
  لوقاإنجيل 
  

  مخلص للجميع
  

   العمل اإللھى للبحث عن الضال وخالصه–الحدث المحورى فى التاريخ 
  
  وقت كتابته وتب ھذا السفراك
   

ًوقد كتب أيضا سفر أعمال الرسل فى .  م63 و59بإرشاد من الروح القدس بين عامى , كتبه لوقا الطبيب األممى ورفيق الرسول بولس
  .العھد الجديد

  
  ب ولماذا؟ُلمن كت

  
  .ًوھو أممى ربما كان قد آمن حديثا أو يريد أن يتعلم عن يسوع, كتبه لوقا بإرشاد الروح القدس إلى ثاوفيلس

  
وكان لوقا يرجو أن يتعلم ثاوفيلس . ُوھذا ما يجعل البعض يعتقد أن السفر كتب ألناس يحبون هللا, " محبة هللا " وكلمة ثاوفيلس تعنى 
  . اليھود واألمم على السواء–ب هللا متسع حتى يحتضن الناس من كل الشعوب والقراء اآلخرون أن ح

  

  لوقاكيف تقرأ إنجيل 
  

ا   لوقا فى توسيع وتفصيل حياة يسوعيصور كل إنجيل من األناجيل جوانب فريدة من حياة يسوع وخدمته ، وبذلك يسھم إنجيل ذا . لن ففى ھ
ه ال يوجد فى سواه من األحداث عن تً كبيراً اإلنجيل نطالع تنوعا سوع وأعمال يم ي اء . عل ضوء أثن يھم ال رين سلط عل راد كثي ل مع أف ونتقاب
ستھم حيانمميون ، والمرضى بالبرص وآخرون  منھم النساء ، واأل؛لقاءاتھم مع يسوع  ه بذھم الجميع قد لم دا. ت ل ، وتحدي ً وفى قلب اإلنجي

ال 15فى أصحاح  ة أمث م – ، توجد ثالث ن ضال  عن درھ ود وخروف ضال وإب ذا  -مفق ة لھ الة المركزي ى الرس ضوء عل ا تلقى ال ؛ وكلھ
 . عن الخطاة المحتاجين إلى مخلصمحبة هللا وبحثه؛ اإلنجيل 
  

دء؛ھا فى ساحة التاريخ البشرى نى لوقا بالتركيز على خطة هللا الكاملة للخالص التى اتخذت موقعخص كيف ُعالحظ باأل  من آدم وحتى ًا ب
  .         يتھا بعودة المسيح فى نھاية الزمن نھا

  
سوع .  على السواء – أى غير اليھود – للعالم ، لليھود واألمم ًلقد جاء المسيح مخلصا ا فى كلمات ي ل لوق الة إنجي " ويمكن تلخيص كل رس

ى قا فى بعض القصكيف يتوسع لوً الحظ أيضا ) . 10 : 19" (خلصھم ألن ابن اإلنسان قد جاء ليبحث عن الھالكين وي ى مت ص عن إنجيل
ل ً فمثال. ومرقس  سجيل مث رد بت صالح ، ستجد تفاصيل أكثر عن ميالد يسوع ، كما أن إنجيل لوقا ينف ضا. السامرٮال رى أي ة ً وسوف ت رؤي

وبينما تقرأ عن . قراء ھتمام يسوع بالعالم أجمع واھتمامه الخاص بالفإظھر ُ مثال ً القصص التى ت–ضمنھا لوقا الشخصية فى األحداث التى 
  . عندما تعرف أنه يقبلك كما أنت ويحبك بكل حنان ًعظيماً من يتقابلون معه ، ستختبر فرحاحنان يسوع وعنايته ب

  


