
  إنجيل متى
  

  فجر مملكة غير عادية
  

  كلمات وأعمال المسيا يسوع المذھلة تحطم التقاليد المتوارثة
  
  تب ھذا السفراك
  

  .ًھو متى جامع الضرائب الذى أصبح واحدا من تالميذ الرب يسوع اإلثنى عشر
  

  وقت كتابته
   

  .)بين الخمسينات والستينات من القرن األول رغم إعتقاد البعض أن زمن كتابته يتراوح . (  م70ربما كتبه متى فى عام 
  

  ُلمن كتب ولماذا؟
  

ًليقدم إثباتا غير قابل للرفض أن المسيا الذى طال إنتظاره قد جاء لتحقيق ملكوت هللا على , ُكتب فى المقام األول للمھتمين من اليھود
 حقائق العھد القديم التى تدعم ما يعلنه المؤمنون بشأن الرب ًذاكرا,  وقدم رواية مقنعة تحوى األخبار السارة الخاصة بالرب يسوع.األرض
  .يسوع

  

  كيف تقرأ إنجيل متى
  

؟ فمن الصعوبة بمكان أن تحاول إلتقاط خط الرواية دون نقلة تمھيدية ًھل قرأت أبدا تكملة لرواية دون أن تكون قد قرأت القصة األصلية
  .تتيح لك ذلك

وھو بذلك يعيننا على فھم كيف كانت حياة وتعليم . لعھد القديم بأحداث العھد الجديدأحداث التى تربط النقلة ايمثل إنجيل متى بالفعل تلك 
  ً.الرب يسوع المسيح مبنية على ما جاء سابقا

  
اء رئيسية ًثم بدء من األصحاح الثالث يمكن تقسيم السفر إلى خمسة أجز. ويحكى قصة ميالده, المسيا,  يسوعيبدأ اإلنجيل بسجل لنسب الرب

 : 19 ؛ 53 : 13 ؛ 1 : 11؛  28 : 7أنظر ( ًيخبرنا كل جزء منھا أوال بما عمله الرب يسوع ثم بما قال؛ ويختتم كل جزء بنفس الطريقة 
الحظ خلفية . ألن الرب يسوع جاء إلرساء عھد جديد يتمم القديم ويفوقه, ألجزاء الخمسة أسفار موسى الخمسةُتحاكى ھذه ا ).1 : 26 ؛ 1

أما الفصول الثالثة األخيرة فتحكى قصة صلب وقيامة الرب يسوع المحركة . وكرجل يستخدم التفكير المنظم المرتب, متى كجامع ضرائب
   ).19 : 28" ( إذھبوا وتلمذوا جميع األمم " ثم تنتھى بوصيته األخيرة المفعمة بالحياة؛ , للمشاعر

  
  .ھد القديم وكيف تأثر وصفه وأسلوبه بيھودية مستمعيهًالحظ أيضا إستخدام متى المتكرر لنصوص من الع

  
ًعلى أن واحدا من . ًإن متى لم يخطئ ھدفه إذ كان مصمما على إظھار كيف تمم مجئ الرب يسوع نبوات العھد القديم الخاصة بالمسيا

لقد جاء الرب يسوع ليؤسس . كوت السمواتًالمواضيع الرئيسية التى يتناولھا متى ھو ذلك المختص بملكوت هللا أو كما يسميه ھو كثيرا مل
ًملكوتا جديدا بأكمله أنظر إلى األمثلة التى تبين ما الذى تتطلبه وتعنيه مواطنة ذلك . ًملكوتا يختلف بكثير عن كل ما توقعه أى شخص, ً

  .الملكوت بالمقارنة بالنظام العالمى


