؛  .(4 :10ھذا يذكرنا بوقت خدمة كانوا
مضطرين فيه لالتكال كليا ً على ﷲ ألجل المعيشة والحماية والتدبير.
َي ٌء؟" .ھذا السؤال يتوقع جوابا ً بالنفي.
◙ " َھ ْل أَ ْع َو َز ُك ْم ش ْ
س ْيفًا" .من الواضح أن بطرس أخذ ھذا القول
س لَهُ فَ ْليَبِ ْع ثَ ْوبَهُ َويَ ْ
شتَ ِر َ
َ " 36 :22و َمنْ لَ ْي َ
حرفيا ً كما الحال مع بقية التالميذ )اآلية  .(38وھذا على األرجح خلفية قطع بطرس ألذن عبد رئيس
الكھنة .ال أعتقد أن يسوع كان يتكلم حرفياً ،ولكن مجازيا ً عن الصراع الوشيك.
ھناك مفارقة بين التدبير اإللھي واالستعدادات البشرية .كالھما مطلوبان .إنه جزء من
عالقة عھد اإليمان مع ﷲ .المؤمنون ال يباركون أو يكونون فعالين بسبب محاوالتھم وجھودھم التي
يبذلونھا ،بل إنھم مباركين ألنھم يقدمون أنفسھم مجانا ً وبكل حرية للمھمات الروحية التي عينھا ﷲ
لھم.
ھذه اآلية ،والتي تحتوي على ثالثة أفعال أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم ،تُظھر أنه ال
يجب أخذ كل الوصايا واألوامر بشكل حرفي .اللغة البشرية فيھا عالقة معقدة ترتبط بخلفيات
تاريخية معينة وسياقات أدبية .جزء من صورة ﷲ في اإلنسان ھو ملكاتنا اللغوية.
ُوب" .تشير ھذه إلى نبوءة العھد القديم )التي
ضا ھ َذا ا ْل َم ْكت ُ
" 37 :22إِنﱠهُ يَ ْنبَ ِغي أَنْ يَتِ ﱠم فِ ﱠي أَ ْي ً
ھي ھنا أش  .(12 :53الفعل "مكتوب" ھو اسم فاعل تام مبني للمجھول ،وھو عبارة اصطالحية
تشير إلى كتابات العھد القديم الموحى بھا .حياة يسوع وتعاليمه وأعماله كانت لھا مضامين العھد
القديم النبوية.
ً
ُكتاب العھد القديم والعھد الجديد كانوا يعتقدون أن ﷲ كان متشابكا بشكل مباشر ولصيق
وقوي مع مخلوقاته .إنه يعلن نفسه للبشرية من خالل الكتابات المقدسة.
أحد الطرق القوية ليثبت فيھا ﷲ صحة وموثوقية إعالنه )الكتاب المقدس( ھو النبوءة
النبوية .نبوءات كثيرة من العھد القديم لھا تحقيق رمزي )بعضھا يصيب إسرائيل أو قادتھا وبعضھا
حدث فيما بعد في حياة يسوع ،مز 22؛ ھو  (1 :11ونبوءات أخرى كمثل ھذه لھا أحداث تاريخية
مدونة وھي خاصة بالمسيا لوحده )أش 53؛ ميخا .(2 :5
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ما من "سفر مقدس" آخر في أديان العالم فيه نبوءة نبوية .إنه يُظھر بشكل واضح الطبيعة
الفائقة للكتاب المقدس وسيطرة ﷲ على التاريخ ومعرفته به.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

"ألَنﱠ
"ألَنﱠ

ضا ٌء"
َما ھ َُو ِمنْ ِج َھتِي لَهُ ا ْنقِ َ
َص بِي لَ َھا إِ ْت َما ٌم"
ُك ﱠل نُبُو َء ٍة ت َْخت ﱡ

المشتركة
" :ما جا َء عنﱢي ال بُ ﱠد أنْ يَتِ ﱠم"
آخ ٌذ في التﱠمام"
البولسية
ﱡ
" :ھا إِنﱠ ما يَ
ختص بي ِ
ھذا يمكن أن يشير إلى ) (1الكتابات المقدسة النبوية عن المسيا أو ) (2عمل يسوع خالل
حياته في تحقيق إرادة ﷲ ومخططه الفدائي ،الذي على وشك أن يُنجز .لقد أتت ساعتهCharles .
 ، B. Williamsفي كتابه ،People The New Testament In the Language of the
يقول" :نعم ذلك القول عني قد جاء تحقيقه" ،وھذا ما يجعل اآلية  37موازاة عبرية مرادفة
بالمفردات.
ي َم َع أَثَ َم ٍة" .ھذا اقتباس من نشيد العبد في أش  .(12 :53) 12 :53 -13 :52إنھا
◙ "أ ُ ْح ِ
ص َ
النبوءة األكثر تحقيقا ً في العھد القديم التي تشير إلى رفض المسيا وموته الالحق .المسيا سوف يتألم
)تك .(15 :3
" 38 :22يَ ْكفِي" .تشير ھذه إما إلى حقيقة ) (1ليس ھناك سيوف كافية أو ) (2يكفي كالما ً على
ھذا النحو.
يفترض كل من  ،A. T. Robertsonفي كتابه ) (Word Picturesو Joseph A.
 ،Fitzmyerفي كتابه ) ،Anchor Bibleالمجلد 28أ( أن يسوع يتكلم استعاريا ً وأن الرسل أخذوا
كالمه حرفيا ً .بما أن يسوع ال يستطيع أن ينقل إليھم فكره تماما ً بسبب نظرتھم العالمية وذھنيتھم
الدنيوية ،فإنه ينھي النقاش .إنھم يأخذون ھذه المقاربة ألنھا تبدو مختلفة عن طبيعة يسوع إذ أنه ال
يمكن أن يكون مشجّعا ً لشراء سيوف ألجل معارك مادية بين تالميذه ومجموعة كبيرة من الجنود.
يقول  ،F. F. Bruceفي كتابه  ،Questions and Answersأن:
"يتكلم ربنا ھنا بطريقة ساخرة حزينة معنية :بما أن ابن اإلنسان
على وشك أن يُحصى مع األثمة والفُجّار )ولتحديد أكثر ،مع قطاع
الطرق اللصوص كمثل ذينك االثنين اللذين صُلبا معه( ،فلماذا ال
يمتشق أتباعه سيوفا ً وأيضا ً يحملون بقية المواد الذي كانوا قد منعوا
سابقا ً من أن يأخذوھا معھم؟ إذ فھموھن حرفياً ،فإن التالميذ كشفوا
أن لديھم سيفين .ولكن يسوع ،وإذ أدرك أنھم لم يفھموا ،صرف
النظر عن الحديث في ھذه المسألة ،قائالً" :كفى" .أي "كفاكم حديثا ً
على ھذا النحو" .بالتأكيد ھو لم يرغب أن يستخدموا سيوفا ً للدفاع
عنه )كما توضح التتمة( ،وكما وأن السيفان ما كانا مالئمان أو
وافيان للدفاع عن أنفسھم" )الصفحة .(63
ھذا ھو بشكل أساسي الفھم الموجود في كتاب  ،Hard Sayings of the Bibleص.
.487 -486
فاندايك -البستاني46 -39 :22 :
39
ال لَھُ ْم:
ان قَ َ
ص َ
ون َوتَبِ َعهُ أَيْضا ً تَالَ ِمي ُذهَُ .ولَ ﱠما َ
" َوخَ َر َج َو َم َ
ار إِلَى ْال َم َك ِ
ضى َك ْال َعا َد ِة إِلَى َجبَ ِل ال ﱠز ْيتُ ِ
41
صلﱠى
ص َل َع ْنھُ ْم نَحْ َو َر ْميَ ِة َح َج ٍر َو َجثَا َعلَى ُر ْكبَتَ ْي ِه َو َ
صلﱡوا لِ َك ْي الَ تَ ْد ُخلُوا فِي تَجْ ِربَ ٍة«َ .وٱ ْنفَ َ
» َ
43
42
ْ
سَ .ولَ ِك ْن لِتَ ُك ْن الَ إِ َرا َدتِي بَلْ إِ َرا َدتُكَ «َ .وظَھَ َر لَهُ
قَائِالً» :يَا أَبَتَاهُ إِ ْن ِش ْئتَ أَ ْن تُ ِجيزَ َعنﱢي ھَ ِذ ِه ْال َكأ َ
44
َمالَ ٌ
َازلَ ٍة
ص َ
اج ٍة َو َ
ُصلﱢي بِأ َ َش ﱢد لَ َج َ
ك ِمنَ ال ﱠس َما ِء يُقَ ﱢوي ِهَ .وإِ ْذ َكانَ فِي ِجھَا ٍد َكانَ ي َ
ار ع ََرقُهُ َكقَطَ َرا ِ
ت د ٍَم ن ِ
40

438

46
ال لَھُ ْم» :لِ َما َذا
ض45 .ثُ ﱠم قَا َم ِمنَ ال ﱠ
صالَ ِة َو َجا َء إِلَى تَالَ ِمي ِذ ِه فَ َو َج َدھُ ْم نِيَاما ً ِمنَ ْالح ُْز ِن .فَقَ َ
َعلَى األَرْ ِ
صلﱡوا لِئَالﱠ تَ ْد ُخلُوا فِي تَجْ ِربَ ٍة«".
أَ ْنتُ ْم نِيَا ٌم؟ قُو ُموا َو َ

ن" .من الواضح أن يسوع كان يستخدم ھذا المكان غالبا ً
َ " 39 :22كا ْل َعا َد ِة إِلَى َجبَ ِل ال ﱠز ْيتُو ِ
ألجل الصالة .ھناك أيضا ً إمكانية أن يكون ھذا المكان ھو مكان تخييمه بينما كان في أورشليم.
جبل الزيتون في الواقع ھو حي ٌد إلى الشرق من أورشليم طوله حوالي  5 ،2ميالً .يبلغ
ارتفاعه حوالي  400 -300متر أعلى من المدينة .وھذا ما يجعله مكانا ً جميالً لتلقي نظرة منه على
المدينة المقدسة والھيكل .من الواضح أن يسوع كان يخيّم ھناك عندما كان في أورشليم ).(37 :21
ن" .ال يذكر لوقا أبداً بستان جثسيماني كما يفعل مرقس ):14
" 40 :22لَ ﱠما َ
صا َر إِلَى ا ْل َم َكا ِ
 (32ومتى ).(36 :26

صلﱡوا لِ َك ْي الَ تَد ُ
"صلﱡوا" ھي فعل أمر حاضر متوسط )مجھول
ْخلُوا فِي ت َْج ِربَ ٍة" .كلمة َ
◙" َ
الصيغة معلوم المعنى( ،ما يشير إلى أمر مستمر دائم .يسوع واجه ساعة محنته من خالل عالقته
المطردة المتواصلة مع اآلب في الصالة .ولوقا ،من بين كل األناجيل ،يركز على حياة الصالة عند
يسوع.
الكلمة "تجربة" ھي صيغة االسم من الفعل ) .(peirazōانظر الموضوع الخاص على :4
.2
 .41 :22جاء يسوع إلى جثسيماني مع جميع رسله )ما عدا يھوذا( لكي يصلّوا من الواضح أنه
ترك المجموعة األكبر وأيضا ً الحلقة الداخلية من التالميذ ،بطرس ويعقوب ويوحنا ثم تركھم
ومضى إلى مبعدة وبدأ يصلّي )أمر ماضي متصل مبني للمتوسط ]مجھول الصيغة معلوم المعنى[
خبري( ،ما يشير إلى بداية عمل في الماضي أو تكرار عمل )مت .(44 ،42 ،39 :26
"جثَا" .متى ومرقس يقوالن أن يسوع خَ ﱠر َعلَى َوجْ ِھ ِه )مت 39 :26؛ مر  .(35 :14ويقول
◙ َ
لوقا أن يسوع َجثَا َعلَى ُر ْكبَتَ ْي ِه.
الوضعية العادية للمصلّي اليھودي كانت أن يقف وعيناه ويداه مرفوعتان إلى السماء .ھذه
الخبرة لم تكن عادية بأي معنى.
 " 42 :22يَا أَبَتَاهُ" .انظر الموضوع الخاص أدناه.
موضوع خاص :اآلب
يقدم العھد القديم االستعارة العائلية الحميمة المتعلقة با كآب:
 -1شعب إسرائيل غالبا ً ما يُوصف على أنه "ابن" الرب )ھو 1 :11؛ مل (17 :3
 -2وحتى في وقت أبكر من ذلك في تثنية نجد استخدام تشبيه ﷲ كآب )31 :1؛ (6 :32
 -3في تث  32يُدعى إسرائيل "أوالده" وﷲ يُدعى "أباكم".
 -4ھذا التشبيه نجده في مز  13 :103وتطور في مز ) 8 :68أبو اليتامى(
 -5لقد كان مألوفا ً وشائعا ً عند األنبياء )أش 2 :1؛ 8 :63؛ إسرائيل كابن ،وﷲ كآب:63 ،
16؛ 8 :64؛ إر 19 ،4 :3؛ .(9 :31
كان يسوع يتكلم اآلرامية ،ما يعني أن األماكن الكثيرة التي تظھر فيھا كلمة "آب" التي من
الكلمة اليونانية ) (Paterتعكس الكلمة اآلرامية )) (Abbaانظر مر  .(36 :14ھذه الكلمة العائلية
"يَا أَبَتَاهُ/بابا" تعكس عالقة يسوع الحميمة مع اآلب؛ إعالنه لھذا ألتباعه يشجّعنا أيضا ً على إقامة
عالقة حميمة مع اآلب .كلمة "آب" كانت تُستخدم بتحفظ وإقالل في العھد القديم لإلشارة إلى الرب،
ولكن يسوع يكثر من استخدامھا في معظم األحيان .إنه إعالن ھام عن عالقة المؤمنين الجديدة مع
ﷲ بالمسيح )انظر مت .(9 :6
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◙ "إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى ،ما يعني ضمنا ً أن مطلب يسوع ممكن .تتكرر ھذه
العبارة في كل األناجيل اإلزائية الثالثة )مت  39 :26ومر .(35 :14

◙ "أَنْ تُ ِج َ
س" .نحن على أرضية مقدسة للغاية ھنا إذ تتصارع طبيعة يسوع
يز َعنﱢي ھ ِذ ِه ا ْل َكأْ َ
البشرية مع إرادة اآلب.
ھذه استعارة من العھد القديم للداللة على مصير المرء )مز 5 :16؛ 5 :23؛ إر 2 :51؛
مت  .(22 :20كانت تُستخدم عادة في حالة حكم إلھي )بمعنى سلبي() ،مز 6 :11؛ 8 :75؛ أش
22 ،17 :51؛ إر 28 -27 ،16 -15 :25؛ 12 :49؛ مرا 21 :4؛ حز 33 -31 :23؛ حب :2
 .(16ھذه العبارة االصطالحية غالبا ً ما تترافق مع السّكر ،والذي ھو استعارة أخرى من العھد
القديم لإلشارة إلى الدينونة )أي 20 :21؛ أش 9 :29؛ 6 :63؛ إر  .(28 -27 ،16 -15 :25يريد
يسوع أن يتفادى ھذا المصير .ليس الخوف خطيئة .لقد واجه يسوع الخوف باإليمان؛ وھكذا ينبغي
أن نفعل نحن أيضا ً.
◙ " َول ِكنْ لِتَ ُكنْ الَ إِ َرا َدتِي بَ ْل إِ َرا َدتُكَ" .في ھذا السياق ناسوت يسوع الحقيقي وإيمانه يظھران
بشكل واضح .رغم أن طبيعته البشرية تصرخ طالبة الخالص واالنعتاق من ھذا المصير ،إال أن
قلبه مصمم على تحقيق مخطط اآلب األبدي في الكفارة البدلية )تك 15 :30؛ أش 53؛ مر :10
45؛ لو 22 :22؛ أع 23 :2؛ 18 :3؛ 28 :4؛ 29 :13؛  2كور 21 :5؛ أف .(13 :3 -11 :2
الفعل "لتكن" ھو أمر حاضر متوسط )مجھول الصيغة معلوم المعنى( .كانت التجربة ھي
تجنب الصليب .لقد كانت ھذه نفسھا تماما ً تجربة إبليس له في البرية في األصحاح ) 4انظر كتاب
 ،The Life and Teaching of Jesus Christمن تأليف  ، James S. Stewartص-39 .
.(46
 .44 -43 :22ھذه اآليات نجدھا في المخطوطة اليونانية القديمة المكتوبة باألحرف الكبيرة
*! ،X،L،K،D،!2،والدلتا .ونجدھا أيضا ً في اقتباسات يوستينوس الشھيد ،وإيريناوس،
وھيبوليتوس ،وأفسافيوس ،وجيروم .ولكنھا محذوفة في المخطوطات ] P69وعلى األرجح[
 T،N،B،A،!1،75و ،Wوأيضا ً محذوفة في المخطوطات التي استخدما إكليمندس اإلسكندري
وأوريجانوس .يؤكد  UBS4حذفھا ويعطيه نسبة تأكيد قوية.
يفترض  ، Bart D. Ehrmanفي كتابه The Orthodox Corruption of
 ،Scriptureص ،194 -187 .أن ھذه اآليات ھي إضافة في بداية القرن الثاني لدحض التعليم
)الغنوسي( عند الكريستولوجيين الذين كانوا ينكرون ناسوت المسيح وآالمه .كان صراع الكنيسة
مع الھرطقات الكريستولوجية ھو السبب الممكن للكثير من التغايرات في المخطوطات الباكرة.
بعض إصدارات الكتاب المقدس ،وكذلك  ،UBS4تضع ھذه اآليات ضمن قوسين ،وبعضھا
اآلخر يضع حاشية تقول "بعض المخطوطات القديمة تحذف اآليتين  43و ."44إن ھذه المعلومات
يتميز بھا إنجيل لوقا.
ن" .وحده لوقا يضيف ھذا التعليق ليفسّر سبب عدم قدرة التالميذ على
" 45 :22نِيَا ًما ِمنَ ا ْل ُح ْز ِ
البقاء مستيقظين.
فاندايك -البستاني53 -47 :22 :
47
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ﱠ
َ
ُ
َ
االثن َْي َعش َر  -يَتقد ُمھُ ْم ف َدنَا ِمن يَسُو َع لِيُقبﱢلهُ.
" َوبَ ْينَ َما ھُ َو يَتَ َكلﱠ ُم إِ َذا َج ْم ٌع َوالﱠ ِذي يُدعَى يَھُوذا  -أ َحد ِ
48
ان؟« 49فَلَ ﱠما َرأَى الﱠ ِذينَ َحوْ لَهُ َما يَ ُك ُ
ال لَهُ يَسُو ُ
ون قَالُوا» :يَا
ع» :يَا يَھُو َذا أَبِقُ ْبلَ ٍة تُ َسلﱢ ُم ا ْبنَ ا ِإل ْن َس
فَقَ َ
ِ
51
50
اب يَسُو ُ
ع
يس ْال َكھَنَ ِة فَقَطَ َع أُ ْذنَهُ ْاليُ ْمنَى .فَأ َ َج َ
ض َر َ
ْف؟« َو َ
ب َو ِ
َربﱡ أَنَضْ ِربُ بِال ﱠسي ِ
اح ٌد ِم ْنھُ ْم َع ْب َد َرئِ ِ
س أُ ْذنَهُ َوأَب َْرأَھَا.
الَ » :د ُعوا إِلَى ھَ َذا!« َولَ َم َ
َوقَ َ
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52
ْ
ْ
ال يَسُو ُ
ُوخ ْال ُم ْقبِلِينَ َعلَ ْي ِهَ » :كأَنﱠهُ َعلَى لِصﱟ خَ َرجْ تُ ْم
ثُ ﱠم قَ َ
ع لِرُؤََ 53سا ِء ال َكھَنَ ِة َوقُ ﱠوا ِد ُج ْن ِد الھَ ْي َك ِل َوال ﱡشي ِ
ص ﱟي! إِ ْذ ُك ْن ُ
يَ .ولَ ِك ﱠن ھَ ِذ ِه َسا َعتُ ُك ْم
بِ ُسي ٍ
ي األَيَا ِد َ
ت َم َع ُك ْم ُك ﱠل يَوْ ٍم فِي ْالھَ ْي َك ِل لَ ْم تَ ُم ﱡدوا َعلَ ﱠ
ُوف َو ِع ِ
ْ
ﱡ
َوس ُْلطَ ُ
ان الظل َم ِة«".

"ج ْم ٌع" .غالبا ً ما يذكر لوقا الجمع من الناس الذين تبعوا يسوع لكي يسمعوا تعاليمه
َ 47 :22
ويشاھدوا معجزاته.
إنه ألمر يدعو للسخرية أن ھؤالء ھم اآلن أعداء في ھذه اآلية وفي  ،4 :23ولكن في :23
) 48عند الصليب( ھذا الجمع الذي جاء ليتفرج ،نجده يحزن ويتفرق.
ع لِيُقَبﱢلَهُ" .كانت ھذه التحية التقليدية للتلميذ نحو الراب ّي الذي يتبعه )معلّمه(
سو َ
◙ "فَ َدنَا ِمنْ يَ ُ
)مر  .(45 :14إنھا داللة على المحبة )اآلية  ،(48ولكنھا ھنا كانت طريقة متفق عليھا ليدل على
يسوع فيستطيعون القبض عليه )مر 44 :14؛ مت .(49 :26
س(.
 .50 :22يوحنا  10 :18يسمي التلميذ )بطرس( ويذكر اسم عبد رئيس الكھنة ) َم ْل ُخ َ
51 :22
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

" َدعُوا إِلَى ھ َذا"
"قِفُوا ِع ْن َد َھ َذا ا ْل َح ﱢد"

المشتركة
البولسية

:
:

"كفى .ال تزيدوا"
"قِفُوا ِع ْن َد َھ َذا ا ْل َح ﱢد"

معان محتملة.
ھذا أمر حاضر مبني للمعلوم .لھذا ثالثة
ٍ
إن كان يخاطب التالميذ ،فإنه يقصد القول "دعوا ھذا يحدث لي"
-1
إن كان يخاطب الجمع ،فإن ھذا يعني "قِفُوا ِع ْن َد ھَ َذا ْال َحدﱢ"
-2
أن يربط يسوع ھذه العبارة بشفائه ألذن العبد المتألم ،بمعنى "كفى عنفا ً".
-3
س أ ُ ْذنَهُ َوأَ ْب َرأَھَا" .يذكر متى ومرقس ويوحنا جميعا ً أن بطرس قطع أذن عبد رئيس
◙ " َولَ َم َ
الكھنة .لوقا وحده يدون الشفاء .ليس واضحا ً بشكل مؤكد إذا ما كان يسوع ) (1أوقف النزيف أو
) (2أعاد األذن .لوقا الطبيب مھتم بھذا األمر.
أتساءل إذا ما كان َم ْل ُخس قد صار مؤمنا ً .ال بد أن تلك اللحظة كانت درامية مؤثرة جداً
بالنسبة إلى جميع أولئك الرجال الذين أُرسلوا للقبض على يسوع.
سا ِء ا ْل َك َھنَ ِة" .سبب استخدام الجمع ھنا ھو أنه ،وبسبب احتالل الرومان
ُ " 52 :22ر َؤ َ
ً
ً
لفلسطين ،كان منصب رئيس الكھنة سياسيا محضا تشتريه عائلة .إنه ألمر مشكوك به أن يأتي
رئيس الكھنة بنفسه إلى البستان ،بل على األرجح أن من جاء ھم ممثلين عنه من المجمع )الشيوخ(.
ي" .الجنود الرومان ھم الذين يحملون السيوف وشرطة الھيكل )الخفر ،انظر
◙ "بِ ُ
سيُ ٍ
وف َو ِع ِ
ص ﱟ
التعليق على اآلية  (4كانوا يحملون عصي.
 .53 :22ھذه اآلية موجھة إلى ُج ْن ِد ْالھَ ْي َك ِل والممثلين عن المجمع .إنه سؤال ثاقب واتھام قوي.
بما أن يسوع كانت له "ساعته" النبوية )أداة التعريف ،انظر مت 45 :26؛ مر ،35 :14
ان ﱡ
 ،(41كذلك كان أيضا ً لتلك القوى وبيادق الشر )س ُْلطَ ُ
الظ ْل َم ِة( .القبض على يسوع ،ومحاكماته،
وموته ،وقيامته كانت جميعھا جزءاً من مخطط ﷲ للفداء.
فاندايك -البستاني62 -54 :22 :
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54
يس ْال َكھَنَ ِةَ .وأَ ﱠما ب ْ
ُطرُسُ فَتَبِ َعهُ ِم ْن بَ ِعي ٍدَ 55 .ولَ ﱠما أَضْ َر ُموا نَاراً
ت َرئِ
" فَأَخَ ُذوهُ َو َساقُوهُ َوأَدْخَ لُوهُ إِلَى بَ ْي ِ
ِ
سب ْ
ت في ِه َوقَالَ ْ
ار فَتَفَ ﱠر َس ْ
ت:
ُطرُسُ بَ ْينَھُ ْم56 .فَ َرأَ ْتهُ َج
اريَةٌ َ
ار َو َجلَسُوا َمعا ً َجلَ َ
جالِسا ً ِع ْن َد النﱠ ِ
ِ
فِي َو َس ِط ال ﱠد ِ
58
57
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ً
» َوھَ َذا َكانَ َم َعهُ« .فَأن َك َرهُ قَائِال» :لَس ُ
الَ » :وأنتَ
ْت أ ْع ِرفهُ يَا ْ
يل َرآهُ آخَ ُر َوقَ َ
ام َرأةُ!« َوبَ ْع َد قَلِ ٍ
59
ِم ْنھُ ْم!« فَقَا َل ب ْ
ْ
َ
ﱠ
ً
ان لَس ُ
ُطرُسُ » :يَا إِ ْن َس ُ
اح َد ٍة أك َد آ َخ ُر قَائِال» :بِال َح ﱢ
ق
ْت أَنَا!« َولَ ﱠما َم َ
ضى نَحْ ُو َسا َع ٍة َو ِ
60
ال ب ْ
ان لَس ُ
ْت أَ ْع ِر ُ
ُطرُسُ » :يَا إِ ْن َس ُ
ف َما تَقُو ُل«َ .وفِي
إِ ﱠن ھَ َذا أَيْضا ً َكانَ َم َعهُ ألَنﱠهُ َجلِيلِ ﱞي أَيْضا ً« .فَقَ َ
ُس فَتَ َذ ﱠك َر ب ْ
ك61 .فَ ْالتَفَتَ الرﱠبﱡ َونَظَ َر إِلَى ب ْ
اح الدﱢي ُ
ُطرُسُ َكالَ َم الرﱠبﱢ َك ْيفَ
ُطر َ
ص َ
ال بَ ْينَ َما ھُ َو يَتَ َكل ﱠ ُم َ
ْال َح ِ
62
ت« .فَخَ َر َج ب ْ
ك تُ ْن ِك ُرنِي ثَالَ َ
صي َح الدﱢي ُ
ج َوبَ َكى بُ َكا ًء
ُطرُسُ إِلَى
ث َمرﱠا ٍ
قَ َ
ال لَهُ» :إِنﱠكَ قَب َْل أَ ْن يَ ِ
ِ
خَار ٍ
ً
ُم ّرا".

س ا ْل َك َھنَ ِة" .ربما كان حنّان وقيافا
" 54 :22فَأ َ َخ ُذوهُ َو َ
ساقُوهُ َوأَد َْخلُوهُ إِلَى بَ ْي ِ
ت َرئِي ِ
يسكنان في بيت واحد كبير )انظر مت 58 -57 :26؛ يو  .(24 ،15 ،13 :18ترتيب المحاكمات
يبدو أنه كان كما يلي ) (1أمام حنّان؛ ) (2أمام قيافا؛ ) (3أمام المجمع بأسره؛ ) (4أمام بيالطس؛
) (5أمام ھيرودس؛ و) (6من جديد أمام بيالطس.

◙ " َوأَ ﱠما بُ ْ
س فَتَبِ َعهُ ِمنْ بَ ِعي ٍد" .القبض على يسوع في جثسيماني جعل معظم التالميذ
ط ُر ُ
يھربون خوفا ً من االعتقال.
ولكن يوحنا ربما كان يعرف بعض الناس في عائلة رئيس الكھنة ،إذ من الواضح أنه كان
حاضراً أثناء المحاكمات أمام قادة اليھود .بطرس ،أيضاً ،لم يترك يسوع كلياً ،بل تبعه على مبعدة.
لم يستطع أن يبقى مع يسوع ،ولكن لم يستطع أن يتركه أيضا ً )مت 58 :26؛ مر .(54 :14
ض َر ُموا نَا ًرا" .يبدو أن ھذه تشير إلى ) (1جند الھيكل أو ) (2خدام رئيس الكھنة.
" 55 :22أَ ْ
"جا ِريَةٌ" .ھناك تنوع شديد بين األناجيل حول من وجه له التھم ومتى .من الواضح أن
َ 56 :22
عديدين حول النار عرفوه وارتابوا فيه.
ع ِرفُهُ" .المفتاح التفسيري إلى ھذه العبارة ليس الفعل ،بل داللة المعنى العبري
ستُ أَ ْ
" 57 :22لَ ْ
لكلمة "يعرف" .بطرس ينكر أي عالقة شخصية مع يسوع الناصري.
 .58 :22ينكر بطرس ھنا أنه كان واحداً من جماعة تالميذ يسوع.
ضا" .تشير ھذه إلى لھجة بطرس.
" 59 :22بِا ْل َح ﱢ
ضا َكانَ َم َعهُ ،ألَنﱠهُ َج ِليلِ ﱞي أَ ْي ً
ق إِنﱠ ھ َذا أَ ْي ً
لفظ األحرف ْ
الحلقية في اللغة اآلرامية كان مختلفا ً بين أورشليم والجليل .ينكر بطرس حتى لھجته.

" 61 :22ا ْلتَفَتَ ال ﱠر ﱡب َونَظَ َر إِلَى بُ ْ
س" .لم يفعل ذلك يسوع غاضباً ،بل في أسى وحنو.
ط ُر َ
ربما كان يسوع يُنقل في ھذه األثناء من جناح حنّان إلى حجرات قيافا داخل نفس البيت .وھذا حقق
نبوءة يسوع التي وردت في اآلية  .34ھنا تبدأ توبة بطرس المحزنة )اآلية 62؛ مت .(75 :26
فاندايك -البستاني65 -63 :22 :
64
63
ﱠ
ضابِ ِطينَ يَسُو َع َكانُوا يَ ْستَھ ِْزئُونَ بِ ِه َوھُ ْم يَجْ لِ ُدونَهُ َوغَطوْ هُ َو َكانُوا
" َوٱلرﱢ َجا ُل الﱠ ِذينَ َكانُوا َ
65
يرةً َكانُوا يَقُولُونَ
ض َربَكَ ؟« َوأَ ْشيَا َء أُخَ َر َكثِ َ
يَضْ ِربُونَ َوجْ ھَهُ َويَسْأَلُونَهُ قَائِلِين» :تَنَبﱠأْ! َم ْن ھُ َو الﱠ ِذي َ
َعلَ ْي ِه ُم َج ﱢدفِينَ ".
ھ ْم يَ ْجلِدُونَهُ".
ستَ ْھ ِزئُونَ بِ ِه َو ُ
سو َع َكانُوا يَ ْ
ضابِ ِطينَ يَ ُ
" 63 :22ال ﱢر َجا ُل الﱠ ِذينَ َكانُوا َ
ضُرب يسوع على يد الحرس اليھود ،وحرس ھيرودس ،والحرس الروماني .ھذه الضربات
واللطمات كانت تحقيقا ً ألش 2. :53
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 .65 -64 :22ھؤالء الجنود الرومانيون نفثوا عن غضبھم وإحباطھم ضد التھجم والتمرد
المستمر للشعب اليھودي على يسوع .لقد صار موضع سخرية لھم.
فاندايك -البستاني71 -66 :22 :
ُ
"َ 66ولَ ﱠما َكانَ النﱠھَا ُر اجْ تَ َم َع ْ
ﱠ
خَ
ْ
ب :رُؤَ َسا ُء ْال َكھَنَ ِة َو ْال َكتَبَةُ َوأَصْ َع ُدوهُ إِلَى َمجْ َم ِع ِھ ْم 67قَائِلِينَ :
ع
ش
ال
ة
ت َم ْشيَ
ِ
ص ﱢدقُونَ َ 68وإِ ْن َسأ َ ْل ُ
ال لَھُ ْم» :إِ ْن قُ ْل ُ
ت الَ تُ ِجيبُونَنِي َوالَ
ت لَ ُك ْم الَ تُ َ
يح فَقُلْ لَنَا« .فَقَ َ
مس َ
»إِ ْن ُك ْنتَ أَ ْنتَ ْال ِ
70
تُ ْ
طلِقُونَنِيُ 69 .م ْن ُذ اآلنَ يَ ُك ُ
ال ْال َج ِميعُ» :أَفَأ َ ْنتَ اب ُْن ﷲِ؟«
ين قُ ﱠو ِة ﷲِ« .فَقَ َ
انَ 71جالِسا ً ع َْن يَ ِم ِ
ون اب ُْن ا ِإل ْن َس ِ
اجتُنَا بَ ْع ُد إِلَى َشھَا َد ٍة؟ ألَنﱠنَا نَحْ ُن َس ِم ْعنَا ِم ْن
ال لَھُ ْم» :أَ ْنتُ ْم تَقُولُونَ إِنﱢي أَنَا ھُ َو« .فَقَالُواَ » :ما َح َ
فَقَ َ
فَ ِم ِه«".
" 66 :22لَ ﱠما َكانَ النﱠ َھا ُر" .إن كانت محاكمة الليل قد جرت يوم الخميس )نيسان  ،(14فعندھا
يكون ھذا إذاً قد حدث صباح الجمعة )نيسان  .(14يسوع سيُصلب عند الظھيرة )نيسان :23 ،14
 (44ويُدفن قبل بدء يوم السبت عند شفق الغروب )نيسان .(54 :23 ،15
توقيت وترتيب ھذه المحاكمات يختلف من إنجيل إلى آخر .يجب أن نتذكر أن ھذه ليست
تآريخ غربية أو سير ذاتية ،بل ُكرّاسات خالص تستھدف مجموعات معينة من الناس .التنوع ال
يقلّل من شأن الوحي أو موثوقية األحداث نفسھا.
ب" .تم ھذا بناء على طلب المجمع )انظر الموضوع الخاص على
"اجتَ َم َعتْ َم ْ
شيَ َخةُ ال ﱠ
◙ ْ
ش ْع ِ
 (22 :9لكي يعطي شكالً من الشرعية على المحاكمة الليلية غير الشرعية.
موضوع خاص :عدم شرعية المحاكمة الليلية للمجمع ،مت 68 -57 :26
أ -ما كانت تُعقد ليالً جلسات محكمة كبيرة أو فيھا حكم إعدام.
ب -المحاكمة التي فيھا حكم بالموت وتنفيذ العقوبة يجب أال يحدثا في نفس اليوم.
ج -ما من محاكم كانت لتُعقد في يوم عيد أو عشية عيد.
د -ھذا الصباح المعين كان مخصصا ً لتالوة تمائم وصايا وصلوات معينة )انظر تث 8 :6؛
.(18 :11
ھـ -كان ھذا الصباح أيضا ً وقت التقدمات في الھيكل )خر .(15 :23
 " 67 :22إِنْ "" .إِ ْن" األولى في ھذه اآلية ھي جملة شرطية من الفئة األولى .تشير عادة إلى
حقيقية قول ،ولكنھا تُستخدم ھنا على نحو ساخر ،ما يُظھر كيفية تأثير السياق األدبي على الشكل
النحوي .ليس من قواعد محددة صارمة وراسخة .السياق ،السياق ،السياق ،ھو األمر الحاسم.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

يح"
مس َ
"ا ْل ِ
يح"
مس َ
"ا ْل ِ

يح"
المشتركة
مس َ
" :ا ْل ِ
البولسية
يح"
مس َ
" :ا ْل ِ
ھا ھنا مثال جيد عن كلمات آرامية مدونة باليونانية .إنھم يسألون يسوع إذا ما كان ھو
الممسوح الموعود به من ﷲ -المسيّا*.
◙ "قُ ْل لَنَا" .ھذا أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .إنھم يريدون جوابا ً واضحا ً أن "نعم" أو "ال".
* -يقولون له باآلرامية" :إِ ْن ُك ْنتَ أَ ْنتَ المسيﱠا ،فَقُلْ لَنَا")) .فريق الترجمة((.
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◙ "إِنْ "" .إِ ْن" الثانية في ھذه اآلية ھي جملة شرطية من الفئة الثالثة ،ما يعني إمكانية أو احتمال
حدوث عمل أو حدث.
ص ﱢدقُونَ " .لم يكن المجمع يريد معلومات عن يسوع .لقد أرادوا أن يدينوه .تذكروا أن ھذا
◙ "الَ تُ َ
اللقاء كان بعد محاكمتي ليل طويلتين أمام حنّان وقيافا )اآلية  .(54مھما قال يسوع ما كان ليفيد ألن
أذھانھم وقلوبھم كانت قد تقسّت لت ّوھا .لم يكن ھناك أي احتمال لتجاوب إيماني .لقد ارتكبوا الخطيئة
الّتي ال تُغتفر .انظر الموضوع الخاص على .19 :11
ھذه اآلية )وكما اآلية  (68فيھا شكل نحوي من أقوى أشكال النفي في اللغة اليونانية
الشعبية السائدة.
النفي المزدوج(ou + mē) :
-1
ماضي بسيط احتمالي شرطي
-2
" 68 :22إِنْ " .ھذه جملة شرطية أخرى من الفئة الثالثة .كان يسوع قد حاول ،وفي مناسبات
عديدة ،أن يدخل في حوار مع قادة أورشليم ،ولكنھم ما كانوا ليرغبون أو يستطيعون أن يجيبوا على
أسئلته .لقد كان يسوع يعرفھم جيداً.
◙ "الَ" .ھذا نفي مزدوج قوي مع ماضي بسيط احتمالي شرطي ،ما يدل على نفي جازم قاطع.
ن قُ ﱠو ِة ﷲِ" .ھذه جملة غير مكتملة فيھا إشارة
سا ِن َجالِ ً
" 69 :22يَ ُكونُ ا ْبنُ ا ِإل ْن َ
سا عَنْ يَ ِمي ِ
إلى مز  ،1 :110وھي نصّ مسياني بشكل محدد ،يتعلق بـ "النسل" )الحظوا ال التعريف( المعين
من داود المتعلق بالمسيا اآلتي.
ين قُ ﱠو ِة ﷲِ" ھي عبارة فيھا وصف شخصاني تتكلم عن ﷲ كما لو كان إنسانا ً .في
"ع َْن يَ ِم ِ
الحقيقة ﷲ روح وليس له جسد ،ولذلك فال حاجة إلى عرش مادي أو يد )انظر الموضوع الخاص
على  .(51 :1أجاب يسوع على سؤالھم بكلمات نبوية من العھد القديم واضحة ال يمكن عدم فھمھا.
" 70 :22فَقَا َل ا ْل َج ِمي ُع" .الحظوا صيغة الجمع .أولئك الحاضرون تكلموا بصوت واحد.
ﷲ؟" .نعلم من مر  59 -55 :14أن الشھود الكاذبين أخفقوا في اتھاماتھم .في
◙ "أَفَأ َ ْنتَ ا ْبنُ ِ
ھذه اللحظة حاول المجمع أن يجعل يسوع يقع في فخ تجريم نفسه .كان ھذا غير شرعي في
الناموس اليھودي .عبارة "اب ُْن ﷲِ" ،تُستخدم في العھد القديم لإلشارة إلى شعب إسرائيل ،وملك
إسرائيل ،والمسيا .بالتأكيد كان لھا داللة معنى مسياني .انظر الموضوع الخاص على .35 :1
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

"أَ ْنتُ ْم تَقُولُونَ إِنﱢي أَنَا ھ َُو"
"أَ ْنتُ ْم قُ ْلتُ ْم ،إِنﱢي أَنَا ھُو"

المشتركة
البولسية

:
:

"أَ ْنتُ ْم تَقُولُونَ إِنﱢي أَنَا ھ َُو"
"أَ ْنتم تَقولون؛ أَنا ھ َُو"

يؤكد يسوع ،بشكل غير مباشر ،أنه المسيا )انظر مر  .(62 :14لقد كان يعلم أنھم كانوا
سيأخذون ھذا اللقب بطريقة يتھمونه فيھا أمام روما.
ترجمة  Moffatمفيدة جداً ھنا في إدراك المعنى الدقيق لھذه العبارة" .أنتم تقولون ذلك
وليس أنا .ما كنت ألقول ذلك ،ولكن بما أنكم فعلتم ،فال أستطيع أن أنكره" )مت .(64 :26
 ،A. T. Robertsonفي كتابه  ،Word Pictures In the New Testamentالمجلد
 ،2ص ،277 .يقدم تحليالً في محله بأن يسوع يعترف بأنه:
 -1المسيح )المسيا( ،اآلية 67
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ين قُ ﱠو ِة ﷲِ ،اآلية 69
ان َجالِسًا ع َْن يَ ِم ِ
اإل ْن َس ِ
 -2اب ُْن ِ
 -3ابن ﷲ ،اآلية 70
تواز.
كل ھذه العبارات مستخدمة بطريقة
ٍ
 .71 :22تُظھر ھذه اآلية الغرض من استجوابھم له .لقد أرادوه أن يعترف بما كانوا يعتبرونه
تجديفا ً .لقد كانوا يحاولون أن يبرروا مواقفھم وتصرفاتھم.
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
ما معنى القولَ " :دخَ َل ال ﱠش ْيطَ ُ
ان فِي يَھُو َذا"؟
-1
ھل يھوذا مسؤول عن أعماله إذ أنھا مقدرة مسبقا؟ً
-2
ّ
لماذا سلم يھوذا يسوع؟
-3
ما عالقة عشاء الرب بوليمة الفصح؟
-4
-5
لماذا تختلف األناجيل فيما بينھا حول يوم تأسيس عشاء الرب؟
لماذا تختلف روايات اإلنجيل حول نكران بطرس ليسوع؟
-6
لماذا رفض المجمع مسيانية يسوع؟
-7
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لوقا  -األصحاح 23
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
تسليم يسوع إلى
أمام بيالطس وھيرودس
بيالطس
12 -1 :23
25 -1 :23
الحكم على يسوع
الصلب
بالموت
25 -13 :23
43 -26 :23
يسوع على
الموت
الصليب
43 -26 :23
49 -44 :23
موت يسوع
الدفن
56 -50 :23

المشتركة
يسوع عند بـيالطس

البولسية
يسوع أمام بيالطس

5 -1 :23
يسوع عند ھيرودس

7 -1 :23
يسوع أمام ھيرودس

12 -6 :23
الحكم على يسوع
بالموت
25 -13 :23
يسوع على الصليب

12 -8 :23
أمام بيالطس من جديد

43 -26 :23
موت يسوع
49 -44 :23
دفن يسوع
56 -50 :23

49 -44 :23
دفن يسوع
56 -50 :23

25 -13 :23
إلى جبل المحرقة
32 -26 :23
على الجبل
38 -33 :23
توبة اللص
43 -39 :23
موت يسوع
49 -44 :23
دفن المخلص
56 -50 :23

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني5 -1 :23 :
2
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
س َوٱ ْبتَدَأوا يَشتَكونَ َعل ْي ِه قائِلِينَ » :إِننَا َو َج ْدنَا ھَذا يُف ِس ُد
"1فَقَا َم ُكلﱡ ُج ْمھ
ُور ِھ ْم َو َجا ُءوا بِ ِه إِلى بِيالَط َ
ِ
ْص َر قَائِالً :إِنﱠهُ ھُ َو َم ِسي ٌح َملِ ٌ
ك«3 .فَ َسأَلَهُ بِيالَطُسُ قَائِالً» :أَ ْنتَ َملِ ُ
ك
األُ ﱠمةَ َويَ ْمنَ ُع أَ ْن تُ ْعطَى ِج ْزيَةٌ لِقَي َ
4
ْ
ْ
وع» :إِنﱢي الَ أَ ِج ُد ِعلﱠةً فِي
ْاليَھُو ِد؟« فَأ َ َجابَهُ َوقَا َل» :أَ ْنتَ تَقُو ُل« .فَقَ َ
ال بِيالَطُسُ لِ ُر َؤ َسا ِء ال َكھَنَ ِة َوال ُج ُم ِ
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5
ْب َوھُ َو يُ َعلﱢ ُم فِي ُكلﱢ ْاليَھُو ِديﱠ ِة ُم ْبتَ ِدئا ً ِمنَ ْال َجلِي ِل
ان« .فَ َكانُوا يُ َش ﱢد ُدونَ قَائِلِينَ » :إِنﱠهُ يُھَيﱢ ُج ال ﱠشع َ
اإل ْن َس ِ
ھَ َذا ِ
إِلَى ھُنَا«".

 .1 :23يضع أحد إصدارات الكتاب المقدس ھذه اآلية كخاتمة للفقرة السابقة التي ابتدأت باآلية
ُور ِھ ْم" تشير إلى المجمع )انظر مت  ،(59 :26الذي كان قد اجتمع
 .66 :22ذلك ألن " ُكلﱡ ُج ْمھ ِ
باكراً في ذلك الصباح في محاول ٍة لشرعنة إجراءاتھم القضائية في الليلة السابقة.
علَ ْي ِه قَائِلِينَ " .رغم أن يسوع قد أدانه المجمع بالتجديف ،إال أن
" 2 :23ا ْبتَدَأُوا يَ ْ
شتَ ُكونَ َ
التھم التي ساقوھا عليه أمام بيالطس تتعلق بالفتنة:
يُ ْف ِس ُد األُ ﱠمةَ
-1
َ
ْص َر
-2
يَ ْمنَ ُع أ ْن تُ ْعطَى ِج ْزيَةٌ لِقَي َ
ي ّدعي أنه َملِ ٌ
ك )مسيا اليھود ،انظر الموضوع الخاص على .(11 :2
-3
ھو ِد؟« فَأ َ َجابَهُ َوقَا َل» :أَ ْنتَ تَقُو ُل«" .أجاب
س قِائِالً» :أَ ْنتَ َملِ ُك ا ْليَ ُ
سأَلَهُ بِيالَطُ ُ
َ " 3 :23
يسوع باإليجاب ولكن مع تعديالت )بمعنى مشابه لجوابه لرؤساء الكھنة في  .(70 :22كان
لبيالطس )انظر الموضوع الخاص على  (1 :3أن يفھم ذلك على أنھا نفي لتھمة الفتنة السياسية.
أحد األھداف األساسية عند لوقا ويوحنا ھو أن يظھرا أن يسوع وأتباعه ال يش ّكلون أي تھديد للسلطة
الرومانية )انظر مت 25 :26؛ يو .(37 -36 :18
4 :23
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

ان"
اإل ْن َ
س ِ
"إِنﱢي الَ أَ ِج ُد ِعلﱠةً فِي ھ َذا ِ
سا ِن"
اإل ْن َ
"الَ أَ ِج ُد َذ ْنبا ً فِي َھ َذا ِ

أج ُد ُجر ًما على ھذا ال ﱠر ُج ِل"
المشتركة
" :ال ِ
البولسية
" :إِنﱢي ال أَ ِج ُد على ھ َذا ال ﱠر ُج ِل ُج ْر ًما"
يؤكد لوقا ھذه الحقيقة مراراً وتكراراً ،وكذا يوحنا ،بأن يسوع لم يكن خائنا ً وبأن بيالطس
فھم ذلك )اآليات 22 ،15 ،14؛ يو 38 :18؛ .(6 ،4 :19
5 :23
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

ش ﱢددُونَ "
" َكانُوا يُ َ
"لَ ِكنﱠ ُھ ْم أَلَ ﱡحوا"

المشتركة
البولسية

:
:

أص ﱡروا"
"لَ ِكنﱠ ُھ ْم َ
"فلَ ﱡجوا"

ھذا فعل ماضي متصل مبني للمعلوم في األسلوب الخبري .الكلمة اليونانية )(epischuō
تظھر ھنا فقط في العھد الجديد ،ولكنھا تُستخدم مرتين في السبعينية )انظر مكابيين األول 6 :6؛
سيراخ  (1 :29بنفس المعنى .كتّاب األناجيل األخرى يستخدمون كلمة )) (katēgoreōمت :27
12؛ مر 3 :15؛ يو 29 :18؛ وحتى لوقا في  .(10 :23غالبا ً ما يستخدم لوقا مفرداته الخاصة حتى
عندما يتبع إنجيل مرقس .عقيدة الوحي يجب أن تشتمل على فكرة استخدام الروح القدس لمفردات
كتّاب العھد الجديد األفراد .كلماتھم موجھة من ﷲ ،ولكنه ممالة .كتّاب العھد الجديد ليسوا آالت
كاتبة.
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◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

ب"
"إِنﱠهُ يُ َھيﱢ ُج ال ﱠ
ش ْع َ
ب"
"إِنﱠهُ يُثِي ُر ال ﱠ
ش ْع َ

المشتركة
البولسية

:
:

ب"
"إِنﱠهُ يُثِي ُر ال ﱠ
ش ْع َ
ب"
"إِنﱠهُ يُ َھيﱢ ُج ال ﱠ
ش ْع َ

يستخدم لوقا ھنا نفس الفعل الذي يستخدمه مرقس ) .(11 :15وال نجد ھذه الكلمة في
السبعينية.
◙ " ُم ْبتَ ِدئًا ِمنَ ا ْل َجلِي ِل" .أضافت السلطات اليھودية ھذه التھمة ألجل إدانة إضافية ليسوع كخائن
لروما .كان الجليل مرتعا ً لنشاط فتنوي تحريضي .ولكن بيالطس استغل ھذه كفرصة ليمرر
لھيرودس مسؤولية إصدار الحكم )اآليات .(7 -6
فاندايك -البستاني7 -6 :23 :
7
6
ْ
َ
َ
س
يل َسأ َل» :ھ َِل ال ﱠر ُجلُ َجلِيلِ ﱞي؟« َو ِحينَ َعلِ َم أنﱠهُ ِم ْن َسلطَنَ ِة ِھيرُو ُد َ
" فَلَ ﱠما َس ِم َع بِيالَطُسُ ِذ ْك َر ْال َجلِ ِ
س إِ ْذ َكانَ ھُ َو أَيْضا ً تِ ْلكَ األَيﱠا َم فِي أُو ُر َشلِي َم".
أَرْ َسلَهُ إِلَى ِھيرُو ُد َ
 .6 :23ھذه جملة شرطية من الفئة األولى .افترض بيالطس أن يسوع كان من الجليل.
ُس" .تشير ھذه إلى ِھيرُو ُدسُ أَ ْنتِيبَاسُ  .انظر الموضوع الخاص" :عائلة
س ْلطَنَ ِة ِھي ُرود َ
َ " 7 :23
ِھيرُو ُدسُ الكبير" ،على .1 :3
شلِي َم" .كان الفصح أحد األعياد اليھودية الثالثة
ضا تِ ْل َك األَيﱠا َم فِي أُو ُر َ
◙ "إِ ْذ َكانَ ھُ َو أَ ْي ً
السنوية الكبرى )انظر ال .(23
كان يُتوقع حضور جميع الذكور اليھود .وبالتأكيد كان يُفترض وجود كل قادة اليھود.
فاندايك -البستاني12 -8 :23 :
8
َ
َ
ً
يل أ ْن يَ َراهُ لِ َس َما ِع ِه َع ْنهُ
" َوأَ ﱠما ِھيرُو ُدسُ فَلَ ﱠما َرأَى يَسُو َع فَ ِر َح ِج ّدا ألنﱠهُ َكانَ ي ُِري ُد ِم ْن زَ َما ٍن طَ ِو ٍ
9
يرةً َوتَ َرجﱠى أَ ْن يَ َرى آيَةً تُصْ نَ
ير فَلَ ْم يُ ِج ْبهُ بِ َش ْي ٍءَ 10 .و َوقَفَ رُؤَ َسا ُء
أَ ْشيَا َء َكثِ َ
ُ 11ع ِم ْنهَُ .و َسأَلَهُ بِ َكالَ ٍم َكثِ ٍ
ْال َكھَنَ ِة َو ْال َكتَبَةُ يَ ْشتَ ُكونَ َعلَ ْي ِه بِا ْشتِدَا ٍد فَاحْ تَقَ َرهُ ِھيرُو ُدسُ َم َع َع ْس َك ِر ِه َوا ْستَھْزَ أَ بِ ِه َوأَ ْلبَ َسهُ لِبَاسا ً الَ ِمعا ً
12
ْض ِھ َما فِي َذلِكَ ْاليَوْ ِم ألَنﱠھُ َما َكانَا ِم ْن
صا َر بِيالَطُسُ َو ِھيرُو ُدسُ َ
س .فَ َ
َو َر ﱠدهُ إِلَى بِيالَطُ َ
ص ِديقَي ِْن َم َع بَع ِ
َاو ٍة بَ ْينَھُ َما".
قَ ْب ُل فِي َعد َ
ح ِج ًّدا" .لوقا وحده يدون ھذه المحاكمة التي
ُس فَلَ ﱠما َرأَى يَ ُ
" 8 :23أَ ﱠما ِھي ُرود ُ
سو َع فَ ِر َ
جرت أمام ھيرودس .لقد كان ھيرودس مھتما ً جداً بيسوع )مت 2 -1 :14؛ لو  .(9 :9ربما كان
س )أع .(1 :13
مصدر معلومات لوقا ھو َمنَايِ ُن ،الﱠ ِذي ت ََرب ﱠى َم َع ِھيرُو ُد َ
ُصنَ ُع ِم ْنهُ" .كان لدى ھيرودس فضول ليرى يسوع .كان قد سمع عن
◙ "أَنْ يَ َرى آيَةً ت ْ
معجزاته .ھنا تكمن مشكلة مجترح المعجزات .فالمعجزة يمكن أال تفضي إال إلى الفضول والذھول،
ولكن ليس إلى اإليمان الشخصي والتوبة كتجاوب مالئم مع رسالة اإلنجيل .يستطيع إبليس أن
يصنع المعجزات وسيفعل ذلك )مت 24 :24؛ مر 22 :13؛ رؤ 13 :13؛ 14 :16؛ .(20 :20
ّ
يحذر العھد القديم من ھكذا أنبياء كذبة في تث .3 -1 :13
َي ٍء" .قد تكون ھذه تحقيقا ً لما جاء في أش 7 :53ب وھـ .لم يجب يسوع
" 9 :23فَلَ ْم يُ ِج ْبهُ بِش ْ
فوراً:
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-1
-2
-3

على المجمع )مت  ،(63 :26بل أجاب الحقا ً وبإيجاز )مت (64 -63 :26
على بيالطس )مت 14 ،12 :27؛ مر 5 :15؛ يو  ،(9 :19ولكنه فعل ذلك الحقا ً )يو
37 -36 ،34 :18؛ (11 :19
على ھيرودس )لو  .(9 :23يسوع لم يجب على اإلطالق.

 .10 :23رافق المجمع يسوع إلى ھيرودس واشتكوا عليه بشدة وحماس .الظرف "باشتداد"
) (eutonōsيُستخدم ھنا فقط في كتابات لوقا )انظر 10 :23؛ أع  ،(28 :18ولكنه يُستخدم في
السبعينية )يش  .(8 :6ربما وسّعوا اتھاماتھم أمام ھيرودس لتشتمل على التجديف .وال بد أن
ھيرودس كان حريصا ً جداً على النظام واالستقرار في الھيكل ولديه حساسية تجاه ھذا األمر.
 .11 :23ھذا مثال عن المشاكل التاريخية التي يواجھھا المفسرون عند محاولتھم دمج الروايات
األربع عن حياة يسوع.
يدون لوقا أن جنود ھيرودس سخروا من يسوع كملك ،ولكن متى ) ،(31 -27 :27ومرقس
) ،(20 -16 :15ويوحنا ) (5 -1 :19يكتبون أن من سخر به ھم الجنود الرومان .وھنا لدينا
الخيارات التفسيرية التالية:
أن مجموعتي الجنود كلتيھما سخرا من يسوع
-1
أن جنود ھيرودس فقط قاموا بذلك
-2
أن الجنود الرومان وحدھم عملوا ھذا
-3
يجب أن نتذكر أن األناجيل ليست تآريخ غربية ،بل كتيبات إنجيلية مشرقية .الحدث أساسي
حاسم ،ولكن التفاصيل يجب أن تبقى غير مؤكدة .كان لدى كتّاب األناجيل السلطة تحت الوحي
ليرتّبوا ،ويكيّفوا ،ويختاروا أحداثا ً من حياة يسوع .لم تكن لديھم السلطة ليخترعوا كلمات أو
أعمال أو أحداث .لقد سخر الجنود بيسوع .من ،ومتى ،ولماذا ،يجب أن تبقى غامضة.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

سا الَ ِم ًعا"
"لِبَا ً
"ثَ ْوبا ً بَ ﱠراقا ً"

المشتركة
" :ثَ ْوبا ً بَ ﱠراقا ً"
" :ثَوبًا ال ِم ًعا"
البولسية
الكلمة اليونانية ) (lamprosتعني أساسا ً "برّاقا ً" )رؤ  (8 :19أو "المعا ً" ،وربما
"مبھرجا ً" .يستخدم يعقوب ھذه الكلمة لوصف ثياب الرجل الغني )يع  .(3 ،2 :2تصف اآليات في
مر  17 :15ويو  2 :19الرداء بأنه أرجواني )اللون الملكي(؛ وتصفه مت  28 :27بأنه قِرْ ِم ِز ّ
ي
)لون عباءة الجندي( .لقد كانوا يسخرون منه كملك مزعوم.
 .12 :23يتفرد لوقا بذكر ھذه الصداقة بين بيالطس وھيرودس ،في حين أنه ليس لدى المؤرخين
المعاصرين أية فكرة عن ھذا الموضوع.
فاندايك -البستاني17 -13 :23 :
14
13
ْ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
ُ
َ
اإلن َسانَ َك َم ْن
ي ھَذا
ْب َوقَ َ
" فَ َدعَا بِيالَطُسُ رُؤَ َسا َء ْال َكھَنَ ِة َوال ُعظ َما َء َوالشع َ
ال لھُ ْم» :قَ ْد قَ ﱠد ْمت ْم إِل ﱠ
ِ
ْبَ .وھَا أَنَا قَ ْد فَ َحصْ ُ
ان ِعلﱠةً ِم ﱠما تَ ْشتَ ُكونَ بِ ِه َعلَ ْي ِهَ 15 .والَ
يُ ْف ِس ُد ال ﱠشع َ
اإل ْن َس ِ
ت قُ ﱠدا َم ُك ْم َولَ ْم أَ ِج ْد فِي ھَ َذا ِ
16
صنِ َع ِم ْنهُ .فَأَنَا أُؤَ ﱢدبُهُ َوأُ ْ
ِھيرُو ُدسُ أَيْضا ً ألَنﱢي أَرْ َس ْلتُ ُك ْم إِلَ ْي ِهَ .وھَا الَ َش ْي َء يَ ْستَ ِح ﱡ
طلِقُهُ«.
ق ْال َموْ تَ ُ
َ 17و َكانَ ُمضْ طَ ّراً أَ ْن ي ْ
احداً".
ُطلِ َ
ق لَھُ ْم ُك ﱠل ِعي ٍد َو ِ
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 .13 :23ھذا أمر مذھل ألن المجمع أحضر يسوع إلى بيالطس )اآلية  (1ورافقوه إلى ھيرودس
)اآلية  .(10ربما استغرق بيالطس بعض الوقت ليقوم ببعض األعمال األخرى قبل أن يعود إلى
محاكمة يسوع.
صنِ َع ِم ْنهُ" .ھذا فعل تام مبني للمجھول فيه كناية .لم يفعل يسوع أي شيء خالل
ُ " 15 :23
حياته يستحق عليه الصلب .يؤكد لوقا أن القائد الروماني األعلى يرفض اتھامات اليھود ليسوع.

" 16 :23فَأَنَا أ ُ َؤ ﱢدبُهُ َوأ ُ ْ
طلِقُهُ" .كان ھذا إجراء مألوفا ً في قوانين روما .ھذه العقوبة كانت
معتدلة مقارنة بالجلد الشديد الذي حدث قبل الصلب .إنھا من الجذر )) (paisطفل( وكانت تستخدم
للتأديب في  2كور  32 :11وعب  ،10 ،7 ،6 :12ولكن كان لھا معنى أقسى في  2كور .9 :6
ھناك عدة عوامل تشاركت معا ً وأدت إلى تصرفات بيالطس ،ولكن األكثر أھمية ھي:
أنه عرف يقينا ً براءة يسوع
-1
أنه فھم مناورات وتھديدات المجمع )يو (12 :19
-2
ّ
كانت زوجته قد حذرته )مت (20 -19 :27
-3
-4
كان يخشى من الشغب خالل أيام العيد )لو (18 :23
ً
كان بيالطس نفسه يؤمن بالخرافات جدا )يو (8 -7 :19
-5
 .17 :23اآلية  17محذوفة من المخطوطات  ،070،T،L،K،B،A،P75أو  ،0124ومن
الالتينية القديمة ،والفولغاتا ،والترجمات القبطية ،ولكنھا موجودة في المخطوطات المكتوبة
باألحرف الكبيرة !) D ،بعد اآلية  ،W ،(9و .063ھذه المعلومات موجودة في مت 15 :27؛ مر
6 :15؛ ويو  .39 :18بعض إصدارات الكتاب المقدس تضع ھذه اآلية بين قوسين .وبعضھا اآلخر
يحذف اآلية من النص ويضعھا في حاشية سفلية.
يعطي  UBS4نسبة أرجحية عالية لحذفھا.
فاندايك -البستاني25 -18 :23 :
19
18
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
اس!« َوذاكَ َكانَ قد ط ِر َح فِي السﱢجْ ِن ألجْ ِل
ارابَ َ
ص َر ُخوا بِ ُج ْملَتِ ِھ ْم قَائِلِينَ ُ » :خذ ھَذا َوأطلِق لنَا بَ َ
" فَ َ
21
ت فِي ْال َم ِدينَ ِة َوقَ ْت ٍل20 .فَنَادَاھُ ْم أَيْضا ً بِيالَطُسُ َوھُ َو ي ُِري ُد أَ ْن ي ْ
فِ ْتنَ ٍة َح َدثَ ْ
ص َر ُخوا قَائِلِين:
ُطلِ َ
ق يَسُو َع فَ َ
22
ال لَھُ ْم ثَالِثَةً» :فَأ َ ﱠ
ت فَأَنَا أُؤَ ﱢدبُهُ
»ٱصْ لِ ْبهُ! اصْ لِ ْبهُ!« فَقَ َ
ي َشرﱟ َع ِم َل ھَ َذا؟ إِنﱢي لَ ْم أَ ِج ْد فِي ِه ِعلﱠةً لِ ْل َموْ ِ
23
َوأُ ْ
ب .فَقَ ِويَ ْ
ت أَصْ َواتُھُ ْم َوأَصْ َو ُ
ات رُؤَ َسا ِء
طلِقُهُ« .فَ َكانُوا يَلِجﱡ ونَ بِأَصْ َوا ٍ
ت َع ِظي َم ٍة طَالِبِينَ أَ ْن يُصْ لَ َ
25
24
ْال َكھَنَ ِة .فَ َح َك َم بِيالَطُسُ أَ ْن تَ ُكونَ ِط ْلبَتُھُ ْم .فَأ َ ْ
ق لَھُ ُم الﱠ ِذي طُ ِر َح فِي السﱢجْ ِن ألَجْ ِل فِ ْتنَ ٍة َوقَ ْت ٍل الﱠ ِذي
طلَ َ
طَلَبُوهُ َوأَ ْسلَ َم يَسُو َع لِ َم ِشيئَتِ ِھ ْم".
ص َر ُخوا بِ ُج ْملَتِ ِھ ْم" .ھؤالء ھم أعضاء المجمع والرعاع )اآلية  .(13ال نعرف
َ " 18 :23
بالضبط تشكيلة ھؤالء الرعاع ،ولكن بالطبع ليسوا من الحجاج الكثيرين الذين من الجليل أو بيرية
أو من مؤيدي يسوع من أورشليم ،أو بعض أعضاء الرئاسة )مثل نيقوديمس ويوسف الذي من
الرامة( .من المحتمل تماما ً أن يكون مؤيدو باراباس )الغيوريون( قد أُعلموا باألمر و ُجنّدوا ألجل
ھذه الغاية أو أن تكون عائلة وأصدقاء القادة الصدوقيين قد جمعوا مؤيديھم وأنصارھم.

◙ ُ
"خ ْذ ھ َذا" .صيغة األمر ھذه نجدھا فقط في إنجيل يوحنا .إنه أمر حاضر مبني للمعلوم من
ً
ً
كلمة ) (airōالتي تعني أساسا "يزيل" .وھنا تُستخدم بمعناھا االستعاري أن "خذه بعيدا واقتله" )يو
 .(15 :19إن لھا ھذا المعنى في السبعينية )انظر مكابيين األول 19 :16؛ إستر  .(1 :4ھذا
االستخدام االستعاري ربما أتى من العبارة العبرية االصطالحية "م ّد يده في وجه" )أي .(25 :15
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◙ " َوأَ ْ
اس" .ھذا فعل أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم .من الواضح أنه كانت ھناك
طلِ ْ
ق لَنَا بَا َرابَ َ
عادة رومانية شائعة )رغم أنھا ليست معروفة في الوثائق التاريخية( أن يُطلق سجين في الفصح
ألجل كسب محاباة اليھود )مت 15 :27؛ مر 6 :15؛ يو .(39 :18
إنه ألمر يدعو إلى السخرية أن الرجل الذي أُطلق سراحه كان مدانا ً بنفس الجريمة تماما ً
التي كان يُتھم بھا يسوع )اآلية  ،19وھذه قد تكون تعليقا ً من مصدر لوقا(.
 .20 :23ھذه آية مذھل .لماذا أراد بيالطس أن يطلق سراح يسوع؟
إلحساسه بالعدالة الرومانية
-1
لكراھيته لرؤساء اليھود
-2
إليمانه الشخصي بالخرافات أو تحذير زوجته له
-3
رغبته بأال يحدث شغبا ً في الفصح
-4
اصلِ ْبهُ!" .ھذان فعال أمر حاضران مبنيان للمعلوم .ھذه الصرخة باإلدانة
21 :23
"اصلِ ْبهُ! ْ
ْ
من قِبل الرعاع تدونھا األناجيل األربعة جميعاً.
مت  ،23 ،22 :27أمر حاضر مبني للمجھول
-1
مرقس  ،14 ،13 :15أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم
-2
لوقا ) 21 :23مرتين( ،أمر حاضر مبني للمعلوم
-3
لوقا  ،24 :23مصدر ماضي بسيط مبني للمجھول
-4
يوحنا ) 6 :19مرتين( ،أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم
-5
ال تركز األناجيل على الجانب المادي من موت يسوع )مز  .(16 :22ھذا الشكل من الموت
كان قد طور في بالد الرافدين وتبناه اإلغريق والرومان .لقد كان يُقصد به موتا ً يستغرق وقتا ً
ويكون موجعا ً جداً يمتد عدة أيام .الغاية منه كانت اإلذالل وزرع الخوف كرادع للتمرد ضد
روما .ھنالك مقالة شاملة موجودة في كتاب ) Zondervan Pictorial Bible
 ،(Encyclopediaالمجلد  ،1ص42. -1040 .
" 22 :23ثَالِثَةً" .يكرر لوقا كلمات بيالطس عن براءة يسوع لثالث مرات بھدف التأكيد .لم
يكن يسوع محرّضا ً على الفتنة.
" 23 :23فَ َكانُوا يَلِ ﱡجونَ " .ھذا فعل ماضي متصل مبني للمتوسط )مجھول الصيغة معلوم
المعنى( في األسلوب الخبري ،ما يشير إلى عمل متكرر .كانت السلطات اليھودية تحاول جوھريا ً
أن تبتز بيالطس بالتھديد )يو .(12 :19
شيئَتِ ِھ ْم" .الكلمة نفسھا تُستخدم في السبعينية في أش 12 :53
َ " 25 :23وأَ ْ
سلَ َم يَ ُ
سو َع لِ َم ِ
ب ....نَ ْف َسهُ".
" َس َك َ
فاندايك -البستاني26 :23 :
26
ْ
ْ
ً
ً
ضعُوا َعلَ ْي ِه ال ﱠ
يب لِيَحْ ِملَهُ
صلِ َ
ضوْ ا بِ ِه أَ ْم َس ُكوا ِس ْم َعانَ َر ُجالً قَي َْر َوانِيّا َكانَ آتِيا ِمنَ ال َحق ِل َو َو َ
" َولَ ﱠما َم َ
خَ ْلفَ يَسُوعَ".
س ْم َعانَ َ ،ر ُجالً قَ ْي َر َوانِيًّا" .من الواضح أن ھذا كان يھوديا ً من الشتات .كان ھناك
ِ " 26 :23
الكثير من اليھود المنحدرين من قيروان )شمال أفريقيا( موجودين في أورشليم كما يوحي وجود
مجمع لھم )أع 10 :2؛ 9 :6؛ 20 :11؛  .(1 :13وأشك أن يكون ھذا رجل أسود.
كانت قيروان قد أسسھا تجار يونانيون )القرن السابع ق.م .(.وھاجر الكثير من اليھود الذين
يتكلمون اليونانية إلى ھذه المدينة .يبدو أن سمعان ھذا كان يھوديا ً أتى ليشارك في أيام العيد .ولربما
صار فيما بعد رجالً مشھوراً في الكنيسة )لو 21 :15؛ وربما رو .(13 :16
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◙ "آتِيًا ِمنَ ا ْل َح ْق ِل" .على األرجح كان يقيم في الضواحي ألنه لم يكن ھناك مكان في أورشليم
إلقامة معظم الحجاج .كانت الضواحي المحيطة تفتح بيوتھا لھؤالء الحجاج السنويين.
يب" .لسنا متأكدين من شكل الصليب تماما ً )ھل كان على شكل  أم
ضعُوا َعلَ ْي ِه ال ﱠ
صلِ َ
◙ " َو َو َ
على شكل حرف " "Tأم على شكل حرف " ("Xولسنا متأكدين أي جزء من الصليب كان يحمله
السجناء المدانين في القرن األول .كان يسوع قد ضُرب بشدة )أش 14 :52؛ 3 :53؛ لو 63 :22؛
11 :23؛ مت 19 :20؛ مر 34 :10؛ 15 :15؛ يو  (1 :19حتى أنه كان عاجزاً عن أن يقوم بھذه
الخطوة في الصلب .كان للجنود الرومان الخيار بأن يطلبوا المساعدة من أي مدني مھما كانت
األسباب.
فاندايك -البستاني31 -27 :23 :
28
27
ْ
ْ
ب َوالنﱢ َسا ِء اللﱠ َواتِي ُك ﱠن يَل ِط ْمنَ أَيْضا ً َويَنُحْ نَ َعلَ ْي ِه .فَالتَفَتَ إِلَ ْي ِھ ﱠن
" َوتَبِ َعهُ ُج ْمھُو ٌر َكثِي ٌر ِمنَ ال ﱠش ْع ِ
يَسُو ُ
ي بَ ِل ا ْب ِكينَ َعلَى أَ ْنفُ ِس ُك ﱠن َو َعلَى أَوْ الَ ِد ُك ﱠن 29ألَنﱠهُ ھُ َو َذا أَي ﱠا ٌم
ت أُو ُر َشلِي َم الَ تَ ْب ِكينَ َعلَ ﱠ
ع َوقَا َل» :يَا بَنَا ِ
30
تَأْتِي يَقُولُونَ فِيھَا :طُوبَى لِ ْل َع َواقِ ِر َو ْالبُطُ
ضعِْ .حينَئِ ٍذ يَ ْبتَ ِدئُونَ
ون الﱠتِي لَ ْم تَلِ ْد َوالثﱡ ِديﱢ الﱠتِي لَ ْم تُرْ ِ
ِ
يَقُولُونَ لِ ْل ِجبَا ِل :ا ْسقُ ِطي َعلَ ْينَا َولِآل َك ِامَ :غطﱢينَا31 .ألَنﱠهُ إِ ْن َكانُوا بِ ْالعُو ِد الر ْ
ب يَ ْف َعلُونَ ھَ َذا فَ َما َذا يَ ُك ُ
ون
ﱠط ِ
س؟«".
بِ ْاليَابِ ِ
 .31 -23:27ھذه الرواية نجدھا فقط في لوقا ،الذي أبدى عناية خاصة بمحادثات يسوع مع
النسوة.
ب" .على األرجح أن ھؤالء ھم الحجاج الذين
َ " 27 :23وتَبِ َعهُ ُج ْم ُھو ٌر َكثِي ٌر ِمنَ ال ﱠ
ش ْع ِ
استيقظوا للتو وأدركوا ما حدث في ساعات الصباح الباكر.
علَ ْي ِه" .يبدو أن ھذه تشير إلى نساء أورشليم،
ضا َويَنُ ْحنَ َ
سا ِء اللﱠ َواتِي ُكنﱠ يَ ْل ِط ْمنَ أَ ْي ً
◙ "النﱢ َ
ّ
يخاطبھن
وليس إلى النساء اللواتي رافقنَ التالميذ )اآليات 56 -55 ،49؛  (13 :18ألن يسوع
عندئذ قائالً" :يا بنات أورشليم" )اآلية .(28
ي" .ھذا أمر حاضر مبني للمعلوم مع أداة نفي ،ما يشير عادةً إلى
" 28 :23الَ تَ ْب ِكينَ َعلَ ﱠ
التوقف عن عمل آخ ٍذ في الحدوث.
علَى أَ ْوالَ ِد ُكنﱠ " .ھذا أمر حاضر مبني للمعلوم .على األرجح أن
س ُكنﱠ َو َ
◙ "بَ ِل ا ْب ِكينَ َعلَى أَ ْنفُ ِ
ھذا يشير إلى سقوط أورشليم الذي تم التنبؤ عنه والذي جرى عام  70م) .مت 24؛ مر 13؛ لو
 .(21بسبب اللعنة التي استجلبھا عامة الشعب على أنفسھم في مت  ،25 :27قد تشير إلى العواقب
الروحية واألخروية الناجمة عن عدم اإليمان.
" 29 :23ألَنﱠهُ ھُ َو َذا أَيﱠا ٌم تَأْتِي" .تشير ھذه إلى دمار أورشليم عام 70م .على يد تيطس ،ولكنھا
قد تكون أيضا ً إنذاراً بالمجيء الثاني األخروي ليسوع في دينونة.
◙ "طُوبَى لِ ْل َع َواقِ ِر" .كانت ھذه سخرية قدر قوية لھؤالء النسوة اليھوديات اللواتي ّ
كن يرون في
العقم لعنة من ﷲ.
 .30 :23ھذا اقتباس من ھوشع  8 :10موجه إلى شعب إسرائيل المتمرد أو ربما يكون تلميحا ً إلى
أش  ،19 :2الذي ھو سياق دينونة .نص العھد القديم ھذا مقتبس أيضا ً في رؤ .16 :6
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 .31 :23من الواضح أن ھذا مثل شائع يعني في جوھره "إن كانوا )أي السلطات الرومانية(
يستطيعون معاملتي على ھذا النحو وأنا بريء ،فكم بالحري سيفعلون بكم أنتم؟".
◙ "إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى ،يُفترض أن تكون صحيحة من وجھة نظر الكاتب أو
أھدافه األدبية.
فاندايك -البستاني32 :23 :
ْ
ْ
"َ 32و َجا ُءوا أَيْضا ً بِ ْاثنَي ِْن آخَ َر ْي ِن ُمذنِبَي ِْن لِيُقتَالَ َم َعهُ".

َ " 32 :23و َجا ُءوا أَ ْيضا ً بِا ْثنَ ْي ِن َ
ن لِيُ ْقتَالَ َم َعهُ" .ھذه تحقيق للنبوءة في )أش
آخ َر ْي ِن ُم ْذنِبَ ْي ِ
9 :53؛ مت .(38 :27
فاندايك -البستاني38 -33 :23 :
33
ْ
ْ
ﱠ
ً
َ
َ
احدا ع َْن يَ ِمينِ ِه
ض ِع ال ِذي يُ ْدعَى » ُج ْم ُج َمة« َ
" َولَ ﱠما َم َ
صلبُوهُ ھُنَاكَ َم َع ال ُمذنِبَي ِْن َو ِ
ضوْ ا بِ ِه إِلَى ْال َموْ ِ
34
ال يَسُو ُ
ع» :يَا أَبَتَاهُ ا ْغفِرْ لَھُ ْم ألَنﱠھُ ْم الَ يَ ْعلَ ُمونَ َما َذا يَ ْف َعلُونَ «َ .وإِ ِذ ا ْقتَ َس ُموا
ار ِه .فَقَ َ
َواآلخَ َر ع َْن يَ َس ِ
35
َ
ُ
ً
ْ
ﱠ
ثِيَابَهُ ا ْقتَ َر ُعوا َعلَ ْيھَاَ .و َكانَ الشعْبُ َواقِفِينَ يَنظرُونَ َوالرﱡ ؤَ َسا ُء أيْضا َم َعھُ ْم يَ ْس َخرُونَ بِ ِه قَائِلِينَ :
َار ﷲِ«َ 36 .وٱ ْل ُج ْن ُد أَيْضا ً ا ْستَھْزَ أُوا بِ ِه َوھُ ْم
يح ُم ْخت َ
ص آخَ ِرينَ فَ ْليُخَ لﱢصْ نَ ْف َسهُ إِ ْن َكانَ ھُ َو ْال َم ِس َ
»خَ لﱠ َ
38
37
يَأْتُونَ َويُقَ ﱢد ُمونَ لَهُ خَ الًّ قَائِلِينَ » :إِ ْن ُك ْنتَ أَ ْنتَ َملِكَ ْاليَھُو ِد فَخَ لﱢصْ نَ ْف َسكَ «َ .و َكانَ ُع ْن َو ٌ
ان َم ْكتُوبٌ
ُف يُونَانِيﱠ ٍة َورُو َمانِيﱠ ٍة َو ِعب َْرانِيﱠ ٍة» :ھَ َذا ھُ َو َملِ ُ
ك ْاليَھُو ِد«".
فَوْ قَهُ بِأَحْ ر ٍ
33 :23
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

" ُج ْم ُج َمةَ"
" ُج ْم ُج َمةَ"

المشتركة
البولسية

:
:

"ال ُج ْم ُج َمةَ"
"ال ُج ْم ُج َمةَ"

ھذه تُدعى في اليونانية "" kranion؛ وفي اآلرامية ""Golgatha؛ وفي الالتينية
""calvaria؛ وفي اللغة العربية " ُج ْم ُج َمةَ" .لسنا متأكدين من الموضع تماما ً ومن الوصف
الطوبولوجي لھذا الموقع .ال تشير الكلمة إلى جمجمة كاملة ،بل الجبھة فقط .يبدو أنھا تلة جرداء
منخفضة تقع على األقل على طريق أو اثنين رئيسيين يدخالن إلى أورشليم .تذكروا أن الغاية من
عقوبة اإلعدام كانت ردع أي تمرد.
ك" .روايات الصلب لم يُقصد بھا أن تثير تعاطفنا ألن فظاعة الج ُْلجُلة لم تكن في
صلَبُوهُ ھُنَا َ
◙" َ
األلم الجسدي ،بل تمرد البشري الروحي الذي استجوب ذلك األلم )تك 15 :3؛ مر 45 :10؛  2كور
.(21 :5
 .34 :23القسم األول من اآلية " ،34يَا أَبَتَاهُ ،ا ْغفِرْ لَھُ ْم ،ألَنﱠھُ ْم الَ يَ ْعلَ ُمونَ َما َذا يَ ْف َعلُونَ " ،نجده في
المخطوطات اليونانية *! L،D2،C،A،2،و .0250نجده أيضا ً في المخطوطات اليونانية التي
استخدمھا مرقيونن واإلنجيل الرباعي ،ويوستينوس الشھيد ،إيريناوس ،إكليمندس ،أوريجانوس،
أفسافيوس ،الذھبي الفم ،جيروم )الفولغاتا( ،وأوغسطين .وھي محذوفة من المخطوطات
،W،D*،B،!1،P75و .070ويعطي  (1993) UBS4حذفھا نسبة احتمال قوي ،بينما UBS3
) (1975يعطي حذفھا نسبة احتمال ضعيفة جداً .ليس من موازاة لھا في األناجيل األخرى .إنھا
تشبه كلمات استفانوس األخيرة في أع  ،60 :7التي قد تكون تلميحا ً إلى كلمات يسوع ھذه.
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علَ ْي َھا" .لقد كانت ھذه مكافأة الجنود الرومان .كل الممتلكات
س ُموا ثِيَابَهُ ا ْقتَ َرعُوا َ
◙ " َوإِ ِذ ا ْقتَ َ
التي كانت تخص المجرم المدان كانت تصير من ح ّ
ق من صلبوه .تبدو ھذه تحقيقا ً للنبوءة في مز
) 18 :22مت 35 :27؛ يو .(24 :19
س َخ ُرونَ ِب ِه" .تبدو ھذه اآلية أيضا ً تحقيقا ً للمزمور :22
ضا َم َعھُ ْم يَ ْ
َ " 35 :23و ﱡ
سا ُء أَ ْي ً
الر َؤ َ
.8 -6

ص َ
◙ َ
َار ﷲِ!" .ينبغي علينا أن
آخ ِرينَ  ،فَ ْليُ َخلﱢ ْ
يح ُم ْخت َ
س َ
ص نَ ْف َ
"خلﱠ َ
سهُ إِنْ َكانَ ُھ َو ا ْل َم ِ
نتذكر أن الصلب ،كان في نظر اليھودية في القرن األول ،لعنة من ﷲ )تث  .(33 :21وھذا ھو
السبب بالضبط في أن المجمع أرادوا أن يصلبوه ألنه ادعى أنه المسيا.
◙ "إِنْ " .ھذه جملة شرطية من الفئة األولى ،والتي ھي عادة طريقة لتأكيد حقيقة جزم ما ،ولكنھا
تُستخدم ھنا في سخرية .كل الجمل الشرطية من الفئة األولى ليست حقيقية بالنسبة إلى الواقع ،بل
حقيقية من وجھة نظر الكاتب أو ،كما الحال ھنا ،ألجل أھداف )السخرية( المتكلمين )الرؤساء(.
" 36 :23يُقَ ﱢد ُمونَ لَهُ َخالُ" .كان يسوع قد رفض أصالً أن يشرب من الخمر المخدﱢر الذي ق ّدمه
له الجنود )مت 34 :27؛ مر  ،(23 :15ولكنه قبِل فيما بعد الخمر الرخيص الم ّر )الخل،oxos ،
انظر يو  .(29 :19لم تكن ھذه إيماءة أو داللة على اإلشفاق من قِبل الجنود ،بل طريقة لتمديد عذاب
الصلب وبذلك يزيدون من تأثير الصلب الرادع .ھذا تحقيق من السبعينية لآلية في مز ،21 :69
التي تستخدم أيضا ً كلمة "الخل" ) .(oxosأعتقد أن يسوع كان ظمآن جداً حتى أنه كان يعجز عن
أن ينطق لنا بكلماته األخيرة لنسمعھا ،ولذلك ،قبِل الشراب .ھذا مدون في كل األناجيل األربعة.
" 37 :23إِنْ " .ھذه جملة شرطية أخرى من الفئة األولى تُستخدم للسخرية )اآلية .(35
ھو ِد«" .يخبرنا يوحنا أن ھذه
َ " 38 :23و َكانَ ُع ْن َوانٌ َم ْكت ٌ
ُوب فَ ْوقَهُ» :ھ َذا ُھ َو َملِ ُك ا ْليَ ُ
كانت مكتوبة بثالث لغات )يو  .(20 :19من الواضح أن بيالطس فعل ذلك لينخس قادة اليھود
)انظر يو  .(21 -19 :19عادة ما تُذكر جريمة الشخص الذي يُصلب فوق رأسه على الصليب.
بعض المخطوطات اليونانية الباكرة تضيف العبارة "مكتوبا ً بثالث لغات" ،بعد عبارة
"فوقه" وھذه تأتي من يو  .20 :19ھذه العبارة محذوفة من المخطوطات  ،L،B،!1،P75و .070
ولجنة  UBS4ترجّح حذف العبارة وتعطي ذلك احتمال صحة كبير.
فاندايك -البستاني43 -39 :23 :
39
ْ
َ
ْ
ﱢ
ْ
ْ
ُ
ً
َ
َ
َ
ْ
ُ
تَ
تَ
َ
خَ
ْ
صْ
اح ٌد ِمنَ ْال ُم ْذنِبَي ِْن ْال ُم َعلﱠقَي ِْن ي َُجدﱢف َعلي ِه قائِال» :إِن كن أن ال َم ِسي َح ف ل نف َسكَ َوإِيﱠانَا!«
" َو َكانَ َو ِ
40
اب اآلخَ ُر َوا ْنتَھَ َرهُ قَائِالً» :أَ َوالَ أَ ْنتَ تَخَ ُ
اف ﷲَ إِ ْذ أَ ْنتَ تَحْ تَ ھَ َذا ْال ُح ْك ِم بِ َع ْينِ ِه؟ 41أَ ﱠما نَحْ ُن فَبِ َع ْد ٍل
فَأ َ َج َ
42
ال لِيَسُوعَ» :ٱ ْذ ُكرْ نِي يَا
ألَنﱠنَا نَنَا ُل ا ْستِحْ قَا َ
ْس فِي َم َحلﱢ ِه« .ثُ ﱠم قَ َ
ق َما فَ َع ْلنَا َوأَ ﱠما ھَ َذا فَلَ ْم يَ ْف َعلْ َشيْئا ً لَي َ
43
ع» :ٱ ْل َح ﱠ
ق أَقُو ُل لَكَ  :إِنﱠكَ ْاليَوْ َم تَ ُك ُ
ال لَهُ يَسُو ُ
ون َم ِعي فِي
َربﱡ َمتَى ِج ْئتَ فِي َملَ ُكوتِكَ « .فَقَ َ
س«".
ْالفِرْ دَوْ ِ
 .39 :23السخرية تستمر )ماضي متصل مبني للمعلوم في األسلوب الخبري(.
يح"* .ھذا السؤال يتوقع نحويا ً الجواب "نعم" ،ولكنه سؤال سخرية
س َ
◙ "إِنْ ُك ْنتَ أَ ْنتَ ا ْل َم ِ
واستھزاء.

* -الترجمة األصح للعبارة في لو  39 :23ھي "ألست المسيح؟" ))فريق الترجمة((.

454

اب َ
اآلخ ُر َوا ْنتَ َھ َرهُ قَا ِئالً" .مت  44 :27ومر  32 :15كالھما يقوالن بوجود
أج َ
" 40 :23فَ َ
لصّين يحتقران يسوع ،ولكن في لوقا أحدھما تاب )اآليات  (41 -40وانعطف إلى يسوع طالبا ً
العون )اآلية  .(42األمر الجميل ھو أن يسوع استجاب كما فعل دائما ً وكما يفعل على الدوام.
 .42 :23المجرم الذي كان على وشك الموت ،والذي كان على األرجح ذا معرفة ضئيلة
باإلنجيل ،قُبل بكل بساطة و ُغفر له .يا لوسع رحمة ونعمة ﷲ!
" 43 :23ا ْليَ ْو َم" .إن كان يجب اعتبار ھذه حرفية ويسوع لم يصعد إلى السماء )أع  (9 :1إال
بعد  40يوما ً )أع  ،(3 :1فعندھا ال يمكن أن تشير ھذه إلى السماء في ھذا السياق ،بل إلى الجزء من
مثوى األموات الذي يحوي األبرار )انظر المالحظة أدناه(.
من الممكن بالتأكيد أن تكون ھذه رمزية مجازية وبالتالي ال تكون لھا عالقة بمثوى
األموات )انظر الموضوع الخاص" :أين ھم األموات؟" ،على .(17 :3
بالنسبة لي إن الجزء األكثر قيمة من قول يسوع ھو "تَ ُك ُ
ون َم ِعي" .حضور يسوع ھو الذي
يجعل الفردوس فردوسا ً!
س" .ھذه كلمة دخيلة من اللغة الفارسية للداللة على بستان مس ّور لرجل نبيل
◙ "ا ْلفِ ْرد َْو ِ
وتُستخدم في السبعينية )تك 8 :2؛  (10 :13لإلشارة إلى جنة عدن .عادة ما يستخدم الرّابّيون ھذه
الكلمة لإلشارة إلى أحد أقسام الھاوية أو مثوى األموات ) ،(Sheolحيث يقيم األبرار )حضن
إبراھيم ،انظر 32 ،22 :16؛  1ال 11 -10 :18؛ مزامير سليمان 3 :14؛ 1أنوخ 19 -17؛ :60
23 ،8 ،7؛  .(12 :61يستخدم بولس ھذه بمعنى السماء في  2كور ) 3 :12انظر أيضا ً رؤ .(7 :2
في رأيي أن يسوع ذھب إلى الھاوية بعد موته على الصليب ) 1بط 19 :3؛  (16 :4وبعد حوالي
ثالثين أو أربعين ساعة نھض من بين األموات .وعندما صعد إلى السماء بعد أربعين يوماً ،أخذ كل
من كان في قسم األبرار من مثوى األموات  Sheolمعه )أف  .(10 -7 :4واآلن صار في مقدور
ﱠب ع َِن ْال َج َس ِد َونَ ْستَوْ ِطنَ ِع ْن َد الرﱠبﱢ ".
بولس أن يقول في  2كور " 8 ،6 :5إننا نس ّر بأن نَتَ َغر َ
فاندايك -البستاني49 -44 :23 :
45
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ﱢ
ٌ
ْ
ُ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ت
"َ 44و َكانَ نَحْ ُو السﱠا َع ِة السﱠا ِد َس ِة ف َكانَت ظل َمة
ض كلھَا إِلى السﱠا َع ِة التا ِس َع ِةَ .وأظل َم ِ
َ 46على األرْ ِ
ال ﱠش ْمسُ َوا ْن َش ﱠ
ق ِح َجابُ ْالھَ ْي َك ِل ِم ْن َو َس ِط ِهَ .ونَادَى يَسُو ُ
ك
َظ ٍيم َوقَا َل» :يَا أَبَتَاهُ فِي يَ َد ْي َ
صوْ ٍ
ع بِ َ
تع ِ
47
أَ ْستَوْ ِد ُ
وح .فَلَ ﱠما َرأَى قَائِ ُد ْال ِمئَ ِة َما َكانَ َم ﱠج َد ﷲَ قَائِالً» :بِ ْال َحقِيقَ ِة
ال ھَ َذا أَ ْسلَ َم الرﱡ َ
ُوحي«َ .ولَ ﱠما قَ َ
عر ِ
48
اإل ْن َس ُ
ان بَا ّراً!« َو ُكلﱡ ْال
ْصرُوا َما َكانَ
وع الﱠ ِذينَ َكانُوا ُمجْ تَ ِم ِعينَ لِھَ َذا ْال َم ْنظَ ِر لَ ﱠما أَب َ
َكانَ ھَ َذا ِ
ُ 49ج ُم ِ
يل َواقِفِينَ ِم ْن
َر َجعُوا َوھُ ْم يَ ْق َر ُعونَ ُ
ص ُد َ
ارفِ ِه َونِ َسا ٌء ُك ﱠن قَ ْد تَبِ ْعنَهُ ِمنَ ْال َجلِ ِ
ورھُ ْمَ .و َكانَ َج ِمي ُع َم َع ِ
بَ ِعي ٍد يَ ْنظُرُونَ َذلِكَ ".
س ِة" .ھناك بعض الخلط حول إذا ما كان ھذا توقيت
سا َع ِة ال ﱠ
َ " 44 :23كانَ نَ ْح ُو ال ﱠ
سا ِد َ
روماني أم يوناني .فيما يلي تعليقي على الموضوع من مرقس :1 :15
ال يركز إنجيل مرقس ،مثله مثل جميع الكتابات اليھودية ،على
أوقات محددة .على األرجح أن اليھود في أيام يسوع كانوا يقسمون
كالً من الليل والنھار إلى اثنتي عشر ساعة )يو  ،(9 :11موزعة
على ثالثة أجزاء يتألف كل منھا من أربع ساعات .تقسيم اليوم إلى
 24ساعة يأتي من بابل .لقد استمد اإلغريق واليھود ھذه العادة
منھم .كانت الساعة الشمسية تُقسم إلى  12جزءاً.
في مر  15نجد لدى مرقس عدة معالم زمنية:
-1
شروق الشمس ،اآلية ) 1حوالي الساعة  6صباحا ً بحسب الوقت
من السنة(
الساعة الثالثة ،اآلية ) 25حوالي الساعة  9صباحا(ً
-2
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-3
-4
-5

الساعة السادسة ،اآلية ) 33حوالي الظھيرة/منتصف النھار(
الساعة التاسعة ،اآلية ) 34حوالي الساعة  3بعد الظھر(
المساء ،اآلية ) 42غروب الشمس ،حوالي الساعة  6مسا ًء(

ض ُكلﱢ َھا" .ھذه إحدى عالمات الدينونة في العھد القديم ،إما بالمعنى
◙ "فَ َكانَتْ ظُ ْل َمةٌ َعلَى األَ ْر ِ
العھدي )خر 21 :10؛ تث  (29 -28 :28أو بمعنى رؤيوي )يوء 2 :2؛ عا 10 -9 :8؛ صف :1
 .(15ھذا رمز يشير إلى ﷲ اآلب وقد جعل حضوره بعيداً عن ابنه ،الذي حمل خطيئة كل البشرية.
ھذا ما كان يخشاه يسوع أكثر من أي شيء آخر في جثسيماني )وعبّر عنه بقوله" :إِلَ ِھي إِلَ ِھي لِ َما َذا
ت ََر ْكتَنِي؟" في مر  .(34 :15لقد صار يسوع ذبيحة خطية وحمل خطيئة كل العالم ) 2كور .(21 :5
لقد اختبر االنفصال الشخصي عن اآلب .والظلمة كانت رمزاً لوجود ﷲ اآلب متنحيا ً عن ابنه.

" 45 :23أَ ْ
س" .تأتي كلمة "كسوف" من ھذه الكلمة اليونانية ،ولكن لم يكن ھذا
ت ال ﱠ
ش ْم ُ
ظلَ َم ِ
كسوفا ً بالحقيقة ،بل عمالً  .ھناك عدة اختالفات جزئية طفيفة في المخطوطات اليونانية تتعلق بھذه
العبارة غير العادية ،ولكن ال شيء يغير المعنى الواضح للنص.
س ِط ِه" .نعلم من مر  38 :15أن حجاب الھيكل ا ْن َش ﱠ
ق ِم ْن فَوْ ُ
ق
ش ﱠ
◙ "ا ْن َ
اب ا ْل َھ ْي َك ِل ِمنْ َو ْ
ق ِح َج ُ
إِلَى أَ ْسفَ ُل )عمل ﷲ( .الطريق إلى العالقة الحميمة مع ﷲ فُتحت بالكامل للجميع .يقول تقليد تلمودي
أن "أبواب الھيكل فُتحت تلقائيا ً" خالل الصلب .ھا ھنا اقتباس من تفسيري لمرقس ) 38 :15انظر
:(www.freebiblecommentary.org
"كانت ھناك ستارتان إلى الحرم الداخلي للھيكل ،إحداھما في
المقدس واألخرى أمام قدس األقداس .لو تمزقت الثانية لما استطاع
أحد رؤيتھا ما عدا الكاھن ،إال عندما كانت األولى تُسحب عادة إلى
الخلف وتُربط إلى الجانبين .ھذه الستائر توصف في خر -31 :26
 .37في أيام يسوع ،أُعيد بناء ھيكل ھيرودس ،وكانت ھذه الستارة
بعرض  60وارتفاع ،30وكان ثخنھا  4بوصات .إن تمزقت
الستارة الخارجية فإن كل المتعبدين في مختلف أرجاء الباحات
الخارجية سيرونھا .يبدو أن ھذا يُظھر أن الطريق إلى الشركة
الحميمة مع ﷲ قد أُعيد تأسيسھا بموت المسيح )تك 15 :3؛ خر
 .(35 -31 :26في مت  53 -51 :27تدون معجزات وأعاجيب
أخرى كعالمات تعلن صحة األمر".
يم" .ھذه نجد موازاة لھا في:
سو ُ
" 46 :23نَادَى يَ ُ
ص ْو ٍ
ع بِ َ
ت َع ِظ ٍ
مت  ،50 :27ولكن كلمات يسوع ال تُذكر
-1
ً
ُ
مر  ،37 :15وال تذكر أيضا كلمات يسوع
-2
ُ
ْ
يو  ،30 :19حيث يقول يسوع" :قَ ْد أك ِم َل"
-3
ع ُرو ِحي" .ھذا اقتباس من مز  .5 :31كلمة "روح" تشير إلى الشخص
ست َْو ِد ُ
◙ "فِي يَ َد ْي َك أَ ْ
البشري.
انظر الموضوع الخاص" :الروح ) (pneumaفي العھد الجديد" على .80 :1
وح" .الزفرة األخيرة كانت تُرى على أنھا مفارقة الروح )الموت( .ھذه الكلمة
◙"أَ ْ
سلَ َم ﱡ
الر َ
العبرية نفسھا ) ( BDB 924، ruahكانت تشير إلى ) (1النﱠفَسْ ؛ ) (2الروح؛ و) (3الرّيح .ولذلك
فإن ھذه عبارة اصطالحية سامية تشير إلى الموت.
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سانُ
" 47 :23لَ ﱠما َرأَى قَائِ ُد ا ْل ِمئَ ِة َما َكانَ َ ،م ﱠج َد ﷲَ قَائِالًِ » :با ْل َحقِيقَ ِة َكانَ ھ َذا ا ِإل ْن َ
بَا ًّرا!«" .النص في متى ) (54 :27ومرقس ) (39 :15يقول "ابن ﷲ" .يدرك  Plummerجوھر

ھذه العبارة عندما يترجم قائالً" :لقد كان إنسانا ً صالحا ً وباراً تماما ً في مناداته بأبيه" .ھذه ليس
عالمة على أن الحارس الروماني قد خلص ،بل أنه اعترف بأن يسوع كان إنسانا ً فائق الطبيعة
ومات بطريقة غير مألوفة .أحد إصدارات الكتاب المقدس يورد التعليق التالي" :ھا ھنا شخص رابع
قال أن يسوع بريء في ھذا األصحاح )بيالطس ،ھيرودس ،المجرم ،واآلن قائد مئة(" .فيما يلي
تعليقي من تفسير مت :54 :27
"ليس ھناك أداة تعريف مع ابن .وھذا يدل على أن الجندي
ورغم أنه تأثر بالتأكيد بكل ما جرى إال أنه لم يھت ِد .إنه يؤكد أن
يسوع ھو "ابن ﷲ" ،وليس الرب .ولكن في الموازاة في لوقا :23
 47يعلن أن يسوع با ّر وبريء .األمر الذي يدعو إلى السخرية
المريرة ھو أن ھذا الجندي الروماني رأى ما لم يره قادة اليھود
)مت 19 :27؛ يو .(11 :1
العبارة حرفيا ً ھي " َكانَ ھَ َذا ا ْبنَ ﱠ
ﷲِ" .لقد استعيدت صورة ﷲ
في الجنس البشري .العالقة الحميمة مع ﷲ صارت ممكنة من
جديد .على كل حال غياب أداة التعريف ال يعني تلقائيا ً أن االسم
غير معرﱠف )مت 6 ،3 :4؛ 33 :14؛ 43 :27؛ ولو  .(9 ،3 :4ھذا
س .لقد رأى الكثير من الرجال يموتون )مت :27
جندي روماني قا ٍ
 .(54قد يكون ھذا "المقطع المحوري" عند مرقس ألن ھذا اإلنجيل
قد ُكتب تحديداً للرومان .إن فيه العديد من الكلمات الالتينية وبضعة
اقتباسات قليلة العدد من العھد القديم .وأيضا ً تتم ترجمة وشرح
العادات اليھودية والعبارات اآلرامية .ھا ھنا قائد مئة روماني يق ّر
بإيمانه بثائر متمرد يھودي مصلوب.
إنه ألمر مقصود أن عابري السبيل ،ورئيس الكھنة ،وحتى
السجناء يسخرون من يسوع ،بينما قائد المئة الروماني يتجاوب
بتأكيد وخشية".
وع" .من الواضح أنه ھذه متسمة بالغلو ألن رؤساء اليھود لم يأسفوا على
ُ " 48 :23ك ﱡل ا ْل ُج ُم ِ
موت يسوع.
صدُو َرھُ ْم" .كانت ھذه عالمة الحزن و/أو التوبة ) ،13 :18انظر الموضوع
◙ "يَ ْق َرعُونَ ُ
الخاص" :طقوس الحداد" على  .(13 :10الكثير من الجمع الذين بقيوا حتى النھاية كانوا من مؤيدي
يسوع وأصدقائه )ولكن ما من أحد من الرسل سوى يوحنا ،انظر يو .(27 -20 :19
النسوة اللواتي ّ
كن يرتحلن مع يسوع ّ
كن ھناك أيضا ً )مر  ،41 -40 :15انظر الموضوع
الخاص على .(28 :22
ھناك عدة إضافات الحقة على المخطوطة اليونانية تشدد على الحزن واألسى .انظر كتاب
 ،A Textual Commentary on the Greek New Testamentللكاتب Bruce M.
 ،Metzgerص.182 .
سا ٌء ُكنﱠ قَ ْد تَبِ ْعنَهُ ِمنَ ا ْل َجلِي ِل" .لعل ھذه المجموعة الكبيرة من النساء ّ
كن المعيل
َ " 49 :23ونِ َ
المالي ليسوع والتالميذ خالل خدمته في التعليم .انظر الموضوع الخاص" :النسوة اللواتي تبعن
يسوع" ،على .3 :8
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ً 51
ْ
ً
ً
ً
ُ
ً
َ
َ
"َ 50وإِ َذا َر ُج ٌل ا ْس ُمهُ يُوس ُ
صالِحا بَا ّرا  -ھَذا ل ْم يَك ْن ُموافِقا لِ َرأيِ ِھ ْم َو َع َملِ ِھ ْم
ُف َو َكانَ ُم ِشيرا َو َر ُجال َ
52
ب
س َوطَلَ َ
َوھُ َو ِمنَ الرﱠا َم ِة َم ِدينَ ٍة لِ ْليَھُو ِدَ .و َكانَ ھُ َو أَيْضا ً يَ ْنت َِظ ُر َملَ ُكوتَ ﷲِ .ھَ َذا تَقَ ﱠد َم إِلَى بِيالَطُ َ
53
ض َع قَ ﱡ
ت َحي ُ
طَ 54 .و َكانَ يَوْ ُم
ض َعهُ فِي قَب ٍْر َم ْنحُو ٍ
ان َو َو َ
ْث لَ ْم يَ ُك ْن أَ َح ٌد ُو ِ
َج َس َد يَسُو َع َوأَ ْنزَ لَهُ َولَفﱠهُ بِ َكتﱠ ٍ
55
اال ْستِ ْعدَا ِد َوال ﱠسب ُ
ض َع
يل َونَظَرْ نَ ْالقَب َْر َو َك ْيفَ ُو ِ
ِ
ْت يَلُوحَُ .وتَبِ َع ْتهُ نِ َسا ٌء ُك ﱠن قَ ْد أَتَ ْينَ َم َعهُ ِمنَ ْال َجلِ ِ
56
ْ
َ
َ
ً
ً
َج َس ُدهُ .فَ َر َج ْعنَ َوأ ْع َد ْدنَ َحنُوطا َوأطيَابا".
سفُ " .يبدو أن يوسف ھذا كان تلميذاً سرّيا ً ليسوع ،مع
َ " 50 :23وإِ َذا َر ُج ٌل ا ْ
س ُمهُ يُو ُ
نيقوديمس )مت 57 :27؛ يو .(42 :12
على كل حال ،بعد موت يسوع ذھب عالنية وطلب من بيالطس جسد يسوع )يو .(38 :19
لقد كان خطراً عليه أن يربط اسمه بصديق ثائر متمرد مصلوب.
كونه يھوديا ً تقيا ً في أيامه ،ھذا العمل من يوسف جعله نجسا ً طقسيا ً إذ لم يحافظ على سبت
الفصح وذلك للسببين التاليين:
أنه ذھب إلى بيت يوناني
-1
أنه لمس جسداً ميتا ً
-2
ولكن ربما كان يحاول أن يزيل اللعنة التي في تث  .23 -22 :21عادة ما كان الرومان يتركون
أجساد المصلوبين تبقى بدون دفن في مكان الموت ،ولكن بسبب حساسية اليھود الشديدة جداً حول
األجساد غير المدفونة ،فقد كان الرومان يسمحون لھم بأن يدفنوا موتاھم.
شي ًرا/عضواً في المجلس" .انظر الموضوع الخاص" :المجمع" ،على .22 :9
◙ " ُم ِ
صالِ ًحا بَا ًّرا" .كان يوسف قد صار مؤمنا ً )مت  ،(57 :27ولكن ھذه العبارة ھي
◙ " َر ُجالً َ
ً
عبارة اصطالحية عبرية تدل على موقفه ومكانته وسط اليھودية .ھذا ال يعني ضمنا أنه كان بال
خطيئة ،بل أنه مثل نوح )أي  ،(1 :1كانا يتجاوبان بشكل إيجابي على كل ما فھموه من إرادة ﷲ
وطرقه .ونيقوديمس يُرى ضمن ھذا الشكل وعلى ھذا المنوال )يو .(1 :3
ع َملِ ِھ ْم" .ھذا تعليق من الكاتب واستنتاج منه بنتيجة البحث
" 51 :23لَ ْم يَ ُكنْ ُموافِقًا لِ َر ْأيِ ِھ ْم َو َ
الذي قام به ).(4 -1 :1
◙ "ال ﱠرا َم ِة" .الكلمة تعني "االرتفاع" ومن الواضح أنھا اسم آخر لمدينة )BDB ) (Ramah
 ،(928التي تقع على بعد خمسة أميال شمال شرق أورشليم.
ضا يَ ْنت َِظ ُر َملَ ُكوتَ ﷲِ" .ھذا فعل ماضي متصل مبني للمتوسط )مجھول
◙ " َكانَ ھُ َو أَ ْي ً
الصيغة معلوم المعنى( في األسلوب الخبري .انظر الموضوع الخاص على .21 :4
س" .كان ھذا سيجعله نجسا ً طقسيا ً ليشارك في السبت العظيم
" 52 :23ھ َذا تَقَ ﱠد َم إِلَى بِيالَطُ َ
من أسبوع الفصح .كان ھذا سيدل أيضا ً على عالقته بيسوع ،الثائر المصلوب .لقد كان ھذا عمالً
جريئا ً وداالً على التصميم والعزم.
سوعَ" .كان الرومان يتركون عادة األجساد على الصليب لكي تبلى وتفسد،
س َد يَ ُ
◙ "طَلَ َب َج َ
كرادع للتمرد .ھذه األجساد كانت ملك روما .لم تكن تُعطى في العادة إلى عائالت الموتى ألجل
دافن الئق ،وكان ھذا أمر نفي غاية األھمية بالنسبة إلى اليھود بشكل خاص .كان ھذا مطلبا ً خاصا ً
وغير مألوف .لقد استُجيب لمطلبه بسبب الحساسيات اليھودية بخصوص األجساد الميتة التي تل ّوث
طقسيا ً األرض خالل موسم عيد الفصح.
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ن" .كان نيقوديمس ھناك أيضا ً )يو  .(40 -39 :19لقد أعدا جسد يسوع
" 53 :23لَفﱠهُ بِ َكتﱠا ٍ
بسرعة )ألن السبت كان يقترب سريعا ً عند الساعة  6بعد الظھر( بحسب التقليد اليھودي .لم يكن
اليھود يمارسون التحنيط كما المصريين ،بل كان لھم مجموعة إجراءات تتضمن تطييب الجسد
ولفه بالكتان.
موضوع خاص :ممارسات الدفن:
 -Iبالد الرافدين
ً
ً
أ -الدفن الالئق كان أمرا ھاما لحياة آخرة سعيدة.
ب -مثال عن اللعنة في بالد الرافدين كان" :فلتأبى األرض أن تقتبل جثتكَ"
 -IIالعھد القديم
ً
ً
أ -كان الدفن الالئق أمرا ھاما للغاية )انظر الجامعة .(3 :6
ب -كان الدفن يجري بسرعة شديدة )انظر ساره في تكوين  23وراحيل في تكوين 19 :35
والحظ تثنية .(21:23
ج -الدفن غير الالئق كان عالمة على الرفض والخطيئة.
 -1تثنية 26 :28
 -2أشعياء 20 :14
 -3إرميا 2 :8؛ 19 :22
د -كان الدفن يجري إن أمكن في خشخاشة العائلة في منطقة المنزل.
ھـ -لم يكن ھناك تحنيط ،مثل المصريين .اإلنسان يأتي من التراب وإلى التراب يجب أن يعود
)تك 19 :3؛ مز 14 :103؛ .(29 :104
و -في اليھودية الرّابّية كان يصعب الموازنة بين االحترام الالئق ومعالجة الجسد في مفھوم
التلوث الطقسي المرتبط باألجساد المائتة.
 -IIIالعھد الجديد
أ -كان الدفن يلي الموت مباشرة وبسرعة ،وعادة خالل أربع وعشرين ساعة .وغالبا ً ما كان
اليھود يراقبون القبر لثالثة أيام ،اعتقاداً منھم بأن الروح يمكن أن تعود إلى الجسد خالل ذلك
اإلطار الزمني )انظر يوحنا .(39 :11
ب -الدفن كان يشتمل على تنظيف الجثة وتغطيتھا بالطيب )انظر يوحنا 44 :11؛ -39 :19
.(40
ج -لم يكن ھناك تمايز في إجراءات الدفن بين اليھود والمسيحيين ولم تكن توضع أية أغراض
في القبر في فلسطين في القرن األول.
ت" .ھذا تحقيق آخر للنبوءة النبوية )أش 9 :53؛ مت .(66 :27
◙ "فِي قَ ْب ٍر َم ْن ُحو ٍ
ُدفن يسوع في األرض ،ولكن في مدفن عائلة يوسف .وكان ھذا القبر ھو تجويف في جرف
صخري وكان يشمل على عدة خشخاشات دفن .كان ھناك الكثير من تلك في منطقة أورشليم.

ض َع قَ ﱡ
"ح ْي ُ
ط" .ھذه العبارة فيھا نفي ثالثي .الفعل ھو ماشي متصل مبني
◙ َ
ث لَ ْم يَ ُكنْ أَ َح ٌد ُو ِ
للمجھول فيه كناية .لقد كان القبر ُم َع ّداً ،ولكن لم يكن قد ُدفِنَ فيه أي جس ٍد بعد )انظر يو .(41 :19
ستِ ْعدَا ِد" .في أيام يسوع كان الفصح ھو عيد اليوم الثامن )عيد الفطير
َ " 54 :23كانَ يَ ْو ُم اال ْ
وعيد الفصح ،انظر خر (12؛ ولذا فقد كان ھناك سبتان )يوما سبت( .يمكن أن تشير ھذه العبارة
أيضا ً إلى االستعدادات العادية ليوم السبت أو االستعدادات الخاصة لوليمة الفصح.
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*
"ولَ ﱠما َكانَ ْال َم َسا ُء":
◙ " َوال ﱠ
س ْبتُ يَلُ ُ
وح"  .اسمحوا لي أن أقتبس من تعليقي على مر َ :42 :15
"مرقس ھو اإلنجيل الوحيد الذي يذكر ھذا .خروج  6 :16تحوي
على "غروبين" وكأن ھناك اثنان ) (1الساعة  3بعد الظھر 6 -بعد
الظھر و) 6 (2بعد الظھر والحقا ً .يتضمن السياق الفھم بأنه ال بد
أن ذلك كان بعد الساعة  3بعد الظھر) ،وقت الذبيحة المسائية(،
ولكن قبل الساعة  6بعد الظھر )بدء سبت الفصح ،والذي سيكون
اليوم الـ  15من نيسان(".

سا ٌء ُكنﱠ قَ ْد أَتَيْنَ َم َعهُ ِمنَ ا ْل َجلِي ِل" .انظر الموضوع الخاص" :النسوة
" 55 :23تَبِ َع ْتهُ نِ َ
اللواتي تبعن يسوع" ،على .3 :8

َ " 56 :23ر َجعْنَ َوأَ ْع َددْنَ َحنُوطًا َوأَ ْ
طيَابًا" .رغم أن ھؤالء النسوة ّ
كن قد رأين يوسف
ونيقوديمس يعدان جسد يسوع ويضعانه في القبر ،إال أنه من الواضح أنه وبسبب ضيق الوقت) ،أي
بين الساعة  6 -3بعد الظھر( شيء من إجراءات الدفن اليھودية العادية )ربما الشموع العطرة أو
طيوب معينة من نوع خاص( لم يتم القيام بھا بعد ،وھؤالء النسوة ّ
كن ذاھبات لينھين بشكل مالئم
وصحيح اإلجراءات التقليدية اليھودية .انظر الموضوع الخاصَ " :حنُوط الدفن" ،على 1 :24
فاندايك -البستاني56 :23 :ب
ْ
صيﱠ ِة".
"56ب َوفِي ال ﱠ
ت ا ْست ََرحْ نَ َح َس َ
ب ال َو ِ
س ْب ِ
صيﱠ ِة" .تشير ھذه إلى خر  11 -8 :20أو تث  .15 -12 :5كانت ھؤالء النسوة
56 :23ب "ا ْل َو ِ
ال يزَ ْلن يھوداً يحترمون ويحفظون الناموس الموسوي.
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
ما المغزى الھام من تكرار بيالطس القول أن يسوع كان بريئا؟ً
-1
لماذا لم يرد يسوع على ھيرودس؟
-2
ممن كان يتشكل ذلك الجمع الذي كان يطلب إطالق سراح باراباس؟
-3
ً
ً
ھل كان سمعان القيرواني يھوديا أم رجال أسود؟
-4
ما معنى كلمة "الجمجمة"؟
-5
إال َم تشير كلمة "الفردوس"؟
-6
ھل خلص الحارس الروماني في اآلية 47؟
-7

*" -السبت يلوح" )لو  (54 :23أي أن السبت على وشك أن يبدأ ،ما يعني أن الوقت كان قبل الغروب في مساء يوم الجمعة)) .فريق
الترجمة((.
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لوقا  -األصحاح 24
تقسيم الفقرات في الترجمات العربية الحديثة
الحياة
فاندايك -البستاني
قيامة يسوع
القيامة
المسيح
12 -1 :24
12 -1 :24
يسوع يظھر
في الطريق إلى عمواس
لتلميذين
36 -13 :24
36 -13 :24
يسوع يظھر
يسوع يظھر للتالميذ
للتالميذ
49 -36 :24
الصعود إلى السماء
53 -50 :24

المشتركة
قيامة يسوع

49 -36 :24
صعود الرب
يسوع إلى السماء
53 -50 :24

12 -1 :24
على طريق عمواس

البولسية
 7القيامة المجيدة  -القبر
الخالي
12 -1 :24
في طريق عماوس

27 -13 :24
األنبـياء

36 -13 :24
ظھور يسوع للرسل

35 -28 :24
يسوع يظھر للتالميذ

49 -36 :24
الصعود إلى السماء

49 -36 :24
صعود يسوع إلى
السماء
53 -50 :24

53 -50 :24

حلقة القراءة الثالثة )انظر مقدّمة الكتاب(:

متابعة قصد الكاتب األصلي على مستوى الفقرة:

فيما يلي تفسي ٌر بمثاب ِة دليل دراس ٍة ،بمعنى أن المسؤولية تق ُع عليك في تفسير الكتاب
المق ّدس .يجبُ على ك ّل واحد منّا أن يسلكَ في النّور الذي لديه .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب
المقدس ،والروح القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
اقرأ األصحاح بجلس ٍة واحدة .ح ّدد المواضي َع المطروحة فيه .قارن تقسيماتك للمواضيع مع
ترجمات الكتاب المق ّدس العربية المألوفة أعاله .ليس تقسيم الفقرات من الوحي اإللھي ،بل ھو
مفتا ٌح لمتابعة قصد الكاتب األصلي الذي ھو لبّ التفسير .كل فقرة لھا موضوع واحد أوحد.
 -1الفقرة األولى.
 -2الفقرة الثانية.
 -3الفقرة الثالثة.
 -4الخ.
أفكار سياقية:
أ -تفاصيل أحداث بعد القيامة تختلف بين األناجيل األربعة .وھذا يعطينا مثال عن صدق
روايات شھود العيان وأيضا ً عن أھداف اإلنجيليين لكل إنجيل كتبوه وأرسلوه إلى جماعة
معينة مستھدفة مختارة .انظر كتاب ،How to Read the Bible For All Its Worth
من تأليف  ،Feeو ،Stuartص.148 -127 .
ً
ب -تذكروا أن كتّاب اإلنجيل لم يكتبوا تاريخا بالمعنى الغربي المعاصر ،بل دونوا وقائع
مختارة ليقدموا الرسالة المسيحية على أكمل وجه .لم يكن ھدفھم التدوين التاريخي ،بل
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الحقيقة الالھوتية بشكل رئيسي )يو  .(31 -3 :20الھدف األساسي الرئيسي من الكتاب
المقدس ھو أن يأتي بنا إلى مقابلة شخصية مع ﷲ القدوس من خالل ابنه المصلوب.
ج -مصادر لوقا حول فترة ما بعد القيامة تختلف عن مصادر األناجيل األخرى .في لوقا
فترة األربعين يوما ً بين ظھور يسوع في العلية وصعوده من على جبل الزيتون مبنية
وكأنھا حدثت في يوم واحد )يوم أحد القيامة(.
د -ھناك عدة تغايرات في المخطوطات اليونانية فيما يتعلق بھذا األصحاح .لوقا يشتمل
على معظم القراءات القصيرة الموجودة في عائلة المخطوطات الغربية )المخطوطات D
و (Wمن المخطوطات اليونانية مقارنة بعائلة المخطوطات اإلسكندرية )المخطوطات !
و .(Bوفيما يلي قائمة بالقراءات القصيرة )من كتاب An Introduction to the
 ،Testament Textual Criticism of the Newللمؤلف  ،A. T. Robertsonص.
.(227 -226
لو 39 :5
-1
لو 42 -41 :10
-2
لو 39 ،21 ،19 :12
-3
لو 19 :22ب62 ،20 ،
-4
لو 53 ،52 ،40 ،36 ،12 ،9 ،6 ،3 :24
-5
الحظوا كم من ھذه القراءات األقصر )وربما األصلية( نجدھا في األصحاح !24
دراسة الكلمات والعبارات:
فاندايك -البستاني12 -1 :24 :
ُ
ت ْال َحنُوطَ الﱠ ِذي أَ ْع َد ْدنَهُ َو َم َعھ ﱠُن أنَاسٌ .
"1ثُ ﱠم فِي أَ ﱠو ِل األُ ْسب
ُوع أَ ﱠو َل ْالفَجْ ِر أَتَ ْينَ إِلَى ْالقَب ِْر َحا ِمالَ ٍ
ِ
4
3
2
َار ٌ
ات فِي
فَ َو َج ْدنَ ْال َح َج َر ُم َدحْ َرجا ً ع َِن ْالقَب ِْر فَ َدخَ ْلنَ َولَ ْم يَ ِج ْدنَ َج َس َد الرﱠبﱢ يَسُوعََ .وفِي َما ھُ ﱠن ُمحْ ت َ
5
ض قَاالَ لَھ ﱠُن:
ت َو ُمنَ ﱢك َسا ٍ
ب بَرﱠاقَ ٍةَ .وإِ ْذ ُك ﱠن خَ ائِفَا ٍ
َذلِكَ ِإ َذا َر ُجالَ ِن َوقَفَا بِ ِھ ﱠن بِثِيَا ٍ
ت ُوجُوھَھ ﱠُن إِلَى األَرْ ِ
6
»لِ َما َذا ت ْ
ْس ھُ َو ھَھُنَا لَ ِكنﱠهُ قَا َم! اُ ْذ ُكرْ نَ َك ْيفَ َكلﱠ َم ُك ﱠن َوھُ َو بَ ْع ُد فِي ْال َجلِي ِل
ت؟ لَي َ
ي بَ ْينَ األَ ْم َوا ِ
َطلُ ْبنَ ْال َح ﱠ
7
ُ
ث يَقُو ُم«.
س ُخطَا ٍة َويُصْ لَ َ
ب َوفِي ْاليَوْ ِم الثﱠالِ ِ
ان فِي أَ ْي ِدي أنَا ٍ
قَائِالً :إِنﱠهُ يَ ْنبَ ِغي أَ ْن يُ َسلﱠ َم اب ُْن ا ِإل ْن َس ِ
8فَتَ َذ ﱠكرْ نَ َكالَ َمهُ َ 9و َر َج ْعنَ ِمنَ ْالقَب ِْر َوأَ ْخبَرْ نَ األَ َح َد َع َش َر َو َج ِمي َع ْالبَاقِينَ بِھَ َذا ُكلﱢ ِهَ 10 .و َكان ْ
َت َمرْ يَ ُم
وب َو ْالبَاقِيَ ُ
ات َم َعھ ﱠُن اللﱠ َواتِي قُ ْلنَ ھَ َذا لِلرﱡ س ُِل11 .فَت ََرا َءى َكالَ ُمھ ﱠُن لَھ ُ ْم
ْال َمجْ َدلِيﱠةُ َوي َُونﱠا َو َمرْ يَ ُم أُ ﱡم يَ ْعقُ َ
ُص ﱢدقُوھُ ﱠن12 .فَقَا َم ب ْ
ض إِلَى ْالقَب ِْر فَا ْن َحنَى َونَظَ َر األَ ْكفَانَ َموْ ضُو َعةً َوحْ َدھَا
ُطرُسُ َو َر َك َ
ان َولَ ْم ي َ
َك ْالھَ َذيَ ِ
ضى ُمتَ َعجﱢبا ً فِي نَ ْف ِس ِه ِم ﱠما َكانَ ".
فَ َم َ
وع" .أول يوم عمل في األسبوع ھو من غروب السبت إلى غروب األحد.
" 1 :24أَ ﱠو ِل األُ ْ
سبُ ِ
ھذا مصطلح عبري يرجع إلى تك  ،31 ،23 ،19 ،13 ،8 ،5 :1حيث أن المساء يُذكر دائما ً أوالً.
كان ذلك ھو نفس اليوم الذي كانت تقدم فيه بواكير الثمار في الھيكل .يظھر يسوع للتالميذ عدة
أسابيع بتعاقب في ليالي األحد .وھذا وضع األساس ليوم األحد كيوم لقاء خاص للمؤمنين ليحتفلوا
بذكرى قيامة الرب )يو 20 ،19 :20؛ لو  36 :24وما تاله؛ أع 7 :20؛  1كور .(2 :16
◙ "أَ ﱠو َل ا ْلفَ ْج ِر" .ھذه تعني حرفيا ً "في مطلع الفجر" .يقول إنجيل يوحنا أنه كانت ال تزال ھناك
ظلمة )يو  .(1 :20يبدو أن السناء تركن األمكنة التي كانوا يقيمون فيا بينما كانوا في أورشليم قبل
الفجر ،ووصلوا إلى القبر بعد شروق الشمس.
◙ "ھنﱠ " .تُذكر أسماء ھؤالء النسوة واحدة فواحدة في  10 :24ومر  .1 :16انظر الموضوع
الخاص" :النسوة اللواتي تبعن يسوع" ،على .3 :8
◙ "ا ْلقَ ْب ِر" .تأتي ھذه من الكلمة اليونانية التي تعني "نُصب تذكاري".
462

ت ا ْل َحنُوطَ" .كانت ھذه تُستخدم لتطييب الجسد )مر  .(1 :16من الواضح أنھم لم
"حا ِمالَ ٍ
◙ َ
يعرفوا بما فعله يوسف ونيقوديمس قبالً أو أن إعدادھم المتسرّع لجسد يسوع لم يكن مكتمالً.
الدفن
موضوع خاصَ :حنُوط
ِ
أ -ال ُمرّ ،مادة صمغية عطرة من أشجار عربية
 -1ھذا الطيب يُذكر اثنتي عشر مرة في العھد القديم ،ومعظمھا في أدب الحكمة كعطر
 -2كان أحد الھدايا التي قدمھا المجوس للطفل يسوع )مت (11 :2
 -3الرمزية فيه مدھشة:
أ .يُستخدم في "دھن المسحة المقدس" )خر (25 -23 :30
ب .يُستخدم كھدية للملك )مت (11 :2
ً
ج .يُستخدم لتطييب جسد يسوع لدى دفنه )يو  39 :19ورمزيا في يو  .(2 :11كان ھذا بحسب
عادات اليھود التي يصفھا التلمود ).(Berakhoth 53a
ب -العود ،نوع من الخشب المعطر
 -1له عالقة بالعطر األرج )عد 6 :24؛ مز 8 :45؛ أم 17 :7؛ نشيد األنشاد (14 :4
 -2كان يستخدمه المصريون ،ممزوجا ً بالمر ،كجزء من عملية التحنيط
 -3جلب نيقوديمس كمية كبيرة من ھذا عند دفن يسوع ومسحه به )يو  .(39 :19وھذا بحسب
عادات اليھود الموصوفة في التلمود ).(Betsah 6a
" 2 :24ا ْل َح َج َر ُمد َْح َر ًجا" .ھذا اسم فاعل تام مبني للمجھول .كان القبر الذي ُوضع فيه يسوع
له فتحة كبيرة تطل على بستان ،وكان يُوضع حجر مدور إلغالقه وختمه .وھذا الحجر كان كبيراً
وثقيالً )مر  ،(4 :16وما كان في مقدور تلك النسوة دحرجته .يقول متى في  2 :28أن زلزاالً،
أحدثه مالك بال شك ،قد ضرب الحجر فأزاحه عن باب القبر .لم تكن إزاحة الحجر لكي يخرج
يسوع من القبر ،بل لكي ندخل نحن إليه.
 .3 :24ھذه اآلية شھادة ھامة على ناسوت يسوع وتفنّد قول حركة ھرطوقية باكرة ظھرت فيما
بعد وتُدعى الغنوسية )انظر تعريفھا في ملحق مسرد المصطلحات( .ھؤالء النسوة ّ
كن يتوقعن أن
يجدوا جسد يسوع المادي.
◙
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

سو َع"
س َد ال ﱠر ﱢ
ب يَ ُ
" َج َ
سو َع"
" ُج ْث َمانَ ال ﱠر ﱢ
ب يَ ُ

المشتركة
البولسية

:
:

سو َع"
س َد ال ﱠر ﱢ
ب يَ ُ
" َج َ
سو َع"
س َد ال ﱠر ﱢ
ب يَ ُ
" َج َ

ھناك قراءة أقصر )أي "الجسد"( ترد في المخطوطة  Dوبعض المخطوطات الالتينية القديمة .على
كل حال ،ھذه ھي المرة الوحيدة في إنجيل لوقا حيث يُدعى يسوع "الرب يسوع" ،رغم أن ھذا
اللقب شائع ومألوف في أعمال الرسل.
ً
بعض المخطوطات المكتوبة بأحرف صغيرة التي ظھرت الحقا )المخطوطة 579من القرن الثالث
عشر؛ المخطوطة  1071من القرن الثاني عشر؛ المخطوطة  1241من القرن الثاني عشر وكتاب
الفصول  1016من القرن الثاني عشر( تقول "جسد يسوع".
الصيغة األطول تظھر في المخطوطات  ،070،W،L،C،B،A،!،P75وفي معظم
الترجمات.

463

ب بَ ﱠراقَ ٍة" .تشير ھذه إلى المالئكة )انظر اآلية 23؛ أع :1
" 4 :24إِ َذا َر ُجالَ ِن َوقَفَا بِ ِھنﱠ بِثِيَا ٍ
10؛ يو .(12 :20
دائما ً ما يُوصف المالئكة أو يص ﱠورون كذكور ما عدا في زك  .9 :5اسم الفاعل " بَرﱠاق" يستخدمه
لوقا ھنا فقط وفي  ،24 :17حيث يشير إلى حادثة التجلي .يستخدم لوقا الكلمة ذات الصلة "البرق"
عدة مرات أيضا ً )18 :10؛ 36 :11؛  .(24 :17يستخدم متى ھذه الكلمة ليصف المالك )انظر مت
.(3 :28
ھذا مثال جيد عن التنوع فيما بين األناجيل األربعة.
ْ
ﱠ
ً
ً
َ
-1
ْضا َء".
ين البِسا ُحلة بَي َ
مر  5 :16يقولَ " :شابّا ً َجالِسا ً ع َِن اليَ ِم ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
-2
ق َولِبَا ُسهُ
مت  3 -2 :28تقولَ " :مالكَ الرﱠبﱢ نَزَ َل ِمنَ ال ﱠس َما ِء ....كانَ َمنظ ُرهُ كالبَرْ ِ
ْ
َ
ﱠ
َ
ج".
أ ْبيَ َ
ض كالثل ِ
ْ
ً
ْ
َ
َ
س َواآل َخ َر
-3
يو  12 :20تقول اآلية" :مالكي ِْن بِثِيَا ٍ
يض َجالِ َسي ِْن َو ِ
احدا ِعن َد الرﱠأ ِ
ب بِ ٍ
ْ
َ
ِعن َد الرﱢ جْ ل ْي ِن".
ذھنيتنا الغربية تطرح ھكذا أسئلة:
أي احتمال ھو الصحيح تاريخيا؟ً
-1
أي احتمال ھو الحقيقي الواقعي؟
-2
ھكذا أسئلة تحول األناجيل إلى كتب تاريخ غربية مرتبة حسب التسلسل الزمني وتعتمد أسلوب
السبب والنتيجة ،بينما ھي ليست كذلك .إنھا كتيّبات إنجيلية ُكتبت لجماعات مختلفة من الناسُ .كتّاب
األناجيل كان لھم الحق ،تحت الوحي ،ألن:
يختاروا
-1
يرتبوا
-2
يكيّفوا
-3
من كلمات يسوع وأعماله ألغراضھم الالھوتية .ال تدعوا التفاصيل تحجب عنكم الصورة األكبر
والھدف األعظم.
ض" .كانت ھذه عالمة تدل على الوقار والخشية )مر
سا ٍ
ُ " 5 :24منَ ﱢك َ
ت ُو ُجو َھھُنﱠ إِلَى األَ ْر ِ
.(8 :16
ت" .كلمة ْ
ي" فيھا أداة تعريف مع اسم فاعل مضارع مبني للمعلوم.
"ال َح ﱠ
◙ "ا ْل َح ﱠي بَيْنَ األَ ْم َوا ِ
يسوع ال يمكن أن يُوجد في القبر )بين األموات( ألنه قام .ھذه العبارة تميز كتابات لوقا.
ھ َو ھھُنَا ،ل ِكنﱠهُ قَا َم" .القيامة ھي الركن المحوري لإليمان المسيحي ) 1كور
س ُ
" 6 :24لَ ْي َ
 .(15وتُظھر ھذه مصادقة ﷲ على حياة يسوع وذبيحته القربانية .ھذا موضوع متواتر متكرر عند
بطرس )أع 32 ،28 -24 :2؛ 26 ،15 :3؛ 10 :4؛ 30 :5؛ 40 :10؛  1بط 13 :1؛ ،18 :3
 ،(21وعند بولس )أع 37 ،34 ،33 ،30 :13؛ 31 :17؛ رو 24 :4؛ 11 :8؛ 9 :10؛  2كور :4
 .(14ھذا تأكيد على قبول اآلب لموت ابنه البدلي ) 1كور  .(15الھوتيا ً األقانيم الثالثة جميعا ً من
الثالوث القدوس كانوا فعالين في قيامة المسيح :اآلب )أع 24 :2؛ 15 :3؛ 10 :4؛ 30 :5؛ :10
40؛ 34 ،33 ،30 :13؛ (31 :17؛ الروح القدس )رو (11 :8؛ واالبن )يو 22 -19 :2؛ :10
 .(18 -17ھذه العبارة ،رغم كونھا موضع جدل عند  Westcottو ،Hortنجدھا في المخطوطات
) C3،B،A،!،P75المخطوطة * Cتحوي على العبارة نفسھا ما عدا كلمة "ل ِكن"( L ،و.070
العبارة محذوفة فقط في المخطوطة  Dوعدة مخطوطات التينية قديمة .ھذا التعليق المالئكي نفسه
نجده في مت  6 :28ومر .6 :16
انظر الموضوع الخاص "الـ  KERYGMAفي الكنيسة األولى" ،على .27 :24
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◙ "ا ُ ْذ ُك ْرنَ َكيْفَ َكلﱠ َم ُكنﱠ َوھُ َو بَ ْع ُد فِي ا ْل َجلِي ِل" .تشير ھذه إلى تنبؤات يسوع عن موته ):9
44 ،22 -21؛ 25 :17؛  .(34 -31 :18ھذا مثال جيد عن نقاط التشابه واالختالف بين األناجيل
يخبرھن بأن ّ
ّ
يقلن للرسل بوجوب لقائه على الجبل في الجليل )مت
اإلزائية .لدى متى نجد المالك
ّ
يخبرھن أن يتذكروا كلمات يسوع التي قالھا في
32 :26؛  ،(10 ،7 :28بينما عند لوقا نجد اإلنجيل
الجليل.
ھل قال المالك ھذه األشياء؟
-1
ّ
ھل سمع أحد كتاب اإلنجيل أو مواردھم ھذا القول بشكل مختلف؟
-2
ّ
ّ
ھل عدل أحد كتاب اإلنجيل أو مصادرھم من رسالة المالك؟
-3
ّ
ھذه األسئلة ال نجد جواب عنھا .ولكن المؤمنين يؤكدون أن الروح القدس قاد كتاب األناجيل ،ولذلك
فعلينا أن نسمح بوجود ھذه الروايات المتباينة جنبا ً إلى جنب ونؤكد أنھا موحى بھا.
ن" .ما كانت ھذه الكلمة تُستخدم في اليھودية الرابية .تأتي أھميتھا ومغزاھا
" 7 :24ا ْبنُ ا ِإل ْن َ
سا ِ
من حز ) 1 :2شخص بشري( ودا ) 13 :7شخص إلھي( ،حيث يجتمع الالھوت والناسوت ) 1يو
 .(3 -1 :4لقد كان ھذا ھو اللقب الذي اختاره يسوع لنفسه .انظر الموضوع الخاص على .22 :17
◙ "يَ ْنبَ ِغي" .ھذه ھي الكلمة اليونانية ) ،(deiالتي تعني "الضرورة المعنوية" .وتُستخدم ثالث
مرات في ھذا األصحاح.
ُ
َ
ﱠ
ْ
-1
س ُخطَا ٍة" ،اآلية .7
ان فِي أ ْي ِدي أنَا ٍ
"يَ ْنبَ ِغي أَ ْن يُ َسل َم اب ُْن ا ِإلن َس ِ
ْ
َ
َ
ﱠ
ْ
يح يَتَأل ُم" ،اآلية .26
-2
" َكانَ يَنبَ ِغي أ ﱠن ال َم ِس َ
َ
ْ
-3
"الَ بُ ﱠد أ ْن يَتِ ﱠم َج ِمي ُع َما ھُ َو َمكتُوبٌ َعنﱢي" ،اآلية .44
ً
تدل ھذه اآليات على مخطط ﷲ الفدائي المقرر مسبقا )انظر أع 23 :2؛ 18 :3؛ 28 :4؛ .(29 :13
ث" .أعتقد أن يسوع كان في القبر فقط لحوالي  30إلى  38ساعة .طريقة اليھود
◙ "ا ْليَ ْو ِم الثﱠالِ ِ
في حساب الوقت تختلف عن طريقتنا .العبارة فيھا خلفية من العھد القديم مشكوك فيھا ،ربما ھوشع
فقط  2 :6أو على األرجح أكثر يونان ) 17 :1مت 39 :12؛  1كور .(4 :15
ش َر َو َج ِمي َع ا ْلبَاقِينَ " .كان ھناك كثيرون إلى جانب النساء والرسل
" 9 :24أَ ْخبَ ْرنَ األَ َح َد َع َ
الذين سمعوا تعاليم يسوع واختبروا ھذه األحداث التي كانت بعد القيامة )اآليات 36 ،33؛ مت :28
17؛  1كور 5 :15؛ أع .(15 :1
 .10 :24ھذه الالئحة من النسوة مختلفة قليالً عنھا في مر  .1 :16ھذه اآلية كليا ً محذوفة من عدة
مخطوطات يونانية قديمة )المخطوطات  ،W،D،Aوالمخطوطة الالتينية القديمة ،وترجمتين
سريانيتين(.
انظر الموضوع الخاص على .3 :8
◙ " َم ْريَ ُم ا ْل َم ْج َدلِيﱠةُ" .ظھر يسوع لھذه المرأة أوالً )مر 9 :16؛ لو  .(2 :8المجدلية تأتي دائما ً
أوالً في الئحة أسماء النساء اللواتي كن يرتحلن مع يسوع.
◙ "يُ َونﱠا" .اإلشارة األخرى الوحيدة في العھد الجديد ھي في يونان .3 :8
وب" .كانت أم يعقوب الصغير ويوسف )مر 40 :15؛ مت .(56 :27
◙ " َم ْريَ ُم أ ُ ﱡم يَ ْعقُ َ
◙ "ا ْلبَاقِيَاتُ " .المقصود بھؤالء سالومة ،أم يعقوب ويوحنا )مر 40 :15؛ مت  .(56 :27انظر
الموضوع الخاص على .3 :8
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11 :24
فاندايك -البستاني

:

الحياة

:

ان"
" َكا ْل َھ َذيَ ِ
" َكأَنﱠهُ َھ َذيَانٌ "

المشتركة
البولسية

:
:

"أنﱠ ُھنﱠ وا ِھماتٌ "
"بمن ِزلَ ِة ال َھ َذيان"

الكلمة ) (lērosال نجدھا إال مرة واحدة ھنا في السبعينية )مكابيين الرابع  (11 :5وھنا فقط
في العھد الجديد .وھي مصطلح طبي للداللة على الـ ِھسْتيريا أو الھلوسات الناجمة عن اإلصابة
بالحمى.
ص ﱢدقُوھُنﱠ " .ھذا فعل ماضي متصل مبني للمعلوم في األسلوب الخبري .أخبرت
" 11 :24لَ ْم يُ َ
ھؤالء النسوة الرسل بذلك عدة مرات ولكنھم لم يصدقوا .العجيب أن المجمع أخذوا تنبؤات يسوع
عن قيامته بجدية )وضعوا حارسا ً( ،ولكن الرسل كانوا منذھلين كليا ً .ھذا التعليق السلبي دليل على
دقة وصحة الرواية في اإلنجيل.
 .12 :24ھذه اآلية موجودة في جميع المخطوطات اليونانية الھامة
) (079،070،W،L،B،A،!،P75ما عدا المخطوطة  Dوعدة مخطوطات التينية قديمة .يقول
 UBS4أن تضمينھا محتمل بنسبة معقولة )شبه أكيد( ،ولكن يتفق  ،Bart D. Ehrmanفي كتابه
 ،The Orthodox Corruption of Scriptureص ،217 -212 .في الرأي مع  Westcottو
 ،Hortفي أن النص األصلي ما كان يحوي ھذه اآلية .ھذا النص يشبه كثيراً يو ،6 ،5 ،3 :20
.10
فاندايك -البستاني27 -13 :24 :
ُ
ْ
ْ
َان ِم ْنھُ ْم َكانَا ُم ْنطَلِقَي ِْن فِي َذلِكَ اليَوْ ِم إِلَى قَرْ يَ ٍة بَ ِعي َد ٍة ع َْن أو ُر َشلِي َم ِستﱢينَ َغل َوةً ا ْس ُمھَا
"َ 13وإِ َذا ْاثن
ِ
ثَ 15 .وفِي َما ھُ َما يَتَ َكلﱠ َما ِن
ْض ع َْن َج ِم
ضھُ َما َم َع بَع
» ِع ْم َواسُ «َ 14 .و َكانَا يَتَ َكلﱠ َم
ان بَ ْع ُ
يع ھَ ِذ ِه ْال َح َوا ِد ِ
ِ
ٍ
ِ
ت أَ
ع نَ ْف ُسهُ َو َكانَ يَ ْم ِشي َم َعھُ َماَ 16 .ولَ ِك ْن أُ ْم ِس َك ْ
ب إِلَ ْي ِھ َما يَسُو ُ
ْرفَتِ ِه.
ان ا ْقت ََر َ
َويَت ََح َ
او َر ِ
ْ 18عيُنُھُ َما ع َْن َمع ِ
17
ْ
َ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
اب أ َح ُدھُ َما ال ِذي
ان عَابِ َس ْي ِن؟« فَأ َج َ
ال لَھُ َماَ » :ما ھَ َذا ال َكالَ ُم ال ِذي تَتَطَ َ
فَقَ َ
ان بِ ِه َوأ ْنتُ َما َم ِ
اشيَ ِ
ار َح ِ
ور الﱠتِي َح َدثَ ْ
ت فِيھَا فِي
ال لَهُ» :ھَلْ أَ ْنتَ ُمتَغَرﱢبٌ َوحْ دَكَ فِي أُو ُر َشلِي َم َولَ ْم تَ ْعلَ ِم األُ ُم َ
ا ْس ُمهُ َك ْليُوبَاسُ َوقَ َ
19
اص ِريﱢ الﱠ ِذي َكانَ إِ ْن َسانا ً نَبِيّا ً
ال لَھُ َماَ » :و َما ِھ َي؟« فَقَاالَ» :ٱ ْل ُم ْختَ ﱠ
ھَ ِذ ِه األَي ِﱠام؟« فَقَ َ
صةُ بِيَسُو َع النﱠ ِ
20
ْ
ْ
ت
بَ .ك ْيفَ أَ ْسلَ َمهُ رُؤَ َسا ُء ْال َكھَنَ ِة َو ُح ﱠكا ُمنَا لِقَ َ
ضا ِء ْال َموْ ِ
يع ال ﱠش ْع ِ
ُم ْقتَ ِدراً فِي21الفِع ِْل َوالقَوْ ِل أَ َما َم ﷲِ َو َج ِم ِ
يلَ .ولَ ِك ْن َم َع ھَ َذا ُكلﱢ ِه ْاليَوْ َم لَهُ ثَالَثَةُ أَي ٍﱠام
ي إِس َْرائِ َ
صلَبُوهَُ .ونَحْ ُن ُكنﱠا نَرْ جُو أَنﱠهُ ھُ َو ْال ُم ْز ِم ُع أَ ْن يَ ْف ِد َ
َو َ
23
22
ْ
ْ
َ
ً
ُم ْن ُذ َحد َ
َث َذلِكَ  .بَلْ بَعْضُ النﱢ َسا ِء ِمنﱠا َحيﱠرْ نَنَا إِذ ُك ﱠن بَا ِكرا ِع ْن َد القَب ِْر َولَ ﱠما لَ ْم يَ ِج ْدنَ َج َس َدهُ أتَ ْينَ
24
ضى قَوْ ٌم ِمنَ الﱠ ِذينَ َم َعنَا إِلَى ْالقَب ِْر فَ َو َج ُدوا ھَ َك َذا
قَائِالَ ٍ
ت :إِنﱠھ ﱠُن َرأَ ْينَ َم ْنظَ َر َمالَئِ َك ٍة قَالُوا إِنﱠهُ َح ﱞيَ .و َم َ
25
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َك َما قَالَ ْ
اإلي َما ِن
ت أيْضا ً النﱢ َسا ُء َوأ ﱠما ھُ َو فَلَ ْم يَ َروْ هُ« .فَقَ َ
ﱠان َوالبَ ِطيئَا القُلُو ِ
ب فِي ِ
ال لَھُ َما» :أيﱡھَا ال َغبِي ِ
27
26
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
يع َما تَ َكلﱠ َم بِ ِه األ ْنبِيَا ُء أ َما َكانَ يَ ْنبَ ِغي أ ﱠن ال َم ِسي َح يَتَألﱠ ُم بِھَ َذا َويَ ْد ُخ ُل إِلَى َمجْ ِد ِه؟« ثُ ﱠم ا ْبتَدَأ ِم ْن
بِ َج ِم ِ
ُ
ْ
ْ
ب".
ور ال ُم ْختَ ﱠ
يع األَ ْنبِيَا ِء يُفَ ﱢس ُر لَھُ َما األ ُم َ
يع ال ُكتُ ِ
صةَ بِ ِه فِي َج ِم ِ
ُمو َسى َو ِم ْن َج ِم ِ
ن ِم ْنھُ ْم" .ال يقول الكتاب المقدس بالضبط من كان ھذان االثنان ،وربما كان
" 13 :24ا ْثنَا ِ
ھذان ھنا َك ْليُوبَاسُ ) (18 :24وزوجته أو اثنان من المؤمنين يتركان عيد الفصح.
ك ا ْليَ ْو ِم" .ال بد أن ذلك كان يوم أحد القيامة )اآلية  .(22كان ھذا أول يوم عمل في
◙ "فِي ذلِ َ
األسبوع بعد الفصح ،واليوم الذي تقدم فيه بواكير غالل حصاد الشعير في الھيكل .كان يسوع
باكورة الراقدين ) 1كور .(23 ،20 :15
اس" .ليس مؤكداً مكانھا ،ولكن ھناك عدة احتماالت:
◙ " ِع ْم َو ُ
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على بعد  20ميالً غرب أورشليم على طريق يافا .وھذا ھو المكان حيث ھاجم
-1
المكابيون وأحرقوا معسكر القائد السلوقي جورجياس عام  166ق.م) .مكابيين األول
57 ،40 :3؛ .(15 -1 :4
على بعد سبعة أميال شمال غرب أورشليم حيث وجد الصليبيون قلعة رومانية قديمة
-2
تدعى "قلعة عمواس".
على بعد حوالي أربعة أميال إلى الغرب من أورشليم حيث وضع اإلمبراطور
-3
ً
الروماني فيسباسيان  800جنديا )يوسيفوس.(Wars 7.6.6 ،
على بعد حوالي  9أميال غرب أورشليم حيث بُنيَ ْ
ت كنيسة صليبية على أنقاض قلعة
-4
رومانية.
)تم أخذ المعلومات من كتاب ،The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible
المجلد  ،2ص.(301 -291 .

ستﱢينَ َ
غ ْل َوةً" .ھذه في الواقع  60استديوم* .ال بد أن المدينة كانت
◙ "بَ ِعي َد ٍة عَنْ أُو ُر َ
شلِي َم ِ
قريبة من أورشليم ما يكفي ألن يذھب إليھا الرجالن ويعودان خالل يوم واحد.
ھناك تغايرات في اللغة اليونانية بما يتعلق بھذه المسافة:
" 60إستِ ْديوم/غلوة" نجدھا في المخطوطات .070،W،L،K2،D،B،A،P75
-1
" 160إستِ ْديوم/غلوة" نجدھا في المخطوطات ! ،097،K*،وفي بعض كتابات
-2
آباء الكنيسة )انظر  ،Joseph A. Fitzmyerفي كتابه ،The Anchor Bible
المجلد 28أ ،ص.(1561 .
سوعُ" .يستخدم لوقا اسم يسوع عدة مرات بدون أداة تعريف )1 :4؛ 41 :8؛ :9
" 15 :24يَ ُ
50 ،36؛ 40 ،37 :18؛ 48 :22؛ .(28 :23
وبالتالي فليست ھذه طريقة نحوية لتسليط الضوء على أول ظھور لقيامة يسوع.
عيُنُھُ َما عَنْ َم ْع ِرفَتِ ِه" .ھذا فعل ماضي متصل مبني للمجھول في
س َكتْ أَ ْ
" 16 :24أ ُ ْم ِ
األسلوب الخبري .صيغة المبني للمجھول تدل على نشاط )نظر التعليق على اآلية .(31
لقد تبدل مظھر يسوع الجسدي إلى حد ما .العديد من أتباعه لم يعرفوه في الحال )يو 11 :20؛ مت
17 -16 :28؛ يو .(7 -1 :21
مريم المجدلية ،يو 11 :20
-1
عدة رسل ،يو 7 -1 :21
-2
خمسمئة من األخوة ،مت 17 -16 :28
-3
ن" .ھذه يمكن أن تعني "كالح"" ،متجھّم" )مت  ،(16 :6أو "مكتئب" .لم
" 17 :24عَابِ َ
س ْي ِ
ً
يستطيعوا أن يؤمنوا أن أحدا لم يسمع عن أحداث األسبوع الخير في أورشليم .لقد كان حديث البلد
)اآلية .(18
ب" .خالل األعياد السنوية الرئيسية الثالثة ،كانت أورشليم تتضخم إلى ثالثة
ُ " 18 :24متَ َغ ﱢر ٌ
أضعاف من أعداد سكانھا الطبيعي العادي بسبب الحجاج الذين يأتون من الشتات .لقد كانا يعتقدان
أن يسوع كان مجرد سائح حجّاج آخر.
ي" .يسوع ،بطرحه ھذه األسئلة عليه ،كان يجبرھم أن يربطوا أحداث بضعة
َ " 19 :24ما ِھ َ
األيام الماضية وأن يشھدوا له )اآليات .(24 -19
* -االستديوم :(stadia) :أو "الغلوة" بحسب الكتاب المقدس ،ھي وحدة قياس األطوال عند اإلغريق ،ويبلغ طولھا حوالي  185متراً أو
 607قدما ً)) .فريق الترجمة((.
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ي" .ھناك لفظان للكلمة:
ص ِر ﱢ
◙ "يَ ُ
سو َع النﱠا ِ
 ،Nazarēnou -1في المخطوطات  ،012،070،L،B،!،P75وبعض المخطوطات الالتينية
القديمة وإصدارات الفولغاتا.
 ،Nazōraiou -2في المخطوطات  ،063،X،W،P،K،D،Aوبعض المخطوطات الالتينية
القديمة ،والقبطية ،والترجمات األرمنية .ھذه الصيغة نفسھا موجودة عند لوقا .37 :18
انظر الموضوع الخاص على .34 :4
◙ "نَبِيًّا ُم ْقتَ ِد ًرا فِي ا ْلفِ ْع ِل َوا ْلقَ ْو ِل" .ھذا لقب تشريفي تبجيلي )39 ،16 :7؛  .(19 ،8 :9في
اليھودية ،ليكون المرء ُملھَماً ،ككاتب الكتابات المقدسة ،يجب أن يكون نبيا ً .الكلمة ھنا ال تشير إلى
معنى المتنبّئ ،بل تعني أنه متفوه قوي برسالة الرب/يھوه .إال أن ھذا النبي لم يكن مثل غيره .لقد
كان النبي الذي تحدث عنه سفر التثنية ،تث  .18 ،15 :18ھذان التلميذان لم يدركا المضامين
المتعلقة بشخص وعمل المسيح.
ب" .ھذا غلو نموذجي )مثال .(43 :18 ،األدب الشرقي )والكالم( رمزي
يع ال ﱠ
ش ْع ِ
◙ " َو َج ِم ِ
ومجازي وفيه مبالغة أكثر بكثير من األدب الغربي .ولذلك فإن الغربيين ينزعون إلى سوء فھم
العھد الجديد.
سا ُء ا ْل َك َھنَ ِة َو ُح ﱠكا ُمنَا" .ھذه العبارة نفسھا نجدھا في  .13 :23كان رؤساء
ُ " 20 :24ر َؤ َ
اليھود مسؤولين عن موت يسوع.
لم يكن المجمع يتمتع بسلطة كبيرة في ظل االحتالل الروماني )لو  .(22 :9ولذلك فقد
اضطُروا إلى أن يلفّقوا تھمة ليسوع يحكم عليھا الرومان بالموت .وأيضا ً أرادوا أن يصلبوه بسبب
اللعنة الرّابية المتعلقة بالصلب التي نجدھا في تث  .23 :21وھذه التھمة نفسھا يتكلم عنھا بطرس
في عظته األولى في سفر أعمال الرسل.
ُ " 21 :24كنﱠا نَ ْر ُجو" .ھذا فعل ماضي متصل مبني للمعلوم في األسلوب الخبري ,ما يعني أنھم
ما عادوا "يرجون".
س َرائِي َل" .كان ال يزال لديھما نزعة قومية عسكرية )انظر أع
ي إِ ْ
◙ "أنه ھ َُو ا ْل ُم ْز ِم ُع أَنْ يَ ْف ِد َ
 .(7 -6 :1كان اليھود يتوقعون مجيئا ً وحيداً للمسيا وأن يكون ذلك المجيء لمنفعة واستعادة إسرائيل
للسلطة والتفوق.
ي" .ھذه كلمة من سوق النخاسة تعني "يدفع نقوداً السترداد شخص أو تحريره" )مر :10
◙ "يَ ْف ِد َ
 .(45انظر الموضوع الخاص على .68 :1
ام" .كان لدى اليھود تقليد يقول أن الروح تبقى قرب الجسد لثالثة أيام ،ولكن ليس من
◙ "ثَالَثَةُ أَيﱠ ٍ
إحياء ميت ممكن بعد ھذه الفترة )يو  6 :11و.(39
" 24 :24قَ ْو ٌم ِمنَ الﱠ ِذينَ َم َعنَا" .نعلم من إنجيل يوحنا أن ھؤالء كانوا يوحنا وبطرس )يو :20
 (10 -3وربما بطرس وحده )لو .(12 :24
 .25 :24العظات األولى في أعمال الرسل غالبا ً ما تل ّمح إلى نبوءات العھد القديم عن المسيا )تك
15 :3؛ تث 15 :18؛  2صم 7؛ مز 118 ،22 ،10 :16؛ أش  .(53أعتقد أن يسوع نفسه ھو من
أعلم ھذين التلميذين ،واللذين نقال األخبار إلى الرسل في العلية )اآلية  .(27ھذا الظھور بعد القيامة
يصبح الحدث التفسيري الحاسم للكنيسة األولى )كما اآلية  .(45من المدھش أن ھذا اللقاء يتفرد به
إنجيل لوقا وحده.
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ب" .ھذا توبيخ للتلميذين على نقص معرفتھم بالعھد القديم .ما
◙ "أَ ﱡي َھا ا ْل َغبِيﱠا ِن َوا ْلبَ ِطيئَا ا ْلقُلُو ِ
الذي سيقوله يسوع إلى كنيسته اليوم حول مستوى معرفتھم للكتاب المقدس؟ الشك ،الخوف ،والخلط
بين األمور ھي النتيجة العملية للجھل المتعمد للكتاب المقدس!
ليس لدينا معرفة ألننا ال نقرأ .انظر الموضوع الخاص" :الكلمات المستخدمة للداللة على
الشعب الغبي" ،على 40. :11
يح يَتَأَلﱠ ُم" .كان يسوع قد أخبر تالميذه عن ھذا مراراً وتكراراً
س َ
َ " 26 :24كانَ يَ ْنبَ ِغي أَنﱠ ا ْل َم ِ
)انظر 22 :9؛ 25 :17؛  .(46 ،26 :24ھذا ما أدھش اليھود ) 1كور  .(23 :1مھما يكن من أمر،
كان العھد القديم قد تنبأ بذلك )تك 15 :3؛ مز 22؛ أش 53؛ زك 12 :10؛ مت  .(2 :16لم تؤكد
اليھودية في القرن األول على ھذه اآليات على اإلطالق.

◙ " َويَد ُ
ْخ ُل إِلَى َم ْج ِده" .ھذا النمط من المعاناة الذي يسبق المجد يصبح مبدءاً للنضج الروحي
)رو 17 :8؛ عب .(8 :5
 .27 :24ھذه اآلية واآلية  45تعطينا تبصراً إلى الـ ) (Kerygmaفي أعمال الرسل .انظر
الموضوع الخاص أدناه.

موضوع خاص :العظة الكرازية KERYGMA/في الكنيسة األولى
أ -الوعود التي قطعھا ﷲ في العھد القديم تحققت اآلن بمجيء يسوع المسيا )أع 31 -30 :2؛ :3
24 ،19؛ 43 :10؛ 22 ،7 -6 :26؛ رو 4 -2 :1؛  1تيم 16 :3؛ عب 2 -1 :1؛  1بط -10 :1
12؛  2بط .(19 -18 :1
ب -مسح ﷲ يسوع كمسيا لدى معموديته )أع .(38 :10
ج -بدأ يسوع خدمته في الجليل بعد معموديته )أع .(37 :10
د -خدمة يسوع تميزت بأعمال الصالح والقيام بمعجزات وأعمال اقتدار بقدرة ﷲ )مر 45 :10؛ أع
22 :2؛ .(38 :10
ھـ -صُلب المسيح بحسب قصد ﷲ األبدي )مر 45 :10؛ يو 16 :3؛ أع 23 :2؛ 18 ،15 -13 :3؛
11 :4؛ 39 :10؛ 23 :26؛ رو 34 :8؛  1كور 18 -17 :1؛ 3 :15؛ غل 4 :1؛ عب 3 :1؛  1بط
19 ،2 :1؛ 18 :3؛  1يو .(10 :4
و -قام يسوع من بين األموات وظھر لتالميذه )أع 32 -31 ،24 :2؛ 26 ،15 :3؛ 41 -40 :10؛
31 :17؛ 23 :26؛ رو 34 :8؛ 9 :10؛  1كور  12 ،7 -4 :15وما تالھا؛  1تس 10 :1؛  1تيم
16 :3؛  1بط 2 :1؛ .(21 ،18 :3
ز -مجّد ﷲ يسوع وأعطاه اسم "الرب" )أع 36 -33 ،29 -25 :2؛ 13 :3؛ 36 :10؛ رو 34 :8؛
9 :10؛  1تيم 16 :3؛ عب 3 :1؛  1بط .(22 :3
ح -أعطى يسوع الروح القدس ألجل تشكيل جماعة ﷲ الجديدة )أع 8 :1؛ 39 -38 ،18 -14 :2؛
47 -44 :10؛  1بط .(12 :1
ط -سيأتي ثانية ألجل الدينونة وألجل استعادة كل األشياء )أع 21 -20 :3؛ 42 :10؛ 31 :17؛ 1
كور 28 -20 :15؛  1تس .(10 :1
ي -ينبغي على كل من يسمع الرسالة أن يتوب ويعتمد )أع 38 ،21 :2؛ 19 :3؛ -47 ،43 :10
48؛ 30 :17؛ 20 :26؛ رو 17 :1؛ 9 :10؛  1بط .(21 :3
ھذه الخطوط البيانية كانت تمثل جوھر اإلعالن في الكنيسة األولى ،رغم أن عدة ُكتّاب في العھد
الجديد يتركون جزءاً ما أو يركزون على تفاصيل أخرى في عظاتھم أو كرازتھم .إنجيل مرقس
بكامله يتبع بشكل لصيق طريقة بطرس في الـ  .kerygmaويُرى مرقس تقليديا ً على أنّه يبني
عظات بطرس ،التي ألقاھا في روما ،محوالً إياھا إلى إنجيل مكتوب .وإن إنجيلي متى ولوقا كليھما
يتبعان البنية األساسية لمرقس.
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فاندايك -البستاني35 -28 :24 :
29
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
"28ثُ ﱠم ا ْقت ََربُوا إِلَى ْالقَرْ يَ ِة الﱠتِي َكانَا ُمنطلِقَي ِْن إِل ْيھَا َوھُ َو تَظاھ ََر َكأنهُ ُمنطلِ ٌ
ق إِلى َم َكا ٍن أ ْب َعدَ .فَألزَ َماهُ
قَائِلَي ِْن» :ٱ ْم ُك ْ
ال النﱠھَا ُر« .فَ َدخَ َل لِيَ ْم ُك َ
ث َم َعھُ َما30 .فَلَ ﱠما اتﱠ َكأ َ َم َعھُ َما أَخَ َذ
ث َم َعنَا ألَنﱠهُ نَحْ ُو ْال َم َسا ِء َوقَ ْد َم َ
32
31
ت أَ ْعيُنُھُ َما َوع ََرفَاهُ ثُ ﱠم ْ
َاولَھُ َما فَا ْنفَت ََح ْ
ْض:
ال بَ ْع ُ
اختَفَى َع ْنھُ َما .فَقَ َ
ُخبْزاً َوبَ َ
اركَ َو َكس َﱠر َون َ
ضھُ َما لِبَع ٍ
33
ب؟« فَقَا َما فِي تِ ْلكَ السﱠا َع ِة
ُوض ُح لَنَا ْال ُكتُ َ
يق َوي ِ
»أَلَ ْم يَ ُك ْن قَ ْلبُنَا ُم ْلتَ ِھبا ً فِينَا إِ ْذ َكانَ يُ َكلﱢ ُمنَا فِي الطﱠ ِر ِ
34
َو َر َج َعا إِلَى أُو ُر َشلِي َم َو َو َجدَا األَ َح َد َع َش َر ُمجْ تَ ِم ِعينَ ھُ ْم َوالﱠ ِذينَ َم َعھُ ْم َوھُ ْم يَقُولُونَ » :إِ ﱠن الرﱠبﱠ قَا َم
35
ان بِ َما َحد َ
ْر
بِ ْال َحقِيقَ ِة َوظَھَ َر لِ ِس ْم َعانَ !« َوأَ ﱠما ھُ َما فَ َكانَا ي ُْخبِ َر ِ
َث فِي الطﱠ ِر ِ
يق َو َك ْيفَ ع ََرفَاهُ ِع ْن َد َكس ِ
ْال ُخب ِْز".
 30 -28 :24ھذه رواية عن شھود عيان مفصلة جداً .على األرجح أن لوقا قابل ھذين التلميذين
أيضا ً.
ھ َما" .ھذا فعل مبني للمجھول في األسلوب الخبري ،وھو عكس للفعل
" 31 :24ا ْنفَت ََحتْ أَ ْعيُنُ ُ
الماضي المتصل المبني للمجھول الخبري الذي في اآلية  .16من اآلية  35نعلم أنھم عرفوا طريقة
يسوع المميزة في مباركة الطعام.
يستخدم لوقا ھذه الكلمة "انفتحت" ) (dianoigōثالث مرات في ھذا السياق:
انفتحت أعينھما ،اآلية 31
-1
ازداد فھمھما لكتابات العھد القديم المقدسة ،اآلية 32
-2
أذھان الرسل انفتحت على الكتابات المقدسة ،اآلية 45
-3
الكتاب المقدس ھو إعالن إلھي ،وليس اكتشافا ً بشريا ً .الحق الروحي ھو عطية من ﷲ لبشرية
عمياء خاطئة.

◙ "ثُ ﱠم ْ
ھ َما" .قد يكون ھذا تلميحا ً إلى  2مل ) 17 :6السبعينية  .(dianoigōآلية
اختَفَى َع ْن ُ
حدوث ذلك تماما ً أمر غامض أسراري كما الحال مع ظھور يسوع المفاجئ في اآلية  36أو خبرة
فيلبس في البرية )أع  .(39 :8العالم الروحي متعدد األبعاد وليس زمنيا ً دنيويا ً قضاء.
" 32 :24أَلَ ْم يَ ُكنْ قَ ْلبُنَا ُم ْلتَ ِھبًا فِينَا" .ھذا ماضي متصل مبني للمجھول فيه كناية )يسميه A.
 T. Robertsonمبنيا ً للمتوسط( .لقد كانت خبرة دراسة كتابية مثيرة )مز  (14 -7 :19كلمة
) (kaiōتُستخدم استعاريا ً في السبعينية في تث  ،22 :32ولكن بمعنى دينونة.
ھ ْم") .انظر اآليات 36 :33؛ أع .(15 :1
َ " 33 :24والﱠ ِذينَ َم َع ُ
" 34 :24يَقُولُونَ " .ال بد أن ھذه تشير إلى األحد عشر الذين يتكلمون إلى الوافدين الجديدين
الواصلين.
س ْم َعانَ " .ظھر يسوع لذاك الذي أنكره .ليس لدينا سرد كتابي أو رواية تتناول ھذا
◙ "ظَ َھ َر لِ ِ
اللقاء.
موضوع خاص :ظھورات يسوع بعد القيامة
أظھر يسوع نفسه إلى عدة أشخاص ليؤكد على قيامته.
 -1النسوة عند القبر ،مت 9 :28
 -2التالميذ اإلحدى عشر ،مت 16 :28
 -3سمعان ،لو 34 :24
 -4لرجلين )تلميذي عمواس( ،لو 15 :24
 -5التالميذ ،لو 36 :24
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 -6مريم المجدلية ،يو 15 :20
 -7التالميذ العشرة ،يو 19 :20
 -8التالميذ اإلحدى عشر ،يو 26 :20
 -9التالميذ السبعة ،يو 1 :21
صفا )بطرس( 1 ،كور 5 :15
َ -10
 -11االثني عشر )الرسل( 1 ،كور 5 :15
 -12خمسمائة من األخوة 1 ،كور ) 6 :15مت (17 -16 :28
 -13يعقوب )عائلته األرضية( 1 ،كور 7 :15
 -14جميع الرسل 1 ،كور 7 :15
 -15بولس 1 ،كور ) 8 :15أع (9
من الواضح أن بعضا ً من ھؤالء ظھر لھم يسوع في نفس الظھور .لقد كان يسوع يريدھم أن
حي.
يعرفوا بالتأكيد أنه ﱞ
ماض متصل آخر من بين عدة أفعال على ھذا النحو في ھذا
ن" .ھذا فعل
َ " 35 :24كانَا يُ ْخبِ َرا ِ
ٍ
ماض .التلميذان يرويان بالتفصيل
السياق ،والذي يمكن أن يعني بداية شيء أو تكرار شيء في زمن
ٍ
ما حدث معھما .لقد أكدا اآلن شھادة النسوة الواردة في اآليات .23 -22
فاندايك -البستاني43 -36 :24 :
37
36
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
خَ
َ
ال لھُ ْمَ » :سال ٌم لك ْم!« ف َج ِزعوا َو افوا
" َوفِي َما ھُ ْم يَتَ َكلﱠ ُمونَ بِھَ َذا َوقَفَ يَسُوع نف ُسهُ فِي َو َس ِط ِھ ْم َوق َ
38
ال لَھُ ْمَ » :ما بَالُ ُك ْم ُمضْ طَ ِربِينَ َولِ َما َذا ت َْخطُ ُر أَ ْف َكا ٌر فِي قُلُوبِ ُك ْم؟
َوظَنﱡوا أَنﱠھُ ْم نَظَرُوا رُوحا ً .فَقَ َ
39اُ ْنظُرُوا يَ َد ﱠ
ْس لَهُ لَحْ ٌم َو ِعظَا ٌم َك َما ت ََروْ نَ
وح لَي َ
ي :إِنﱢي أَنَا ھُ َوُ .ج ﱡسونِي َوا ْنظُرُوا فَإ ِ ﱠن الرﱡ َ
ي َو ِرجْ لَ ﱠ
41
40
ال لَھُ ْم:
ص ﱢدقِين ِمنَ ْالفَ َر
ح َو ُمتَ َعجﱢ بُونَ قَ َ
ال ھَ َذا أَ َراھُ ْم يَ َد ْي ِه َو ِرجْ لَ ْي ِهَ .وبَ ْينَ َما ھُ ْم َغ ْي ُر ُم َ
لِي«َ .و ِحينَ قَ َ
ِ
42
َاولُوهُ ج ُْزءاً ِم ْن َس َم ٍك َم ْش ِويﱟ َو َشيْئا ً ِم ْن َش ْھ ِد َع َس ٍل43 .فَأَخَ َذ َوأَ َك َل
»أَ ِع ْن َد ُك ْم ھَھُنَا طَ َعا ٌم؟« فَن َ
قُ ﱠدا َمھُ ْم".
 .36 :24بعض المخطوطات اليونانية القديمة ) ،L،K،B،A،!،P75ومخطوطات أخرى الحقة(
ال لَھُ ْمَ » :سالَ ٌم لَ ُك ْم!«" )انظر يو  .(26 ،19 :20ولكنھا ال توجد في المخطوطة
"وقَ َ
تحوي العبارةَ :
 Dوبعض المخطوطات الالتينية القديمة .وھذه في الواقع تحية عبرانية مألوفة )انظر اآلية .(5 :10
نواح كثيرة في روايات اآلالم وما تالھا.
إن إنجيلي يوحنا ولوقا يتشابھان من
ٍ
"ج ِزعُوا َو َخافُوا" .كان ھؤالء التالميذ لقد سمعوا يسوع يتنبأ بآالمه وموته عدة
َ 37 :24
ً
مرات ،ولكن نوعا ما لم يأخذوا األمر بجدية .وھا ھم اآلن قد فوجئوا بقيامته.
وحا" .في الموازاة في مت ) (26 :14ومرقس ) (49 :6تُستخدم
◙ " َوظَنﱡوا أَنﱠھُ ْم نَظَ ُروا ُر ً
الكلمة ) ،(phantasmaوالتي منھا تأتي الكلمة التي تعني "شبح/طيف" .يستخدم لوقا كلمة
) (pneumaبمعنى مخصص ) 1بط  .(19 :3عندما يدون لوقا كلمات يسوع في  46 :23فإنه
يستخدم الكلمة بالمعنى األعم المتعلق بالجانب الشخصي ،والذي ال يتبع للشكل المادي )انظر اآلية
 .(39انظر الموضوع الخاص" :الروح  ،"pneumaفي العھد الجديد على 46. :23
 .38 :24ھذا تأنيب لطيف بصيغة سؤالين بالغيين .الشكوك والمخاوف أمر مألوف عند البشر،
وخاصة في حضور العالم الروحي .إال أنھا يمكن أن تصبح درجات توصل المرء إلى إيمان ويقين
عظيمين.
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السؤال األول ھو تام مبني للمجھول فيه كناية ،والثاني ھو حاضر مبني للمعلوم في
األسلوب الخبري .الصيغ الفعلية في ھذا السياق يصعب ترجمتھا ألنھا تتناول حدثا ً ماضيا ً يُوصف
في حوار.
التلميذان على طريق عمواس
-1
التلميذان مع يسوع
-2
التلميذان وأولئك الذين في العلية
-3
ي" .ھذا يحدث في األناجيل األخرى في العلية في أورشليم،
" 39 :24ا ُ ْنظُ ُروا يَ َد ﱠ
ي َو ِر ْجلَ ﱠ
ولكن في إنجيل يوحنا أكل السمك يحدث في الجليل .لقد أراد يسوع أن يؤكد لھم على قيامته بالجسد.
لقد استبقى على عالمات الصلب ألنھا شارة الشرف والكرامة له .المزمور  16 :22واآلية ھنا ھما
النصان الوحيدان اللذان يذكران أن رجليه قد طُعنتا .يو  27 :20تذكر يديه وجنبه فقط.
ھ َو" .ھذه عبارة مشددة جداً) ego -أنا() eimi ،أنا ھو() autos ،نفسي(.
◙ "إِنﱢي أَنَا ُ
سونِي" .ھذا أمر ماضي بسيط مبني للمعلوم )كما الفعل "وانظروا"( .كانت الكنيسة األولى
"ج ﱡ
◙ ُ
تستخدم اآليات  43 -39لتدحض الغنوسية ،التي كانت تنتقص من شأن العالم المادي ) 1يو -1 :1
 .(3انظر الموضوع الخاص على الغنوسية على .40 :2
 .40 :24ھذا مثال آخر عن القراءات األقصر مثار الجدل التي نجدھا في المخطوطة  Dوبعض
المخطوطات الالتينية القديمة والتي توجد كاملة في الغالبية العظمى من المخطوطات األقدم
المكتوبة باألحرف الكبيرة والمخطوطة .P75
ي" .فقط بعض المخطوطات المكتوبة باألحرف الكبيرة
س َم ٍك َم ْ
ُ 42 :24
ش ِو ﱟ
"ج ْز ًءا ِمنْ َ
تضيف ھذه العبارة "شھد عسل" .الكنيسة األولى كانت تدمج كالً من اللبن والعسل في احتفالھم
بـسر الشكر/األفخارستيا والمعمودية.
فاندايك -البستاني53 -44 :24 :
44
ال لَھُ ْم» :ھَ َذا ھُ َو ْال َكالَ ُم الﱠ ِذي َكلﱠ ْمتُ ُك ْم بِ ِه َوأَنَا بَ ْع ُد َم َع ُك ْم أَنﱠهُ الَ بُ ﱠد أَ ْن يَتِ ﱠم َج ِمي ُع َما ھُ َو َم ْكتُوبٌ
" َوقَ َ
46
45
ال لَھُ ْم» :ھَ َك َذا
بَ .وقَ َ
ير«ِ .حينَئِ ٍذ فَت ََح ِذ ْھنَھُ ْم لِيَ ْفھَ ُموا ْال ُكتُ َ
َعنﱢي فِي نَا ُم ِ
وس ُمو َسى َواألَ ْنبِيَا ِء َو ْال َمزَ ا ِم ِ
47
ث َوأَ ْن يُ ْك َرزَ بِا ْس ِم ِه
ھُ َو َم ْكتُوبٌ َوھَ َك َذا َكانَ يَ ْنبَ ِغي أَ ﱠن ْال َم ِس َ
ت فِي ْاليَوْ ِم الثﱠالِ ِ
يح يَتَأَلﱠ ُم َويَقُو ُم ِمنَ األَ ْم َوا ِ
49
48
ُ
ُ
ً
ْ
يع األُ َم ِم ُم ْبتَدَأ ِم ْن أو ُر َشلِي َمَ .وأَ ْنتُ ْم ُشھُو ٌد لِ َذلِكَ َ .وھَا أَنَا أرْ ِس ُل إِلَ ْي ُك ْم
بِالتﱠوْ بَ ِة َو َم ْغفِ َر ِة الخَ طَايَا لِ َج ِم ِ
ُ
َموْ ِع َد أَبِي .فَأَقِي ُموا فِي َم ِدينَ ِة أو ُر َشلِي َم إِلَى أَ ْن تُ ْلبَسُوا قُ ﱠوةً ِمنَ األَعَالِي«.
51
ُ
ار ُكھُ ُم ا ْنفَ َر َد َع ْنھُ ْم َوأصْ ِع َد إِلَى
َ 50وأَ ْخ َر َجھُ
ت َع ْنيَا َو َرفَ َع يَ َد ْي ِه َوبَ َ
ارجا ً إِلَى بَ ْي ِ
ار َكھُ ْمَ .وفِي َ
53ما ھُ َو يُبَ ِ
ْ 52م خَ ِ
ُ
ين فِي ْالھَ ْي َك ِل يُ َسبﱢحُونَ
ح ع ِ
َظ ٍيم َو َكانُوا ُك ﱠل ِح ٍ
ال ﱠس َما ِء .فَ َس َج ُدوا لَهُ َو َر َجعُوا إِلَى أو ُر َشلِي َم بِفَ َر ٍ
ار ُكونَ ﷲَ .آ ِمينَ ".
َويُبَ ِ
 .49 -44 :24ال نجد ھذه الرواية إال عند لوقا.
عنﱢي" .تبدو ھذه كخالصة قول ليسوع بعد ظھوره لھم بعد القيامة
ُوب َ
َ " 44 :24ما ھ َُو َم ْكت ٌ
لـ 40يوما ً )اآليات .(26 -25
سى ....األَ ْنبِيَا ِء....ا ْل َم َزا ِمي ِر" .تمثل ھذه األقسام الثالثة من القانون العبري )قانون
◙ " ُمو َ
الكتابات المقدسة( :الناموس ،واألنبياء ،والكتابات .يقول ھذا السياق شيئا ً عن وحدة الكريستولوجيا
في العھد القديم )انظر كتاب  ،Testament Christology of the Oldللمؤلف E. W.
.(Hengstenberg
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◙ "الَ بُ ﱠد أَنْ َيتِ ﱠم" .يسوع موجود في العھد القديم في الرموز ،والصور الرمزية ،والنبوءات
المباشرة )انظر مت  17 :5وما تالھا(.
" 45 :24فَت ََح ِذ ْھنَھُ ْم" .انظر التعليق على اآلية  .31ال تستطيع البشرية أن تفھم الحقائق
الروحية بدون معونة ﷲ .وھذه المھمة يُعھد بھا عادة إلى الروح القدس )يو 16 :14؛ ،(15 -8 :16
ولكن تُنسب أحيانا ً إلى يسوع )أع .(14 :16
ُوب" .ھذا فعل تام مبني للمجھول في األسلوب الخبري ،والذي كان
" 46 :24ھ َك َذا ھُ َو َم ْكت ٌ
عبارة اصطالحية لتأكيد وحي الكتابات المقدسة )اآلية .(44
يح يَتَأَلﱠ ُم"" .المسيح" ھو الترجمة اليونانية لالسم "المسيا" )انظر
س َ
◙ " َكانَ َي ْنبَ ِغي أَنﱠ ا ْل َم ِ
الموضوع الخاص على  .(11 :2ھذه الحقيقة كانت حجر العثرة لليھود ) 1كور 23 :1؛ ،(2 :2
ولكنھا أساسية وحاسمة للفداء القرباني.
ت" .اآليات  47 -46تُش ّكل المأمورية العظمى في لوقا .السمة النحوية
◙ " َويَقُو ُم ِمنَ األَ ْم َوا ِ
المميزة لھذا المقطع ھي استخدام مصادر الماضي البسيط الثالثة التي تصف رسالة يسوع ومھمته:
لقد جاء ليتألم ،اآلية ) 46انظر اآلية (26
-1
جاء ليقوم من بين األموات ،اآلية ) ،46انظر اآلية (7
-2
جاء إلعالن التوبة وغفران الخطايا ،اآلية ) ،47انظر أع 31 :5؛ 43 :10؛ 38 :13؛
-3
(18 :26
انظر الموضوع الخاص على .22 :9
ث" .ھذا كان حادثا ً متنبأ ً به )ھو 2 :6؛ يونان 17 :1؛ مت 40 :12؛ 4 :16؛ 1
◙ "ا ْليَ ْو ِم الثﱠالِ ِ
كور  .(4 :15على األرجح يتعلق بما ورد في يونان .17 :1
 .47 :24ھذا ھو الھدف الرئيسي من رسالة يسوع .إنه يعكس بشكل كامل قلب ،وشخص ،وھدف
ﷲ منذ تكوين  .3من يفوته ھذا يفوته الھدف األساسي الرئيسي في المسيحية .يجب على المؤمنين
أن يحافظوا على األمر الرئيسي أمراً رئيسيا ً )انظر مت 20 -18 :28؛ أع  .(8 :1وكل ما عدا ذلك
ثانوي بالنسبة إلى ھذا الھدف من إعالن اإلنجيل في كل أرجاء العالم .الكرازة ليست خياراً ،بل أمراً
وتكليفا ً.
◙ "التﱠ ْوبَ ِة" .في اليونانية تعني الكلمة "تغيراً في الذھن" .وفي العبرية تعني "تغيراً في
التصرف" .وكالھما مشتمالن .ھذا ھو الجانب السالب للخالص ،كما أن اإليمان ھو الجانب
الموجب )مر 15 :1؛ 12 :6؛ مت 12 :4؛ 20 :11؛ لو 5 ،3 :13؛ أع  .(21 :20انظر الموضوع
الخاص على .3 :3
◙ " َم ْغفِ َر ِة ا ْل َخطَايَا" .ھذا الموضوع يتم تسليط الضوء عليه في نبوءة زكريا )انظر -67 :1
 .(69إنه معنى اسم يسوع )الرب يخلّص ،انظر مت  .(21 :1الحظوا أن "المعمودية" ال تُذكر ھنا
)لو  .(4 :11ھذه اآلية غالبا ً ما كانت تُسمى "المأمورية العظمى في لوقا" )مت .(20 -19 :28
س ِم ِه"" .اسم" يسوع عبارة سامية اصطالحية تدل على:
◙ "بِا ْ
قدرته
-1
شخصه
-2
سلطانه
-3
شخصيته
-4
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وھكذا فإنھا تعني كالً من المحتوى والطريقة .األمر الحاسم ليس فقط ما نعلن ،بل حياة أولئك
الذين نعلن لھم .انظر الموضوع الخاص" :اسم الرب" ،على .48 :9
يع األُ َم ِم" .ھذا العنصر العالمي التوجه ال بد أنه أدھش ھؤالء المؤمنين اليھود .ھذا
◙ "لِ َج ِم ِ
األمر نفسه تم التنبؤ به في مت 14 :28؛ 19 :28؛ مر  .10 :13الحظ أيضا ً أش 4 -2 :2؛ :51
5 -4؛ 7 :56؛ وانظر الموضوع الخاص على .10 :2
 .48 :24ھا ھنا التكليف الرسولي )انظر يو  .(27 :15ينبّر لوقا على ھذا في أعمال الرسل
)انظر 22 ،8 :1؛ 32 :2؛ 33 :4؛ 32 :5؛ 41 ،39 :10؛ .(31 :13
س ُل" .الروح القدس ينبثق من اآلب واالبن كليھما .تُظھر ھذه اآلية سلطان
" 49 :24أَنَا أ ُ ْر ِ
يسوع في تحقيق مشيئة اآلب.
ع َد أَبِي" .يشير ھذا إلى الروح القدس )يو 16 -14؛ 22 :20؛ أع  .(4 :1كل وعد قطعه
◙ " َم ْو ِ
يسوع للرسل في العلية في العشاء األخير تحقق في يوم أحد القيامة.
◙ "أَقِي ُموا فِي َم ِدينَ ِة" .كان ھؤالء معظمھم جليليون .وما كانوا ليبقوا في أورشليم العدائية
)انظر أع .(4 :1
سوا قُ ﱠوةً" .تشير ھذه ھنا إلى حلول الروح القدس في يوم الخمسين .إنھا صيغة تمنّي
◙ "تُ ْلبَ ُ
احتمالي شرطي في األسلوب الخبري.
إنھا استعارة كتابية شائعة مألوفة تدل على الحياة الروحية )أي 14 :29؛ مز 9 :132؛ أش
17 :59؛ 10 :61؛ رو 14 :13؛ غل 27 :3؛ أف 24 :4؛ كول  .(12 ،10 :3الحياة الروحية ھي
عطية من ﷲ وھو الذي ّ
يغذيھا ويقويھا ،كما الحال مع الخالص ،ولكن ال بد أن تُقبل وتُنفّذ )العھد
الشرطي( .إنه ليس تلقائيا ً .إنه إرادة ﷲ .إنه عطية ﷲ.
فاندايك -البستاني53 -50 :24 :
51
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
"َ 50وأَ ْخ َر َجھُ ْم خَ
ار َكھُ ْمَ .وفِي َما ھُ َو يُبَا ِركھُ ُم انفَ َر َد َعنھُ ْم َوأصْ ِع َد إِلى
ت َع ْنيَا َو َرفَ َع يَ َد ْي ِه َوبَ َ
ارجا ً إِلَى بَ ْي ِ
ِ
53
52
ُ
ين فِي ْالھَ ْي َك ِل يُ َسبﱢحُونَ
ح ع ِ
َظ ٍيم َو َكانُوا ُك ﱠل ِح ٍ
ال ﱠس َما ِء .فَ َس َج ُدوا لَهُ َو َر َجعُوا إِلَى أو ُر َشلِي َم بِفَ َر ٍ
ار ُكونَ ﷲَ .آ ِمينَ ".
َويُبَ ِ
ع ْن َيا" .بيت لعازر كان على بعد ميل ونصف ميل تقريبا ً على جبل الزيتون الذي
ت َ
" 50 :24بَ ْي ِ
كان امتداداً لنفس الحيد.
◙ " َرفَ َع يَ َد ْي ِه" .كانت ھذه ھي الوضعية العادية للمصلّي اليھودي ،ولكنھا ھنا على األرجح
إيماءة كھنوتية )انظر ال .(22 :9
◙ "بَا َر َكھُ ْم" .الصالة ليست مدونة )إال أننا نجد يسوع يصلّي كرئيس كھنة في يو .(17
س َما ِء" .األناجيل األخرى تخبرنا أن يسوع صعد "في سحابة" ،والتي
" 51 :24أ ُ ْ
ص ِع َد إِلَى ال ﱠ
ھي وسيلة تنقل ﷲ )انظر دا .(13 :7
ھذه العبارة محذوفة في المخطوطات *! ،D،وبعض المخطوطات الالتينية القديمة
والترجمات السريانية .إال أن العبارة التي تذكر الصعود يُشار إليھا في أع  .2 :1إنھا موجودة في
 W،L،K،D،B،A،!2،P75و.X
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صعود يسوع ھو عودته إلى مجده السابق الوجود )انظر يو  .(5 :17لقد ُكرّم ألجل مھمته
التي أنجزھا .انظر كتاب  ،Christian Theologyللكاتب  ،Erickson Millardالطبعة الثانية،
ص .797 -796 .انظر الموضوع الخاص" :الصعود" ،على 51. :9
س َجدُوا لَهُ" .ھذه عبارة أخرى نجدھا في النصوص اليونانية القديمة ما عدا في
" 52 :24فَ َ
المخطوطة  Dوبعض المخطوطات الالتينية القديمة .ھذا األصحاح يحوي أكبر عدد مما يُسمى
"النصوص التي ال إقحام غربي فيھا" على حسب تصنيف  Westcottو) Hortاآليات ،6 ،3 :24
 .(53 ،52 ،40 ،36 ،12 ،9ھذان الناقدان النصيان اعتقدا أن العائلة االسكندرية من المخطوطات
اليونانية )المخطوطات  (022،T،Q،C،A،B،!،75،72،66،P46كانت أقرب إلى النص األصلي
من العائالت األخرى من المخطوطات ما عدا في القراءات األقصر السابعة والعشرين التي نجدھا
في العائلة الغربية )المخطوطات .(O،0171،69،48،38،P37
يم" .يؤكد إنجيل لوقا على "الفرح" )14 :1؛ 10 :2؛ 13 :8؛ 17 :10؛ ،7 :15
ح َع ِظ ٍ
◙ "بِفَ َر ٍ
10؛  .(52 ،41 :24وھذا مختلف للغاية عن رد فعلھم وتفاعلھم في اآليات .38 -37
" 53 :24فِي ا ْل َھ ْي َك ِل" .كان ھؤالء ال يزالون يھوداً .مكان اجتماعھم لم يكن كبيراً بما يكفي
ليالئم عدد التالميذ المؤمنين .الكلمة "آمين" التي تُقال في الليتورجيا أضافتھا المخطوطات
 ،C2،B،Aولكنھا غير موجودة في المخطوطات  UBS4 .W،L،D،C*،!،P75تعطيھا نسبة
أرجحية كبيرة )مؤكدة(.
أسئلة للمناقشة:
ھذا دليل دراسة تفسيرية ،ما يعني أنك المسؤول عن تفسيرك الخاص للكتاب المقدس .على
كل واحد منا أن يسير في النور المعطى لنا .وبالتالي فإن لكَ أنتَ  ،والكتاب المقدس ،والروح
القدس ،األوليّة في التفسير .ويجب أال تتخلى عن ھذا الدور لمفسّر آخر.
أسئلة المناقشة ھذه موضوعة لتساعدك على التفكير في المسائل الرئيسية المطروحة في
ھذا القسم من السفر .لقد ُعني بھا أن تحرﱢ ضك على التفكير ال أن تكون محدﱢدة.
لماذا ظھر يسوع إلى أتباعه كثيراً بعد قيامته؟
-1
ھل كان التالميذ يتوقعون القيامة؟
-2
لماذا لم يعرفوه في الحال؟ وھل سنعرف بعضنا البعض؟
-3
لماذا ق ّدم يسوع أدلة كثيرة جداً لھم على حقيقة قيامته بالجسد؟
-4
لماذا توجد روايات مختلفة عن القيامة في الكتاب المقدس الموحى به؟
-5
لماذا ظھر يسوع لھم أربعين يوماً؟
-6
أال زال المالئكة فعّالين في عالمنا اليوم؟
-7
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الملحق 1
تعاريف مختصرة
لكلمات نحوية يونانية
اللغة اليونانية الشعبية/الشائعة ) ،(Koine Greekوالتي غالبا ً ما تُدعى اللغة اليونانية
الھلّينية ،كانت اللغة المنتشرة في عالم البحر األبيض المتوسط الذي بدأ مع فتوحات اإلسكندر الكبير
) 323-336ق.م (.والذي استمر لثمانية قرون ) 300ق.م –  500م .(.لم تكن لغة كالسيكية مبسطة
نواح عديدة شكالً أحدث من اللغة اليونانية التي صارت لغة ثانية في الشرق األدنى
فحسب ،بل في
ٍ
القديم وعالم البحر األبيض المتوسط.
يونانية العھد الجديد كانت فريدة في بعض النواحي ألن مستخدميھا ،ما عدا لوقا وكاتب
الرسالة إلى العبرانيين ،استخدموا على األرجح اللغة اآلرامية كلغة رئيسية لھم .ولذلك ،فإن كتابتھم
تأثرت بالمصطلحات واألشكال البنيوية للغة اآلرامية .وأيضاً ،كانوا يقرأون ويستشھدون بالسبعينية
)الترجمة اليونانية للعھد القديم( والتي كانت مكتوبة أيضا ً باللغة اليونانية الشعبية .ولكن السبعينية
كتبھا أيضا ً علماء يھود لم تكن لغتھم األم ھي اليونانية.
ھذا تذكير بأننا ال نستطيع أن نحشر العھد الجديد في بنية نحوية ضيقة .إنه فريد ومع ذلك
ففيه نقاط مشتركة كثيرة مع ) (1السبعينية؛ ) (2الكتابات اليھودية كتلك التي ليوسيفوس؛ و)(3
البردية التي ُوجدت في مصر .كيف نقوم بمقاربة تحليل نحوي للعھد الجديد؟
نواح كثيرة كان
السمات النحوية في اليونانية الشعبية واليونانية الشعبية للعھد الجديد فضفاضة .في
ٍ
ذلك عصر تبسيط للقواعد اللغوية .السياق سيكون دليلنا الرئيسي .الكلمات لھا معنى فقط في السياق
األعم واألشمل ،ولذلك فال يمكن فھم البنية النحوية إال على ضوء ) (1أسلوب الكاتب المعين؛ و)(2
السياق المعين .ما من تحديدات نھائية مقنعة ممكنة لألشكال والبنى اليونانية.
ً
كانت اللغة اليونانية الشعبية لغة تعتمد في المقام األول على األفعال .وغالبا ما يكون مفتاح
التفسير ھو نوع أو شكل صيغ األفعال .في معظم أشباه الجمل الرئيسية تأتي األفعال أوالً ،ما يُظھر
أھميتھا وتفوقھا .في تحليل افعل اليوناني يجب مالحظة ثالثة أجزاء من المعلومات (1) :التأكيد
األساسي للزمن ،والبناء ،واألسلوب )الصرف أو علم الصرف(؛ ) (2المعنى األساسي من الفعل
المحدد )علم المعاجم(؛ و) (3انسياب السياق )علم النّظ ْم*(.
 -Iالزمن:
عمل لم يت ّم .وھذا ما يسمى غالبا ً
بعمل ت ﱠم أو
أ -الزمن أو المظھر يتضمن عالقة األفعال
ٍ
ٍ
"اكتمالي†" أو "غير مكتمل".
 -1األزمنة االكتمالية تركز على حدوث العمل .ما من معلومات إضافية تُعطى سوى أن
أمراً ما قد حدث .ال يتم ذكر بدايته أو استمراريته أو ذروته.
 -2األزمنة غير المكتملة تركز على استمرارية عمل الحدث .يمكن وصفھا بكلمات :عمل
خطي ،عمل مستمر ،عمل متصاعد ،الخ.
ب -أزمنة يمكن أن تصنف بطريقة رؤية الكاتب لھا أو كيفية تصاعد أو تقدم الفعل.
َ
حدث= ماضي بسيط
-1
 -2حد َ
ث وال تزال آثاره باقية= تام
 -3كان يحدث في الماضي وكانت آثاره ال تزال باقية وأما اآلن فال= ماضي تام
 -4يحدث اآلن= مضارع
 -5كان يحدث= ناقص
 -6سوف يحدث )في المستقبل(= مستقبل
* -علم النّ ْ
ظم :(syntax) :فر ٌ
ب تلك العناصر في
ع من علم النﱠحو يُعنى بدراسة العالقة بين عناصر الجملة والقواعد التي تَحْ ُك ُم تعاقُ َ
التركيب)) .فريق الترجمة((.
† -فعل اكتمالي  : (perfective) :أي فعل تم حدوثه)) .فريق الترجمة((.
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كلمة "يخلص" ھي مثال جيد عن كيف تساعد ھذه األزمنة في التفسير .لقد استُخدمت
بأزمنة مختلفة لتُظھر كالً من عملية تقدمھا وذروتھا:
ماضي بسيط" -خَ لَصْ نَا" )رو (24 :8
-1
ﱠ
-2
تامُ " -مخَ لصُونَ " :أي خلصتم وال تزال النتيجة باقية مستمرة )أف .(8 ،5 :2
ُ
ْ
مضارع" -تَخلصُونَ " ) 1كور 18 :1؛ .(2 :15
-3
*
ُ
ْ
-4
مستقبل" -نَخلصُ " )رو 10 ،9 :5؛ .(9 :10
ج -في التركيز على أزمنة األفعال ،يبحث المفسرون عن السبب الذي جعل الكاتب
األصلي يعبر عن نفسه بھذا الزمن بالذات .الزمن النموذجي "بدون زخرفة" كان
الماضي البسيط .لقد كان شكالً من الفعل عاديا ً "غير محدد" ،أو "غير معلﱠم" أو "غير
متمايز" .يمكن استخدامه بمجال واسع من الطرق الذي يجب أن يحددھا السياق .لقد كان
يقول ببساطة أن شيئا ً قد حدث .مظھر الزمن الماضي يكون مقصوداً فقط في الصيغة
الداللية .إن استُخدم أي زمن آخر ،فإن ھذا كان يعني أن أمراً ما آخر كان يتم التركيز
عليه .ولكن ماذا؟
 -1الزمن التام .يدل ھذا على عمل ت ّم ونتائجه ال تزال باقية .من بعض النواحي كان جمعا ً
بين الماضي البسيط وأزمنة الماضي .وعادة ما يكون التركيز ھو على النتائج التي ال تزال باقية أو
على اكتمال العمل.
مثال :أف  5 :2وُ " ،8مخَ لﱠصُونَ " وتعني أنكم خلصتم وال تزالون مخلّصين.
 -2زمن الماضي التام .كان ھذا يشبه التام ما عدا أن النتائج التي ال تزال باقية قد توقفت.
"وأَ ﱠما ب ْ
ارجا ً" )يو .(16 :18
ُطرُسُ فَ َكانَ َواقِفا ً ِع ْن َد ْالبَا ِ
مثالَ :
ب خَ ِ
 -3زمن المضارع .يدل ھذا على عمل غير مكتمل أو غير تام .التركيز يكون عادة على
استمرارية الحدث .مثالُ " :كلﱡ َم ْن يَ ْثب ُ
ُت فِي ِه الَ ي ُْخ ِطئُ"ُ " ،كلﱡ َم ْن ھُ َو َموْ لُو ٌد ِمنَ ﷲِ الَ يَ ْف َع ُل خَ ِطيﱠةً"
) 1يو  6 :3و.(9
 -4زمن الماضي المتصل .في ھذا الزمن تكون العالقة مع زمن المضارع مشابھة/مناظرة
للعالقة بين التام والماضي التام .يدل الماضي المتصل على عمل غير مكتمل كان يحدث ولكنه
"حينَئِ ٍذ خَ َر َج إِلَ ْي ِه أُو ُر َشلِي ُم َو ُكلﱡ ْاليَھُو ِديﱠ ِة َو َج ِمي ُع
توقف اآلن أو على بداية عمل في الماضي .مثالِ :
ور ِة ْال ُم ِحيطَ ِة بِاألُرْ ُد ّن" )مت .†(5 :3
ْال ُك َ
 -5زمن المستقبل .يدل ھذا عادة على عمل كان يخطط للقيام به في المستقبل .إنه يركز
على إمكانية أو احتمال حدوث عمل أكثر منه على حدوثه فعليا ً .وغالبا ً ما يدل على يقين وقوع
الحدث.
َ
ُ
ﱠ
ﱠ
َ
مثال" :طوبَى  ......ألنھُ ْم يَت َعزوْ نَ " )مت .(9 -4 :5
 -IIالبناء
يصف البناء العالقة بين الفعل وفاعله.
أ-
المبني للمعلوم كان الطريقة المألوفة ،والمتوقعة ،والتي ال تشديد فيھا ألجل التأكيد
ب-
على أن الفاعل كان يقوم بعمل الفعل.
ج -المبني للمجھول يعني أن من قام بالفعل ھو فاعل غير معروف.
الفاعل المجھول الذي قام بالفعل )أو كما نقول في اللغة العربية نائب الفاعل( كان يُشار إليه
في العھد الجديد اليوناني عن طريق أحرف الجر والحاالت التي تليه:
باستخدام نائب فاعل شخصي مباشر  hupoمع حالة باتة )مت 22 :1؛ أع :22
-1
.(30
-2
باستخدام نائب فاعل شخصي وسيط  diaمع حالة باتة )مت .(22 :1
باستخدام نائب فاعل غير شخصي  enمع الحالة الواسطية.
-3
ً
أحيانا نائب فاعل شخصي أو غير شخصي باستخدام الحالة الواسطية لوحدھا.
-4
*" -ن َْخلُصُ " :حرفيا ً ،سوف نخلص)) .فريق الترجمة((.
†ِ " -حينَئِ ٍذ َخ َر َج إِلَ ْي ِه أُو ُر َشلِي ُم َو ُكلﱡ ْاليَھُو ِديﱠ ِة َو َج ِمي ُع ْال ُكو َر ِة ْال ُم ِحيطَ ِة بِاألُرْ د ُّن" )مت  .(5 :3والترجمة األدقِ " :حينَئِ ٍذ استمرت أُو ُر َشلِي ُم
ت َخ َر ُج إِلَ ْي ِه" أو " ِحينَئِ ٍذ بدأَ ْ
ت أُو ُر َشلِي ُم تخ ُر ُج إِلَ ْي ِه")).فريق الترجمة((.
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د -المبني للمتوسط يعني أن الفاعل ھو الذي يقوم بعملية الفعل وھو مشترك بشكل مباشر
أيضا ً في عمل الفعل .وھذا غالبا ً ما يُدعى المبني الدال على اھتمام شخصي شديد .ھذه
البنية تركز على فاعل شبه الجملة أو الجملة بشكل أو بآخر .ھذه البنية ال توجد في اللغة
العربية .ولھا مجال واسع من احتماالت المعاني والترجمات في اليونانية .بعض األمثلة عن
ھذه الصيغة ھي:
ْ
ق نَف َسهُ" )مت .(5 :27
 -1انعكاسي -العمل المباشر يقع على الفاعل نفسه .مثال" :خَ نَ َ
ْ
ك
 -2توكيدي -الفاعل ينتج الفعل ألجل نفسه .مثال" :ال ﱠش ْيطَان نَ ْف َسهُ يُ َغيﱢ ُر َشكلَهُ إِلَى ِش ْب ِه َمالَ ِ
نُور" ) 2كور .(14 :11
اورُوا لِ َك ْي يُ ْم ِس ُكوا يَسُوعَ" )مت .(4 :26
 -3تبادلي -التفاعل بين فاعلين .مثال" :تَ َش َ
 -IIIاألسلوب
ھناك أربعة أساليب في اللغة اليونانية الشعبية .إنھا تدل على عالقة الفاعل
أ-
بالواقع ،على األقل في ذھن الكاتب نفسه .تُقسم األساليب إلى فئتين واسعتين:
تلك التي تشير إلى الواقع )خبري( وتلك التي تشير إلى احتمال شرطي،
)أمر ،وصيغة تمني(.
األسلوب الخبري كان ھو األسلوب المألوف للتعبير عن عمل كان قد حدث
ب-
أو كان يحدث ،على األقل في ذھن الكاتب .لقد كان األسلوب اليوناني الوحيد
الذي يعبر عن زمن محدد ،وحتى ھنا كان ھذا الجانب ثانويا ً.
ج -األسلوب االحتمالي الشرطي كان يعبر عن عمل مستقبلي محتمل .شيء ما لم يحدث
بعد ولكن ھناك فرصة أو احتمال ألن يقع .الفرق كان ھو أن األسلوب االحتمالي الشرطي
يعبر عن درجة ما من الشك .غالبا ً ما نعبر في اللغة العربية عن ھذا األسلوب أو الحالة
باستخدام كلمات مثل" :ربما" ،أو "قد" ،أو "لعل" ،وغيرھا.
د -أسلوب صيغة التمني كان يعبر عن رغبة ممكنة نظريا ً .لقد كانت تُعتبر أبعد بخطوة عن
الواقع من األسلوب االحتمالي الشرطي .كان أسلوب صيغة التمني يعبر عن إمكانية أو
احتمال تحت ظروف معينة .كان ھذا األسلوب نادراً في العھد الجديد .االستخدام المعتاد
"حا َشا"* ،والتي ورد  15مرة )رو 31 ،6 ،4 :3؛
واألكثر ألفة ھو عبارة بولس الشھيرة َ
15 ،2 :6؛ 13 ،7 :7؛ 14 :9؛ 11 ،1 :11؛  1كور 15 :6؛ غل 17 :2؛ 21 :3؛ :6
 .(14أمثلة أخرى نجدھا في لو و ،16 :20 ،38 :1أع  ،20 :8و 1تس .11 :3
ھـ -أسلوب األمر كان يشدد على أمر كان محتمالً ،ولكن التركيز كان على قصد المتكلم.
لقد كان يؤكد فقط على احتمال اختياري إرادي وكان مشروطا ً بخيارات أخرى .كان ھناك
استخدام خاص ألسلوب األمر في الصلوات والطلبات المرفوعة باسم اشخص الثالث .ھذه
األوامر كانت توجد فقط في أزمنة المضارع والماضي البسيط في العھد الجديد.
و -بعض القواعد تصنف أسماء الفاعل كنوع آخر من األساليب .وھذه شائعة جداً في العھد
الجديد اليوناني ،وعادة تُعرّف كصفات فعلية .إنھا تُترجم مقترنة مع الفعل الرئيسي الذي
ترتبط به .وھناك مجال واسع ممكن في ترجمة أسماء الفاعل .من األفضل أن نستعين
بمختلف الترجمات للكتاب المقدس .إن كتاب The Bible in Twenty Six
 ،Translationsالذي نشره  Bakerھو خير معين لنا في ھذا المجال.
ز -الماضي البسيط المبني للمعلوم في األسلوب الخبري كان طريقة مألوفة أو "غير
متمايزة" لإلشارة إلى وقوع الحدث .أي زمن آخر أو بناء أو أسلوب كان له مغزى تفسيري
محدد أراد الكاتب األصلي أن ينقله إلينا.
*َ -حاشَا May it never be) :أو  :(God forbidأي ،ال َس َم َح ﱠ
ﷲُ)).فريق الترجمة((.
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 -IVبالنسبة لألشخاص غير المعتادين أو على معرفة باللغة اليونانية ،فيما يلي قائمة بكتب
ھامة تق ّدم معلومات قيّمة في ھذا المجال:
تاريخ
دار النشر  -التحرير
عنوان الكتاب
الكاتب
النشر
1988 Grand Rapids: Analytical Greek New Friberg,
أ.
Baker,
Testament.
Barbara
and
Timothy.
1976 Grand Rapids: Interlinear Greek-English Marshall,
ب.
Zondervan
New Testament
Alfred.
1993 Grand Rapids: The Analytical Lexicon to Mounce,
ج.
Zondervan
the Greek New Testament William D.
1950 Nashville:
Essentials
of
دNew Summers, Ray .
Broadman
Testament Greek
ه .وھناك مناھج المراسلة للغة اليونانية الشعبية المعترف عليھا أكاديمياً ،وھي متاحة في
معھد Moody Bible Instituteفي شيكاغو ،إلينوي.
 -Vاألسماء
ْ
أ -من ناحية علم الترتيب النﱠظم ّي ،تصنف األسماء بناء على الحالة .والحالة كانت شكل
تصريف االسم والذي يُظھر عالقته بالفعل واألجزاء األخرى من الجملة .في اليونانية الشعبية
الكثير من وظائف الحالة كانت تبينھا أحرف الجر.
بما أن شكل الحالة كان يستطيع أن يحدد عدة عالقات مختلفة ،فإن أحرف الجر تطورت
لتعطي فصالً أوضح لھذه الوظائف المحتملة.
ب -تصنف الحاالت في اللغة اليونانية بحسب الطرق الثماني التالية:
حالة الرف ،كانت تُستخدم للتحديد ،وكانت عادة فاعل الجملة أو شبه الجملة .كانت
-1
تُستخدم أيضا ً ألجل األسماء اإلسنادية والصفات مع أفعال الوصل/الربط "يكون"
أو "يصبح".
حالة اإلضافة ،كانت تُستخدم للوصف وعادة تحدد صفة مميزة أو خاصية للكلمة
-2
المرتبطة بھا .لقد كانت تجيب على السؤال" :ما نوع؟" يقابلھا استخدامنا باللغة
اإلنكليزية لحرف الجر "."of
حالة اإلضافة الفصلية القاطعة ،كانت تستخدم نفس شكل التصريف مثل حالة
-3
اإلضافة ،ولكنھا كانت تُستخدم لوصف الفصل .كانت تشير عادة إلى الفصل من
نقطة في الزمن ،والمساحة ،والمصدر ،أو الدرجة .يقابلھا استخدامنا في اللغة
اإلنكليزية لحرف الجر "."from
حالة النصب غير المباشر ،كانت تُستخدم لوصف االھتمام الشخصي .وھذه كانت
-4
يمكن أن تشير إلى جانب سلبي أو إيجابي.
غالبا ً ما كانت ھذه ھي المفعول به غير المباشر.
حالة ظرف المكان ،كان لھا نفس شكل التصريف مثل حالة النصب غير المباشر،
-5
ولكنھا كانت تصف وضعا ً أو مكانا ً في الفضاء ،أو الزمان أو الحدود المنطقية.
حالة األداة ،كان لھا نفس شكل التصريف مثل حالة النصب غير المباشر وحالة
-6
ظرف المكان .كانت تعبر عن الوسيلة أو االرتباط .نعبر عنھا عادة في اللغة
العربية باستخدام الكلمات "بوساطة" ،أو "عن طريق" ،أو "بـ".
-7
حالة السبابية ،كانت تُستخدم لوصف نتيجة عمل .كانت تعبر عن التحديد.
استخدامھا الرئيسي كان المفعول به المباشر .كانت تجيب على السؤال" :كم
يبعد؟" أو "إلى أي حد؟"
حالة النداء ،كانت تُستخدم ألجل الخطاب المباشر.
-8
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 -VIأحرف العطف وأدوات الوصل
ً
ً
اليونانية لغة دقيقة جدا تُعني بالتحديد ألن فيھا الكثير جدا من أحرف
أ-
العطف وأدوات الوصل .إنھا تربط األفكار )أشباه الجمل ،والجمل،
والفقرات( .إنھا شائعة االستعمال جداً حتى أن غيابھا )إغفالھا( غالبا ً ما
يكون له مغزى تفسيري .في الواقع ،أحرف العطف وأدوات الربط ھذه
تُظھر توجه فكر الكاتب .غالبا ً ما تكون حاسمة في تقرير وتحديد ما
يحاول أن ينقله أو يوصله لنا بالضبط.
فيما يلي قائمة ببعض أحرف العطف والوصل ومعانيھا )ھذه معلومات تم
ب-
جمع معظمھا من كتاب A Manual Grammar of the Greek New
 ،Testamentمن تأليف  H. E. Danaو.( Julius K. Mantey
 -1أدوات الوصل الزمنية
 "-epei, epeid ē, hopote, hōs, hote, hotanعندما" " -heōsبينما"" - hotan, epanكلما" " -heōs, achri, mechriإلى أن/حتى" " -privقبل" “ -hōsمنذ“ ”,عندما“ ”,لما” -2أدوات الوصل المنطقية
أ -الھدف
 “ -hina, hopōs, hōsلكي“ ”,ألجل” " -hōsteمن أجل"  ،prosأو " -eisلكي"ب -النتيجة )ھناك ترابط قوي بين األشكال النحوية والھدف والنتيجة(
 " -hōsteلكي"" ،ومن ھنا" " -hivaلكي" " -araوھكذا"ج -السبب أو العلة
 ) -garالعلة/التأثير أو السبب/النتيجة(" -ألجل"" ،بسبب"" - dioti, hotiyبسبب"" - epei, epeidē, hōsألن" " -diaبسبب"د -االستنتاج
 " -ara, poinun, hōsteلذلك" “ -dioوعلى ھذا األساس“ ”,ومن ھنا“ ”,ولذلك” “ -ounلذا“ ”,وھكذا“ ”,وإذاً“ ”,وبالتالي” " -toinounوبناء عليه"ھـ -التقابل أو التضاد
 ) -allaأداة تقابل قوية(" -ولكن"" ،ما عدا" “ -deولكن“ ”,على كل حال“ ”,مع ذلك“ ”,من جھة أخرى”" - kaiولكن" " -mentoi, ounإال أن" " -plēnمع ذلك" )في أغلب األحيان في لوقا( " -ounولكن"و -المقارنة
 ) -hōs, kathōsتستھل أشباه الجمل التي فيھا مقارنة(480

katho, kathoti, kathōsper,

 ) -kataفي صيغ مركبة،(kathaper
 )-hososفي الرسالة إلى العبرانيين( " -ēمن"ز -التتابع أو التسلسل
 " -deاآلن"" ،و" " -kaiو" " -teiو" " -hina, ounتلك" " -ounوإذا" )في إنجيل يوحنا(ح -االستخدامات التوكيدية
 “ -allaأكيد“ ”,بلى“ ”,في الواقع” “ -araفعالً“ ”,بالتأكيد“ ”,حقا ً” “ -garولكن في الواقع“ ”,بالتأكيد“ ”,بالفعل” " -deحقا ً" " -eanحتى" “ -kaiحتى“ ”,حقا ً“ ”,فعالً” " -mentoiحقا ً" “ -ounحقا ً“ ”,قطعا ً” -VIIالجمل الشرطية
الجملة الشرطية ھي جملة تحوي شبه جملة شرطية أو أكثر ,ھذه البنية النحوية
أ-
تساعد في التفسير ألنھا تزودنا بالشروط ،والظروف ،واألسباب ،أو النتائج التي
تفسر سبب حدوث الفعل الرئيسي أو سبب عدم حدوثه.
ھناك أربع أنواع من الجمل الشرطية .إنھا تنتقل من تلك التي يُفترض أن تكون حقيقية من
وجھة نظر الكاتب أو ألجل ھدفه من تلك التي كانت مجرد رغبة.
الجملة الشرطية من الفئة األولى كانت تعبر عن عمل أو كينونة يُفترض أن تكون
ب-
حقيقية من وجھة نظر الكاتب أو ألجل أھدافه حتى وإن كان يعبر عنھا باستخدام
أداة الشرط "إن" .في سياقات متعددة يمكن ترجمتھا بـ "إن" )مت 3 :4؛ رو :8
 .(31ولكن ھذا ال يعني ضمنا ً أن كل الجمل الشرطية من الفئة األولى حقيقية
بالنسبة إلى الواقع.
غالبا ً ما كانت تُستخدم إليضاح فكرة في جدال أو نقاش أو لتسليط الضوء على
فكرة خاطئة أو مغالطة )مت .(27 :12
ً
ً
ُ
ج -الجملة الشرطية من الفئة الثانية غالبا ما تسمى "خالف الحقيقة" .إنھا تقول شيئا كان
غير حقيقي بالنسبة إلى الواقع وذلك إليضاح فكرة .أمثلة:
ٌ
ﱠ
اطئِة«" )لو .(39 :7
-1
"»لَوْ َكانَ ھَ َذا نَبِيّا ً لَ َعلِ َم َم ْن ھَ ِذ ِه ْال َمرْ أَةُ الﱠتِي ت َْل ِم ُسهُ َو َما ِھ َي! إِنھَا خَ ِ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ﱠ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ص ﱢدقونَنِي) ،وأنتم ال
-2
ص ﱢدقونَ ُمو َسى) ،وأنتم ال تص ّدقونه( ،لكنت ْم ت َ
"ألنك ْم لوْ كنت ْم ت َ
تص ّدقونني(" )يو .(46 :5
ْ
َ
ً
ُ
َ
ُ
" فَلَوْ ُك ْن ُ
يح )بينما أنا عب ٌد له("
-3
ضي الن ﱠ َ
ت بَ ْع ُد أُرْ ِ
اس )وأنا لست كذلك( ل ْم أك ْن َعبْدا لِل َم ِس ِ
)غل .(10 :1
ً
د -الجملة الشرطية من الفئة الثالثة تدل على عمل مستقبلي محتمل .غالبا ما تفترض
أرجحية حدوث ذلك العمل .إنھا تدل ضمنا ً في العادة على احتمال أو إمكان حدوث شيء.
العمل في الفعل الرئيسي متوقف على العمل في شبه الجملة التي تحوي أداة الشرط .أمثلة
من  1يو10 -6 :1 :؛ 29 ،24 ،21 ،20 ،15 ،9 ،6 ،4 :2؛ 21 :3؛ 20 :4؛ ،14 :5
.16
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ھـ -الجملة الشرطية من الفئة الرابعة ھي األقل احتماالً إن ُوجد فيھا احتمال على اإلطالق.
إنھا نادرة في العھد الجديد .وفي الواقع ،ليس من جملة شرطية فئة رابعة كاملة فيھا كال
الجزأين من الشرط يناسبان التعريف .مثال عن جملة شرطية من الفئة الرابعة جزئية ھو
جملة استھاللية في  1بط  .14 :3ومثال عن شبه جملة شرطية فئة رابعة جزئية أيضا ً في
شبه الجملة الختامية في أع .31 :8
 -VIIIالنھي
ً
ً
األمر الحاضر مع األداة  MĒغالبا ما يكون لھا )ولكن ليس حصريا( تأكيد على
أ-
ً
التوقف عن عمل آخ ٍذ لتوه في الحدوث .بعض األمثلة" :الَ تَ ْكنِ ُزوا لَ ُك ْم ُكنُوزا َعلَى
ض) "....مت (19 :6؛ "الَ تَ ْھتَ ﱡموا لِ َحيَاتِ ُك ْم) " ....مت (25 :6؛ "الَ تُقَ ﱢد ُموا
األَرْ ِ
وس"....
ُوح ﷲِ ْالقُ ﱡد َ
ت إِ ْث ٍم لِ ْلخَ ِطيﱠ ِة) " ....رو (13 :6؛ "الَ تُحْ ِزنُوا ر َ
أَ ْع َ
ضا َء ُك ْم آالَ ِ
)أف (30 :4؛ "الَ تَ ْس َكرُوا بِ ْالخَ ْم ِر الﱠ ِذي فِي ِه ْالخَ الَ َعةُ.(18 :5) "....
الماضي البسيط االحتمالي الشرطي مع األداة  MĒله تأكيد على أن "إياك حتى
ب-
أن تبدأ بأي عمل" بعض أمثلة:
"الَ تَظُنﱡوا) "....مت (17 :5؛ "الَ تَ ْھتَ ﱡموا) "....مت (31 :6؛ "الَ ت َْخ َجلْ  2) "....تيم .(8 :1
ج -النفي المزدوج مع األسلوب االحتمالي الشرطي ھو نفي مؤكد جداً" .أبداً"،
"البتة" ،أو "أبداً على اإلطالق" .بعض األمثلة" :لَ ْن يَ َرى ْال َموْ تَ إِلَى األَبَ ِد" )يو :8
(51؛ "لَ ْن آ ُك َل لَحْ ما ً إِلَى األَبَ ِد 1) "....كور .(13 :8
 -IXاألداة
أداة التعريف "ال" في اليونانية الشعبية كان لھا استخدام مشابه للغة العربية تقريبا ً.
أ-
وظيفتھا األساسية كانت كـ مؤشر" ،أو طريقة للفت االنتباه إلى كلمة ،أو اسم ،أو
عبارة .يتباين االستخدام من كاتب إلى آخر في العھد الجديد .أداة التعريف كان
يمكن أيضا ً أن تُستخدم في الوظائف التالية:
أ .كأداة مغايرة مثل ضمير إشارة
ب .كعالمة لإلشارة إلى فاعل أو شخص تم تعريفه أو ذكره سابقا ً
ج .كطريقة لتعيين الفاعل في جملة مع فعل وصل/ربط .أمثلة" :ﷲ روح" يو :4
24؛ "ﷲ نور"  1يو 5 :1؛ "ﷲ محبة" 16 ،8 :4
ب-
لم يكن في اليونانية الشعبية أداة نكرة )كما مع " "aأو " "anفي اللغة اإلنكليزية(.
غياب أداة التعريف كان يمكن أن يعني:
تركيز على خصائص أو صفات شيء ما
-1
تركيز على فئة أو تصنيف شيء ما
-2
ً
ً
ّ
ُ
تباين كتاب العھد الجديد كثيرا جدا من حيث استخدامھم ألداة التعريف.
ج-
 -Xطرق إظھار التوكيد في العھد الجديد اليوناني:
أ -تقنيات إظھار التوكيد تختلف من كاتب إلى آخر في العھد الجديد .الكاتبان األكثر متانة
وتماسكا ً ومنھجية كانا لوقا وكاتب الرسالة إلى العبرانيين.
ب -قلنا آنفا ً أن الماضي البسيط المبني للمعلوم في األسلوب الخبري كان قاعدة وأمراً
معتاداً استخدامه للتأكيد ،ولكن أي زمن آخر ،أو بناء ،أو أسلوب كان له مغزى تفسيري.
ھذا ال يدل ضمنا ً على أن الماضي البسيط المبني للمعلوم في األسلوب الخبري لم يكن غالبا ً
يُستخدم في معنى نحوي ھام .مثال :رو ) 10 :6مرتين(.
ج -ترتيب الكلمات في اللغة اليونانية الشعبية
 -1اليونانية الشعبية كانت لغة تتأثر بغيرھا ولم تكن لغة مستقلة ،من حيث ترتيب الكلمات
في الجملة .ولذلك ،فإن الكاتب كان يستطيع أن يغير الترتيب المألوف المعتاد المتوقع وذلك
لكي يظھر:
أ .ما أردا أن يركز عليه الكاتب وأن ينقله للقارئ
ب .ما فكر الكاتب بأنه سيكون مذھالً
ج .ما شعر به الكاتب بعمق
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 -2الترتيب العادي المألوف للكلمات في اليونانية ال يزال مسالة لم تتم تسويتھا عبد .ولكن
الترتيب المفترض المعتاد ھو:
أ .بالنسبة إلى أفعال الوصل/الربط
) (1الفعل
) (2الفاعل
) (3التتمة
ب .بالنسبة إلى األفعال المتعدية
) (1الفعل
) (2الفاعل
) (3المفعول به
) (4المفعول به غير مباشر
) (5عبارة تحوي حرف جر
ج .بالنسبة إلى العبارات
) (1اسم
*
) (2المقيّدة
) (3عبارة تحوي حرف جر
 -3ترتيب الكلمات يمكن أن يكون مھما ً للغاية لفھم أو تفسير النص .أمثلة:
أ" .يَ ِمينَ ال ﱠش ِر َكة أَ ْعطَوْ نِي َوبَرْ نَابَا" )غل  .(9 :2عبارة "يَ ِمينَ ال ﱠش ِر َكة" منقسمة و ُوضعت
في الصدارة إلظھار مدى أھميتھا
ْ
يح" )غل ُ ،(20 :2وضعت أوالً .موته كان مركزيا ً
بَ " .م َع ال َم ِس ِ
ير ٍة" )عب ُ ،(1 :1وضعت أوالً .لقد كانت ھذه ھي الطريقة التي
ق َكثِ َ
اع َوطُ ُر ٍ
ج" .بِأ َ ْن َو ٍ
أعلن ﷲ نفسه فيھا بطرق متنوعة متغايرة ،فالتركيز على الطريقة وليس على حقيقة
اإلعالن
د -كان يُعطى توكيد إلى درجة معينة في العادة على عبارة ما يتم إظھاره بإحدى الطرق
التالية:
 -1تكرار الضمير الذي كان لتوه حاضراً في شكل تصريف الفعل .مثال" :ھا أنا )بنفسي(
"معكم" )مت .(20 :22
 -2غياب حرف عطف متوقع ،أو أداة وصل وربط أخرى بين الكلمات ،والعبارات ،وأشباه
الجمل أو الجمل .ھذا يُسمى الال ترابط )"غير مترابط"( .أدوات الوصل والربط كانت
متوقعة ،ولذلك فإن غيابھا كان ليلفت االنتباه .أمثلة:
أ .التطويبات ،مت  3 :5وما تالھا )التركيز على القائمة(
ب .يو ) 1 :14موضوع جديد(
ج .رو ) 1 :9قسم جديد(
د 2 .كور ) 20 :12التركيز على القائمة(
ْ
ح َمجْ ِد نِ ْع َمتِ ِه" )أف :1
 -3تكرار الكلمات أو العبارات المق ّدم بالسياق المعين .أمثلة" :لِ َمد ِ
 12 ،6و .(14ھذه العبارة استُخدمت إلظھار عمل كل أقنوم من الثالوث القدوس.
 -4استخدام عبارة اصطالحية أو كلمة )صوت( أو تالعب بين بالكلمات:
أ .تلطيف العبارات -استخدام الكلمات لإلشارة إلى مواضيع محرﱠمة ،مثل استخدام كلمة
"ينام" لإلشارة إلى الموت )يو  (14 -11 :11أو "رجليه" لإلشارة إلى أعضاء التناسل
الذكرية )را 8 -1 :3؛  1صم .(3 :24
ب .المواربات -استبدال اسم ﷲ بكلمات ،مثل "ملكوت السماوات" )مت  (21 :3أو
"صوت من السماوات" )مت .(17 :3
ج .الصيغ المجازية
* -المقيﱢدة :كلمة أو عبارة تقيﱢد معنى عنصر آخر في الجملة)) .فريق الترجمة((.
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) (1مبالغات غير ممكنة )مت 9 :3؛ 30 -29 :5؛ (24 :19
) (2أقوال ملطّفة )مت 5 :3؛ أع (36 :2
) (3التشخيص* ) 1كور (55 :15
) (4السخرية )غل (12 :5
) (5مقاطع شعرية )فيل (11 -6 :2
) (6تالعب بين الكلمات من خالل األصوات
)أ( الكنيسة
 "الكنيسة" )أف (21 :3 "الدعوة )أف (4 ،1 :4 " ُدعيتم" )أف (4 ،1 :4)ب( "حر"
 "الحرّة" )غل (31 :4 "الحرية" )غل (1 :5 "حرّر" )غل (1 :5د .لغة المصطلحات -لغة تستخدم مصطلحات معينة تدل عادة على معنى ثقافي معين:
) (1ھذه نجدھا في االستخدام المجازي الرمزي لكلمة "طعام" )يو .(34 -31 :4
) (2ونجدھا في االستخدام المجازي لكلمة "الھيكل" )يو 19 :2؛ مت .(61 :26
) (3ونجدھا في العبارة االصطالحية العبرية المتعلقة بالعواطف" ،يبغض" )تك 31 :29؛
تث 15 :21؛ لو 26 :14؛ يو 25 :12؛ رو .(13 :9
) (4استخدام "كل" مقابل "كثيرون" .قارن أش " 6 :53كل واحد" مع )(12 ،11 :53
)"كثيرين"( .الكلمات مترادفة كما تُظھر اآليتان في رو  18 :5و19.
 -5استخدام عبارة لغوية كاملة بدالً من كلمة مفردة ،مثال" :الرب يسوع المسيح".
 -6االستخدام الخاص لكلمة autos
أ .عندما تكون مع أداة تعريف )بوظيفة وصفية( فإنھا تُترجم "نَفس"
ب .عندما تكون بدون أداة تعريف )بوظيفة إسناد( فإنھا تُترجم كضمير انعكاسي مكثف-
"نفسه" أو "نفسھا"
دارسو الكتاب المقدس الذين ال يعرفون اليونانية يمكن أن يحددوا التأكيد بطرق متنوعة:
استخدام معجم إعراب ونص يوناني/عربي بيسطري
-1
-2
مقارنة الترجمات العربية المختلفة
ھناك كتاب مفيد في ھذا الموضوع ھو كتاب The Bible in Twenty-Six
 ،Translationsالذي نشره .Baker
دراسة النحو والقواعد أمر مضجر ولكنه ضروري من أجل تفسير صحيح مالئم .ھذه
التعاريف المختصرة ،والتعليقات واألمثلة قُصد بھا أن تشجّع األشخاص الذين ال يعرفون اليونانية
وأن تجھزھم وتع ّدھم لكي يستخدموا المالحظات النحوية الموجودة في ھذا الجزء من التفسير.
بالتأكيد ھذه التعاريف مبسطة للغاية .يجب أال تُستخدم بطريقة مبدئية جامدة ،بل كوسائل مساعدة
نحو فھم أكبر لعلم نظم العھد الجديد .نرجو أن تم ّكن ھذه التعاريف القرّاء من أن يفھموا التعليقات
في وسائل الدراسة المساعدة األخرى كتفاسير تقنية على العھد الجديد.
ً
علينا أن نكون متأكدين من أن نتحقق من أن يكون تفسيرنا مستندا على مواد تق ّدم لنا
معلومات تفيدنا في فھم نصوص الكتاب المقدس .القواعد أو النحو ھي أحد ھذه المواد المساعدة
للغاية ،وھناك مواد أخرى يمكن أن تحوي معلومات عن الخلفية التاريخية ،والسياق األدبي،
واستخدام الكلمات المتعاصر ،والمقاطع المتوازية.

* -التشخيص:(personification) :إضفاء الصفات البشرية على شيء ما أو على مفھوم تجريديّ)) .فريق الترجمة((.
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الملحق 2
النقد النصي
سنعالج ھذا الموضوع بطريقة توضح المالحظات والتعليقات النصية الموجودة في ھذا
التفسير .الخطوط العريضة التالية مفيدة نافعة:
 -Iالمصادر النصية لكتابنا المقدس:
أ -العھد القديم
ب -العھد الجديد
ً
 -IIشرح موجز لمشاكل ونظريات "النقد األدنى" المعروف أيضا باسم "النقد النصي".
 -IIIمراجع مقترحة لمزيد من القراءة.
 -Iالمصادر النصية لكتابنا المقدس:
أ -العھد القديم
 -1النص الماسوري ) -(MTھو النص العبري الصامتي الذي كان قد وضعه
الرّابّي أكويبا عام  100م ..لقد بدأت حركات األحرف الصائتة ،والنبرات ،والمالحظات
الھامشية ،وحركات اللفظ تُضاف في القرن السادس الميالدي ،وانتھى ذلك في القرن التاسع
من الميالدي .قامت بذلك عائلة من علماء اليھود يُعرفون باسم "الماسوريون".
الشكل النصي الذي استخدموه كان نفسه الذي في المشنه ،والتلمود ،والترجوم ،والبسيطة،
والفولغاتا.
 -2السبعينية ) -(LXXيقول التقليد أن السبعينية كانت نتاج عمل سبعين عالما ً
يھوديا ً خالل سبعين يوما ً لصالح مكتبة اإلسكندرية برعاية الملك بطليموس الثاني )-285
 246ق.م .(.ويُفترض أن الترجمة كانت بناء على مطلب قائد يھودي يعيش في
اإلسكندرية .يأتي ھذا التقليد من "رسالة أريستياس" .كانت السبعينية تستند على تقليد نصي
عبري مختلف عن النص الذي وضعه الرّابي أكويبا )النص الماسوري العبري(.
 -3مخطوطات البحر الميت )ُ -(DSSكتبت مخطوطات البحر الميت في الحقبة
الرومانية ) 200ق.م .إلى  70م (.على يد طائفة من اليھود المنعزلين الذي يُدعون
"األسانيون" .تُظھر المخطوطات العبرية ،التي ُوجدت في مواقع عديدة حول البحر الميت،
عائلة نصية عبرية مختلفة نوعا ً ما عن كال النص الماسوري العبري والترجمة السبعينية.
 -4بعض األمثلة المحددة عن كيف ساعدت المقارنة بين ھذه النصوص المفسرين
على فھم العھد القديم:
أ .ساعدت السبعينية المترجمين والعلماء على فھم النص الماسوري:
َش ِم ْنه َكثِيرُون".
) (1السبعينية في أش َ " ،14 :52ك َما ا ْن َدھ َ
َش ِم ْنكَ َكثِيرُونَ ".
) (2النص الماسوري في أش َ " ،14 :52ك َما ا ْن َدھ َ
) (3في أش  15 :52التمييز في الضمائر يؤكد في السبعينية:
ض ُح".
)أ( السبعينية= "ھَ َك َذا أمما ً كثيرةً يَ ْن ِ
ُ
يرينَ ".
)ب( النص الماسوري= "ھَ َك َذا يَ ْن ِ
ض ُح أ َمما ً َكثِ ِ
ب .مخطوطات البحر الميت ساعدت المترجمين والدارسين على فھم النص
الماسوري
) (1مخطوطات البحر الميت في أش " ،8 :21ثم صرخ الرقيب :إني قائم على
المرصد."....
ُ
وصرخت َكأ َ َس ٍد :أَيﱡھَا ال ﱠسيﱢ ُد أَنَا قَائِ ٌم َعلَى
) (2النص الماسوري في أش " ،8 :21
ار".
ْال َمرْ َ
ص ِد دَائِما ً فِي النﱠھَ ِ
ج .كال السبعينية ومخطوطات البحر الميت ساعدتا في إيضاح أش 11 :53
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) (1السبعينية ومخطوطات البحر الميت= "بعد عناء نفسه يرى النور ويشبع
بعلمه"
ْ
ْ
ب نَف ِس ِه َويَشبَعُ"
) (2النص الماسوري= "سوف يرى ....ت َع ِ
ب -العھد الجديد
 -1ھناك أكثر من  5300مخطوطة تحوي كل العھد الجديد أو أجزاء منه موجودة باقية.
حوالي  85مكتوبة على بردية و 268مخطوطة مكتوبة بأحرف كبيرة .وفيما بعد ،ظھرت نحو
القرن التاسع الميالدي مخطوطات رشيقة )مكتوبة بأحرف صغيرة( .يبلغ عدد المخطوطات
اليونانية المكتوبة حوالي  .2700ولدينا أيضا ً  2100نسخة من قوائم نصوص كتابية مستخدمة في
العبادة نسميھا كتب الفصول*.
 -2ھناك حوالي  85مخطوطة يونانية تحوي أجزاء من العھد الجديد مكتوبة على ورق
البردى موجودة في المتاحف .يعود تاريخ بعضھا إلى القرن الثاني الميالدي ،ولكن معظمھا ھي من
القرنين الثالث والرابع الميالديين .ما من مخطوطة من ھذه تحوي كل العھد الجديد .كون ھذه ھي
أقدم نسخ العھد الجديد ال يعني تلقائيا ً أنھا تحوي اختالفات جزئية طفيفة أقل عدداً .الكثير من ھذه
المخطوطات تم نسخھا سريعا ً ألجل االستخدام المحلي .وھذه العملية لم تتميز بالعناية والدقة .ولذلك
فإن فيھا الكثير من االختالفات الطفيفة.
 -3المخطوطة السينائية ،المعروفة بالحرف العبري ! ) (alephأو ) ،(01وجدھا
 Tischendorfفي دير القديسة كاترين في جبل سيناء .يرجع تاريخھا على القرن الرابع الميالدي
وتحوي على كل من سبعينية العھد القديم والعھد الجديد اليوناني .إنھا من نوع "النص اإلسكندري".
 -4المخطوطة اإلسكندرية ،المعروفة باسم المخطوطة " "Aأو ) ،(02وھي مخطوطة
يونانية تعود إلى القرن الخامس وقد ُوجدت في اإلسكندرية في مصر.
 -5المخطوطة الفاتيكانية ،المعروفة باسم " "Bأو ) ،(03موجودة في مكتبة الفاتيكان في
روما ويعود تاريخھا إلى منتصف القرن الرابع الميالدي .إنھا تحوي كال سبعينية العھد القديم
والعھد الجديد اليوناني .وھي من نوع "النص اإلسكندري".
 -6المخطوطة األفرامية ،المعروفة باسم المخطوطة " "Cأو ) ،(04وھي مخطوطة
يونانية تعود إلى القرن الخامس وقد تعرضت للتلف جزئيا ً.
 -7مخطوطة بيزا ،المعروفة باسم المخطوطة " "Dأو ) ،(05مخطوطة يونانية تعود إلى
القرن الخامس أو السادس .إنھا تمثل ما يُدعى "النص الغربي" .تحوي الكثير من اإلضافات وكانت
المصدر األصلي لترجمة  King Jamesاإلنكليزية للكتاب المقدس.
 -8يمكن تصنيف مخطوطات العھد الجديد إلى ثالث أو أربع عائالت تتمتع بمواصفات
محددة مشتركة:
أ -النص اإلسكندري من مصر:
) (1المخطوطة ) P66 ،P75حوالي العام  200م ،(.فيھا األناجيل.
) (2المخطوطة ) P46حوالي العام  225م ،(.تحوي رسائل بولس.
) (3المخطوطة ) P72حوالي العام  250 -225م ،(.تحوي رسالتي بطرس
ويھوذا.
) (4المخطوطة  ،Bالمدعوة الفاتيكانية )حوالي العام  325م ،(.تحوي كل العھد
القديم والعھد الجديد.
) (5يقتبس أوريجانوس من ھذا النوع النصي.
) (6ھناك مخطوطات أخرى تُظھر ھذا النوع النصي وھي !.33،W،L،C،
ب -النص الغربي من شمال أفريقيا:
) (1اقتباسات من آباء كنيسة شمال أفريقيا ،ترتليان ،كبريانوس ،والترجمة الالتينية
القديمة
) (2اقتباسات من إيريناوس
* -كتاب الفصول :(lectionary) :كتاب يتضمن فصوالً من الكتاب المقدس تُتلى في الصلوات)) .فريق الترجمة((.
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) (3اقتباسات من تاتيانوس والترجمة السريانية القديمة
) (4المخطوطة " Dبيزا" تتبع ھذا النوع
ج -النص البيزنطي الشرقي من القسطنطينية:
) (1ھذا النوع النصي نجد انعكاسا ً له في أكثر من  80بالمئة من المخطوطات
البالغ عددھا 5300
) (2اقتبس منه آباء كنيسة أنطاكية السريانية ،الكبادوكيون ،الذھبي الفم،
وثيودوريت
) (3المخطوطة  ،Aتحوي األناجيل فقط
) (4المخطوطة ) ،Eالقرن الثامن( ،تحوي العھد الجديد بأكمله
د -النوع الرابع الممكن ھو "القيصري" من فلسطين:
) (1نراه بشكل رئيسي في مرقس فقط
) (2بعض الشھادات عنه نجدھا في المخطوطتين  P45و W
 -IIمشاكل ونظريات "النقد األدنى" أو "النقد النصي":
أ -كيف حدثت االختالفات الجزئية الطفيفة:
 -1غفالً أو عن غير قصد )الغالبية العظمى من االختالفات(
أ .زلة العين في الكتابة اليدوية التي تقرأ المثل الثاني من كلمتين متشابھتين وھكذا
تحذف كل الكلمات التي بينھما )نص محذوف غفالً(
) (1زلة العين في حذف حرف مضاعف أو كلمة أو عبارة مكررة )حذف التكرار(
) (2زلة الفكر في تكرار عبارة أو بيت أو سطر من نص يوناني )حذف التشابه(
ب .زلة األذن في النسخ عند اإلمالء الشفھي حيث يحدث خطأ في التھجئة )من جراء
استخدام المتكلمين اليونانيين لألحرف اللينة( .غالبا ً ما ينتج خطأ التھجئة من لفظ أحرف متشابھة في
الكلمات اليونانية.
ج .أقدم النصوص اليونانية لم يكن فيھا تقسيم إلى أصحاحات أو آيات ،وكان فيھا القليل من
عالمات الترقيم إن ُوجدت على اإلطالق بدون أن يكون ھناك فصل بين الكلمات .فمن الممكن أن
فصل األحرف في أماكن مختلفة كان يش ّكل كلمات مختلفة.
 -2عن قصد
أ .كانت تُجرى تغييرات لتحسين الشكل النحوي للنص المنسوخ
ب .كانت تُجرى تغييرات لكي يصير النص متناغما ً مع نصوص كتابية أخرى )تناغم
المتوازيات(
ُ
ج .كانت تجرى تغييرات لدمج قراءتين مختلفتين أو أكثر في نص واحد طويل مدمج )دمج
قراءتين مختلفتين(
د .كانت تُجرى تغييرات لتصحيح مشكلة تتم مالحظتھا في النص )انظر  1كور 27 :11؛
و 1يو (8 -7 :5
ھـ .بعض المعلومات اإلضافية عن الخلفية التاريخية أو التفسير الصحيح للنص كان يضعھا
الناسخ/الكاتب في ھامش/حافة/حاشية المخطوطة ولكن يأتي ناسخ آخر ثاني ويضعھا ضمن النص
)انظر يو (4 :5
ب -مبادئ النقد النصي األساسية )خطوط عريضة منطقية لتحديد القراءة األصلية في نص
يحوي اختالفات جزئية طفيفة(:
ً
 -1النص الذي يعوزه التناسب ورشاقة التعبير أو النص غير المألوف نحويا على األرجح
أنه النص األصلي
 -2القراءة األقصر على األرجح أنھا األصلية
 -3النص األقدم يُعطى أھمية وقيمة أكبر بسبب تقاربه التاريخي مع األصل ،وكل ما عدا
ذلك له نفس األھمية
 -4المخطوطات التي فيھا اختالفات جغرافية تحوي عادة القراءة األصلية
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 -5النصوص الضعيفة عقائدياً ،وخاصة تلك المتعلقة بالنقاشات الالھوتية الكبيرة في فترة
التبدالت في المخطوطة ،مثل الثالوث القدوس في  1يو  ،8 -7 :5ھي المفضلة
 -6النص الذي يمكن أن يفسر بشكل أفضل أصل االختالفات الجزئية الطفيفة
 -7فيما يلي اقتباسان يساعدان في إظھار التوازن في ھذه االختالفات الجزئية الطفيفة
المزعجة
أ .من كتاب  ،Introduction to New Testament Textual Criticismللكاتب J.
 ،Harold Greenleeص:68 .
"ما من عقيدة مسيحية تقوم على نص متنازع عليه؛ ودارس العھد الجديد يجب أن يحذر
من أن يريد أن يكون نصه أكثر أرثوذكسية أو أقوى عقائديا ً من النص األصلي ال ُملھم".
ب .قال  W. A. Criswellلـ  Greg Garrisonمن  The Birmingham Newsأنه ال
يعتقد أن كل كلمة في الكتاب المقدس موحى بھا" ،على األقل ليست كل كلمة وصلت إلى
الناس المعاصرين عن طريق المترجمين عبر القرون" .وقال  Criswellأيضا ً" :إني
أومن جداً بالنقد النصي .ولھذا ،فإني أعتقد أن النصف األخير من األصحاح  16في مرقس
ھو ھرطقة :إنه ليس موحى به ،بل ھو اختراع وتلفيق ...عندما تقارن ھذه المخطوطات
بالتي كانت ھناك ،ال تجد ھكذا نھاية لسفر مرقس .لقد أضافھا أحدھم."....
مؤسس الـ  SBCالقائلين بعصمة الكتاب المقدس قال أيضا ً أن "اإلقحام" واضح
أيضا ً في يو  ،5الرواية عن يسوع في بركة بيت حسدا .ويناقش الروايتين المختلفتين عن
انتحار يھوذا )انظر مت  ،27وأع " :(1إن ھذان رأيان مختلفان عن االنتحار" ،قال
 ،Criswellوأضاف" :إن كانا موجودان في الكتاب المقدس ،فيجب أن يكون ھناك تفسير
لذلك .وإن روايتي انتحار يھوذا موجودتان في الكتاب المقدس" .وقال  Criswellأيضا ً:
"النقد النصي عل ٌم رائ ٌع بحد ذاته .ليس سريع الزوال ،وليس خارجا ً عن مواضيع البحث.
إنه علم دينامي ومحوري."....
 -IIIمشاكل في المخطوطات )النقد النصي(
مراجع مقترحة لمزيد من القراءة:
أ-
1. Biblical Criticism: Historical, Literary and Textual, by R.H. Harrison
2. The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and
Restoration by Bruce M. Metzger
3. Introduction to New Testament Textual Criticism, by J. H Greenlee
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الملحق 3
مسرد المصطلحات
Adoptionism

ال ُمتبنّية

Alexandrian
School

المدرسة اإلسكندرية

 :ھذا النھج في التفسير الكتابي كان قد ظھر في
اإلسكندرية ،مصر ،في القرن الثاني للميالد .إنه
يستخدم المبادئ التفسيرية األساسية لفيلون ،الذي
كان تابعا ً ألفالطون .وغالبا ً ما يُسمى النھج
المجازي .لقد بقي سائداً مھيمنا ً في الكنيسة حتى
عصر اإلصالح .وكان من أنصاره األقوياء
أوريجانوس وأوغسطين .انظر كتاب Moises
 Silvaبعنوان Has The Church Misread
?) The Bibleالمنشورات األكاديمية .(1987

المخطوطة
اإلسكندرية

 :ھذه المخطوطة التي تعود إلى القرن الخامس في
اإلسكندرية ،مصر ،تحوي العھد القديم ،وكتب
األبوكريفا )المنحولة( ،ومعظم العھد الجديد .إنھا
أحد أربع شھادات رئيسية على كل العھد الجديد
اليوناني )ما عدا أجزاء من متى ،ويوحنا ،و 2
كورنثوس( .عندما تتغق ھذه المخطوطة التي
يرمز إليھا بالحرف " "Aمع المخطوطة
الفاتيكانية ،التي يرمز لھا بالحرف " ،"Bعلى
قراءة ما ،فإن ھذه القراءة يعتبرھا معظم العلماء

 :كانت ھذه أحد اآلراء األولى حول عالقة يسوع
با  .لقد أ ّكدت بشكل أساسي على أن يسوع كان
إنسانا ً عاديا ً في كل شيء وأن ﷲ تبناه بمعنى
خاص في المعمودية )انظر مت 17 :3؛ مر :1
 (11أو في القيامة )رو  .(4 :1عاش يسوع حياةً
مثاليةً حتى أن ﷲ ،في وقت ما) ،المعمودية،
القيامة( تبنّاه كـ "ابن" )رو 4 :1؛ فيل  .(9 :2كان
ھذا رأي أقلية في الكنيسة األولى والقرن الثامن.
بدالً من أن يصبح ﷲ إنسانا ً )التجسد( تعكس ھذه
)الھرطقة( ذلك ويصبح اإلنسان اآلن إلھا ً.
من الصعب أن نعبّر بالكلمات كيف أن يسوع ،ﷲ
االبن ،ﷲ السابق الوجود ،قد ُكوفِئ أو ُمجﱢد ألجل
الحياة المثالية التي عاشھا.
إن كان ھو ﷲ ،فكيف يمكن مكافأته؟ وإن كان له
مج ٌد إلھي سابق فكيف يمكن تكريمه أكثر؟
رغم أنه يصعب علينا استيعاب األمر ،إال أن اآلب
كرّم يسوع بمعنى خاص ألجل تحقيقه الكامل
لمشيئة اآلب.

Alexandrinus
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والدارسين أصلية في معظم األمثلة.
Allegory

Analytical
lexicon

of

المجاز

 :ھذا نوع من التفسير الكتابي الذي تطور أصالً
داخل اليھودية اإلسكندرية .لقد جعله فيلون
اإلسكندري في متناول الناس .ھدفه األساسي ھو
جعل الكتابات المقدسة مناسبة ووثيقة الصلة بثقافة
المرء أو نظام فيلون السفسطائي بتجاھل الخلفية
التاريخية للكتاب المقدس و/أو السياق األدبي .إنه
يسعى وراء معنى خفي أو روحي كامن خلف كل
نص من الكتابات المقدسة .ال بد من االعتراف أن
يسوع ،في مت  ،13وبولس ،في غل  ،4استخدما
المجاز لينقال الحقيقة .ولكن ذلك كان في شكل علم
دراسة رموز الكتاب المقدس وليس مجازاً تماما ً.

معجم اإلعراب

 :ھذا نوع من أدوات البحث تسمح للمرء بان يعين
كل شكل يوناني في العھد الجديد .إنه تجميع،
بالترتيب األبجدي اليوناني ،لكل األشكال
والتعاريف األساسية .معجم اإلعراب إضافة إلى
ترجمة بيسطرية يسمحان للمؤمنين الذين ال
يعرفون اليونانية بأن يحلّلوا األشكال النحوية
والنظمية ليونانية العھد الجديد.
 :تُستخدم ھذه العبارة لوصف الرأي الذي يقول أن
كل الكتاب المقدس موحى به من ﷲ ،ولذلك فھو
ليس متناقضا ً بل متمما ً لبعضه البعض .ھذا التأكيد
المفترض مسبقا ً ھو أساس استخدام المقاطع
المتوازية في تفسير النص الكتابي.

Analogy
Scripture

مقارنة
المقدسة

Ambiguity

الغموض

 :يشير ھذا إلى الشبھة التي تدور حول وثيقة مكتوبة
عندما يكون ھناك معنيان أو أكثر محتمالن أو
عندما يُشار إلى شيئين أو أكثر في نفس الوقت.
ربما استخدم يوحنا الغموض عن عمد في كتاباته.

Anthropomor
phic

تجسيمي

 :ھذه تعني "أن تكون له صفات تخص البشر".
تُستخدم ھذه الكلمة لوصف لغتنا الدينية التي نعبر
بھا عن ﷲ .إنھا تأتي من الكلمة اليونانية التي تدل
على البشر .إنھا تعني أننا نتكلم عن ﷲ وكأنه
إنسان.

الكتابات

يوصف ﷲ بكلمات مادية ،وسوسيولوجية
اجتماعية ،وسيكولوجية نفسية تخص الكائنات
البشرية )تك 8 :3؛  1مل  .(23 -19 :22وھذا،
بالطبع ،مجرد تشبيه .ولكن ليس ھناك تصنيفات أو
كلمات أخرى سوى كلماتنا البشرية لنستخدمھا.
ولذلك ،فإن معرفتنا با  ،وإن كانت حقيقية ،إال
أنھا محدودة.
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المدرسة األنطاكية

 :ھذا النھج من التفسير الكتابي نشأ في أنطاكية،
سورية ،في القرن الثالث الميالدي كرد فعل على
نھج اإلسكندرية المجازي .ھدفه األساسي كان
التركيز على المعنى التاريخي في الكتاب المقدس.
كان يفسر الكتاب المقدس كأدب بشري طبيعي.
ھذه المدرسة ساھمت في وجود الجدل حول إذا ما
كان المسيح له طبيعتان )النسطورية( أو طبيعة
واحدة )إله كامل وإنسان كامل( .لقد اعتُبرت
ھرطقة في نظر الكنيسة الكاثوليكية الرومانية
وانتقلت إلى فارس ،ولكن لم يكن للمدرسة أھمية
كبيرة .مبادئھا التفسيرية الرئيسية صارت فيما بعد
المبادئ التفسيرية للمصلحين البروتستانت
الكالسيكيين )لوثر وكالفن(.

Antithetical

الطباقية

 :ھذه أحد كلمات وصفية ثالث تُستخدم لإلشارة إلى
العالقة بين أبيات الشعر العبري .إنھا تتعلق بأبيات
الشعر التي تكون متعاكسة في المعنى )أم ،1 :10
.(1 :15

Apocalyptic
literature

األدب الرؤيوي

 :كان ھذا نوعا ً أدبيا ً يھوديا ً سائداً ومھيمناً ،بل وربما
فريداً من نوعه .لقد كان نوعا ً من الكتابات الملغزة
استُخدمت في فترات الغزو واالحتالل الذي
تعرض له اليھود على يد قوى عالمية أجنبية .إنه
يفترض أن إلھا ً افتدائيا ً تخليصيا ً شخصيا ً خلق
العالم ويسيطر على أحداثه ،وأن إسرائيل ھو شعب
كان موضع اھتمامه وعنايته الخاصة .يعد ھذا
األدب بنصر نھائي بمسعى إلھي خاص.

Antiochian
School

إنه رمزي وخيالي للغاية وفيه الكثير من الكلمات
الملغزة الخفية المعاني .كان يعبر عن الحقائق غالبا ً
من خالل ألوان ،وأرقام ،ورؤى ،وأحالم ،وتدخل
مالئكي ،وكلمات رمزية سرية وفي معظم األحيان
ثنوية حادة بين الخير والشر.
بعض أمثلة عن ھذا النوع األدبي ھي ) (1في
العھد القديم ،حزقيال )األصحاحات ،(48 -36
دانيال ) ،(12 -7زكريا؛ و) (2في العھد الجديد،
مت 24؛ مر 13؛  2تس 2؛ والرؤيا.
Apologist
)(Apologetics

A priori

)علم
المدافعون
الدفاع عن العقائد(

 :ھذه من الجذر اليوناني الذي يعني "الدفاع
القانوني" .ھذا علم محدد ضمن الالھوت الذي
يسعى لتقديم دليل ومجادالت عقالنية لإليمان
المسيحي.

االفتراض المسبق

 :ھذه ترادف بشكل أساسي كلمة "االفتراض
مسبقا ً" .إنھا تشتمل على المحاكمة العقلية استناداً
إلى تعاريف ،ومبادئ مقبولة سابقاً ،أو فرضيات
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يُفترض بأنھا صحيحة .إنه ما يُقبل بدون تمحص
أو تحليل.
Arianism

األريوسية

 :كان آريوس شيخا ً في الكنيسة في اإلسكندرية،
مصر ،في القرن الثالث وأوائل القرن الرابع .أكد
أن يسوع كان سابق الوجود ولكن لم يكن إلھا ً )ليس
من نفس جوھر اآلب( ،وربما استند في ذلك إلى
أمثال  .31 -22 :8جابھه أسقف اإلسكندرية ،الذي
بدأ )عام  318م (.جداالً دام عدة سنوات .صارت
األريوسية قانون اإليمان الرسمي للكنيسة الشرقية.
أدان مجمع نيقية عام  325م .آريوس وأكد
المساواة الكاملة واأللوھية لالبن.

Aristotle

أرسطو

 :أرسطو كان أحد أقدم فالسفة اإلغريق ،تلميذاً
ألفالطون ومعلّما ً لإلسكندر الكبير .وصل تأثيره،
حتى اليوم ،إلى كل مجاالت الدراسات المعاصرة.
ذلك ألنه أكد على المعرفة من خالل المراقبة
والمالحظة والتصنيف .وھذا أحد المبادئ األساسية
في النھج العلمي.

المخطوطات
األصلية

 :ھذه ھي الكتابات األصلية للكتاب المقدس .ھذه
المخطوطات األصلية المكتوبة باليد مفقودة
جميعھا .لم تبقى لنا سوى بضعة نسخ من نسخ .ھذا
ھو مصدر العديد من االختالفات النصية الجزئية
الطفيفة في المخطوطات العبرية واليونانية
واإلصدارات القديمة.

مخطوطة بيزا

 :ھذه مخطوطة يونانية والتينية من القرن السادس
الميالدي .تُدعى المخطوطة " ."Dإنھا تحوي على
األناجيل وأعمال الرسل وبعض الرسائل العامة.
تتميز بالعديد من اإلضافات على يد النُسّاخ .تشكل
أساس "النص المقبول" ،ومعظم التقليد
المخطوطي اليوناني الذي وراء ترجمة King
.James Version

التحيز

 :ھذه الكلمة تُستخدم لوصف الميل القوي المسبق
نحو موضوع معين أو وجھة نظر معينة .إنھا
الذھنية التي يكون فيھا التجرد مستحيالً بالنسبة إلى
موضوع معين أو رأي ما .إنھا موقف متحيز.

Autographs

Bezae

Bias

Biblical
Authority

سلطة
المقدس

الكتاب

 :تُستخدم الكلمة بمعنى مخصص جداً .تُعرّف بأنھا
فھم ما أراد الكاتب األصلي أن يقوله إلى الناس في
أيامه وتطبيق ھذه الحقيقة على يومنا ھذا .تُعرف
سلطة الكتاب المقدس عادة على أنھا النظرة إلى
الكتاب المقدس نفسه على أنه دليلنا الرسمي الوحيد
ذو السلطة .ولكن ،على ضوء التفاسير الحالية
وغير المالئمة ،صرت أحدد أكثر ھذا التعريف
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على الكتاب المقدس كما يُفسر اعتماداً على مبادئ
النھج التاريخي-النحوي.
Canon

)قانون
القانون
الكتاب المقدس(

 :تُستخدم ھذه الكلمة لوصف الكتابات التي يُعتقد أنھا
موحى بھا بشكل فريد .تُستخدم لإلشارة إلى كل من
العھد القديم والجديد.

Christocentric

حول

 :تُستخدم ھذه الكلمة لوصف مركزية المسيح.
أستخدمھا بما يتعلق بفكرة أن يسوع ھو رب كل
الكتاب المقدس .العھد القديم يشير إلى يسوع وھو
تحقيقه وھدفه )مت .(48 -17 :5

متمركز
المسيح

Commentary

التعليق )الكتابي(

 :ھذا نوع متخصص من كتب البحث .إنه يقدم
الخلفية العامة للسفر الكتابي فيما يحاول أن يوضح
معنى كل قسم من السفر .البعض يركز على
التطبيق ،بينما آخرون يتعاملون مع النص بطريقة
تقنية أكثر .ھذه الكتب مفيدة ،ولكن يجب استخدامھا
بعد أن يحصل المرء على دراسة تمھيدية أولية
للكتاب المقدس .تفاسير المفسرين يجب أال يُسلّم بھا
بدون تدقيق أو نقاش .مقارنة مختلف التفاسير من
وجھات نظر الھوتية مختلفة أمر مفيد في العادة.

Concordance

فھرس/مسرد
أبجدي
)بالمصطلحات
المفردات(

 :ھذا أحد أدوات البحث الالزمة لدراسة الكتاب
المقدس .إنه يورد مكان ذكر كل كلمة في العھدين
القديم والجديد .ويساعد بطرق عديدة (1) :تحديد
الكلمة العبرية أو اليونانية التي وراء كل كلمة من
ترجماتنا؛ ) (2مقارنة المقاطع حيث تُستخدم نفس
الكلمة العبرية أو اليونانية؛ ) (3إظھار كيفية
ترجمة كلمتين مختلفتين من العبرية أو اليونانية
إلى كلمة واحدة في لغتنا؛ ) (4إظھار عدد مرات
استخدام كلمات معينة في أسفار معينة أو من قِبل
ُكتاب معينين؛ ) (5مساعدة المرء على إيجاد
المقطع في الكتاب المقدس انظر كتاب Walter
How to Use New
 ،Clarkبعنوان
Testament Greek Study

أو

 ، Aidsص.(55 -54 .
Sea

Dead
Scrolls

مخطوطات
الميت

البحر

 :تشير ھذه إلى سلسلة من النصوص القديمة
المكتوبة باللغة العبرية واآلرامية والتي ُوجدت
قرب البحر الميت عام 1947م .لقد كانت المكتبات
الدينية لليھودية المتعصبة المنعزلة في القرن
األول .ضغط االحتالل الروماني وحروب
الغيورين بعيد العام  60جعلھم يخفون الدروج في
جرار فخارية مختومة مكومة السد في كھوف أو
حفر .لقد ساعدتنا تلك المخطوطات على فھم
الخلفية التاريخية في فلسطين القرن األول وأكدت
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على دقة النص الماسوري ،على األقل في تلك
الحقبة الباكرة ق.م ..يُشار إلى ھذه المخطوطات
عادة باالختصار "."DSS
Deductive

Dialectical

الطريقة االستداللية

الطريقة
الديالكتيكية

الجدلية

 :ھذه الطريقة من المنطق أو التفكير تتنقل من
المبادئ العامة إلى التطبيقات الخاصة عن طريق
االستنتاج المنطقي .إنھا تعاكس طريقة التفكير
االستقرائي ،الذي يعكس النھج العلمي والذي ينتقل
من التفاصيل المراقبة إلى االستنتاجات العامة
)النظريات(.
 :ھذه طريقة في التفكير يُنظر بھا إلى ما يبدو
ظاھريا ً على أنه متناقض أو فيه مفارقة بشكل
مجمل في مشادة تسعى نحو جواب موحد يشتمل
على كال جانبي المفارقة .ھناك الكثير من العقائد
الكتابية التي تحوي ثنائيات جدلية ،التعيين المسبق
مقابل اإلرادة الحرة؛ اليقين مقابل المثابرة؛ اإليمان
مقابل األعمال؛ القرار مقابل التلمذة؛ الحرية
المسيحية مقابل المسؤولية المسيحية.

الشتات

 :ھذا ھو المصطلح التقني الذي يستخدمه يھود
فلسطين في وصف أولئك اليھود الذين يعيشون في
مختلف أصقاع األرض خارج فلسطين.

Dynamic
equivalent

المكافئ الدينامي

 :ھذه نظرية لترجمة الكتاب المقدس .يمكن ترجمة
الكتاب المقدس على أساس إعطاء معنى لكل كلمة
في العبرية أو اليونانية إلى لغتنا التي نترجم إليھا،
ويمكن أيضا ً إتباع طريقة "إعادة صياغة العبارة"
األصلية والتعبير عنھا بطريقة أخرى ال تلتزم
تماما ً بترتيب الكلمات األصلية أو العبارات .وھناك
طريقة أخرى ھي بين ھاتين النظريتين وھي
"المكافئ الدينامي" والذي نحاول فيه أن نأخذ
النص األصلي بجدية ،ولكن نترجمه بأشكال
ومصطلحات نحوية حديثة.
نجد نقاشا ً وافيا ً حول مختلف نظريات الترجمة في
كتاب  ،Fee and Stuartبعنوان How to
 ،All Its Worth Read the Bible Forص.
.35

Eclectic

اصطفائي/متعدد
المصادر

 :تُستخدم ھذه الكلمة مع النقد النصي .إنھا تشير إلى
الممارسة التي تتميز باختيار قراءات من
مخطوطات يونانية مختلفة بغية الوصول إلى نص
يُفترض أن يكون أقرب ما يكون إلى المخطوطة
األصلية .إنھا تنبذ الرأي الذي يقول بأن أي عائلة
من المخطوطات اليونانية تختزل المخطوطات

Diaspora
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األصلية.
Etymology

Exegesis

Genre

Gnosticism

األتيمولوجيا/علم
أصل الكلمات

 :ھذا جانب من دراسة الكلمات في محاول للتحقق
من المعنى األصلي للكلمة .من ھذا المعنى
الجذري ،يمكن تحديد استخدامات متخصصة
بسھولة أكبر .في التفسير ،ال يكون التركيز
الرئيسي على علم داللة األلفاظ ،بل على معنى
واستخدام الكلمة في عصرھا.

التأويل

 :ھذه ھي الكلمة التقنية المستخدمة للداللة على
عملية تفسير مقطع معين .إنھا تعني "يفسّر"
)النص( بحيث يكون ھدفنا ھو فھم قصد الكاتب
األصلي على ضوء الخلفية التاريخية ،والسياق
األدبي ،وعلم النظم ،ومعنى الكلمة المتعاصر.

النوع األدبي

 :ھذه كلمة فرنسية تشير إلى األنواع المختلفة من
األدب .الھدف األساسي من الكلمة ھو تقسيم
األشكال األدبية إلى فئات لھا صفات مشتركة فيما
بينھا :السرد التاريخي ،الشعر ،المثل ،النمط
الرؤيوي والشرائع.

الغنوسية

 :إن معظم معرفتنا لھذه الھرطقة يأتي من الكتابات
الغنوسية في القرن الثاني الميالدي .إال أن األفكار
األولية كانت حاضرة في القرن األول )وقبل ذلك(.
قال البعض أن مبادئ الغنوسية الفالينتية
والسيرينثية في القرن الثاني ھي (1) :المادة
والروح متشاركان في األزلية )الثنوية الوجودية(.
المادة شر ،والروح خير .ﷲ ،الذي ھو روح ،ال
يمكن أن يتعاطى مباشرة مع المادة الشريرة؛ )(2
ھناك انبثاقات )  aeonsأو مستويات مالئكية( بين
ﷲ والمادة .المستوى األخير أو األدنى ھو
رب/يھوه العھد القديم ،الذي ك ﱠون العالم
)(kosmos؛ ) (3يسوع كان انبثاقا ً كما الرب/يھوه
ولكن أعلى في المقياس ،وأقرب إلى ﷲ الحقيقي.
البعض كان يضعه في أعلى المستويات ولكنه يبقى
أقل من ﷲ وبالتأكيد ليس إلھا ً متجسداً )انظر يو :1
 .(14بما أن المادة شرﱞ ،فما كان يمكن ليسوع أن
يتخذ جسداً بشريا ً ويبقى إلھا ً .لقد كان طيفا ً روحيا ً
)انظر  1يو 3 -1 :1؛ (6 -1 :4؛ و) (4كان يمكن
الحصول على الخالص من خالل اإليمان بيسوع
إضافة إلى معرفة خاصة ،ال يحظى بھا إال أناس
خاصون معينون.
المعرفة كانت ضرورية للمرور عبر العوالم
السماوية .الناموسية والتمسك بحرفية الشرائع
اليھودية كانت أيضا ً مطلوبة للوصول إلى ﷲ.
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كان معلمو الغنوسية الكذبة يقولون بوجود نظامين
أخالقيين متضادين (1) :بالنسبة للبعض ،نمط
الحياة كان ال يمت إلى الخالص بصلة .بالنسبة
لھم ،الخالص والروحانية تُغلّفان في معرفة سرّية
عن طريق العوالم المالئكية )(aeons؛ أو )(2
بالنسبة للبعض اآلخر ،نمط الحياة حاسم للخالص.
كانوا يؤكدون على نمط حياة زھدي كدليل على
الروحانية الحقيقية.
Hermeneutics

Higher
Criticism

Idiom

Illumination

Inductive

Interlinear

التفسير

 :ھذا مصطلح تقني يشير إلى المبادئ التي تقود إلى
التأويل .إنھا مجموعة من خطوط عريضة محددة
وأيضا ً موھبة فنية .إن التفسير ،سواء كان كتابيا ً أم
دينياً ،يُقسم عادة إلى فئتين :مبادئ عامة ومبادئ
خاصة .ھذا يعود إلى األنواع المختلفة من األدب
التي نجدھا في الكتاب المقدس .كل نوع أدبي له
خطوطه العريضة المميزة له ولكن فيه أيضا ً بعض
االفتراضات واإلجراءات المشتركة مع التفسير.

النقد األعلى

 :ھذا ھو اإلجراءات المتبعة في التفسير الكتابي
الذي يركز على البيئة التاريخية والبنية األدبية
للسفر الكتابي المعين.

العبارة االصطالحية

 :تستخدم ھذه الكلمة للداللة على العبارات التي توجد
في مختلف الثقافات والتي لھا معنى خاص ال
يرتبط بالمعنى االعتيادي للكلمات المفردة.

االستنارة

 :ھذا ھو مفھوم أن ﷲ قد تكلم إلى البشر .الفكرة
الكاملة يتم التعبير عنھا عادة بثالث كلمات(1) :
اإلعالن -تصرف ﷲ في التاريخ البشري؛ )(2
الوحي -أعطى تفسيراً صحيحا ً مالئما ً لتصرفاته
وأعماله ومعانيھا إلى أناس معينين اختارھم ليكتبوا
للبشر؛ و) (3االستنارة -أعطى روح قدسه ليساعد
البشر على فھم كشفه لذاته.

الطريقة االستقرائية

 :ھذه طريقة في المنطق أو التفكير تنتقل من
األجزاء التفصيلية إلى الكل .إنھا الطريقة ال َمبنيّة
على المالحظة واالختبار في العلم الحديث .وھذه
كانت طريقة مقاربة أرسطو بشكل أساسي.

ي
س ْطر ّ
بَ ْي َ

 :ھذا نوع من أدوات البحث تسمح ألولئك الذين ال
يقرأون اللغة التي ُكتب بھا الكتاب المقدس بأن
يتمكنوا من تحليل معاني اللغة وبنيتھا .ھذه الطريقة
تضع تحت كل كلمة من اللغة األصلية للكتاب
المقدس ترجمتھا وذلك بين األسطر .وھذه الوسيلة،
إضافة إلى "معجم اإلعراب" ،تساعد على فھم
األشكال والتعاريف األساسية في اللغة العبرية
واليونانية.
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Inspiration

Language of
description

Legalism

Literal

Literary genre

Literary unit

Lower
criticism
Manuscript

الوحي

 :ھذا ھو مفھوم أن ﷲ قد تكلم إلى البشر بإرشاد
ُكتّاب األسفار المقدسة إلى تدوين إعالنه بشكل
دقيق صحيح وواضح .الفكرة الكاملة يتم التعبير
عنھا عادة بثالث كلمات (1) :اإلعالن -تصرف
ﷲ في التاريخ البشري؛ ) (2الوحي -أعطى تفسيراً
صحيحا ً مالئما ً لتصرفاته وأعماله ومعانيھا إلى
أناس معينين اختارھم ليكتبوا للبشر؛ و)(3
االستنارة -أعطى روح قدسه ليساعد البشر على
فھم كشفه لذاته.

لغة الوصف

 :تُستخدم ھذه بما يتعلق بالمصطلحات التي ُكتب بھا
العھد القديم .إنھا تدل على عالم الكلمات التي لدينا
التي تظھر فيھا األشياء إلى حواسنا الخمس .إنھا
ليست وصفا ً علمياً ،ولم يُقصد بھا أن تكون كذلك.

الناموسية

 :يتميز ھذا الموقف بالتأكيد المفرط الزائد على
القوانين أو الشعائر .إنھا تميل إلى االتكال على
اإلنجاز البشري وتحقيق اإلجراءات القانونية
كوسيلة للقبول أمام ﷲ .وتنزع الناموسية إلى
االنتقاص من أھمية العالقة وترفع قيمة اإلنجاز،
في حين أن كليھما جانبان مھمان للعالقة العھدية
بين ﷲ القدوس والبشرية الساقطة.

الحرفي

 :ھذا ھو النھج في التفسير الذي يركز على النص
والخلفية التاريخية والذي نشأ في أنطاكيا .إنه يعني
التفسير اعتماداً على المعنى الواضح والعادي
المألوف للغة البشرية ،رغم أنھا تبقى معترفة
بوجود اللغة المجازية الرمزية.

النوع األدبي

 :يشير ھذا إلى األشكال المتمايزة التي يتخذھا
التواصل البشري ،مثل الشعر أو السرد التاريخي.
كل نوع من األدب له إجراءاته التفسيرية الخاصة
إضافة إلى المبادئ العامة لكل األدب المكتوب.

الوحدة األدبية

 :تشير ھذه إلى التقسيمات الرئيسية في السفر
الكتابي بحسب األفكار المطروحة .يمكن أن تتألف
من عدة آيات أو عدة فقرات أو عدة أصحاحات.
إنھا وحدة متكاملة بحد ذاتھا تتناول موضوعا ً
رئيسيا ً محوريا ً.

النقد األدنى

 :انظر "النقد النصي".

مخطوطة

 :تدل ھذه الكلمة على النسخ المختلفة للعھد الجديد
اليوناني .وتُقسم عادة إلى أنواع مختلفة بناء على
) (1المادة التي ُكتب عليھا )ورق البردى ،الجلد(،
أو ) (2شكل الكتابة نفسھا )مكتوبة بأحرف كبيرة
497

أو أحرف صغيرة(.
Masoretic
Text

Metonymy

Muratorian
Fragment

Natural
revelation

النص الماسوري

 :يشير ھذا المصطلح إلى المخطوطات العبرية
للعھد القديم التي ترجع إلى القرن التاسع الميالدي
والتي أنجزتھا أجيال علماء اليھود ،وتحوي على
حركات التشكيل والعالمات النصية األخرى.
أكدت المخطوطات العبرية ھذا النص تاريخياً،
وخاصة أشعياء ،المعروف من مخطوطات البحر
الميت .يُشار إلى النص الماسوري اختصاراً
بالرمز "."MT

الكناية

 :ھي نوع من الصور البالغية يتم فيھا استخدام اسم
شيء للحديث عن شيء مرتبط به .مثال :القول
"اإلبريق يغلي" ما يعني أن "الماء في اإلبريق
يغلي".

أسفار
موراتوري

قانون

اإلعالن الطبيعي

 :ھذه قائمة باألسفار القانونية للعھد الجديد .لقد ُكتبت
في روما قبل عام  200م .وھذه القائمة تحوي
األسفار السبعة وعشرين التي في العھد الجديد
البروتستانتي .تُظھر ھذه بوضوح أن الكنائس
المحلية في أماكن مختلفة من اإلمبراطورية
الرومانية كانت قد وضعت "عمليا ً" القانون قبل أن
تتفق عليه مجامع الكنائس في القرن الرابع.
 :تشير ھذه إلى كشف ﷲ لذاته إلى اإلنسان .إنه
يشتمل على نظام الطبيعة )رو (20 -19 :1
والوجدان األخالقي )رو  .(15 -14 :2يتم الحديث
عنه في مز  6 -1 :19ورو  .2 -1إنه يتميز عن
اإلعالن الخاص ،الذي ھو إعالن ﷲ لنفسه في
الكتاب المقدس وعلى أسمى شكل في يسوع
الناصري.
ھذه المقولة الالھوتية تم إعادة التأكيد عليھا من قِبل
حركة "األرض القديمة" وسط العلماء المسيحيين
)أي ،كتابات  .(Hugh Rossإنھم يستخدمون ھذه
المقولة ليؤكدوا أن كل الحق ھو حق ﷲ .الطبيعة
ھي باب مفتوح إلى معرفة ﷲ؛ وھذا يختلف عن
اإلعالن الخاص )الكتاب المقدس( .إنه يعطي العلم
الحديث الحرية للبحث في النظام الطبيعي .في
رأيي ،إنھا فرصة جديدة رائعة للشھادة للعالم
الغربي العلمي المعاصر.

Nestorianism

النسطورية

 :كان نسطوريوس بطريرك القسطنطينية في القرن
الخامس .تدرب في أنطاكيا السورية وأ ّكد أن يسوع
كانت لديه طبيعتان ،طبيعة بشرية كاملة وطبيعة
إلھية كاملة .انحرف ھذا الرأي عن الرأي
األرثوذكسي القائل بطبيعة واحدة والمنتشر في
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اإلسكندرية .كان قلق نسطوريوس الرئيسي ھو
لقب "أم ﷲ" المعطى لمريم .القى نسطوريوس
معارضة من قِبل كيرلس اإلسكندري والتعليم
األنطاكي الذي تمرس ھو نفسه عليه .كانت أنطاكيا
مقر المقاربة النصية التاريخية-النحوية لتفسير
الكتاب المقدس ،بينما كانت اإلسكندرية مرتع
مدرسة التفسير الرباعية الجوانب )المجازية( .في
نھاية األمر تم إقصاء نسطوريوس من منصبه
ونفيه.
Original
author
Papyri

Parallel
passages

Paraphrase

Parochialism

الكاتب األصلي

 :ھو الكاتب/المؤلف الفعلي ألسفار الكتاب المقدس.

بردية

 :ھذا نوع من مادة الكتابة من مصر .ھذه المادة
تُصنع من قصب النھر .إنھا المادة التي ُكتبت عليھا
أقدم النسخ التي لدينا من العھد الجديد اليوناني.

مقاطع متوازية

 :ھي جزء من الفكرة بأن كل الكتاب المقدس موحى
به من ﷲ ،ولذلك فإنه ھو يفسر نفسه ويوازن
الحقائق المتناقضة ظاھريا ً .وھذه مفيدة أيضا ً عند
محاولة المرء أن يفسر مقطعا ً غامضا ً أو غير
واضح.
ھذه المقاطع أيضا ً تساعد في معرفة أوضح مقطع
حول موضوع معين وأيضا ً جميع الجوانب الكتابية
األخرى حول الموضوع المعين.

سبك
إعادة ال ﱠ

 :ھذه اسم أحد نظريات ترجمة الكتاب المقدس .يمكن
ترجمة الكتاب المقدس على أساس إعطاء معنى
لكل كلمة في العبرية أو اليونانية إلى لغتنا التي
نترجم إليھا ،ويمكن أيضا ً إتباع طريقة "إعادة سبك
العبارة" األصلية والتعبير عنھا بطريقة أخرى ال
تلتزم تماما ً بترتيب الكلمات األصلية أو العبارات.
وھناك طريقة أخرى ھي بين ھاتين النظريتين
وھي "المكافئ الدينامي" والذي نحاول فيه أن نأخذ
النص األصلي بجدية ،ولكن نترجمه بأشكال
ومصطلحات نحوية حديثة.
نجد نقاشا ً وافيا ً حول مختلف نظريات الترجمة في
كتاب  ،Fee and Stuartبعنوان How to
 ،All Its Worth Read the Bible Forص.
.35

ضيق األفق الفكري

 :ھذا مرتبط بالتحيز الذي يحصر الفكر في بيئة
الھوتية/ثقافية محلية محدودة .إن ھذا يمنع إدراك
طبيعة الحق الكتابي وتطبيقاته التي تتجاوز
الثقافات.
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Paradox

المفارقة

 :تشير ھذه إلى تلك الحقائق التي تبدو في الظاھر
متناقضة ،ومع ذلك فھي كلھا حقيقية وصحيحة،
وإن كانت في مشادة مع بعضھا البعض .إنھا
تصيغ الحقيقة بعرضھا من جوانب متعاكسة.
الكثير من الحقائق الكتابية تقدم عن طريق ثنائيات
فيھا مفارقة )أو دياليكتيكية(.
الحقائق الكتابية ليست نجوما ً منعزلة ،بل كوكبة
تتشكل من نجوم مرتبة وفق نمط معين.

Plato

أفالطون

 :كان أحد فالسفة اليونان القديمة .أثرت فلسفته
بشكل كبير على الكنيسة األولى من خالل علماء
اإلسكندرية ،ومصر ،والحقا ً أوغسطين .لقد
افترض أن كل ما على األرض كان وھميا ً ومجرد
نسخة عن نموذج روحي أولي .ع ّدل الالھوتيون
فيما بعد "صيغ/أفكار" أفالطون بما يتوافق مع
العالم الروحي.

Presuppositio
n

االفتراض المسبق

 :يشير ھذا إلى فھمنا المتصور مسبقا ً لمسألة ما.
غالبا ً ما نكون آراء وأحكام عن مسائل معينة قبل
أن نقارب الكتابات المقدسة نفسھا .ھذه االفتراض
المسبق يعرف أيضا ً بـ "التحيز" ،أال وھو موقف
مسبق ،أو افتراض مسبق ،أو فھم مسبق.

Proof-texting

البرھان النصي

 :ھذه ھي عملية تفسير الكتابات المقدسة باقتباس آية
منه بدون اعتبار للسياق الذي وردت فيه أو للسياق
األشمل في الوحدة األدبية التي تحويھا .ھذا يبعد
اآليات عن قصد الكاتب األصلي وتكون غايته
عادة محاولة برھان رأي شخصي استناداً إلى
سلطة الكتاب المقدس.

Rabbinical
Judaism

اليھودية ال ّرابّية

 :ھذه المرحلة من حياة الشعب اليھودي بدأت في
السبي البابلي ) 538 -586ق.م .(.بزوال تأثير
الكھنة والھيكل ،صارت المجامع المحلية ھي
مركز الحياة اليھودية .وھذه المراكز المحلية
للثقافة اليھودية ،والشركة ،والعبادة ،ودراسة
الكتاب صارت محور حياة الشعب الدينية" .دين
الكتبة" ھذا صار في أيام يسوع موازيا ً لدين
الكھنة .عند سقوط أورشليم عام 70م .ظھر الشكل
الكتابي/النسخي ،الذي كان يسيطر عليه
الفريسيون ،وھذا تحكم في توجه الحياة الدينية
اليھودية .يتميز ھذا بتفسير عملي ناموسي تشريعي
للتوراة كما فسّرھا التقليد الشفھي )التلمود(.

Revelation

اإلعالن

 :ھذا ھو االسم المعطى لفكرة أن ﷲ قد تكلم إلى
البشر .المفھوم الكامل يتم التعبير عنه عادة بثالث
كلمات (1) :اإلعالن -تصرف ﷲ في التاريخ
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البشري؛ ) (2الوحي -أعطى تفسيراً صحيحا ً
مالئما ً لتصرفاته وأعماله ومعانيھا إلى أناس
معينين اختارھم ليكتبوا للبشر؛ و) (3االستنارة-
أعطى روح قدسه ليساعد البشر على فھم كشفه
لذاته.
Septuagint

السبعينية

 :ھي الترجمة اليونانية للعھد القديم العبري .يقول
التقليد أنھا أُنجزت خالل سبعين يوما ً على يد
سبعين عالما ً يھوديا ً ألجل مكتبة اإلسكندرية في
مصر .يُقال تقليديا ً أنھا تعود إلى حوالي العام 250
ق.م) .وفي الواقع ربما استغرقت أكثر من مئة سنة
لتكتمل( .ھذه الترجمة ھامة جداً وذلك ) (1ألنھا
تعطينا نصا ً قديما ً يمكن مقارنته مع النص العبري
الماسوري؛ و) (2ترينا حالة التفسير اليھودي في
القرنين الثالث والثاني ق.م.؛ و) (3تعطينا فھما ً
يھوديا ً عن المسيا قبل رفضھم ليسوع .يُرمز
للترجمة السبعينية عادة باالختصار "."LXX

Sinaiticus

المخطوطة
اإلسكندرية

 :ھذه مخطوطة يونانية من القرن الرابع الميالدي.
وجدھا العالم األلماني ،Tischendorf ،في دير
القديسة كاترين في جبل موسى ،الموقع الذي
يفترض تقليديا ً أنه جبل سيناء .تسمى ھذه
المخطوطة باسم أول حرف في األبجدية العبرية
" .[!] "alephتحوي ھذه المخطوطة على العھد
القديم وكل العھد الجديد .إنھا أحد أقدم مخطوطاتنا
المكتوبة باألحرف الكبيرة.

Spiritualizing

وحنة
ال ّر َ

 :ھذه الكلمة ترادف عملية التعبير عن المعنى
مجازيا ً بشكل يلغي السياق األدبي والتاريخي
للمقطع وتفسيره استناداً إلى معيار آخر.

Synonymous

المرادف

 :تشير ھذه إلى الكلمات ذات المعنى نفسه أو
المتشابھة جداً )رغم أنه في الواقع ليس ھناك من
كلمتين لھما تطابق سامي كامل( .والكلمتان
المترادفتان تكونان مترابطتان معا ً لدرجة أنه يمكن
استبدال إحداھما بأخرى في الجملة بدون أن نفقد
المعنى .تُستخدم أيضا ً لتعيين أحد األشكال الثالثة
لموازاة الشعرية العبرية .وفي ھذا المعنى تشير
إلى بيتين من الشعر يعبران عن نفس الحقيقة )مز
.(3 :103

علم النّظم

 :ھذا مصطلح يوناني يشير إلى بنية الجملة .إنھا
يتعلق بالطرق التي يتم فيھا ربط أجزاء الجملة معا ً
لتشكل فكرة كاملة.

تركيبي

 :ھذه إحدى الكلمات الثالث التي تشير إلى أنواع
السعر العبري .ھذه الكلمة تدل على أبيات الشعر

Syntax

Synthetical
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المبنية أحدھا فوق اآلخر بمعنى تراكمي ،ويُدعى
أحيانا ً "أوجي" )مز .(9 -7 :19
Systematic
theology

الالھوت النظامي

 :ھذه مرحلة من التفسير تحاول أن تربط حقائق
الكتاب المقدس بطريقة منطقية معقولة وموحدة.
إنه تقديم منطقي أكثر منه تاريخي لالھوت
المسيحي من خالل أبواب )ﷲ ،اإلنسان ،الخطيئة،
الخالص ،الخ(.

التلمود

 :ھذا ھو االسم الذي يُعطى إلى التقليد الشفھي
اليھودي الذي نُظّم في قوانين .يعتقد اليھود أن ھذا
التقليد أُعطي شفھيا ً لموسى على جبل سيناء من
قِبَل ﷲ .وفي الواقع يبدو أن التلمود ھو تجميع
لحكمة المعلّمين اليھود على مر السنين .ھناك
نوعان مختلفان من التلمود المكتوب :التلمود
البابلي وھو األقصر ،والتلمود الفلسطيني غير
المكتمل.

Textual
criticism

النقد النصي

 :ھو دراسة مخطوطات الكتاب المقدس .النقد
النصي ضروري ألنه ليس لدينا النصوص
األصلية وألن المخطوطات تختلف عن بعضھا
البعض .يحاول النقد النصي أن يفسر التغايرات
وأن يصل )قدر اإلمكان( إلى النص األصلي في
مخطوطات العھد القديم والعھد الجديد .غالبا ً ما
يُسمى "النقد األدنى".

Textus
Receptus

النص المقبول

 :ظھرت ھذه التسمية في طبعة  Elzevirللعھد
الجديد اليوناني عام  1633م .ھو باألساس شكل
من العھد الجديد اليوناني الذي نتج عن بضعة
مخطوطات يونانية متأخرة وإصدارات التينية لـ
 ،(1678 -1510) ErasmusوStephanus
) ،(1559 -1546و.(1678 -1624) Elzevir
في كتاب An Introduction to the Textual
 ،Criticism of the New Testamentص.
 ،27يقول " :Robertson A. T.إن النص
البيزنطي ھو النص المقبول" .النص البيزنطي ھو
النص األقل تقديراً بين العائالت الثالث
للمخطوطات اليونانية الباكرة )الغربية،
واإلسكندرية ،والبيزنطية( .إنه يحوي على كومة
مكدسة من األغالط التي ارتُكبت خالل كتابة
المخطوطات يدويا ً على مدى قرون .ومع ذلك،
يقول  A.T. Robertsonأيضا ً" :إن النص
المقبول قد حفظ لنا نصا ً صحيحا ً دقيقا ً جوھريا ً"
)ص .(21 .ھذا التقليد المخطوطاتي اليوناني
)انظر بشكل خاص الطبعة الثالثة إلرازموس
 Erasmusلعام  (1522يشكل األساس لترجمة

Talmud
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 King James Versionاإلنكليزية للكتاب
المقدس ،عام  1611م.
Torah

التوراة

 :ھذه ھي الكلمة العبرية التي تعني "تعليم" .لقد
صارت ھذه ھي االسم الرسمي الذي يُطلق على
كتابات موسى )من التكوين حتى التثنية( .وھذه،
بالنسبة إلى اليھود ،القسم األكثر موثوقية وسلطة
من القانون العبري )للكتابات المقدسة(.

Typological

رمزي

 :ھذا نوع خاص من التفسير .يعتمد عادة على فھم
حقيقة العھد الجديد الموجودة في مقاطع العھد
القديم استناداً إلى رموز تتعلق بالكتاب المقدس.
ھذا الصنف من التفسير كان العنصر األبرز في
النھج اإلسكندري.
بسبب سوء استخدام ھذا النوع من التفسير ،ينبغي
على المرء أن يحصر استخدامه على أمثلة محددة
مدونة في العھد الجديد.

Vaticanus

المخطوطة
الفاتيكانية

 :ھذه ھي المخطوطة اليونانية التي تعود إلى القرن
الرابع الميالدي .لقد ُوجدت في مكتبة الفاتيكان.
كانت تحوي أصالً كل العھد القديم ،واألبوكريفا،
والعھد الجديد .ولكن بعض أقسام منھا ضاعت
)تكوين ،المزامير ،الرسالة إلى العبرانيين،
الرسائل الرعوية ،رسالة فليمون ،والرؤيا( .إنھا
مخطوطة مفيدة جداً في تحديد كلمات النص
األصلي في المخطوطات.
يُشار إليھا عادة بالرمز "."B

Vulgate

Wisdom
literature

الفولغاتا

 :ھو اسم الترجمة الالتينية التي قام بھا جيروم
للكتاب المقدس .وصارت الترجمة األساسية أو
"الشائعة" للكنيسة الكاثوليكية الرومانية .تم
إنجازھا بعيد العام  380م.

األدب الحكمي

 :كان ھذا النوع األدبي المنتشر في الشرق األدنى
القديم )والعالم المعاصر( .كان باألساس محاولة
لتعليم الجيل الجديد خطوطا ً عريضة حول الحياة
الناجحة من خالل الشعر ،واألمثال ،أو المقالة .لقد
كان موجھا ً إلى األفراد أكثر منه إلى المجتمع ككل.
لم يستخدم تلميحات إلى التاريخ بل كان يستند إلى
خبرات الحياة والمالحظة .في الكتاب المقدس ،إن
األسفار من أيوب إلى نشيد األنشاد تفترض
حضور الرب/يھوه وعبادته ،ولكن ھذه النظرة
العالمية ليست جلية في كل خبرة بشرية في كل
عصر.
كنوع أدبي ،يقول األدب الحكمي حقائق عامة.
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ولكن ھذا النوع األدبي ال يمكن أن يُستخدم في كل
حالة .فھذه أقوال عامة ال تنطبق دائما ً على حالة
كل فرد.
ھؤالء الحكماء تجرأوا على أن يطرحوا أسئلة
الحياة الصعبة .وغالبا ً ما تحدوا اآلراء الدينية
التقليدية )أيوب والجامعة( .إنھا تش ّكل توازنا ً
ومشادةً لإلجابات السھلة على مآسي الحياة.
World picture
and
worldview

YHWH

الصورة العالمية
والنظرة العالمية

 :ھاتان كلمتان مترافقتان .كلتاھما مفاھيم فلسفية
تتعلق بالخلق .عبارة "الصورة العالمية" تشير إلى
"كيفية" الخلق ،بينما عبارة "النظرة العالمية"
تشير إلى "من" ھو الخالق .ھاتان الكلمتان لھما
صلة وثيقة بتفسير تك  2 -1التي تتناول بشكل
رئيسي مسألة "من" خلق ،وليس "كيف" ت ّم الخلق.

الرب/يھوه

 :ھذا ھو اسم إله العھد في العھد القديم .يُذكر ھذا
االسم في خر  .14 :3إنه الصيغة السببية للكلمة
العبرية "يكون" .كان اليھود يخشون أن
ّ
ُستخف باسم ﷲ؛ ولذلك
يعلنوا/يلفظوا االسم ،لئال ي
فقد استعاضوا عنه بذكر االسم ، Adonai
*
"الرب".

* -أحد األسماء التي تطلق على ﷲ في العھد القديم ھو "يھوه" )יהוה( ،(YHWH) :وذلك كما نرى في )خر ُ ،(14 :3ويترجم في
الترجمات العربية للكتاب المقدس إلى "الرب" ،وفي اإلنكليزية إلى ")) ."Lordفريق الترجمة((.
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الملحق 4
بيان عقيدة وإيمان
ت أو إعالنات اإليمان أو دساتيرھا أھميةً خاصةً .بل بالحر ّ
ي أُفضّل أن أُؤ ّكد
أنا ال أُولي بيانا ِ
إيمان سيق ّدم ألولئك الذين لم
على الكتاب المقدس نفسه .ومھما يكن من أمر ،فإني أدرك أن بيانَ
ٍ
يتعودوا علي بعد طريقةً لتقييم وجھة نظري العقائدية .في أيامنا ھذه حيث ھناك الكثير من األخطاء
ٌ
حسن أن أق ّدم لكم موجزاً مختصراً عن الفكر الالھوتي الذي أق ّدمه.
الالھوتية والخداع،
 -1الكتاب المقدس في عھديه القديم والجديد ھو كلمة ﷲ األبدية ،الموحى بھا ،والمعصومة،
ق
والموثوقة ،وذات السلطان .إنه إعالن ﷲ لذاته وقد د ّونه رجا ٌل تحت إرشا ٍد فائ ٍ
للطبيعة .إنه مصدرنا الوحيد للحق الواضح عن ﷲ ومقاصده .وھو أيضا ً المصدر
الوحيد لإليمان والممارسة لكنيسته.
 -2ھناك إله واحد فا ٍد ،خالق ،سرمدي ،أبدي .ﷲ ھو خالق كل األشياء ،المنظورة وغير
المنظورة .لقد أعلن نفسه ُمحبّا ً مھتما ً مراعيا ً رغم أنه أيضا ً عادل ومنصف .لقد أعلن
نفسه بثالثة أقانيم متمايزة :اآلب ،واالبن ،والروح القدس؛ منفصلة حقا ً ولكن متساوية
في الجوھر.
 -3ﷲ متحكم فعليا ً بعالمه .ھناك ،وفي نفس الوقت ،مخطط أبدي راسخ معين لخليقة ﷲ
ومخطط آخر مر ّكز لألفراد يعطي مجاالً لإلرادة اإلنسانية الحرّة .ما من شيء يحدث
بدون معرفة ﷲ وإذنه ،ومع ذلك فإنه يسمح لألفراد باالختيار سواء كانوا مالئكة أم
بشراً .يسوع ھو ال ُمختار من قِبَل اآلب والجميع ُمحت َمل اختيارھم فيه .معرفة ﷲ السابقة
لألحداث ال تقلل من شأن البشر وال تسيّرھم وفق نصﱟ مق ّدر سابقا ً ومكتوب .جميعنا
مسؤولون عن أفكارنا وأفعالنا.
 -4الجنس البشري ،ورغم أنه قد ُخلق على صورة ﷲ وح ّراً من الخطيئة ،قد اختار أن يتمرد
على ﷲ .ورغم أن آدم وحواء قد أغواھما إبليس الذي يفوق الطبيعة ،إال أنھما
مسؤوالن عن تمحورھما المتعمد على الذات .لقد أثّر تمردھم على البشرية والخليقة.
وإننا جميعا ً في حاجة إلى رحمة ﷲ ونعمته سواء في حالتنا المندمجة في آدم أم في
تمردنا االختياري الفردي.
 -5أ ﱠمن ﷲ وسيلةَ مغفر ٍة واسترداد للبشرية الساقطة .يسوع المسيح ،ابن ﷲ الفريد ،صار
إنساناً ،وعاش حياةً خالية من الخطيئة ،وبموته الكفّاري البديلي ،دفع عفوية خطيئة
الجنس البشري .إنه الطريق الوحيد لالستعادة والتجديد والشركة والصداقة مع ﷲ .ما
نجز.
من وسلة أخرى للخالص سوى من خالل اإليمان بعمله ال ُم َ
 -6على كل واحد منا أن يقتبل شخصيا ً عطية ﷲ بالغفران واالسترداد في يسوع .وھذا يتحقق
بالثقة االختيارية بوعود ﷲ من خالل يسوع والتحول المتعمد عن الخطيئة المعروفة.
 -7جميعنا مغفور لنا و ُمستردون استناداً إلى إيماننا بالمسيح وتوبتنا عن الخطيئة .ولكن الدليل
على ھذه العالقة الجديدة تتبدى في حياة متغيرة ومغيﱢرة .ھدف ﷲ بالنسبة إلى البشرية
ليس السماء فقط يوما ً ما بل التشبه بالمسيح اآلن .أولئك المفتدون حقاً ،ورغم أنھم
يخطئون بين الفينة والفينة ،سيستمرون في اإليمان والتوبة طوال حياتھم.
 -8الروح القدس ھو "يسوع اآلخر" .إنه حاض ٌر في العالم ليقود الضالين إلى المسيح ويخلق
في المخلّصين تشبّھا ً بالمسيح .مواھب الروح القدس تُعطى عند الخالص .إنھم حياة
وخدمة يسوع مقسّمة وسط جسده ،الكنيسة .المواھب التي ھي باألساس مواقف ودوافع
يسوع يجب تحريكھا بثمر الروح القدس .الروح فعّا ٌل في يومنا كما كان في زمان
الكتاب المقدس.
ً
 -9جعل اآلبُ يسو َع المسيح القائم ديﱠانا على كل شيء .سيعود إلى األرض ليدين كل البشر.
أولئك الذين آمنوا بيسوع والمكتوبة أسماؤھم في سفر الحياة للحمل سيقتبلون أجسادَھم
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الممجدة األبدية لدى عودته .سيكونون معه إلى األبد .وأما أولئك الذين رفضوا أن
يتجاوبوا مع حق ﷲ فسيُفصلون إلى األبد عن أفراح الشركة مع ﷲ المثلث األقانيم.
سيُدانون مع الشيطان ومالئكته.
بالتأكيد ليست ھذه دراسة كاملة أو شاملة ولكني أرجو أن أكون قد ق ّد ُ
مت لكم المقاربة
الالھوتية التي لدي .يروق لي القول:
"في الجوھريات -وحدة ،وفي الثانويات -حرية ،وفي كل األشياء -محبّة".
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