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 واألربعونة ابعسال الحمقة                     المسيح أقوال                      برنامج أنوار كاشفة        

 
عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 

أيضًا أكّدت إعجاب الناس من حولو، كما ديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال ع«أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 

َمْن »سؤالين عمى تالميذه وىما: لعن طرح المسيح كنا قد تحّدثنا في المقاء الماضي عن حقيقة شخصية المخّمص يسوع المسيح. و 
َأْنَت ُىَو اْلَمِسيُح اْبُن اهلِل » ثم تأممنا بإجابة الرسول بطرس. «ْنُتْم، َمْن َتُقوُلوَن ِإنِّي َأَنا؟َوأَ » «َيُقوُل النَّاُس ِإنِّي َأَنا اْبُن اإِلْنَساِن؟

! وعممنا أن وتبين لنا أن المسيح امتدح بطرس عمى إجابتو ىذه، وقال لو أن اهلل اآلب ىو الذي أعمن لو ىذه الحقيقة اليامة.  «.اْلَحيِّ
، وليس من زرع بشري. وىو ما أّكده في أحشاء العذراء مريم من روح اهلل القدوس ُحبل بو دية، لكن أن المسيحىذا ال يعني البنّوة الجس

ثم أتضح لنا أن المسيح يحمل الطبيعتين اإلليية والبشرية  في آن واحد. فيو ابن  ن المولود منيا ُيدعى ابن اهلل.، ألياالمالك جبرائيل 
  نسان.اهلل الحي الوحيد، وىو ابن اإل

 
نقرأ في اإلنجيل المقدس ما يمي: أي ظيور المسيح في مجده. حادثة التجّمي. بتأمل تنا ليذا الموضوع اليام فنسنتابع اليوم دراس

َوَتَغيََّرْت َىْيَئُتُو ُقدَّاَمُيْم، َوَأَضاَء َوْجُيُو  يَن.َوَبْعَد ِستَِّة َأيَّاٍم َأَخَذ َيُسوُع ُبْطُرَس َوَيْعُقوَب َوُيوَحنَّا َأَخاُه َوَصِعَد ِبِيْم ِإَلى َجَبل َعال ُمْنَفِردِ »
يِميَّا َقْد َظَيرَا َلُيْم َيَتَكمََّماِن َمَعُو.  َذا ُموَسى َواِ  ، َجيٌِّد َأْن  َيا»َفَجَعَل ُبْطُرُس َيُقوُل ِلَيُسوَع: َكالشَّْمِس، َوَصاَرْت ِثَياُبُو َبْيَضاَء َكالنُّوِر. َواِ  َربُّ

: َلَك َواِحَدٌة، َوِلُموَسى َواِحَدٌة، َوإِليِميَّا َواِحَدةٌ َنُكوَن ى َوِفيَما ُىَو َيَتَكمَُّم ِإَذا َسَحاَبٌة َنيَِّرٌة َظمََّمْتُيْم،  «.ُيَنا! َفِإْن ِشْئَت َنْصَنْع ُىَنا َثاَلَث َمَظالَّ
َوَلمَّا َسِمَع التَّاَلِميُذ َسَقُطوا َعَمى ُوُجوِىِيْم َوَخاُفوا  «.ي ِبِو ُسِرْرُت. َلُو اْسَمُعواىَذا ُىَو اْبني اْلَحِبيُب الَّذِ » َوَصْوٌت ِمَن السََّحاَبِة َقاِئاًل:

(. سنتأمل 8-1:::ى)بشارة متّ «َفَرَفُعوا َأْعُيَنُيْم َوَلْم َيَرْوا َأَحًدا ِإالَّ َيُسوَع َوْحَدهُ  «.ُقوُموا، َواَل َتَخاُفوا»ِجدِّا. َفَجاَء َيُسوُع َوَلَمَسُيْم َوَقاَل: 
 فابقوا معنا.  بيذه الحادثة المثيرة اآلن 
 

من أىم األحداث التي كشفت لنا حقيقة شخصية المخّمص المسيح. فنجد ىنا أن أي ظيور المسيح في مجده، تعتبر حادثة التجّمي 
حقيقة شخصيتو. وعندما وصموا إلى قّمة الجبل كان أن المسيح أخذ ثالثة من تالميذه المقّربين لو إلى جبل عاٍل لكي يعمن ليم 

َتَغيََّرْت َىْيَئُتُو ُقدَّاَمُيْم، َوَأَضاَء َوْجُيُو َكالشَّْمِس، َوَصاَرْت ِثَياُبُو َبْيَضاَء َكالنُّورِ »  ، مجده الباىر العظيم أي كشف ليم وبكل وضوح. «ََ
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. طبيعتو اإللييةبذلك ليم  ، مؤكداً ي ثيابو قد أصبحت تممع بيضاء ناصعةفيا ىو وجيو يضيء كالشمس بنورىا القوي الساطع، وىا ى

يِميَّا و  ُموَسى لكن األمر لم يتوقف ىنا إذ ظير ليم أيضًا النبّيان  فمماذا ظير ىذان النبّيان؟ َيَتَكمََّماِن َمَعُو.وأخذا اِ 
 

يميا اثنين من أعظم األنبياء في العيد القدي م. فالنبي موسى يمّثل الناموس، وىو الذي كتب أسفار الشريعة لقد كان النبّيان موسى وا 
وكان ظيورىما تأكيدًا أن عن مجيء المسيح. أيضًا أما النبي إيميا فيو يمّثل األنبياء الذين تنبأوا  لخمسة، وقد تنبأ عن مجيء المسيح.ا

  المسيح الذي تنبأوا عنو قد أتى فعاًل.  
 

، أن ظممت الجميع ا، ألولئك الرجال العظام ليقيموا فييثالث مظال أي خيمولنالحظ أنو عندما طمب التمميذ بطرس أن يصنع 
اٍو لقد ظّن بطرس أن المسيح ىو مس «.ىَذا ُىَو اْبني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِو ُسِرْرُت. َلُو اْسَمُعوا» َصْوٌت ِمَن السََّحاَبِة َقاِئاًل:» خرجوَ سحابة، 

 أو معادل لآلخرين، بينما المسيح ىو أعظم بما ال ُيقاس وال ُيقارن بو أحد. 
 
أجل يا صديقي إن المسيح ىو أعظم بكثير من أي نبي أو رسول، وىو يختمف عنيم بالكمّية إذ ىو ابن اهلل الوحيد. ولنالحظ أن   

. فالمسيح لم يّدع أنو ابن الصوت خرج من السماء، وأن اهلل اآلب نفسو ىو الذي أعمن عن المسيح  أنو ىو ابنو الحبيب الذي بو ُسرَّ
َفَجاَء َيُسوُع  َسَقُطوا َعَمى ُوُجوِىِيْم َوَخاُفوا ِجدِّا.»ىذا الكالم أن َسِمَع التَّاَلِميُذ  كان عندماوَ اهلل، لكن اهلل اآلب نفسو ىو الذي شيد عنو. 

وحده، ألنو ىو وحده أجل لقد بقي يسوع المسيح . «َفَرَفُعوا َأْعُيَنُيْم َوَلْم َيَرْوا َأَحًدا ِإالَّ َيُسوَع َوْحَدهُ  «.ُفواُقوُموا، َواَل َتَخا»َوَقاَل: َوَلَمَسُيْم 
 الذي يستحق العبادة والسجود واإلكرام كابن اهلل الوحيد. 

 
فييا اهلل اآلب أن المسيح ىو ابنو الحبيب الذي يسّر بو. فعندما خرج  صديقي المستمع، لم تكن ىذه ىي المّرة األولى التي يعمن

َصْوٌت ِمَن السََّماَواِت َقاِئاًل:» إذابعد أن اعتمد من يوحنا المعمدان النبي يحيى،  ،المسيح من الماء ىَذا ُىَو اْبني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِو » ََ
 .(1:1:)بشارة مّتى«ُسِرْرتُ 
 

وُح اْلُقُدُس َيِحلُّ َعَمْيِك، َوُقوَُّة اْلَعِميِّ ُتَظمُِّمِك، »المقاء السابق بحديث المالك جبرائيل لمعذراء مريم وقولو ليا: وكّنا قد تأممنا في  اَلرُّ
َأْنَت ُىَو اْلَمِسيُح »: وعندما أجاب الرسول بطرس المسيح قائالً  .(:::1)بشارة لوقا«َفِمذِلَك َأْيًضا اْلُقدُّوُس اْلَمْوُلوُد ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن اهللِ 

!  قال لو المسيح أن اآلب السماوي ىو الذي أعمن لو. «.اْبُن اهلِل اْلَحيِّ
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و الوحيد. أي ابنىو ىو الذي أعمن أن المسيح وفي مناسبات عديدة ، أن اهلل اآلب كل ىذه الشواىد الكتابية الساطعة يّتضح لنا من

وأن ىذه الحقيقة لم تكن ادعاء من المسيح، بل ىي  ة الجسدية، فيو ُولد من الروح القدس.  ابنو بمعنى البنّوة الروحية وليست البنوّ 
 تعّبر عن حقيقة شخصيتو اإلليية. 

 
بأن المسيح ىو ابن اهلل األزلي الوحيد؟ وىل ما زلت تتيم زلت تشك  أمام ىذه الحقائق الساطعة ما ىو موقفك مستمعي؟ وىل ما

نو إنسان كافر؟ نرجو أن تراجع األمر وتتأمل بو جديًا ألن المسيح المخّمص ىو أيضًا ابن اهلل الوحيد الذي الذي يؤمن بيذه الحقيقة أ
 ُسّر بو اهلل. 

 
ابنو الوحيد لكي يقّدم نفسو   أحّبنا وأرسلإن كون المسيح ىو ابن اهلل الوحيد يؤكد محبة اهلل العظمى لنا نحن البشر الخطاة. فاهلل

َولِكنَّ اهلَل َبيََّن َمَحبََّتُو »ينقذنا من عبودية الخطّية. فيل ىناك محبة أعظم من ىذه؟ إذ كما كتب الرسول بولس قائاًل: فدية من أجمنا، ول
  (. ::8)الرسالة إلى رومية«َلَنا، أَلنَُّو َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسيُح أَلْجِمَنا

 
فيو الذي مات عمى الصميب نيابة عنك لكي ييبك الغفران الكامل ابن اهلل الوحيد؟ فيل تراك مستمعي تؤمن بيذا المخّمص الفريد 

. لم ال تتجاوب اآلن مع محبة اهلل العظمى لك والتي تجّمت في شخص المخّمص حتى تنال الخمود يجعمك من أوالد اهلللعن خطاياك، و 
                               المسيح؟

 

 


