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 شهادة لوقا 

 ويل ث روبرت رو بقلم  

ختيَّل للحظة أنك مواطٌن تعيش يف اإلمرباطورية الرومانية يف القرن األول، يف حقبٍة من السالم والرخاء حتت ُحكم  
وه الكثريون "ربًّا"، وأنك كنَت مولًعا خالل فرتة طويلة من حياتك باألخالقيات ايلهودية، رغم  القيرص، اذلي يدع

مبدأ  يعتنق  أمميًّا  أي  اهلل"،  "خائف  وربما رصَت شخًصا  بل  اخلتان.  قبيل  من  ايلهودية  املمارسات  رفضك بلعض 
 اتلوحيد ايلهودي، لكن دون تبِّني القوانني الطقسية للرشيعة املوسوية. 

ختيَّل اآلن أنك سمعَت تلويك بإجنيل اخلالص من فم رجل يُدََع بولس. وقد أخربك هذا الرسول بأن الربوبية يه  
فقط البن اهلل، يسوع املسيح، مع أنك ينبيغ مع ذلك أن حترتم السلطة املدنية. ثم سمعَت أيًضا بأن اذلين خيضعون  

قُِطعت للشعب ايلهودي، دون أن يضطروا التباع اتلقويم    ليسوع هذا يمكن أن يصريوا ورثًة لاكفة الوعود اليت
الطقيس ايلهودي، أو ممارسة رشائعهم خبصوص تناول الطعام، أو ممارسة اخلتان. وبعدما سمعَت هذه األخبار السارة،  

 ة". ابتدأَت تتبع يسوع بصفتك عضًوا يف تلك اجلماعة اليت يدعوها اذلين هم خارجها يف ازدراء "اجلماعة املسيحي

لكن نتيجًة تلأثري الفلسفة ايلونانية ىلع الكثري من الوثنيني، صاروا يتهكمون ىلع معتقداتك بأن اهلل اختذ جسًدا  
يف شخص يسوع انلارصي، ثم يف وقٍت الحٍق أقام اهلل هذا اإلنسان من بني األموات. واألمر املحزن هو أن معظم  

قد أصاب ابلعض منهم اذلهول ألنك أنت، األميم، تظن أن هلإ  أصدقائك من ايلهود لم حينوا ركبهم ليسوع. بل و
إرسائيل قبلك بالفعل ابنًا إلبراهيم من دون أن تضطر حلمل نري انلاموس. واألسوأ من ذلك أن أخباًرا جاءت من  
بولس ورفيقيه، بطرس ويوحنا، تقول إن بعًضا ممَّن حيملون لقب مسيحيني ليسوا تالميذ ليسوع ىلع اإلطالق.  

عون أنهم رسل يعليمون تعايلم خاطئة عن حياة يسوع وخدمته. ف  إن أناًسا يدَّ

ا، وبأن يسوع قام من بني األموات؟   د حقًّ ماذا ينبيغ أن تفعل أمام لكي ذلك؟ كيف يمكنك أن تَعلَم يقينًا بأن اهلل جتسَّ
الوثِّن، تستطيع اآلن أن تنضم إىل قص ة إرسائيل؟ وهل ستتمكن من  هل دليك أيُّ ديلل ىلع أنك أنت، األميم 

 اتلميزي بني الكذبة وأوئلك اذلين يقولون احلق عن يسوع؟ 

جيب أن تدفعنا لكُّ هذه األسئلة إىل اتلفكري يف الغرض من كتابة أي إجنيل من األناجيل ىلع اإلطالق، ناهيك عن 
اإلجنيل حبسب القديس لوقا. فألن نسًخا من العهد اجلديد بأكمله لطاملا اكنت متاحة دلينا، ربما نُغَوى بالظن بأن 

م واحٌد.  تركزيها  األربعة غرضها وحمور  وأنها األناجيل  القراء،  أنواع  للكي  األربعة صاحلٌة  األناجيل  أن  د  املؤكَّ ن 
ُكتّاب   من  واحد  أيُّ  لم يكتب  وخمليًصا. لكن،  ربًّا  نتبعه  أن  نلا  يتسَّنَّ  يسوع حىت  الرب  احلقائق عن  تعرض 
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ن أصليون، األناجيل إجنيله يف انفصال عن الظروف وابليئة املحيطة به، بل اكن يف ذهن لكي واحد منهم مستمعو
دليهم احتياجات حمددة. وهذا هو ما أثَّر يف اختيار هؤالء الُكتَّاب لألحداث اليت جيب أن يسليطوا الضوء عليها يف  
الفهم اذلي قد   نا بفهم عن شخص املسيح وعمله أعمق وأغَّن من  كتاباتهم. وإن فهم حمور تركزي لكي إجنيل يمدُّ

 د. نكتسبه لو لم يكن دلينا سوى إجنيل واح

ثَاُوِفيلُُس   من اجليد أن إجنيل لوقا يبدأ بترصيح واضح عن غرض الاكتب من كتابته، وهو أن يمدَّ شخًصا يُدَع 
م ىلع اتلوايل لقصة حياة املسيح )لوقا   (. من الواضح أن قصًصا كثرية عن يسوع  4-1:  1بايلقني عن طريق رسد منظَّ

م إىل  اكنت متداولة آنذاك، وىلع األرجح اكنت عبارة عن   سجالت ألحداث فردية من حياته، وأراد لوقا أن يقدي
أة، واألناجيل  ثَاُوِفيلُُس وقراء آخرين تارخًيا أكرث اكتمااًل خلدمة املخليص. وباستخدام لوقا هلذه السجالت املجزَّ

م ثلاؤفيلس وثيقة   األخرى، ولقاءات مع شهود عيان، وغري ذلك أيًضا، جلس، حتت ويح الروح القدس، يك يقدي
  مكتوبة يمكن أن تعالج خماوفه وهمومه.

م ومتواٍل حلياة خمليصنا وخدمته. فإذ  لت عناية اآلب اإلهلية لوقا ىلع حنو فريد لتسجيل رسد منظَّ وكما هو متوقَّع، أهَّ
من    (، البد أنه حصل ىلع قدر كبري11:  4تيموثاوس  2اكن لوقا هو رفيق بولس األقرب واألشد إخالًصا يف رحالته )

املعلومات عن يسوع ليس فقط من بولس نفسه، بل أيًضا من الرسل اذلين اكن بولس ىلع تواصل معهم. نعلم أيًضا 
ر بثمن، ساهم يف مساعدته  14:  4أن لوقا اكن طبيبًا خبرًيا )كولويس   (، وربما اكن مستوى تعليمه هذا اعماًل ال يقدَّ

اإلجنيل. عالوة ىلع ذلك، اكن اهلل هو اذلي دبَّر للوقا صديًقا مثل  ىلع إجراء ابلحث والكتابة الالزمني لكتابة هذا
وادلافع   احلافز  لوقا  الظروف أعطت  يسوع. وهذه  بشأن  إىل عالٍج لشكوكه وخماوفه  اذلي اكن حباجة  ثاوفيلس، 

ثاوفيلس، ويقدم نلا ملحة عن مقاصد اهلل، ربما لم نكن نل حصل  الالزمني يلكتب إجنياًل، يك يواجه به أسئلة 
 عليها بأية وسيلة أخرى.

ىلع سبيل املثال، بنيَّ لوقا يف إجنيله أن هلإ إرسائيل، أي يهوه، هو ربُّ األمم أيًضا، وأنه مهتم كثرًيا حباتلهم وورطتهم.  
صحيح أن مىت، ومرقس، ويوحنا طرحوا هذه الفكرة أيًضا، لكنها اكنت بارزة بشلك خاص يف إجنيل لوقا. فإن اللغة 

ة املستخدمة يف هذا اإلجنيل راقية، وحتمل سمة أدبية، األمر اذلي قد نتوقعه من شخص من أصل أميم، مع ايلوناني
ل إىل ادليانة ايلهودية قبل أن يسمع عن املسيح. فهل توجد وسيلة يمكن بها هلل أن يبنيي حمبته  أن لوقا ربما حتوَّ

ابنه؟ كذلك، أبرز لوقا اهتمام يهوه باألمم من خالل   لألمم أفضل من أن يويح لواحٍد من بينهم بتسجيل قصة حياة
. فقد تتبَّع لوقا نسب يسوع حبسب اجلسد رجواًع إىل آدم، معلنًا 38-23:  3سلسلة نسب يسوع اليت وردت يف لوقا  

 أن املسيا ايلهودي جاء أيًضا من أصل أميم، ألن مجيع أسالفه بني آدم وإبراهيم اكنوا من األمم. 
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لوق العالم. قطًعا، لكُّ كذلك، أظهر  بتاريخ  اهتمامه اخلاص  اثلالث، حمبة اآلب لألمم عن طريق  ا، اكتب اإلجنيل 
ل.   األناجيل األربعة، ولكُّ أسفار الكتاب املقدس أيًضا، تتسم بادلقة اتلارخيية، وباالهتمام بعمل اهلل يف الزمن الُمسجَّ

نا بنظرة فر  يدة عن غرض خالقنا من افتداء البرش من لكي األمم. فمن خالل  إال أن ابلنية اتلارخيية إلجنيل لوقا تمدُّ
تقسيم وبنية اإلجنيل، يمكن رصد ثالث مراحل من تدرُّج عمل اهلل يف تاريخ العالم يف كتابات لوقا، اليت تشمل  

املرحلة األوىل ىلع عمل اهلل القدير يف أمة إرسائيل. وباتلايل، فإن    22:  3-1:  1إجنيله وسفر أعمال الرسل. يركز لوقا  
ًسا حىت يودل منه املخليص. ثم يمثيل لوقا   : 3من تاريخ العالم يه حقبة األمة ايلهودية، اليت فيها أعدَّ اهلل شعبًا مقدَّ

حقبة خدمة املسيح ىلع األرض، ويه املرحلة اثلانية من تاريخ العالم، اليت فيها هزم يسوع   26: 1أعمال الرسل -23
- 2والشيطان، وشهد ملجد اهلل أمام ايلهود واألمم، مثل بيالطس ابلنطي. ثم يمثيل أعمال الرسل    قوة اخلطية، واملوت،

(، حقبة  28:  28، باإلضافة إىل تاريخ الكنيسة بأكمله، حىت ميجء يسوع ثانيًة )املشار إيله ضمنًا يف أعمال الرسل  28
ه اهلل بواسطة عمل ال  كنيسة املؤيَّدة بالروح القدس. وخالل هذه  خالص مجيع الشعوب، ذلك اخلالص اذلي أتمَّ

املرحلة اثلاثلة من اتلاريخ البرشي، خيرج اإلجنيل من أورشليم إىل أقىص األرض، فيما دفع الروح القدس الكنيسة  
تنادي بنعمة اهلل يف املسيح جلميع األمم. واحلدث املفتايح هلذه املرحلة يتمثَّل يف امتداد اإلجنيل والروح   إىل أن 

دس إىل األمم، من خالل اختبار إيمان كرنيليوس باملسيح، اذلي اكن عالمة ىلع أن غري ايلهود صار بإماكنهم  الق
 (.18: 11-1: 10أيًضا أن جيدوا "اتلَّْوبََة لِلَْحيَاةِ!" )أعمال الرسل 

الُكتَّاب اآلخرين    كذلك، يسهم اهتمام لوقا اخلاص بتاريخ العالم يف طمأنة قرائه بشأن صحة املسيحية. فقليلون من
لألسفار الكتابية يمكن أن يضاهوا ما جنده يف إجنيل لوقا وسفر أعمال الرسل من عدد اإلشارات إىل شخصيات  
القيرص،   هو  وُغْسُطَس 

ُ
أ عندما اكن  ودل  يسوع  بأن  ُُنرَب  السفرين  هذين  يف  فإننا  العلماين.  اتلاريخ  من  وأحداث 

د يف ماكن وزمان حقيقيني، ويدحض لك َمن  7-1:  2الروماين )لوقا    وِكرِيينِيُوُس هو َوايِلَ ُسوِريَّةَ  (. يضع هذا اتلجسُّ
إىل جماعة   30-27:  11قد ينادي بأن هذه القصة خرافية، أو خارجة عن نطاق اتلاريخ. وباملثل، أشار أعمال الرسل  

"، األمر اذلي يضع أعمال اهلل داخل  حدثت " يَّاِم ُُكُوِديُوَس َقيرَْصَ
َ
إطار تارييخ حقييق، مظهًرا بذلك أن الرب ال  يِف أ

ا   يرى أن عمله داخل الزمن هو أمر أدىن من مستواه. وبالنسبة للعقلية ايلونانية، اليت اكنت تعترب العالم املادي رشًّ
رًيا  غري جدير بأن حيظى باالهتمام اإلليه، اكن وضع أعمال اهلل يف إطار اتلاريخ املادي واحلقييق أمًرا جذريًّا ومث

لالهتمام، يُظِهر أن الرب ال يهدف فقط إىل أن يفتدي العالم الرويح، بل أيًضا اعلم األحداث املادية، واألشخاص  
 املاديني، واألشياء املادية. 

واكن االهتمام بايلونانيني وبايق األمم اذلي جتَّلَّ بوضوح يف كتابات لوقا بمثابة خرب سار بالفعل لذلين هم خارج  
دائرة العهود مع إرسائيل، واذلين هم بال رجاء يف العالم. فإذا اكن ممكنًا حىت للمنبوذين أن خيلصوا، يكون هناك  
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إجنيل لوقا أن حمبة اهلل للمنبوذين ال تقترص ىلع األمم وحدهم، ولكنها    إذن رجاء حقييق للخليقة الساقطة. ويبنيي نلا 
هة أيًضا إىل اذلين اكنوا يُعتربون من املنبوذين من داخل األمة ايلهودية. فيف القرن األول، اكنت النساء حمتَقرات   موجَّ

هن تماًما مثلما علَّم الرجال )لوقا  يف املجتمع ايلهودي، ولكنَّ املسيح أظهر احرتامه هلن من خالل استعداده تلعليم
(. اكن هذا عماًل ثوريًّا، ألن اغبلية معلييم ايلهود اكنوا يرفضون أن يكون دليهم تلميذات من النساء.  38-42:  10

(، كما أظهر،  3-1: 8لكن خيربنا لوقا أيًضا بأن العديد من النساء الرثيات كنَّ يدعمن إرسايلة يسوع ماديًا )لوقا 
عل بايق ُكتّاب األناجيل أيًضا، كم كنَّ خملصات ووفيات بمالزمتهنَّ ليسوع يف أصعب ساعة اجتاز فيها،  مثلما ف

؛ مرقس  10:  28-45:  27؛ انظر أيًضا مىت  10:  24-44:  23يف حني هرب تالميذه من اذلكور عند أول بادرة متاعب )لوقا  
 (. 3-1: 20؛ 27- 25: 19؛ يوحنا 8: 33-16: 15

الفقراء، اذلين اكنوا يُعتربون منبوذين يف أجزاء كثرية من املجتمع ايلهودي يف القرن األول، بسبب    هكذا أيًضا حظي
االعتقاد بأن الرب والغَّن أمران متالزمان، باهتمام خاص يف إجنيل لوقا. أخربنا لوقا بأن اهلل يبدي اهتماًما خاًصا 

ما سوى محاًما ويماًما يف اهليلك بالفقراء. اكن مريم ويوسف فقريين حبسب مقاييس العالم، أل نهم لم يقدرا أن يقدي
(؛ لكن من املفارقة العجيبة أن هذين الزوجني اكنا غنيني بما ال يُقاس،  12؛  13-1:  5؛ انظر الويني 24-22:  2)لوقا  

عوز، عندما  ألنهما ُُكيفا بمهمة تربية املسيا حىت سن ابللوغ. كذلك، أبرز لوقا اهتمام يسوع باذلين يف احتياج و
ل نلا تعليم الرب القائل إن ملكوت اهلل هو للمساكني واجلياع اذلين يتلكون ىلع املسيح )لوقا   :  12؛  21- 20:  6سجَّ

(. لم تكن الفكرة املراد توصيلها قطًعا يه أن الفقراء أبرار بشلك ما بطبيعتهم، أو جديرون 31-19:  16؛  13-21
هتمام بالفقراء ىلع أن خالقنا يبحث عن أوئلك اذلين قد ينىس املجتمع  بمحبة اهلل؛ بل يف املقابل، يدل هذا اال 

أمرهم أو ينبذهم يف املعتاد. فإن ملكوته ليس لألقوياء، بل للمتضعني والضعفاء، واملساكني والفقراء، ألن هؤالء 
. ومثل هذه املسكنة  اذلين ليست دليهم مقتنيات مادية يمكن أن يتلكوا عليها، هم ىلع األرجح األشد وعيًا بضعفهم

قني ماديًا أم ال.   بالروح مطلوبة من مجيع اذلين يريدون أن خيلصوا، سواء اكنوا حمقَّ

من املنظور البرشي، لم يكن هناك ما دفع لوقا إىل تسجيل تلك اجلوانب من حياة يسوع وخدمته. فقد اكن بإماكنه  
تّاب األناجيل، لم يكن دليه أيُّ عجز أو نقص يف املحتوى  أن خيتار أحداثًا أخرى لريويها، ألنه، تماًما مثل بايق كُ 

م نلا، بإرشاد الروح القدس، إجنياًل يُثِبت تارخيية اإليمان  25:  21اذلي يمكن أن يستيق منه )يوحنا   (؛ غري أنه قدَّ
د ىلع اهتمام اهلل القدير باألمم واملنبوذين. ينبيغ أن نشعر باالمتنان ألجل تلك ا ألفاكر اليت ركز  املسييح، ويشدي

نا مجيًعا، حنن اذلين قد نُِبذنا وُرفِضنا من امللكوت بسبب خطايانا، يهوًدا كنا أو أمًما،  عليها هذا اإلجنيل، ألنها تمدُّ
ل يف اتلاريخ، وأنه لن حيسب اذلين يؤمنون بابنه منبوذين إىل األبد.   برجاٍء حقييقٍّ يف أن اهلل قد تدخَّ

https://ar.ligonier.org/
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ر مساعد بمجلة ت   ويل ث القس روبرت رو  تلوك، وواحد من أبرز الُكتَّاب يف هيئة خلدمات يلجونري، وهو  وبيهو حمري
الكتابية  ادلراسات  م  قدَّ فلوريدا. وهو من  بمدينة سانفورد، والية  أستاذ مساعد بكلية الهوت اإلصالح  أيًضا 

 .2021تلوك اعم  وبيجملة تللرساتلني األوىل واثلانية إىل كورنثوس، اليت نرُِشت يف 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة

https://ar.ligonier.org/
https://tabletalkmagazine.com/article/2009/02/witness-luke/

