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 ما هو االنجيل؟
حذره  يأخذقد تكوف ممف . انو المر رائع فيؾ اف تمضي بعض الوقت لتتمعف في رسالة الكتاب المقدس

 .ونحف نتفؽ تماما معؾ, والذىاب الى الكنيسة واداء الطقوس واتباع التقميدالديف امور  مف
فكؿ ما يجب . ف الى كممتويعممنا الكتاب المقدس اف اهلل يحيا في قموب الرجاؿ النساء الذيف يستمعو 

وليس ىناؾ اال القميؿ منيا في : عمينا اف نتبعو مف شعائر ىي ما يبينيا الكتاب المقدس ذاتو بوضوح
وىناؾ شعيرتاف رئيسيتاف مف تمؾ الشعائر وىما العماد بالتغطيس في الماء وكسر الخبز كؿ . الكتاب

 .اسبوع استذكارا ليسوع
ىذا ىو قد يكوف . ريد اهلل في حياتو لكنو ال يريد اف يدخؿ في العمؽي اعادي اجرد شخصماو قد تكوف 

او يذىبوف الى محاضرة في الكتاب كؿ فترة  منشوٍر دينيٍ بقراءة يرغبوف  فلمكثيريف منا ممبالنسبة الحاؿ 
غير اف الكثير . مف المدىش اننا نؤمف اف اهلل موجود النو حقا كذلؾ. بشانوالمقدس او يتناقشوف 

يكوف بمقدورنا اف نتعرؼ عميو ليكوف لنا , او الكتاب المقدس, فبدراسة كممتو: ا لكي نستكشفوينتظرن
فيو ليس كالـ البشر : ب ىذا الكتاب بروحو القدوس الذي قاد مف كتبوهت  لقد ك  . نصيب في خطتو االبدية

 .وىذا ما يجعمو يستحؽ الدراسة, فحسب كما ىو الحاؿ مع أي كتاب اخر
غير انؾ لو كنت , مف اوؿ نظرة الكتاب المقدس بالكامؿ عرفت فقد: نؾ تعرؼ كؿ شيءاو قد تعتقد ا

, بالخوؼ مف المستقبؿ, فال يزاؿ ىناؾ شعور بالفراغ: صادقا مع نفسؾ فستعرؼ انؾ تفتقد الى شيء ما
وا يصمحتى  كالكمب االسود الذي يتعقب معظـ الرجاؿ والنساءبالشؾ  ,بفقداف المعرفة بمصيرنا النيائي

فقد يكوف تمعنؾ بالكتاب المقدس قد اختمط بالتفاسير , وعميو فاننا نقوؿ لؾ اف تحاوؿ ثانية. القبرالى 
 .عد حينيا الى نص الكتاب بعينو: البشرية

شيء اخر تفتتف , ىواية اخرى تتسمى بيا بعض الوقت(: مغامرة فكرية اخرى)او قد ترى المسيحية كانيا 
فيوما اف الحياة اقصر مف اف ناخذىا ىزوا . لذي سينتيي حتما عند القبربمدة اخرى عمى الطريؽ ا, بو

استمع ولو قميال الى ما في الكتاب . يوما ما ستطبؽ عميؾ نياية الموت الرىيبة, القبرستوضع في ما 
امض بضع دقائؽ مف حياتؾ عمى االقؿ , ال لشيء اال لمصمحتؾ انتارجوؾ اف تفعؿ ذلؾ , المقدس

 .ؿلتتامؿ بما يقو 
 ما هو االنجيل؟: وىنا يتبادر الى ذىني السؤاؿ التالي

حيث , تمؾ ىي بداية سرد البشير متي لالنجيؿ, 1:1ارجو منؾ اف تفتح العيد الجديد عند انجيؿ متي 
 :نقرا

 .كتاب ميالد يسوع المسيح ابف داود ابف ابراىيـ
تمؾ وبحسب متي فاف . وابراىيـفمتي يقوؿ اف يسوع ينحدر مف داود : لـ يكف ذلؾ تماما ما توقعناه

 :تقرا 3:8حيث عندما تنظر الى غال , ويؤيد بولس ما سبؽ .بداية االنجيؿىي 
 .والكتاب اذ سبؽ فرأى اف اهلل بااليماف يبرر االمـ سبؽ فبشر ابراىيـ اف فيؾ تتبارؾ جميع االمـ
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اف نفيـ ما وعد اهلل بو البراىيـ فاذا امكننا . ىذا ما يقولو بولس, فاالنجيؿ ىو ما بشر بو البراىيـاذا 
ولنذىب , لنعد الى العيد القديـ ونرى ما الذي قالو اهلل البراىيـ .فسيمكننا اف نفيـ ما ىو االنجيؿ

 3:18عند االية , اوؿ اسفار الكتاب المقدس, الى سفر التكويف
 واكوف الييـ.واعطي لؾ ولنسمؾ مف بعدؾ ارض غربتؾ كؿ ارض كنعاف ممكا ابديا

وعميو فاف فكرة الحياة االبدية قد  .اخب ر ابراىيـ انو سيعيش مع اوالده عمى ىذه االرض الى االبد لقد
بما اف رسالة الكتاب المقدس اليامة ىي نفسيا عمى مر –لنتسائؿ االف  .نشات في العيد القديـ

 13:18:11كيؼ يمكف اف يكوف ذلؾ؟ اذىب الى تؾ  -العصور
ويرث نسمؾ باب .كثيرا كنجـو السماء وكالرمؿ الذي عمى شاطئ البحراباركؾ مباركة واكثر نسمؾ ت

 .مف اجؿ انؾ سمعت لقولي, ويتبارؾ في نسمؾ جميع امـ االرض .اعدائو
تذكر دائما اننا نفيـ الكتاب المقدس . كاف مقدرا اف يكوف البراىيـ ابنا ليكوف مصدرا لمبركة لمعالـ كمو

س . لتفسيرحينما نراه يقتبس مف نفسو ويعطينا ا  ِ في العيد الجديد واالف الحظ اف ما قراناه قد اقتب 
 :فمنذىب الى ىناؾ لنأخذ التفسير, 8:,1::1وتحديدا في سفر اعماؿ الرسؿ 

. انتـ ابناء االنبياء والعيد الذي عاىد بو اهلل آباءنا قائال البراىيـ وبنسمؾ تتبارؾ جميع قبائؿ االرض
 .وع ارسمو يبارككـ برد كؿ واحد منكـ عف شرورهاليكـ اوال اذ اقاـ اهلل فتاه يس

التي ستكوف متوفرة لمرجاؿ والنساء في كافة انحاء وما ىي البركة . فمف ىو نسؿ ابراىيـ؟ انو يسوع
 8::1غال لنذىب االف الى . العالـ؟ انيا بركة غفراف الخطايا والخالص
كانو عف كثيريف بؿ كانو عف واحد وفي  ساؿاالنال يقوؿ وفي .واما المواعيد فقيمت في ابراىيـ وفي نسمو

 .الذي ىو المسيح نسمؾ
ولكف كيؼ يمكف لشخص واحد اف يكوف كثيرا جدا . يسوعفنسؿ ابراىيـ كاف شخصا واحدا مفردا وىو 

 12-18:8 لنقرا غال بعدد نجـو السماء؟
ليس ذكر .بد وال حرليس ع.ليس ييودي وال يوناني .الف كمكـ الذيف اعتمدتـ بالمسيح قد لبستـ المسيح

 .فاف كنتـ لممسيح فانتـ اذا نسؿ ابراىيـ وحسب الموعد ورثة .وانثى النكـ جميعا واحد في المسيح يسوع
وعود الحياة االبدية ىنا عمى , فالذيف تعمدوا في المسيح وحدىـ يمكنيـ امتالؾ نصيب في تمؾ الوعود

اع " )رجاء اسرائيؿ"يقوؿ بولس اف رجاؤه ىو ! وعمى ىذا ينبغي لنا اف نتعمد اذا اردنا الخالص. االرض
فما ىي اذا تمؾ . رجاء اسرائيؿ: حيث كاف ىذا رجاؤه في الوقت الذي كاف يواجو الموت. (12:13

المعنى واف , الحظ اف العيد الجديد قد كتب بالمغة اليونانية. بالتاكيد ىي ليست رش الماءالمعمودية؟ 
حينما  وتستعمؿ مثال لوصؼ سفينة غارقة( يغّطس)ىو ( المعمودية)ي مكممة اليونانية التي تعناالصمي ل

. بغمسيااو عند الحديث عف تغيير لوف قطعة مف القماش مف لوف الى لوف اخر , تتوارى تحت البحر
 :1-18:8انظر الى مت 

ج اف ولكف يوحنا منعو قائال انا محتا .حينئذ جاء يسوع مف الجميؿ الى االردف الى يوحنا ليعتمد منو
حينئذ .النو ىكذا يميؽ بنا اف نكمؿ كؿ بر.فاجاب يسوع وقاؿ لو اسمح اآلف .اعتمد منؾ وانت تأتي اليّ 
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واذا السموات قد انفتحت لو فرأى روح اهلل نازال مثؿ  .فمما اعتمد يسوع صعد لموقت مف الماء .سمح لو
 .حمامة وآتيا عميو

بالتغطيس وتعمد . عمد يسوع كاف بالغا ولـ يكف طفالوحينما ت. منو( صعد)يسوع الى الماء و( نزؿ)لقد 
فيجب عمينا نحف ايضا اف , واف كاف يسوع قد تعمد. في النيرلذلؾ كانت المعمودية تجري : ال بالرش

 .نتعمد
قرارنا اف يكوف موتو وقيامتو لنا ويمثؿ ايضا , وع وقيامتوػيمثؿ التغطيس في الماء والخروج منو موت يس

 ,-::8ر رو ػانظ. بالتغطيس ال بالرش المعموديةبب وجوب كوف ػوىذا ىو س. ايضا
فدفنا معو بالمعمودية لمموت حتى كما أقيـ  .اـ تجيموف اننا كؿ مف اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموتو

النو اف كنا قد صرنا متحديف  .المسيح مف االموات بمجد اآلب ىكذا نسمؾ نحف ايضا في جدة الحياة
 .صير ايضا بقيامتومعو بشبو موتو ن

فبالمعمودية بيسوع المسيح ! تقبؿ يسوع المسيح كيىدفؾ في الحياة  ذلؾ وليذا نطالبؾ اف تتعمد وتجعؿ
نعيش فاذا كنا , ونحاكـلذلؾ حينما يعود سوؼ نقـو  .نصبح جزءا منو وبالتالي تكوف الوعود لنا ايضا

حينيا سنعيش الى االبد في , االف باالخالص بحسب كممة اهلل فسنعطى الحياة االبدية التي يمتمكيا ىو
مف مشاكؿ ميما كاف لنا و  .اف كنت تؤمف بذلؾ يكوف لمحياة معنى جديد .ممكوت اهلل ىنا عمى االرض

وليذا يكوف في الكتاب  .ولدى عودة المسيح فسيمنحنا حياة جديدة ابدية, مؤقتة فحسبسنراىا مادية 
مشاكمنا معو اف ما امامنا مف رجاء ىو عظيـ الى الحد الذي ال تبدو . حقيقي رجاءالمقدس وفي المسيح 

 .ذات اىمية الحاضرة
النو , ولذلؾ عمينا اف نتعمد لموتو وقيامتو, انو ممثمناولكف كيؼ يمكف ليذا الرجؿ يسوع اف يخمصنا؟ 

 13-1::1انظر عب . كاف مثمنا تماما
فاذ قد تشارؾ االوالد في المحـ والدـ اشترؾ ىو ايضا كذلؾ فييما لكي يبيد بالموت ذاؾ الذي لو سمطاف 

النو حقا  .ويعتؽ اولئؾ الذيف خوفا مف الموت كانوا جميعا كؿ حياتيـ تحت العبودية الموت اي ابميس
خوتو في كؿ شيء لكي يكوف مف ثـ كاف ينبغي اف يشبو ا ؾ نسؿ ابراىيـؾ المالئكة بؿ يمس  ليس يمس  

 .رحيما ورئيس كينة امينا في ما لمّو حتى يكفّر خطايا الشعب
 .النو في ما ىو قد تألـ مجربا يقدر اف يعيف المجربيف

اجرة الخطية ىي "مف السياؽ اف الشيطاف ليس حيوانا او تنينا بؿ استخدـ ىنا لتجسيد الخطية الحظ 
نتصارع مع اننا بحاجة الى اف (. سمطاف الموت( )ابميس)ف لػغير اننا نقرا ىنا ا (::18رو " )موت

اتخذ طبيعتنا  انو)ولعدة مرات الشيء ذاتو ( :1)وتقوؿ االية . ال مع كائف خفي خارج انفسنا, طبيعتنا
حد ىؤالء ىو أو , اف ىناؾ ثالثة اليو في ثالوث( مسيحيةال)كنائس ال اغمبتعممنا ومع ذلؾ (. نفسيا
مرسالة الى العبرانييف فانو في غاية االىمية لووفقا . الكتاب المقدس يقولوليس ما اال اف ىذا . يسوع

وىذا ما يشدد كاتب الرسالة عميو , فمقد كاف عمى طبيعتنا تماما. بالنسبة لنا اف نعرؼ يسوع حؽ معرفتو
 ,1-18:1يع انظر الى . فكيؼ تكوف تجربتنا؟ تكوف بطبيعتنا البشرية, لقد جرب كما نحف! اربع مرات
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ِّ جر  الف اهلل غير م.ّرب مف قبؿ اهللال يقؿ احد اذا جّرب اني أج ولكف . ب احداب بالشرور وىو ال يجرِّ
ثـ الشيوة اذا حبمت تمد خطية والخطية اذا كممت تنتج . ب اذا انجذب وانخدع مف شيوتور  كؿ واحد يج

 .موتا
غير اف يسوع , كما تقوؿ الرسالة كف اف يجربفاهلل ال يم. انو قد كاف ليسوع طبيعتنا البشريةوىذا يعني 

نسؿ , ابف اهلل بالوالدة, اهلل بنفسو بؿ كاف بشرااذا فيسوع لـ يكف . ب وفقا لمرسالة الى العبرانييفقد جرِّ 
وال يمكف هلل اف يموت غير , وبالمثؿ ال يمكف اف يولد اهلل غير اف يسوع قد ولد. داود وابراىيـ عبر مريـ

يسوع لـ يكف  لذلؾ فاف. وال يمكننا اف نرى اهلل غير اف الناس قد راوا ولمسوا يسوع ,اف يسوع قد مات
 ,8-81:1انظر لو . لقد كاف ابف اهلل عبر مريـ .موجودا قبؿ والدتو

ىذا يكوف عظيما وابف العمي يدعى ويعطيو الرب االلو . وىا انت ستحبميف وتمديف ابنا وتسمينو يسوع
فقالت مريـ لممالؾ كيؼ  .ى بيت يعقوب الى االبد وال يكوف لممكو نيايةويممؾ عم. كرسي داود ابيو

الروح القدس يحؿ عميؾ وقوة العمي تظممؾ .فاجاب المالؾ وقاؿ ليا. يكوف ىذا وانا لست اعرؼ رجال
 .فمذلؾ ايضا القدوس المولود منؾ يدعى ابف اهلل

رغـ اف , ىنا أفيسوع بد, تحبؿ وؼسمريـ , ابف اهلل يدعىسوؼ ! الحظ كؿ ما ورد بصيغة المستقبؿ
فيسوع , والحظ ايضا اف مريـ كانت امراة عادية. كانت دائما عند اهلل منذ البدء, او كممة يسوع, الفكرة

, فمو كاف يسوع ىو اهلل. كاف مف نسؿ ابراىيـ وداود ولـ يمكف ليذا اف يتحقؽ لو لـ تكف امو مف نسميـ
وىو ( ابف اهلل)اما اذا كاف يسوع كما يعممنا الكتاب المقدس ىو . ةلكانت مريـ ىي اـ اهلل ال امراة عادي

يكوف مف الواضح عندىا اف مريـ كانت امراة , أي نسؿ ابراىيـ وداود عبر مريـ( ابف االنساف)ايضا 
يكوف ايماننا صحيحا بالكامؿ او يكوف ايماننا خاطئا  اف فاما(: كؿ شيء او ال شيء)فاالمر ىو . عادية

انظر الى عب . الف المذىب يؤثر في نمط حياتنا ,فمف الميـ اف نؤمف بالشيء الصحيح. بالكامؿ
1::1,:: 

الف ليس لنا رئيس كينة غير قادر اف يرثي لضعفاتنا بؿ مجرب في كؿ شيء مثمنا بال خطية  فمنتقدـ 
 .بثقة الى عرش النعمة لكي نناؿ رحمة ونجد نعمة عونا في حينو

فنحف ال نحتاج الى كاىف . نا فيمكننا اذا اف نصمي مف خاللو بثقة الى اهللكاف بمثؿ طبيعت ف يسوعفأل
 .قبؿ صمواتنابشري وال بناية كنيسة وال الى قس لت  

 ما ىو االنجيؿ؟: وبذلؾ استطيع تمخيص ما تحدثنا عنو االف فيما يخص بحثنا عف اجابة لسؤالنا
 .ىناؾ الو واحد فقط ال ثالوث .1

ولقد كاف يعاني مف كؿ , فيو لـ يكف موجودا قبؿ اف يولد,  بنفسويسوع ىو ابف اهلل وليس اهلل .1
وبسبب كونو , غير انو, وقد منح حياتو بموت اليـ الجمنا. اال انو لـ يخطيء تجاربنا البشرية

 .فقد اقامو اهلل مف الموت, لـ يخطيء

 .لبموغنحف نشارؾ المسيح موتو وقيامتو عبر معموديتنا بو وذلؾ بالتغطيس بالماء عند ا .8

 -وعميو فمدى عودة يسوع المسيح فاننا سنقـو مف االموات ونحاكـ ونمنح حياة ابدية في ممكوتو .:
وسيكوف ىذا الممكوت كالعالـ الذي كاف في جنة عدف . والذي سيكوف ىنا عمى ىذه االرض
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فجميع المشاكؿ التي ىي االف عمى , بؿ احسف مف ذلؾ -حينما خمؽ اهلل االنساف اوؿ مرة
 .مف حروب ومجاعات واحزاف وحتى الموت نفسو سوؼ تنتيي اخيرا والى االبداالرض 

 .فحسب( القبر)تعني ( جحيـ)كممة : وبعد الموت لف نكوف بوعينا .,

والروح ىي قوة الحياة فينا يستردىا . فقد خمقنا مف تراب والى التراب نعود, الروح ليست خالدة .:
 .ف الوعي بعد موتنافنحف لف نتواجد في أي صورة م, اهلل لدى موتنا

وىو ليس , والتي عمينا اف نصارعيا, ىو رمز الرغبات البشرية الشريرة في داخمنا( الشيطاف) .8
(. الشيطاف)فاهلل كامؿ القوة والسمطاف وىو ال يشارؾ قوتو مع . اسما لتنيف او لوحش لو وجود

 .ا ايجابيافجميع مشاكمنا تأتي مف اهلل ال مف الشيطاف وبالتالي فاف ليا ىدفا روحي

 .بامكاننا اف نجد الطريؽ الحؽ الى اهلل عبر قراءتنا لمكتاب المقدس بانفسنا .3

ما ىو : لؾ باؿ حتى تتاكد مف انؾ قد عرفت الجواب لمسؤاؿ القائؿ أواطالبؾ بدراسة تمؾ االمور وال ييد
ضع لنفسؾ ىدفا االنجيؿ؟ ارجو منؾ بالحاح اف تتابع دورتنا المجانية في دراسة الكتاب المقدس واف ت
ليس , حسنا. في اف تتعمد يوما ما بالتغطيس بالماء ليكوف لؾ حينيا امال اكيدا في الحياة االبدية

ونحف في , قترح اف نتخيؿ خطا طويال جدا بال نياية ويمتد بعيدااذا لن, بامكاننا اف نتصور الحياة االبدية
ا بالحؽ ىو رجاؤنا اذا تعمدنا بيسوع وعشنا ىذ. ىذه الحياة كاننا عمى بعد بضعة مميمترات مف بدايتو

 .يف كما لشيء عاديالتمس منؾ اف تاخذ ما سبؽ بجدية واف ال تعاممو كمجرد د  . فيو


