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حسام كمال–جولة سريعة في انجيل لوقا 
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.ما نعرفه عن لوقا•

.لمن كتب اإلنجيل ومتى•

.سمات اإلنجيل•

.تركيب اإلنجيل•

9-1فيديوملخص االصحاحات •

.انفرادات لوقا•

.المسيح في إنجيل لوقا•

.المرأة في إنجيل لوقا•

24-10االصحاحات فيديوملخص •



عن لوقا
أو  " Lucanusلوقانوس "غالبًا اختصار للكلمة الالتينية " لوقا"كلمة •

"حامل النور"وتعني " لوكيوس"

ولد في انطاكية•

.كان طبيبا•

ديم فأنه كان بحسب التقليد المسيحي القتالميذ المسيح اإلثنا عشر ولم يكن لوقا من•
مته على طريق بعد قيايسوعكان أحد التلميذين الذين التقياالرسل السبعين وواحد من

عمواسقرية

وفي عدة الرسلأعمال، ولكنه ذكر في سفراألربعةاألناجيلال يوجد ذكر للوقا في•
لبولسرسائل

.الشخص الوحيد األممي الذي كتب جزء من العهد الجديد•

(.  14: 4كولوسي " )يبُ الطَّبِيُب اْلَحبِ "كان لوقا صديقاً مقرباً من بولس الذي قال عنه •
التي ربما يكون إهتمام لوقا بالطب هو سبب تركيز إنجيله على معجزات الشفاء

.أجراها المسيح

(.  24: 1فليمون " )العامل معي"يقول عنه بولس أيضاً •

ة، وأسلوبه فالكلمات التي يستخدمها دقيقة وثري. يجيد اللغة اليونانية إجادة متميزة•
أحياناً يكاد يصل إلى اليونانية الكالسيكية

كل ذلك . ةكان لوقا ملماً باإلبحار ولديه شغف خاص بتسجيل التفاصيل الجغرافي•
ً يشير إلى أن لوقا كان شخصاً مثقفاً وشديد المالحظة كما كان كاتباً مدق اعبره . قا

البعض مؤرخا يونانيا لشدة عنايته بالتفاصيل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%84


لوقاانجيلكتبمن
؟ومتى



؟اإلنجيلكتبلمن

أعمالهلهايقدم،"كلهايةالبشرصديق"بكونهالمسيحالسيدعنلليونانفكتبالهيليني،الفكرأصحابيخدمأنأرادمثقفطبيبكأمميالبشيرلوقامعلمنا

.البشريةوالحكمةاليونانيةالفلسفةعنهعجزتمالتحقيقالخالصية،اإللهية

نداءلتقبلكلهاللبشريةدعوةيمثّلبكونهالمسكونيباإلنجيلُدعيكما."المخلصالمسيحإنجيل"أو"اإللهيةالصداقةإنجيل":اإلنجيلهذايُدعىلهذا

الحبخاللالخالصيعملهمعلتتجاوبالسماوي،صديقها



إلنجيلسمات ا

ماكثيًرا،"البشريةصديقالمخلص"بكونهالمسيحالسيداإلنجيليلناقّدمإذ.1

.اإللهيةيعةالطبشركةيهبنالكيإنسانيتنايحملإليناجاء"اإلنسانابن"عنحدثنا

القلبتحتلأنتستطيعاللكنها،مجردةأفكاًراقدمتاليونانيةالفلسفاتكانتفإن

فيهبهداخله،فييقبلهحتىلإلنسانصديقًافجاءاإلنسانابنأمااألعماق،وتُغير

.صرفاتهتعلىوتنعكسأعماقهفيتعملفائقةإمكانياتالفريدةالصداقةهذهخالل

نزلإذنّاعغربتهأو،هللاعنبغربتناشعورناتحّطم"اإلنسانابن"للسيددعوته

.طريقناليرافقناإلينا

،هاكلللبشريةيقدمه"الصديقالمخلص"يقدمإذإنهاإلنجيللهذاسمةأهم.2

:آلتيافيهنالحظلهذا.فقطلليهودوليسللجميعدعوةهو.مسكونيإنجيلفهو

نيعلخطاة،الشعوبوبقيةأبرارأنهمأنفسهمإلىيتطلعوناليهودكانإذ.أ

اإلنسان،ابنأنبقولهفانفرد،"(13)الخطاةصديق"هوالمسيحالسيدأناإلنجيلي

أقوالمنكبيرةمجموعةلناقّدمكما،(19:10)هلكقدماويخلصيطلبجاءقد

الخاصلالمثمثلالخطاة،علىوحنّوهالمسيحيسوعصداقةتوضحوأمثالهالسيد

والدرهمالضال،الخروفمثل،(9-13:6)العقيمةالتينشجرةعلىاألناةبطول

،(50-7:36)الخاطئةالمرأةقصةلناقّدمكما؛(15)الضالواالبنالمفقود،

-23:40)الصليبعلىالتائبللّصوالوعد،(10-19:1)العشارزكاوتوبة

.إلخ(43

:النبياءإشعيكقوللألمم،الرجاءأبوابتفتحالتيواألحداثالعباراتاقتبس.ب

مميةاألصيداصرفةأرملةإلىالنبيإيلياورسالة،"الربخالصيرىجسدكل"

.(4:27)األمميالوثنيالسريانينعمانإلىإليشعورسالة،(4:25)

اليهودعوةديمثلونتلميذًاعشراإلثناكانفإنرسوًًل،السبعينإرساليةذكر.ج

.األممملءإلىيشير70رقمفإن(سبًطاعشراًلثني)

.(3:38)البشريةكلأببآدمبلبإبراهيميبدألمالمسيحالسيدنسبفي.ء

https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/03-Enjil-Loka/Tafseer-Angil-Luca__00-introduction.html(13f)
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/25_N/N_111.html


Bible Project – Arabic Version
Luke Overview 1:9 https://youtu.be/LWYnM7aHlt8

Luke Overview 10-24 https://youtu.be/1XrqisEg1hE

اإلصحاحات الموضوع

3-1 مثلناصارصديقنا.1

4 بصديقنا.2 لنامثيجرَّ

18-5 نابآًلميشعرصديقنا.3

23-19 المخلصصديقنا.4

24
منالقائمصديقنا.5

األموات

تركيب 
اإلنجيل

https://youtu.be/LWYnM7aHlt8
https://youtu.be/1XrqisEg1hE


انفرادات في انجيل
لوقا

البشارة



انجيلفيانفرادات
لوقا

القيامة



انجيلفيانفرادات
لوقا

األمثال والمعجزات



انجيلفيانفرادات
لوقا

عن الصالة وأمور 
أخرى



السيد المسيح في
إنجيل لوقا 

نبؤات العهد القديم
عن المسيح



السيد المسيح في
إنجيل لوقا 

ألقاب المسيح



السيد المسيح في
إنجيل لوقا 

أبن اإلنسان



قا المرأة في إنجيل لو



ملخص

اإلنجيل الوحيد الذي كتب بواسطة شخص أممي وهو أكبر األناجيل•

"صديق البشرية كلها"كتب لليونان عن السيد المسيح بكونه •

توسع في وصف البشارة والوالدة•

المسيح يتمم نبؤات العهد القديم•

المسيح اإلنسان الكامل ومحب البشر•

إنفرد عن بقية األناجيل بذكر الكثير من األحداث، واألمثال، والمعجزات•

اهتم وأظهر دور المرأة•

https://youtu.be/1XrqisEg1hELuke Overview 10-24

https://youtu.be/1XrqisEg1hE

