هل أنكر يسوع انه المسيح لبطرس
وللشياطين؟ متى  16 :16ولوقا :4
41
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الشبهة

وصف يسوع لبطرس على أنه شيطان كانت بسبب هذه الكلمة،
ِ
ِ ِ
ِ
ول َّ
اس ِإِني
الن ُ
اء َي ُسو ُع ِإَلى َن َواحي َقْي َص ِرَّية فيُلُّب َ
َل َتالَمي َذ ُهَ « :م ْن َيُق ُ
س َسأ َ
يقول متىَ 13( :وَل َّما َج َ
ان وآ َخرو َن ِإيلَِّيا وآ َخرو َن ِإرِميا أَو و ِ
أََنا ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
احٌد ِم َن
ان؟» َ 14فَقاُلواَ « :ق ْوٌم ُي َ
ْ َ ْ َ
َ ُ
وحَّنا اْل َم ْع َم َد ُ َ ُ

ِ
ِ ِ
ِ
يح
اب ِس ْم َع ُ
س« :أَْن َت ُه َو اْل َمس ُ
ال َل ُه ْمَ « :وأَْن ُت ْم َم ْن َتُقوُلو َن ِإني أََنا؟» َ 16فأ َ
ان ُب ْطُر ُ
َج َ
األَ ْنبَياء»َ 15 .ق َ
ابن َّ ِ
َّللا اْل َح ِي» .متى 16-13 :16
ُْ
وهو عين ما قاله يسوع للشياطين حينما أرادوا تضليل الناس وافهامهم أن يسوع هو ِ
المسيِا:
يرين و ِهي َتصر ُخ وَتُقول« :أَْنت اْلم ِسيح ابن ِ
ِ
ِ ِ
هلل!» َفاْن َت َهَرُه ْم َوَل ْم
َ َ ُ ُْ
(وَكاَن ْت َشَياط ُ
َ
ين أَْيضاً َت ْخُر ُج م ْن َكث ِ َ َ َ ْ ُ َ ُ
ِ
يح ).لوقا  ،41 :4ومن المعلوم أن الشياطين لن تقول إال ا
وه أََّن ُه اْل َمس ُ
َي َد ْع ُه ْم َي َت َكَّل ُمو َن أل ََّن ُه ْم َعَرُف ُ
ُيضلل الناس ،وهو عين ما نسبوه لبطرس فى إنجيل متى.

الرد

في البداية اعتذر عن هذه الشبهة التي يعرف الطفل انها مؤلفة الن المشكك الكاذب اخفى
بتدليس العدد التالي في كل ما استشهد به
فاألمر وصل من المسلمين المشككين الذين عندهم الكذب حالل لنصرة دينهم ان كذبهم في تأليف
الشبهات مفضوح وال يختشوا
االمر باختصار شديد أعلن لنا العهد الجديد كثي ار جدا ان يسوع الناصري هو المسيح .بل يسوع
أكد هذا
بل االعداد التي استشهد بها المشكك هي لوحدها تكفي لتأكيد ان يسوع هو المسيح بل يسوع
نفسه في هذه االعداد أكد انه المسيح

الشاهد األول الذي استشهد به من يقرأه يجد ان المسيح طوب بطرس ألنه اقر وأعلن بوضوح ان
يسوع هو المسيح
انجيل متى 16
مت  13: 16و لما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس سال تالميذه قائال من يقول الناس اني
انا ابن االنسان
المسيح سؤاله لم يكن سؤال بسبط فهو لم يكتفي بان يسال من يقول الناس اني انا ولكن اضاف
لقب من يقول الناس اني انا ابن االنسان ولهذا اهتم متي البشير بنقل كالم المسيح لفظا الن هذا
السؤال يظهر ويؤكد فيه المسيح ناسوته
مت  14: 16فقالوا قوم يوحنا المعمدان و اخرون ايليا و اخرون ارميا او واحد من االنبياء
ردد التالميذ ما يقوله الناس ،فمثالً هيرودس قال أنه يوحنا المعمدان=(مت  .)2:14وهناك من
قالوا أنه إيليا أي أنه السابق للمسيح (مال  )5:4وآخرون تصوروا أنه واحد من األنبياء ألن
موسى تنبأ بأن نبيا مثله سيأتى لهم (تث.)15:18
مت  15: 16فقال لهم و انتم من تقولون اني انا
هنا يهتم المسيح بان يعلن التالميذ خاصته عن ايمانهم وهو يعرف مسبقا ما سيقوله بطرس
ولكنه يسال ليتيح المجال لبطرس بان ينطق
مت  16: 16فاجاب سمعان بطرس و قال انت هو المسيح ابن هلل الحي

فبطرس اعلن خبرته الشخصيه النابعه عن ايمانه وارشاد الروح القدس له وهو قال له
انت هو المسيح  ,وتعبير المسيح هو اعالن الهوت المسيح بوضوح وهو المنتظر لليهود
كمخلص وهذا ما قدمته في ملف
المسيا في الفكر اليهودي
فبطرس يضيف الي توضيح المسيح لناسوته بانه يعلن الهوته ايضا
وايضا يكمل ابن هلل الحي وهو ايضا تعبير معروف من المزمور الثاني
الشعوب ِفي اْلب ِ
ِ
ِ
اط ِل؟
َ
ُم ُمَ ،وَت َف َّكَر ُّ ُ ُ
 1ل َما َذا ْارَتجَّت األ َ
الر ِب وعَلى م ِس ِ ِ ِ ِ
ِ
ين:
آمَر ُّ
ام ُمُل ُ
يحهَ ،قائل َ
الرَؤ َس ُ
َ 2ق َ
اء َم ًعا َعَلى َّ َ َ َ
وك األَْرضَ ،وَت َ
ط ُه َما».
ود ُه َماَ ،وْلَن ْطَر ْح َعَّنا ُرُب َ
« 3لَِن ْق َ
ط ْع ُقُي َ
السماو ِ
 4اَ َّ ِ ِ
ِئ ِب ِه ْم.
ات َي ْض َح ُكَّ .
الر ُّب َي ْس َت ْهز ُ
لساك ُن في َّ َ َ
ِ 5حيَن ِئ ٍذ َي َت َكَّل ُم َعَلْي ِه ْم ِب َغ َض ِب ِهَ ،وَيْر ُج ُف ُه ْم ِب َغْي ِظ ِه.
َما أََنا َفَق ْد َم َس ْح ُت َملِ ِكي َعَلى ِص ْهَي ْو َن َجَب ِل ُق ْد ِسي».
« 6أ َّ
ِ
ُخ ِبر ِم ْن ِجه ِة َق َض ِ
اء َّ ِ
ال لِي« :أَْن َت ْابِني ،أََنا اْلَي ْوَم َوَل ْد ُت َك.
َ
ِ 7إني أ ْ ُ
الربَ :ق َ
يرثا لك ،وأَق ِ
اصي األَْر ِ
ض ُمْل ًكا َل َك.
 8اسأَلِني فأُع ِطيك األُمم ِم ا
ْ ْ َ ْ َ َ ََ َ ً َ َ َ َ َ
يب ِم ْن ح ِديدٍِ .م ْثل ِإَن ِ
اف ُت َك ِسُرُه ْم».
اء َخ َّز ٍ
ُ 9ت َح ِط ُم ُه ْم ِبَق ِض ٍ
َ
َ
وك َت َعَّقُلواَ .تأََّدُبوا َيا ُق َضا َة األَْر ِ
ض.
اآلن َيا أَُّي َها اْل ُمُل ُ
َ 10ف َ
اه ِت ُفوا ِبَر ْع َدةٍ.
الر َّب ِب َخ ْو ٍ
اعُبُدوا َّ
فَ ،و ْ
ْ 11

ِِ
يدوا ِم َن َّ
الط ِر ِ
ين
وبى لِ َج ِم ِ
يق .أل ََّن ُه َع ْن َقلِيل َي َّت ِقُد َغ َضُب ُهُ .
االب َن لَِئالَّ َي ْغ َض َب َف َت ِب ُ
يع اْل ُم َّتكل َ
َ 12ق ِبُلوا ْ
طَ
َعَلْي ِه.
فاعتراف بطرس هو اعتراف بالهوت المسيح حتي قبل ان يحل الروح القدس علي الالتميذ ولهذا
كان بطرس يستحق التطويب
ومتي البشير ألهمية هذا النقاش لليهود نقله نصا الن انجيله كان موجه لليهود اعالنا عن ان
يسوع هو المسيح
إنجيل يوحنا 31 :20
َما ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ن
آمْن ُت ْم َحَيا ٌة
هذ ِه َفَق ْد ُك ِتَب ْت لِ ُت ْؤ ِمُنوا أ َّ
َوأ َّ
َن َي ُسو َع ُه َو اْل َمس ُ
يح ْاب ُن هللَ ،ول َك ْي َت ُكو َ َل ُك ْم إ َذا َ
اس ِم ِه.
ِب ْ
قول بطرس انت هو المسيح ابن هلل الحي الن هذا اعتراف بالهوته بوضوح وهذا فعله بطرس قبل
حلول الروح القدس ولهذا بطرس يستحق التطويب
مت  17: 16فاجاب يسوع و قال له طوبى لك يا سمعان بن يونا ان لحما و دما لم يعلن لك لكن
ابي الذي في السماوات
وهنا طوب المسيح سمعان بطرس وهذا ما اخفاه المشكك المدلس .الن يسوع طوب بطرس النه
اعلن ان يسوع هو المسيح ابن هلل الحي وهذا اعالن ان بطرس يؤمن بالهوت المسيح بوضوح
وان يسوع هو المسيح المنتظر.

ولكن التطويب ال يعني العصمة فسليمان قيل له طوبي ولكنه اخطأ بشده ة وسفر المزامير يقول
طوبي للذي غفرت خطيته وليس النسان ال يخطي
سفر المزامير 32
وبى لَِّل ِذي ُغ ِفَر ِإ ْث ُم ُه َو ُس ِتَر ْت َخ ِطَّي ُت ُه.
ُ 1
طَ
الر ُّب َخ ِطَّيةً ،والَ ِفي ر ِ
وح ِه ِغ ٌّ
ش.
وبى لَِر ُجل الَ َي ْح ِس ُب َل ُه َّ
ُ 2
طَ
ُ
َ
الن الفكر المسيحي يؤكد انه ال يوجد انسان واحد بال خطية
سفر المزامير 3 :14
اْل ُك ُّل َق ْد َاز ُغوا معاَ ،فسُدوا َ.ليس م ْن يعمل صالَحاَ ،ليس والَ و ِ
احٌد.
ْ َ َ ََْ ُ َ ً ْ َ َ َ
ًَ َ

رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 12 :3
اْلج ِميع َاز ُغوا وَفسُدوا معاَ .ليس م ْن يعمل صالَحا َليس والَ و ِ
احٌد.
َ ُ
ًَ ْ َ َ ََْ ُ َ ً ْ َ َ َ
َ َ
فلهذا تطويب سمعان ال يعني انه لن يخطئ ولكنه انسان تحت االالم يخطئ ايضا
ويقول له ان لحما ودما لم يعلن لك اي ان بطرس بشهادته هذه واعالنه كان حساسا لسماع
صوت هلل فنطق وشهد ان يسوع هو المسيح ابن هلل الحي هو المسايا المنتظر
فالرب يسوع المسيح يوضح ان إيماننا بالمسيا الملك ،ابن هلل المتأنس ،ليس فكرة فلسفية
نعشقها ،وال هو وليد إيمان عقالني نتقبله من لحم ودم ،إنما هو إعالن إلهي يشرق به اآلب

بروحه القدوس على شعبه خالل الرسل والتالميذ ،فتسلمته الكنيسة كإعالن إلهي رسولي ،كوديعة
َت ِ
كتسليم بشري إنما هو تسليم إلهي ،يشرق به هلل في قلوب
جيل ،ليس
جيل إلى ٍ
قدمه من ٍ
ٍ
المؤمنين خاللها .إنه عمل إلهي في داخل القلب قادر أن يربط النفس بملكها ،فنعيش الحياة
الملكوتية السماوية .وما تم لبطرس الرسول يتحقق مع كل عضو في كنيسة المسيح المقدسة وان
كان بطرق مختلفة ،خالل الكاهن أو كلمة وعظ أو كلمة مكتوبة ،لكن المعلن الخفي هو هلل
نفسه ،الذي يعمل في القلوب إلعالن اإليمان فيها.
مت  18: 16و انا اقول لك ايضا انت بطرس و على هذه الصخرة ابني كنيستي و ابواب الجحيم
لن تقوى عليها
المسيح قال له انت بطرس ( بيتروس ) وليس انت الصخره ( بيت ار ) والمعني الذي قصده المسيح
ان معني اسم بطرس هو مستمد من كلمة الصخرة ( بت ار ) ويقول المسيح لبطرس قوي االيمان
في هذه اللحظه ان ايمانه المستمد من المسيح مثل صخرة قوية وااليمان القوي هو الذي تقوم
عليه الكنيسة وهو االيمان القوي بان يسوع هو المسيح ابن هلل الحي المتجسد المخلص
فالمسيح هو الصخرة القوية الذي يستمد منه بطرس ايمانه مثل اسم الصخره التي يستمد منها
بطرس اسمه.
سفر المزامير 16 :81
ُش ِب ُع َك َع َسالً».
ط ِةَ ،و ِم َن َّ
ان أَ ْط َع َم ُه ِم ْن َش ْح ِم اْل ِحْن َ
الص ْخَرِة ُكْن ُت أ ْ
َوَك َ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 4 :10
ِ
وحًّيا ،أل ََّنهم َكاُنوا ي ْشربو َن ِم ْن ص ْخرٍة ر ِ
احًدا ر ِ
ِ
وحَّي ٍة َتا ِب َع ِت ِه ْم،
َ َُ
َ َ ُ
يع ُه ْم َش ِرُبوا َشَرًابا َو ُ
َو َجم َ
ُْ
ِ
ِ
يح.
َو َّ
الص ْخَرُة َكاَنت اْل َمس َ

بالتجسد اإللهي تقدم ابن هلل الحي كحجر زاوية يسند البناء كله فال تقدر الزوابع أن تحطمه وال
احدا منه ومن يؤمن به يتركز ايمانه علي صخرة المسيح القوية.
العواصف أن تهز ًا
حجر و ً
معنى الكالم أن الكنيسة ستؤسس على هذا اإليمان الذي نطق به بطرس ،أن المسيح هو إبن هلل
الحى .وبإتحادنا به خالل المعمودية نصير أوالد هلل ،وندخل إلى العضوية في الملكوت الروحى
الجديد
ويكمل ابواب الجحيم اي مملكة الشيطان لن تقوي عليها اي ال تصمد امام قوة صخرة االيمان
ويقولها بالمؤنث النه ال يتكلم عن بطرس ولكن علي االيمان فالمعني ليس ان ابواب الجحيم لن
تقوي علي بطرس ولكن علي االيمان بان يسوع هو المسيح ابن هلل الحي
مت  19: 16و اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على االرض يكون مربوطا في
السماوات و كل ما تحله على االرض يكون محلوال في السماوات
وهنا السلطان الكهنوتي وليس لبطرس فقط بل لكل تالميذه وتالميذهم من بعدهم والتسليم الرسولي
وما يثبت كالمي هو متي البشير نفسه
إنجيل متى 18 :18

السم ِ
ض ي ُكو ُن مربو ً ِ
اءَ ،وُك ُّل َما َت ُحُّلوَن ُه َعَلى
اَْل َح َّ
ول َل ُك ْمُ :ك ُّل َما َتْربِ ُ
َْ ُ
طوَن ُه َعَلى األَْر ِ َ
ق أَ ُق ُ
طا في َّ َ
السم ِ
ِ
ِ
ن
اء.
األَْرض َي ُكو ُ َم ْحُلوالً في َّ َ

انجيل يوحنا 20
 22 :20و لما قال هذا نفخ و قال لهم اقبلوا الروح القدس
 23 :20من غفرتم خطاياه تغفر له و من امسكتم خطاياه امسكت
وعالمة المفتاح هي عالمه قديمه عند اليهود واليونان والمصريين القدماء ايضا فاليهود كان من
ينبغ في دراسة الكتب في فترة التلمذه وبعد تدريب كافي يعطوه مفتاح خزانة الكتب وهذا يعني انه
يحق له ان يبدأ في تعليم االخرين بعد ان يكون امضي العديد من السنوات في الدراسه وتاكدوا من
فكره وعلمه
وايضا اليونانيين كانوا يعطوا للكاهن عالمة الكهنوت وهي المفتاح
فالمقصود ان المسيح يعلن ان بطرس فيما بعد سيكون معلم رائع ليجذب الكثيرين الي االيمان
بالمسيح
وكما شرحت سابقا في ملف
معني تعبير ملكوت السموات وملكوت هلل

وهي تعني ملكوت ربنا يسوع المسيح او مملكة المسيح التي تبدأ علي االرض وتستمر وتمتد الي
االبديه في السموات
فالمسيح يعلن ان بطرس سيكون معلم باسم المسيح ويجذب الكثيرين الي ملكوت المسيح اي
االيمان بالمسيح وهذا حدث فعال فبطرس اجتذب الكثيرين الي االيمان بالمسيح وهو او من بدا
بالوعظات القوية
سفر أعمال الرسل 2
ِ ِ
ِ
يح لِ ُغ ْفَر ِ
ط َايا،
اس ِم َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
ان اْل َخ َ
س ُ « :ت ُ
ال َل ُه ْم ُب ْطُر ُ
وبوا َوْلَي ْع َتم ْد ُك ُّل َواح ٍد مْن ُك ْم َعَلى ْ
َ 38فَق َ
وح اْلُقُد ِ
س.
الر ِ
َف َت ْقَبُلوا َع ِطَّي َة ُّ
ِ
ِ
لهَنا».
 39أل َّ
وه َّ
َن اْل َم ْو ِع َد ُه َو َل ُك ْم َوأل َْوالَد ُك ْم َولِ ُك ِل َّالذ َ
الر ُّب ِإ ُ
ين َعَلى ُب ْعدٍُ ،ك ِل َم ْن َي ْد ُع ُ
ِ
 40و ِبأَ ْقوال أ َ ِ
ِ
اخُلصوا ِم ْن ه َذا اْل ِج ِ
يل اْل ُمْل َتوِي».
َ َ
ُخَر َكث َيرٍة َكا َن َي ْش َهُد َل ُه ْم َوَيعظُ ُه ْم َقائالًُ ْ « :
َ 41فَق ِبُلوا َكالَمه ِب َفرح ،واع َتمُدوا ،واْن َض َّم ِفي ذلِك اْليومِ َنحو َثالَ َث ِة آالَ ِ
س.
ف َن ْف ٍ
َ َْ ْ ُ
َ
َُ ٍَ َ ْ َ

اذا كالم المسيح تحقق وبالدليل عن بطرس وسلطانه الكهنوتي ايضا تم هو وبقية التالميذ
سفر أعمال الرسل 15 :5
َح َّتى ِإَّن ُه ْم َكاُنوا َي ْح ِمُلو َن اْلمْر َضى َخ ِار ًجا ِفي َّ
ش َوأ َِسَّرٍةَ ،ح َّتى ِإ َذا
الش َو ِار ِع َوَي َض ُعوَن ُه ْم َعَلى ُفُر ٍ
َ
ِ
َح ٍد ِمْن ُه ْم.
س ُي َخيِ ُم َوَل ْو ظُّل ُه َعَلى أ َ
اء ُب ْطُر ُ
َج َ

ثم الوصيه بالكتمان حتي تتميم الخالص
مت  20: 16حينئذ اوصى تالميذه ان ال يقولوا الحد انه يسوع المسيح
مت  21: 16من ذلك الوقت ابتدا يسوع يظهر لتالميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم و يتالم
كثي ار من الشيوخ و رؤساء الكهنة و الكتبة و يقتل و في اليوم الثالث يقوم
وهذا شرحته سابقا في
لماذا صرح يسوع الي السامريه بانه المسيح رغم انه كان يسعى لكي يخفي ذلك ؟
فالمسيح رغم انه في مواقف اعلن الهوته وانه المسيا المنتظر
الشخاص ولم ينكر ذلك وال مره واحده ولكن كان يرفض نشر ذلك علي العامه من اليهود لكي
اليعطلوا خطة الخالص
وفي البداية يجب ان نفهم لماذا كان يرفض المسيح ان يصرح بادلة
السبب هو خطة الخالص كما قرانا في الشاهد السابق في انجيل متى  16وايضا
انجيل مرقس 8
 30 :8فانتهرهم كي ال يقولوا الحد عنه
 31 :8و ابتدا يعلمهم ان ابن االنسان ينبغي ان يتالم كثي ار و يرفض من الشيوخ و رؤساء
الكهنة و الكتبة و يقتل و بعد ثالثة ايام يقوم

انجيل لوقا 9
 21 :9فانتهرهم و اوصى ان ال يقولوا ذلك الحد
 22 :9قائال انه ينبغي ان ابن االنسان يتالم كثي ار و يرفض من الشيوخ و رؤساء الكهنة و
الكتبة و يقتل و في اليوم الثالث يقوم
 23 :9و قال للجميع ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه كل يوم و يتبعني
 24 :9فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي فهذا يخلصها
 25 :9النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله و اهلك نفسه او خسرها
 26 :9الن من استحى بي و بكالمي فبهذا يستحي ابن االنسان متى جاء بمجده و مجد االب و
المالئكة القديسين
االنجيل وضح موقف المسيح من البشاره قبل الصلب وبعده النه كان يحاول ان يخفي نفسه وال
يريد ان يعلن انه الرب يسوع المسيح اال في اضيق حدود علي مستوي تالميذه ورسله والمقربين
حتي يتمم خطة الصلب والفداء
فالسبب هو انه ال يريد ان يعلن ذلك فتتعطل خطة الخالص بصليبه الذي يقدم عليه جسده ذبيحه
عن العالم,

والذين سيصلبون المسيح هو الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة واليهود اتباعهم بالطبع ,فهؤالء هم
الذين كان يطلب المسيح ان اليعلنوا لهم انه هو المسيح
انجيل متي 8
 3 :8فمد يسوع يده و لمسه قائال اريد فاطهر و للوقت طهر برصه
 4 :8فقال له يسوع انظر ان ال تقول الحد بل اذهب ار نفسك للكاهن و قدم القربان الذي امر به
موسى شهادة لهم
مع مالحظة اني شرحت سابقا في ملف المسيا في الفكر اليهودي ان لقب المسيح هو اعالن
الهوته وهو يريد ان يخفي الهوته قبل الصلب فلهذا كان يوصيهم ان ال يعلنوا انه هو المسيح
انجيل مرقس 7
 36 :7فاوصاهم ان ال يقولوا الحد و لكن على قدر ما اوصاهم كانوا ينادون اكثر كثي ار

إنجيل لوقا 41 :4
يرين و ِهي َتصر ُخ وَتُقول« :أَْنت اْلم ِسيح ابن ِ
ِ
ِ ِ
هلل »!
َ َ ُ ُْ
َوَكاَن ْت َشَياط ُ
ين أَْي ًضا َت ْخُر ُج م ْن َكث ِ َ َ َ ْ ُ َ ُ
ِ
يح.
وه أََّن ُه اْل َمس ُ
َفاْن َت َهَرُه ْم َوَل ْم َي َد ْع ُه ْم َي َت َكَّل ُمو َن ،أل ََّن ُه ْم َعَرُف ُ

انجيل لوقا 5
 14 :5فاوصاه ان ال يقول الحد بل امض و ار نفسك للكاهن و قدم عن تطهيرك كما امر موسى
شهادة لهم

انجيل لوقا 8
 55 :8فرجعت روحها و قامت في الحال فامر ان تعطى لتاكل
 56 :8فبهت والداها فاوصاهما ان ال يقوال الحد عما كان

وعدد هام يشرح االمر باكثر تفصيل
انجيل متي 17
 9 :17و فيما هم نازلون من الجبل اوصاهم يسوع قائال ال تعلموا احدا بما رايتم حتى يقوم ابن
االنسان من االموات
ويكرر مره اخري
انجيل مرقس 9

 9 :9و فيما هم نازلون من الجبل اوصاهم ان ال يحدثوا احد بما ابصروا اال متى قام ابن االنسان
من االموات
اذا االخفاء ليس الي االبد ولكن فقط الي وقت الصلب والموت والقيامة وبعد االقيامه يكون
االعالن فالعالمه التي يبدوا بعدها التبشير واالعالن هو قيامة ابن االنسان من االموات
والمسيح نفسه ايضا قبل صلبه حدد ان هناك وقت مناسب لالعالن فيما بعد اي بعد صلبه بترتيب
االحداث
انجيل متي 10
ابَ ،ف ُكوُنوا ح َكماء َكاْلحَّي ِ
اء َكاْل َح َمامِ.
ات َوُب َس َ
َ « 16ها أََنا أُْرِسُل ُك ْم َك َغَن ٍم ِفي َو ْس ِط ِذَئ ٍ
ُ َ َ َ
طَ
اس ،أل ََّنهم سيسلِموَن ُكم ِإَلى مجالِس ،وِفي مج ِ
ِ
الن ِ
اح َذُروا ِم َن َّ
ام ِع ِه ْم َي ْجلُِدوَن ُك ْم.
َ 17ولك ِن ْ
ََ َ َ ََ
ُْ َُْ ُ ْ
وك ِم ْن أ ِ
ِ
ن
ُممِ.
ام ُوالَ ٍة َو ُمُل ٍ
ْ
َم َ
َجلي َش َه َاد ًة َل ُه ْم َولأل َ
َ 18وُت َسا ُقو َ أ َ
اع ِة ما َت َت َكَّلمو َن
ف أ َْو ِب َما َت َت َكَّل ُمو َن ،أل ََّن ُك ْم ُت ْع َ
ط ْو َن ِفي ِتْل َك َّ
َسَل ُم ُ
وك ْم َفالَ َت ْه َت ُّموا َكْي َ
َ 19ف َم َتى أ ْ
ُ
الس َ َ
ِب ِه،
ِِ
يك ْم.
يك ُم َّال ِذي َي َت َكَّل ُم ِف ُ
وح أَِب ُ
 20أل ْ
َن َل ْس ُت ْم أَْن ُت ُم اْل ُم َت َكلم َ
ين َب ْل ُر ُ
ِ
َخ ُ ِ
وم األ َْوالَُد َعَلى َوالِ ِدي ِه ْم َوَي ْقُتُلوَن ُه ْم،
َ 21و َسُي ْسلِ ُم األَ ُخ أ َ
اه إَلى اْل َم ْوتَ ،واألَ ُب َوَل َد ُهَ ،وَيُق ُ
ِ َّ ِ
يع ِم ْن أَج ِل ِ
ِ
ص.
ين ِم َن اْل َج ِم ِ
َ 22وَت ُكوُنو َن ُمْب َغض َ
اسميَ .ولك ِن الذي َي ْص ِبُر ِإَلى اْل ُمْن َت َهى َفه َذا َي ْخُل ُ
ْ ْ
ِِ ِ ِ
ول َل ُك ْم :الَ ُت َك ِمُلو َن ُمُد َن
ُخَرىَ .فِإِني اْل َح َّ
َ 23و َم َتى َ
اهُرُبوا ِإَلى األ ْ
طَرُد ُ
وك ْم ِفي هذه اْل َمديَنة َف ْ
ق أَ ُق ُ
ِ ِ
يل َح َّتى َيأ ِْتي ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان.
إ ْسَرائ َ
َ

َ« 24ليس ِ
التْل ِمي ُذ أَ ْف َض َل ِم َن اْل ُم َعلِمَِ ،والَ اْل َعْبُد أَ ْف َض َل ِم ْن َسِي ِد ِه.
َْ
ِِ ِ
ِ
ِ
َّ
ِِ ِ ِ
ولَ ،ف َك ْم
َ 25ي ْك ِفي التْل ِمي َذ أ ْ
َن َي ُكو َن َك ُم َعلمهَ ،واْل َعْب َد َك َسيده .إ ْن َكاُنوا َق ْد َلقُبوا َر َّب اْلَبْيت َب ْعَل َزُب َ
ِباْل َحرِ
َه َل َبْي ِت ِه!
ِي أ ْ
ِ
ف.
وه ْم .أل ْ
وم َل ْن ُي ْس َت ْعَل َنَ ،والَ َخف ٌّي َل ْن ُي ْعَر َ
َ 26فالَ َت َخا ُف ُ
َن َلْي َ
س َم ْك ُت ٌ
ُّ ِ
ِ
ِ
وه ِفي ُّ
الن ِ
وح،
ط ِ
الس ُ
ورَ ،و َّال ِذي َت ْس َم ُعوَن ُه ِفي األُ ُذ ِن َن ُادوا ِب ِه َعَلى ُّ
 27اََّلذي أَ ُقوُل ُه َل ُك ْم في الظْل َمة ُقوُل ُ
اذا قبل الصلب هو وقت اخفاء والكالم في الظلمه واالذن اما بعد القيامه هو وقت االعالن
وتكرر ذلك في
إنجيل لوقا 3 :12
لِذلِ َك ُك ُّل ما ُقْل ُتموه ِفي ُّ
الظْلم ِة ُي ْسم ُع ِفي ُّ
الن ِ
ورَ ،و َما َكَّل ْم ُت ْم ِب ِه األُ ْذ َن ِفي اْل َم َخ ِاد ِع ُيَن َادى ِب ِه
ُ ُ
َ
َ
َ
طو ِح.
الس ُ
َعَلى ُّ

وشرح معلمنا بولس الرسول سبب اخفاؤه لالهوته لكي يتمم الصلب والفداء حينما قال
رسالة بولس الرسول االولي الي أهل كورونثس 2
ظم ِ
َّ 8ال ِتي َلم يعَلمها أ ِ
اء ه َذا َّ
َن َل ْو َعَرُفوا َل َما َصَلُبوا َر َّب اْل َم ْج ِد
الد ْه ِر ،أل ْ
ْ َْ ْ َ َ
َحٌد م ْن ُع َ َ
فاالخفاء كان قبل القيامه حتي يتم الفداء وبعد القيامة اعالن للخليقة كلها
واالخفاء عن اليهود المتعصبين ورؤسائهم

ولكن المسيح اعلن الفراد محدودين بطرق مختلفه السباب محددة فهو قبل ميالده ارسل مالكه
الي زكريا
انجيل لوقا 1
الر ِب َو ِاق ًفا َع ْن َي ِم ِ
ين َم ْذَب ِح اْلَب ُخ ِ
ور.
ظ َهَر َل ُه َمالَ ُك َّ
َ 11ف َ
ِ
ف.
اض َ
آه َزَك ِرَّيا ْ
طَر َب َو َوَق َع َعَلْيه َخ ْو ٌ
َ 12فَل َّما َر ُ
َ 13فَقال َله اْلمالَ ك« :الَ َت َخف يا َزَك ِرَّيا ،أل َّ ِ
ِ
ِ
ات َسَتلُِد َل َك ْابًنا
يص َاب ُ
َ ُ َ ُ
ْ َ
امَأرَُت َك أَل َ
َن طْلَب َت َك َق ْد ُسم َع ْتَ ،و ْ
ِ ِ
وحَّنا.
َوُت َسميه ُي َ
ِ
اجَ ،وَك ِث ُيرو َن َسَي ْفَر ُحو َن ِب ِوالََد ِت ِه،
َ 14وَي ُكو ُن َل َك َفَر ٌح َو ْابت َه ٌ
ِ
ِِ ِ
 15أل ََّن ُه َي ُكو ُن َع ِظيما أَمام َّ ِ
وح
الر ِ
ئ ِم َن ُّ
الربَ ،و َخ ْمًار َو ُم ْسكًار الَ َي ْشَر ُبَ ،و ِم ْن َب ْط ِن أُمه َي ْمَتل ُ
ً ََ
اْلُقُد ِ
س.
ير ِ ِ ِ ِ
ِ
الر ِب ِإل ِه ِه ْم.
يل ِإَلى َّ
َ 16وَيُرُّد َكث ِ َ
ين م ْن َبني إ ْسَرائ َ
اء ِإَلى األَبَن ِ
وح ِإيلَِّيا وُق َّوِت ِه ،لِيرَّد ُقُلوب اآلب ِ
اءَ ،واْل ُع َصا َة ِإَلى ِف ْك ِر األَْبَر ِار ،لِ َكي
ام ُه ِبُر ِ
ْ
َ َ
َُ
َ
َم َ
َ 17وَي َتَقَّد ُم أ َ
ْ
ئ ِل َّلر ِب َش ْعًبا ُم ْس َت ِعدًّا».
ُي َهِي َ
وهذا الن زكريا مسؤل عن يوحنا المعمدان
والقديسه العذراء مريم النها والدته واليصابات والدة يوحنا المعمدان وايضا الرعاه بواسطة مالك
ليكونوا شهود من البسطاء اليهود والمجوس ليكونوا شهود من األمم
وأيضا

إنجيل لوقا 11 :2
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ص
َّ
.الر ُّب اْل َمس ُ
يح ُه َو أََّن ُه ُولِ َد َل ُك ُم اْلَي ْوَم في َمديَنة َد ُاوَد ُم َخل ٌ

وبالطبع الرب اخبر يوحنا المعمدان ببشاره من روحه القدوس
إنجيل يوحنا 33 :1
ِ
لك َّن َّال ِذي أَرسَلِني أل ِ
َك ْن أَع ِرُفهِ ،
ال لِيَّ :ال ِذي َتَرى ُّ
وح َن ِازالً
ُعم َد ِباْل َماءَ ،ذ َ
َوأََنا َل ْم أ ُ ْ ُ
الر َ
َ
َْ
اك َق َ
وح اْلُقُد ِ
س.
الر ِ
َو ُم ْس َت ِقًّار َعَلْي ِهَ ،فه َذا ُه َو َّال ِذي ُي َع ِمُد ِب ُّ
الن يوحنا هو الذي يعد الطريق امامه
وايضا تالميذه في بداية دعوته لهم
إنجيل يوحنا 41 :1
ِ
ِ
ِ
ِ
يح.
ه َذا َو َج َد أ ََّوالً أ َ
اه ِس ْم َع َ
ال َل ُهَ « :ق ْد َو َج ْدَنا َمسَّيا » َّالذي َت ْفس ُيرُه :اْل َمس ُ
َخ ُ
انَ ،فَق َ
بخاصه ان تالميذه هم الذين سيحملون البشاره الي العالم
وال اقصد بتالميذه االثني عشر فقط ولكن بالطبع االثني عشر والسبعين رسول و المائة والعشرين
والخمس مائة وغيرهم كثيرين
وايضا هو لم يخفي عن من صنع معهم معجزات ولكن طلبهم ان يخفوا كما ذكرت في االعداد
سابقة التي قدمتها

بل حتي الجموع اشار اليهم بطريقه ضمنية واهم هذه الطرق معجزاته
انجيل يوحنا 6
 11 :6و اخذ يسوع االرغفة و شكر و وزع على التالميذ و التالميذ اعطوا المتكئين و كذلك من
السمكتين بقدر ما شاءوا
 12 :6فلما شبعوا قال لتالميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي ال يضيع شيء
 13 :6فجمعوا و مال وا اثنتي عشرة قفة من الكسر من خمسة ارغفة الشعير التي فضلت عن
االكلين
 14 :6فلما راى الناس االية التي صنعها يسوع قالوا ان هذا هو بالحقيقة النبي االتي الى العالم
 15 :6و اما يسوع فاذ علم انهم مزمعون ان ياتوا و يختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف ايضا الى
الجبل وحده

إنجيل يوحنا 69 :6
وَنحن َق ْد آمَّنا وعرْفَنا أََّنك أَْنت اْلم ِسيح ابن ِ
هلل اْل َح ِي».
َ َ َ ُ ُْ
َ ُْ
َ َ ََ
ومريم اخت اليعازر
إنجيل يوحنا 27 :11

َقاَل ْت َلهَ« :نعم يا سِيد .أََنا َق ْد آمْنت أََّنك أَْنت اْلم ِسيح ابن ِ
هللِ ،
اآلتي ِإَلى اْل َعاَل ِم».
َْ َ َ ُ
ُ
َ ُ َ َ َ ُ ُْ

واين تقع السامرية بين هؤالء ؟
انجيل يوحنا 4
 25 :4قالت له المراة انا اعلم ان مسيا الذي يقال له المسيح ياتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل
شيء
 26 :4قال لها يسوع انا الذي اكلمك هو
توقع المرأة لهذه الحقيقة هو الذي دفع المسيح إلعالنها أنا هو الذي أكلمك و(أنا هو) هم اسم
يهوه الشخصي .هذا قمة إستعالن المسيح لنفسه أنه يهوه .ويهوه هو الذي يصنع كل شيء
جديداً .والمسيح أعلن نفسه بوضوح لهذه المرأة لبساطتها ولم يعلن نفسه بوضوح لليهود لخبثهم.
وهو أعلن نفسه لها ألنها سألته" .أطلبوا تجدوا"
المسيح لن يكذب في اجابته فهي سالته مباشرة ولهذا جاوبها بالصدق وهذا حدث ايضا عندما
ساله اليهود مباشره
انجيل يوحنا 10
 24 :10فاحتاط به اليهود و قالوا له الى متى تعلق انفسنا ان كنت انت المسيح فقل لنا جه ار

 25 :10اجابهم يسوع اني قلت لكم و لستم تؤمنون االعمال التي انا اعملها باسم ابي هي تشهد
لي
 26 :10و لكنكم لستم تؤمنون النكم لستم من خرافي كما قلت لكم

وعندما ساله رئيس الكهنة
انجيل متي 26
ِ
ِ
ِ
ول َلَناَ :ه ْل
َ 63وأ َّ
َس َت ْحلِ ُف َك ِباهلل اْل َح ِي أ ْ
َما َي ُسو ُع َف َك َ
ان َساك ًتاَ .فأ َ
اب َرِئ ُ
ال َل ُه« :أ ْ
َج َ
َن َتُق َ
يس اْل َك َهَنة َوَق َ
أَْنت اْلم ِسيح ابن ِ
هلل؟»
َ َ ُ ُْ
ِ
اآلن ُتْب ِصُرو َن ْاب َن ِ
ان َجالِ ًسا َع ْن َي ِم ِ
اإل ْن َس ِ
ين
ول َل ُك ْم :م َن َ
ال َل ُه َي ُسو ُع« :أَْن َت ُقْل َت! َوأَْي ًضا أَ ُق ُ
َ 64ق َ
ِ ِ
السم ِ
اء».
اْلُق َّوةَ ،وآتًيا َعَلى َس َحاب َّ َ
ِ
ِ ِ ِ
ود؟ َها َق ْد َس ِم ْع ُت ْم
اج ُتَنا َب ْعُد ِإَلى ُش ُه ٍ
َ 65ف َم َّز َ
يس اْل َك َهَنة ِحيَنئ ٍذ ثَي َاب ُه َقائالًَ « :ق ْد َجَّد َ
ف! َما َح َ
ق َرِئ ُ
َت ْج ِدي َف ُه!

انجيل مرقس 14
ِ
ِ
ِ
يح ْاب ُن
 61أ َّ
َما ُه َو َف َك َ
ال َل ُه« :أَأَْن َت اْل َمس ُ
ان َساك ًتا َوَل ْم ُي ِج ْب ِب َش ْي ٍءَ .ف َسأََل ُه َرِئ ُ
يس اْل َك َهَنة أَْي ًضا َوَق َ
اْل ُمَب َارِك؟»

ين اْلُق َّوِة ،و ِ
آتًيا ِفي س َح ِ
ف ُتْب ِصُرو َن ْاب َن ِ
ان َجالِ ًسا َع ْن َي ِم ِ
اإل ْن َس ِ
اب
ال َي ُسو ُع« :أََنا ُه َوَ .و َس ْو َ
َ
َ
َ 62فَق َ
السم ِ
اء».
َّ َ
ِ ِ
ود؟
اج ُتَنا َب ْعُد ِإَلى ُش ُه ٍ
َ 63ف َم َّز َ
الَ « :ما َح َ
ق َرِئ ُ
يس اْل َك َهَنة ثَي َاب ُه َوَق َ
َ 64ق ْد س ِمع ُتم َّ ِ
ِ
يع َح َك ُموا َعَلْي ِه أََّن ُه ُم ْس َت ْو ِج ُب اْل َم ْو ِت.
الت َجاد َ
يف! َما َ ْأرُي ُك ْم؟» َفاْل َجم ُ
َ ْ ُ
فيسوع اعلن انه المسيح كثي ار ولكن لم يكن يريد ان يعلن هذا على المال لكي ال يتعطل الفداء
اما انتهار بطرس لم يكن العالنه ان يسوع هو المسيح ولكن الن بطرس تفكر في ان يمنع
المسيح من الصلب
مت  22: 16فاخذه بطرس اليه و ابتدا ينتهره قائال حاشاك يا رب ال يكون لك هذا
مت  23: 16فالتفت و قال لبطرس اذهب عني يا شيطان انت معثرة لي النك ال تهتم بما هلل لكن
بما للناس
وهنا سقط بطرس في بداية ضربه يمينية اراد الكتاب توضيحها لكي نتعظ منها وهي لو مدح خادم
فيجب ان ينتبه بشده لكي ال يسقط في الضربه اليمينية وبالفعل بعد مدح المسيح لبطرس مباشرة
سقط بطرس وسمع لوسوسة الشيطان فبدأ ان ينتهر الرب لكي ال يصلب وهذا تعطيل لخطة
الخالص فبطرس ليس شيطانا ولكنه كرر ما وسوس به الشيطان له فهو ال زال يريد المسيح القوي
وهو ال زال ضعيف النه لم يقبل الروح القدس بعد

اذا ال تناقض بين العددين وال يمنع ان بطرس الذي اعطاه المسيح مفتاح التبشير ان يعنفه
المسيح بشده بسبب انه يكمل بفكره الخطأ وهذا يوضح ان الكل عرضه للخطأ وال يوجد احد
معصوم اال الرب فقط هو الذي ال يفعل خطية
وهذا العدد كتبه متي البشير بارشاد الروح القدس لكي نتعظ كلنا وننتبه فبطرس قوي االيمان اخطأ
فما بالنا نحن ضعفاء االيمان
ويشرح المسيح اكثر بتعبير انت معثرة لي اي ان من يقاوم الصلب او من يرفض االيمان بان
الرب يسوع المسيح صلب هو معثرة وهو من الشيطان او يتبع فكر الشيطان بدون ان يدري وال
يوجد من يهتم بتعطيل الفداء سوى الشيطان ،والشيطان هو الذي يوسوس في داخلنا برفض
الصليب.
مع مالحظة ان كل هذا قبل حلول الروح القدس علي التالميذ وخطا قول بطرس المؤقت لم يؤثر
علي ايمانه فهو تعلم الدرس من الرب وكانت بشارته قوية ومعجزاته كانت قوية بالموهبة التي
تسلمها من الرب

الشاهد الثاني
انجيل لوقا 4
 40: 4و عند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بامراض مختلفة قدموهم اليه
فوضع يديه على كل واحد منهم و شفاهم

 41: 4و كانت شياطين ايضا تخرج من كثيرين و هي تصرخ و تقول انت المسيح ابن هلل
فانتهرهم و لم يدعهم يتكلمون النهم عرفوه انه المسيح
المسيح منع الشياطين ليس ال نهم تكلموا خطأ ولكن النه ال يريد ان يعلن عن الهوته بان يعرف
الكل انه هو المسايا المنتظر
الشياطين تكذب على البشر ولكن الشياطين ال تستطيع ان تكذب على هلل ولهذا الرب يسوع
انتهرهم بعد ان اخرجهم من البشر واظهر سلطانه باخراجهم .بل أيضا بمنعهم
ثانيا الشياطين هنا ليست في موقف مجادلة لتكذب ولكن في موقف قهر ولهذا تصرخ متالمة
والمسيح منعهم لكي ال يعلم الجميع قبل الفداء فكما قلت لقد تصور اليهود أن المسيح أتى
كمخلص من الرومان ،فهموا بعض اآليات كما في المزامير مثل تحطمهم بقضيب من حديد (مز
 +9:2مز  )6:79بطريقة خاطئة ،لذلك حرص السيد أن ال ينتشر خبر أنه المسيا اوالً ،حتى
اليفهم الشعب أنه ٍ
آت ليحارب الرومان ،لذلك كان يوصى تالميذه أن ال يقولوا إنه المسيا ،وأيضاً
المرضى وكل الذين أخرج منهم شياطين أمرهم أن ال يقولوا ألحد ،وهنا ينتهر الشياطين حتى ال
تقول وتتكلم وتكشف هذه الحقيقة أمام الجموع ألن الجموع كان لها فهم سياسى وعسكرى لوظيفة
المسيح .ولكن حينما أعلن بطرس أن المسيح هو ابن هلل تهلل المسيح وطوب بطرس ،ولكنه
وجه تالميذه للفهم الصحيح والحقيقى للخالص وأن هذا سيتم بموته وصلبه وقيامته وليس بثورة
سياسية أو عمل عسكرى (مت  .)23-15:16فالمسيح يود أن يعرف الناس حقيقته ولكن لمن

له القدرة على فهم حقيقة الخالص .وفي أواخر أيام المسيح على األرض قبل الصلب إبتدأ يعلن
صراحة عن كونه ابن هلل (مت  )64-63:26وكما قدمت سابقا
فاعتقد الرد واضح

والمجد هلل دائما

