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 ة والسّتونمناالحمقة الث       ال المسيح             أقو           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 إعجاب الناس من حولو، كما مسيح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع ال«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 

 
إنو نبي كباقي  :صديقي المستمع، إذا طرح عميك أحدىم اليوم السؤال: من ىو يسوع المسيح برأيك، فماذا يكون جوابك؟ ىل تقول

أنو صديقي ىل تعمم نا؟ أم أنو كممة اهلل المتجّسد؟ أم أنو المخّمص الذي أرسمو اهلل إلى عالماألنبياء؟ أم تقول أنو أعظم نبي أرسمو اهلل؟ 
إجابتك ىذه يتوقف الكثير. ألن معرفة الجواب الصحيح عن حقيقة شخصية المسيح ىو أمر ميم لمغاية. إذ ىناك فرق كبير بين عمى 

 نبياء، وبين القول أنو المخّمص الوحيد، أو كممة اهلل األزلي. القول عن المسيح أنو نبي كباقي األنبياء، أو أعظم األ
 

يقاعو عمى المخّمص المسيح، العديدة الحظنا في المقاءات السابقة أن الييود المتدينين كانوا يطرحون التساؤالت  بيدف إحراجو وا 
مة اهلل األزلي العارف بكل أنو ىو المسيح كميم تساؤالتيم بكل حكمة ودراية، مثبتًا لكل بالفخ. لكن المسيح استطاع أن يجيبيم عمى 

 المسيح نفسو عمييم، ولم يستطيعوا أن يجيبوه. ىذه المرة وفي لقاء اليوم سنتأمل بسؤال طرحو شيء. 
 

يِسيُّوَن ُمْجَتِمِعيَن َسأََلُيْم َيُسوُع َقائاًل: »نقرأ في اإلنجيل بحسب بشارة مّتى ما يمي:   َماَذا َتُظنُّوَن ِفي اْلَمِسيِح؟ »َوِفيَما َكاَن اْلَفرِّ
وِح َربِّا؟ َقاِئاًل: َقاَل الرَّبُّ ِلَربِّي: اْجِمْس َعْن َيِميني َحتَّى َأَضَع »َقاَل َلُيْم: «. اْبُن َداُودَ »َقاُلوا َلُو: « اْبُن َمْن ُىَو؟ َفَكْيَف َيْدُعوُه َداُوُد ِبالرُّ

َفَمْم َيْسَتِطْع َأَحٌد َأْن ُيِجيَبُو ِبَكِمَمٍة. َوِمْن ذِلَك اْلَيْوِم َلْم َيْجُسْر « ْن َكاَن َداُوُد َيْدُعوُه َربِّا، َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنُو؟َأْعَداَءَك َمْوِطًئا ِلَقَدَمْيَك. َفإِ 
 ا معنا.فابقو بيذا الحوار اليام اآلن سنتأمل  .(24-22:44)بشارة مّتى«َأَحٌد َأْن َيْسأََلُو َبتَّةً 

 
إنو بالحق سؤال ىام طرحو المخّمص المسيح عمى الفريسيين وىم فرقة ييودية متزمتة، تّدعي معرفة العيد القديم مستمعي الكريم، 

 ىذه المّرةىو  السؤال أن يوقعلقد أراد المسيح بيذا  «َماَذا َتُظنُّوَن ِفي اْلَمِسيِح؟ اْبُن َمْن ُىَو؟»من الكتاب المقدس. وكان السؤال: 
وىذا جواب صحيح  وىو ما فعموه.«. اْبُن َداُودَ »فيم بحسب معرفتيم بالعيد القديم، ال بد أن يجيبوا أنو سيكون:  الفريسيين بالفخ.
 ؤال ـــــــيم الســـــــــألــــسح انتقل عندىا ليــألن نبوءات العيد القديم تحدثت أن المسيح سيأتي من نسل الممك داود. لكن المسيبحسب الظاىر. 
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 الحقيقي الذي أراد طرحو عمييم وىو:  

 
وِح َربِّا؟ » ره في مزمو نفسو حقًا إنيا أحجية صعبة. فإذا كان المسيح ىو ابن داود، فمماذا دعاه النبي داود َفَكْيَف َيْدُعوُه َداُوُد ِبالرُّ

لقد كانت ىذه نبوءة . «َعْن َيِميني َحتَّى َأَضَع َأْعَداَءَك َمْوِطًئا ِلَقَدَمْيكَ َقاَل الرَّبُّ ِلَربِّي: اْجِمْس »وذلك عندما قال: ربًا؟  المئة والعاشر
لمرب يسوع المسيح: اآلب  . فعند قيامة المسيح وصعوده حّيًا إلى السماء، قال اهللالمسيحقيامة عن بالروح القدس تنبأ بيا النبي داود 

أي أجمسو عن يمينو في مركز القوة والسمطان، لكي يبيد أعداءه ويضعيم  .«اْجِمْس َعْن َيِميني َحتَّى َأَضَع َأْعَداَءَك َمْوِطًئا ِلَقَدَمْيكَ »
 تحت قدميو. 

 
ىنا أتى سؤال أي ىو كممة اهلل األزلي المّتحد مع اهلل اآلب منذ األزل. و ، أيضاً  وىكذا اعترف داود بمزموره أن المسيح ىو رّبو

في أي إذا كان المسيح ىو رّب داود فكيف يكون . «َفِإْن َكاَن َداُوُد َيْدُعوُه َربِّا، َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنُو؟»المسيح البدييي ألولئك الفريسيين: 
عمى طرح أيضًا ىم  الذين اعتادوا لمغاية بالنسبة ألولئك الفريسيينومحرج حقًا إنو سؤال صعب أي من نسمو؟ ابنو؟ نفس الوقت 

َلْم َيْسَتِطْع َأَحٌد »إذ ، ليذا وجدناىم يمتزمون الصمتفإذا بيم يقعون بالفخ أمام أول سؤال يتحداىم فيو المسيح. ، األسئمة عمى المسيح
 «. ِمْن ذِلَك اْلَيْوِم َلْم َيْجُسْر َأَحٌد َأْن َيْسأََلُو َبتَّةً »ال بل أنو  .«َأْن ُيِجيَبُو ِبَكِمَمةٍ 

 
رباً بالروح القدس إذا كان النبي داود قد دعا المسيح صديقي المستمع: نعود لطرح السؤال الذي طرحو المسيح عمى الفريسيين: 

أن نتحدث عن حقيقة ماىية شخصية المسيح، وىل ىو نبي كباقي لكي نستطيع اإلجابة عن ىذا السؤال عمينا  فكيف يكون ابنو؟
 ء كما يّدعي البعض؟ األنبيا
 

إن والدة المسيح العجائبية تؤكد عمى حقيقة كونو يختمف عن باقي البشر واألنبياء. فيو ُحبل بو من الروح القدس في أحشاء 
معو قبل يؤكد عدة حقائق: لعل أّوليا أنو ولد بطبيعة إليية، وثانييا: أنو كان موجودًا عند اهلل اآلب ومّتحدًا بدوره العذراء مريم. وىذا 

وبكونو كممة اهلل األزلي، ىو أيضًا ابن اهلل الوحيد بالمعنى الروحي  تجّسده. وليذا نقول عن المسيح أنو كممة اهلل األزلي المتجّسد.
وىذا ما وليس بالمعنى الجسدي الذي قد يتبادر إلى الذىن. وعمى ىذا األساس قال عنو النبي داود بالروح القدس أنو رّبو. المجازي 

  وقد ولد من روحو.منذ األزل أيضًا، ألنو كان متحدًا مع اهلل اآلب  يكشفو ويؤكده ألولئك الفريسيين: أنو ىو ربٌ  اد المسيح أنأر 
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بل أراد أن يؤكد عمى طبيعتو قد أتى في الجسد من نسل الممك داود كما تنبأ األنبياء. لم ينف أنو لكن المسيح في نفس الوقت 

ن ييود في أيامو بشكل عام والفريسيو وىو أيضًا ابنو من الناحية البشرية في آن واحد. وىذا ما عجز عن فيمو الاإلليية، فيو رب داود 
قد أّكد المسيح عمى نبوءة ىامة، وىي نبوءة قيامتو من بين األموات وصعوده حّيًا إلى السماء. وأن اهلل لوفي نفس الوقت بشكل خاص. 

القوة والسمطان، لكي تتعبد لو كل الشعوب واألمم واأللسنة، وليضع أعدائو موطئًا لقدميو. وبيذا أّكد جمسو عن يمينو في مركز اآلب سيُ 
 المسيح لمفريسيين أنو ىو المسيح المنتظر. 

 
وىل تيقنت أنو ىو صديقي المستمع، أمام ىذه الحقائق الواضحة ىل تأكدت أنت أيضًا من حقيقة شخصية الرب يسوع المسيح؟ 

لم ال تؤمن اآلن بيذا المخّمص  ك بموتو الكفاري وقيامتو المجيدة؟وذل؟ كاهلل األزلي الذي تنازل من السماء ليدف إنقاذالرب كممة 
 وعندىا ال بّد أن تنال الغفران الكامل والحياة األبدية. الفريد؟ وتعترف بو رّبًا عمى حياتك؟ 

 
    

 


