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 األربعونة و السادس الحمقة                  المسيح أقوال                      برنامج أنوار كاشفة          
 
نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت أن  أىاًل ومرحبًا بك مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا 

أكّدت الناس من حولو، كما إعجاب يح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المس«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 

 

طبيعتو اإلليية والبشرية؟ ىناك الكثيرون ىل تساءلت مرة مستمعي عن حقيقة شخصية المخّمص يسوع المسيح؟ وما ىي نوعية 
الموضوع ميم  ىذا وبما أن تيم في أحيان كثيرة لم تكن صحيحة أو دقيقة.اجاب، لكن إطرحوا ىذه التساؤالت وحاولوا اإلجابة عنيامن 

فنقرأ ما يمي في  ىل تعمم صديقي أن المخّمص المسيح سبق لو أن طرح ىذه التساؤالت عمى تالميذهجدًا عمينا أن نتحدث عنو. 
 : اإلنجيل المقّدس

 
َقْوٌم: ُيوَحنَّا »َفَقاُلوا:  «َمْن َيُقوُل النَّاُس ِإنِّي َأَنا اْبُن اإِلْنَساِن؟» يُمبَُّس َسَأَل َتاَلِميَذُه ِقاِئاًل:َوَلمَّا َجاَء َيُسوُع ِإَلى َنَواِحي َقْيَصِريَِّة فِ 

ْنِبَياءِ  َفَأَجاَب ِسْمَعاُن ُبْطُرُس « ُقوُلوَن ِإنِّي َأَنا؟َوَأْنُتْم، َمْن تَ »َقاَل َلُيْم:  «.اْلَمْعَمَداُن، َوآَخُروَن: ِإيِميَّا، َوآَخُروَن: ِإْرِمَيا َأْو َواِحٌد ِمَن اأَل
!»َوَقاَل:  ُطوَبى َلَك َيا ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا، ِإنَّ َلْحًما َوَدًما َلْم ُيْعِمْن َلَك، لِكنَّ » َفأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُو:«. َأْنَت ُىَو اْلَمِسيُح اْبُن اهلِل اْلَحيِّ

 (. 31-31:31)بشارة مّتى«اَواتِ َأِبي الَِّذي ِفي السَّمَ 
 

فيو لم يكن  «َمْن َيُقوُل النَّاُس ِإنِّي َأَنا اْبُن اإِلْنَساِن؟»: عمى تالميذهىذا السؤال لقد كان أمرًا طبيعيًا أن يطرح المخّمص المسيح 
لكنو أراد أن يبحث الموضوع مع تالميذه  وىو بالّطبع كان يعمم ماذا يفّكر الناس عنو،إنسانًا عاديًا وال حّتى نبّيًا كباقي األنبياء. 

أما إجابة التالميذ عن ىذا السؤال فمم تكن غريبة. فالناس في أيام المسيح كانوا أيضًا منقسمين  ليكشف ليم حقيقة شخصيتو وماىيتيا.
ّنوا أنو النبي إيميا، أو حول حقيقة شخصية المسيح. فالبعض ظّنوا أن المسيح ىو نفسو يوحّنا المعمدان أي النبي يحيى، وآخرون ظ

  .اليامالنبي إرميا، أو واحد من األنبياء. لكن كل ىذه اإلجابات لم تكن صحيحة. سنتابع حديثنا حول ىذا الموضوع 
 

فمن تراه يكون ىو؟ وليذا تابع المسيح طارحًا نفس السؤال  لعّمك تتساءل إذا لم يكن المسيح واحدًا من األنبياء صديقي المستمع،
!»الرسول بطرس المعروف بجرأتو قائاًل:  ووىنا أجاب .«َوَأْنُتْم، َمْن َتُقوُلوَن ِإنِّي َأَنا؟»عمى تالميذه:    «.َأْنَت ُىَو اْلَمِسيُح اْبُن اهلِل اْلَحيِّ



  

 
 

2 of 3 

0222-0202ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 
«. َأِبي الَِّذي ِفي السََّماَواتِ َلَك َيا ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا، ِإنَّ َلْحًما َوَدًما َلْم ُيْعِمْن َلَك، لِكنَّ  ُطوَبى»فما كان من المسيح إال أن امتدحو قائاًل: 

 . إنسانلسعادتك، ألن اهلل اآلب في السموات ىو الذي أعمن لك ىذه الحقيقة اليامة عن شخصيتي، وليس أي لغبطتك أو يا أي يا 
 

قيقة عن شخصية المخّمص المسيح ليست من استنتاج أو معرفة أي شخص، وال يستطيع التوصل أجل، يا صديقي إن ىذه الح
إلييا أي إنسان، ألنيا حقيقة إليية صرفة. وما لم يعمن اهلل لإلنسان عن ىذه الحقيقة فمن الصعب جدًا عمينا كبشر أن نصل إلى ىذه 

لكن ما ىو المقصود  ن المسيح ىو ابن اهلل الحي.أىذه الحقيقة قولو  وليذا لم يكن غريبًا أن يمتدح المسيح بطرس من أجل المعرفة. 
فالمسيحية ال تؤمن أن اهلل أنجب ابنًا. ىل ىذا يعني أن اهلل الخالق العظيم قد تزّوج وأنجب ابنًا؟ بالطبع ألف حاشا وكال. العبارة؟ بيذه 

 البنّوة الجسدية ألن اهلل روح.  مفيوم عن  وعمينا أن نبتعد
 

إن القول أن المسيح ىو ابن اهلل، يعني أن المسيح ُولد من روح اهلل القدوس، وليس من زرع بشري. وليذا نجد المالك جبرائيل 
َسمِّيَنُو َيُسوَع. ىَذا َيُكوُن َعِظيًما، َواْبَن اْلَعِميِّ َوَىا َأْنِت َسَتْحَبِميَن َوَتِمِديَن اْبًنا َوتُ »عندما أخبر العذراء مريم بوالدة المسيح قال ليا: 

كيف سيتم األمر وىي ال تعرف رجاًل، أجابيا المالك  العذراء مريموعندما تساءلت  «.ُيْدَعى، َوُيْعِطيِو الرَّبُّ اإِللُو ُكْرِسيَّ َداُوَد َأِبيوِ 
وُح اْلُقُدُس َيِحلُّ َعَمْيِك، َوُقوَّ »قائاًل:  . (13، 13-13:3)بشارة لوقا«ُة اْلَعِميِّ ُتَظمُِّمِك، َفِمذِلَك َأْيًضا اْلُقدُّوُس اْلَمْوُلوُد ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن اهللِ اَلرُّ

 ُيدعى ابن اهلل. أنو أنو ُيدعى ابن العمي، ثم قولو ليامنيا لنالحظ قول المالك ليا عن المولود 
 

ليس المقصود بو كما يظن البعض البنّوة الجسدّية، بل ىو تعبير يشير إلى تجّسد  «ابن اهلل»اتضح لنا أن تعبير  تمعي الكريم،مس
وباستطاعتنا القول أيضًا انو ابن اهلل الوحيد، لعدم وجود أبناء هلل غيره. فيو الوحيد الذي ُولد كممة اهلل األزلي بواسطة روح اهلل القدوس. 

ىي الحقيقة بعينيا.  أو ابن اهلل الوحيد، إذ ىذهوليذا نقول أنو ليس ُكفرًا أن نقول عن المسيح أنو ابن اهلل الحي،   من روح اهلل القدوس.
وكون المسيح ىو ابن اهلل يعني أنو يحمل الطبيعة اإلليية في جسده. وليذا كان المسيح وىو الذي نزل من السماء، إنسانًا كاماًل بكل 

 ولم يفعل خطيئة البتة. ما تعنيو ىذه الكممة، 
 

وفي نفس الوقت كان المسيح ىو ابن اإلنسان، أي يحمل الطبيعة البشرية كغيره من البشر، لكن من دون خطيئة. وليذا وصف 
ر البتة أنو ابن و لم ينكفي «َمْن َيُقوُل النَّاُس ِإنِّي َأَنا اْبُن اإِلْنَساِن؟»نفسو أنو ابن اإلنسان. ولنالحظ أنو سأل تالميذه في البداية قائاًل: 

 ن ــــــد، وىو ابــــــــــي الوحيـــــــــــة، فيو ابن اهلل الحـــــة والبشريــــــليذا إن المسيحية تؤمن أن المسيح كان يحمل الطبيعتين اإلليياإلنسان أيضًا. 
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و ولد من روح اإلنسان. وبيذا المعنى إنو يختمف بالكمية عن باقي األنبياء والرسل. فال يوجد أي نبي أو رسول يحمل الطبيعة اإلليية أ

 اهلل القدوس. وليذا إن المسيح ىو أعظم من الجميع.
 

جعمو أىاًل لكي يفتدي البشر؟ فيو الوحيد قد ىل تعمم مستمعي أن كون المسيح ىو ابن اهلل الوحيد وابن اإلنسان في آن واحد، 
ّنا نحن البشر الخطاة. أي مات عمى الصميب البار الذي لم يفعل خطيئة، واستطاع بالتالي أن يقّدم جسده فدية عمى الصميب نيابة ع

وليذا نقول أيضًا أن المسيح ىو المخّمص الوحيد الذي يجب أن نؤمن بو  آخذًا عقاب خطايانا عوضًا عّنا لكي يمنحنا الغفران الكامل. 
صميب، تحصل عمى وبعممو الكفاري عمى ال بالمخّمص المسيح ؤمنعندما تمستمعي وىكذا لكي نحصل عمى خالص اهلل الكامل. 

  ؟ المخّمص ابن اهلل الوحيدنال الخمود. فيل تود أن تؤمن بالمسيح غفران اهلل لذنوبك، وتصبح من أوالد اهلل، وت
 


