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 إجنيل األناجيل 

 دانيال ر. هايد بقلم  

أجب رسيًعا. ما يه األناجيل؟ انتىه الوقت. هل أجبَت قائًًل: "األناجيل يه سرية حياة يسوع املسيح"؟ عندما نقرأ  
األناجيل فقط ىلع أنها سرية حياة، فإننا ننظر إيلها يف األساس مثلما ننظر إىل أشجار بمعزل عن الغابة األكرب اليت  

أفضل لقراءتها واالستماع إيلها. فاألناجيل يه سرية حياة، لكنها أيًضا اتلفسريات    يه فيها. لكن توجد طريقة 
 الًلهوتية حلياة يسوع املسيح، بغرض اإلعًلن عن ميجء ملك إرسائيل، وافتتاح وبدء ملكوته ىلع لكِّ األرض. 

ب  ن من قراءة بشارة اإلجنيل يف األناجيل،  الطريقة، سنتمكَّ صفته اإلعًلن عن تتميم  عند قراءة األناجيل بهذه 
وعود األنبياء. فمن بني وعود هؤالء األنبياء، اكن الوعد بميجء ملك إىل إرسائيل، مثلما وعد الرب أبرام )تكوين  

(،  72(، وشعب اهلل من خًلل نشيد سليمان )مزمور  13- 12:  7صموئيل    2(، وداود ) 10: 49(، ويهوذا )تكوين  6:  17
:  2(. وعندما يأيت هذا امللك، سيفتتح ملكوتًا من السًلم جلميع األمم )إشعياء  9:  9ومن خًلل نبوة زكريا )زكريا  

 (. ونرى هذا امللك اآليت وملكوته بألوان زاهية ونابضة باحلياة يف روايات اإلجنيل.7-1: 9؛  2-4

ف يسوع بأنه  يتجَّلَّ دخول امللك وملكوته إىل هذا العالم يف قصة ميًلد ربِّنا يسوع. فيف سلسلة نسب يسوع، يوَص 
كت صوب امللك العظيم وملكوت  1:  1"ابن داود" )مىت   (. فإن األجيال األربعة عرش من إبراهيم وحىت داود حترَّ

كت األجيال األربعة عرش من داود وحىت سيب بابل بعيًدا عن ملكوت ذلك امللك  6-2: 1إرسائيل )مىت  (، فيما حترَّ
بحت األجيال األربعة عرش اتلايلة من بابل وحىت املسيح بمثابة  (. لكن بميجء يسوع، أص11-7:  1املجيد )مىت  

(. وتتجَّلَّ اهلوية احلقيقية هلذا الصيب الصغري يف ارحتال 16-12:  1االسرتداد واالستعادة حلُكم داود ومملكته )مىت  
ِق" )مىت   (. 2: 2" ليسجدوا هل )مىت (، يف سبيل العثور ىلع "الَْمْولُوُد َمِلُك ايْلَُهودِ 1:  2"ََمُوٌس ِمَن الَْمرْشِ

ماَواِت" )مىت    بعد ذلك، نادى يوحنا بميجء هذا امللك اكرًز بأنه " (، يف حني اتسمت كرازة  2:  3قَِد اقرَْتََب َملَُكوُت السَّ
)مىت   هذا  ملكوته  ميجء  عن  باإلعًلن  املجمع  يف  يسوع  "بِِبَشاَرةِ  17:  4ربنا  يسوع  كرز  مدة خدمته،  وطوال   .)

(، ويه العبارة اليت تعين أن امللكوت هو موضوع البشارة. وقد نطق ربُّنا  16: 16؛ لوقا 35: 9؛  23: 4" )مىت  الَْملَُكوِت 
َماَواِت" )مىت  اَر َملَُكوِت السَّ رْسَ

َ
،  38، 33، 31، 24، 19؛ انظر أيًضا اآليات 11: 13يسوع بأمثاهل يك يُعِلم تًلميذه عن "أ

ه بصفته ملًًك يك حيريِّ الفريسيني، سائًًل إياهم: "»َماَذا َتُظنُّوَن يِف الَْمِسيِح؟  (. واستخدم يسوع هويت52،  47،  41-45
وِح َربًّا؟ قَائًًِل: 110(؛ ثم أشار يسوع إىل أنه يف املزمور  42:  22اْبُن َمْن ُهَو؟« قَالُوا هَلُ: »اْبُن َداوَُد«" )مىت   ، "يَْدُعوُه َداوُُد بِالرُّ
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أ(. واكنت االستنتاجات اليت استخلصها يسوع من ذلك بارعًة، األمر اذلي ترك  44-43:  22..." )مىت  قَاَل الرَّبُّ لَِرّبِّ 
 (. 45: 22فَإِْن اَكَن َداوُُد يَْدُعوُه َربًّا، فََكيَْف يَُكوُن اْبنَُه؟" )مىت  الفريسيني اعجزين عن انلطق: "

ز ىلع امللك و ملكوته، وليس ىلع انلهاية املحزنة أليَّة سرية حياة.  بل وإن رواية أحداث اآلالم والصلب نفسها تركِّ
اْبُن    فعندما استجوب قيافا، رئيس الكهنة، يسوع، قال هل: " الَْمِسيُح  نَْت 

َ
أ نَلَا: َهْل  َتُقوَل  ْن 

َ
أ الََْحِّ  ْستَْحِلُفَك بِاهلِل 

َ
أ

قُو63:  26اهلِل؟«" )مىت  
َ
يًْضا أ

َ
نَْت قُلَْت! َوأ

َ
وَن اْبَن اإِلنَْساِن َجالًِسا َعْن  (؛ فأجابه يسوع قائًًل: "أ ُل لَُكْم: ِمَن اآلَن ُتبِِْصُ

)مىت   َماِء"  السَّ َسَحاب  ىلَعَ  َوآِتيًا  ةِ،  الُْقوَّ سخرية  64:  26يَِمنِي  أواًل  يقايس  أن  امللك  هذا  شأن  من  اكن  لكن،   .)
لِبس رداءً 

ُ
ًَلُم يَا َمِلَك ايْلَُهوِد!"، بعدما أ  قرمزيًّا، ووُِضع ىلع رأسه تاج من الشوك، وقصبة يف  واستهزاء، إذ قيل هل: "السَّ

(.  37:  27(. بل وفوقه أيًضا، ُعلِّقت الفتة مكتوب عليها: "هَذا ُهَو يَُسوُع َمِلُك ايْلَُهوِد" )مىت  29-28:  27يمينه )مىت  
 
َ
ح يف إجنيل يوحنا، من خًلل اتضاع ربنا يسوع، اخترب الرفعة واتلمجيد: "َوأ نَا إِِن اْرَتَفْعُت َعِن  لكن، كما هو موضَّ

ْجِذُب إََِلَّ اجْلَِميَع" )يوحنا 
َ
رِْض أ

َ
 (. 32: 12األ

د أن قيامة ربِّنا يسوع من بني األموات يه أقوى ديلل ىلع ُملكه وىلع بشارة امللكوت: "ُدفَِع إََِلَّ لُكُّ ُسلَْطاٍن  ومن املؤكَّ
رِْض" )مىت  

َ
َماِء وىلََعَ األ السبب يف ذلك، كما قال يعقوب يف َممع أورشليم، إىل أن القيامة اكنت    (. يرجع18:  28يِف السَّ

س ملكوته،  12-11:  9؛ انظر اعموس  18-13:  15بمثابة إقامٍة خليمة داود الساقطة )أعمال الرسل   (. فقد أىت امللك وأسَّ
 تماًما مثلما تنبأ األنبياء.

اًل، ينبيغ أن تدفعنا هذه الطريقة إىل أن نقرأ األناجيل كيف ينبيغ أن تؤثر فينا هذه الطريقة لقراءة األناجيل؟ أو 
بمزيد من الشعور باألهمية واإلحلاح، وذلك ألن امللك جاء وملكوته قد اقرتب. وتبنيِّ نلا اللكمة اليت تَمَّيَّ بها إجنيل  

"للوقت"، أهمية قراءة هذا اإلجنيل وفهم رساتله )مرقس   أن    (.42،  29،  23،  21،  18،  12:  1مرقس، ويه  بما  ثانيًا، 
األناجيل ليست َمرد سرية حياة، ينبيغ أال تُقرأ من بعيد، وكأنها َمرد قصص تروي ما حدث "منذ وقت طويل جًدا  

اَم تًَلَِميِذهِ لَْم تُ  َخَر َكِثرَيًة َصنََع يَُسوُع قُدَّ
ُ
ْكتَْب  وبعيد جًدا"، بل علينا أن نشرتك يف هذه القصص باإليمان: "َوآيَاٍت أ

َوِلََكْ تَُكوَن لَُكمْ يِف هذَ  الَْمِسيُح اْبُن اهلِل،  ُهَو  يَُسوَع  نَّ 
َ
تِلُْؤِمنُوا أ ُكِتبَْت  ا هِذهِ َفَقْد  مَّ

َ
َوأ إَِذا آَمنْتُْم َحيَاٌة    ا الِْكتَاِب. 

الزمة   (. ثاثلًا، ىلع الواعظ أن يعظوا من األناجيل ال ىلع أنها حتف فنية عريقة، أو مبادئ31-30:  20بِاْسِمِه" )يوحنا  
لعيش احلياة املسيحية املنتِصة، أو ىلع أنها َمرد زخارف تزيِّن خدمات أسبوع اآلالم، بل باألحرى ىلع أنها روايات 
إىل   األناجيل  أال حيولوا  فعَّل اخلدام  العالم.  سه ملكنا يف هذا  أسَّ أبدي،  وافتتاح ملكوت  بدء  ُملحة ومهمة عن 

 ببشارة اإلجنيل. نواميس ورشائع جديدة، بل أن يكرزوا منها 
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)مرشح نلوال درجة ادلكتوراة من جامعة فرييج بأمسرتدام( هو رايع كنيسة أوشنسايد يونايتد    دانيال ر. هايد القس  
 God in Ourاملصلَحة بمدينة أوشنسايد، والية اكيلفورنيا. وهو مؤلف العديد من الكتب، منها الكتاب بعنوان  

Midst "(وسطنا   يف  اهلل)"،  بعنوانوالك الكنيسة    Welcome to a Reformed Church  تاب  يف  بك  )"مرحبًا 
 املصلَحة"(. 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف َملة
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