
ـالةالر٦٦ س 
 

اذا يقوُل النّاسماذا يقوُل النّاس؟؟م  
 

(Arabic - Who do the people say?) 
 

ىاِئأحب :ديثنَحا اليوم موضوعه :مالنّ النّاذا يقوُلاذا يقوُلم اس؟؟اس  
 

 نجيل متى األإوِمنصحاِداح السشَس عرنقر أ العدثَ الثاِلدشَ ع١:ر 
 

""ولمولما جا جاءاءي ي سسوعوعإلى نو اِحاِح إلى نوى قيى قيصصريرية فيلبة فيلبس سأَلأَلس ستالميذه الًالً قاِئ قاِئ تالميذه : :ممنالنّ النّ يقوُل يقوُلن اسى أنَى أنَ إنِّ إنِّاسا ابا ابناإل اإلن نس٢.""ان؟ان؟نس 
 

 حينسأل السي دالم سيحتالميذه  :إنّى أنَا اب يقوُل النّاس نانماإلنس ؟ن.كان ي علمم بقاًساذا يقول مالنّه اس 
نْعتيو !.هضحِم ذلك ام ذكره بإنجيلِه يوحناالبشير األص إ: بقولِه الثانى حاحكثيرين آمنوا باس ِهِمنا كان  لم

فى عيِدشليمبأور ح الفصا اآليات التى صإذ رأو نع.لكن ي سوعلم ِهم على نفِس يأتمنه.ألنّه كان عرفُ يالج ميع 
وألنّهلم يكن حتاجاً مأن ي شهأد حدعن ان ألنّ اإلنسهعلم ا ك مانان فى اإلنس .وقدءُلا نتس :امكان قص دالر ببذلك  

ان؟ :ؤالالساإلنس إنّى أنَا ابن يقوُل النّاس نو .مالذى ترددذكر فى األناجيل الثالثة متى ومرقس ولوقاه  وهو يعلم 
مبقاًسم النّاذا يقوله اسعنه .! الهدفُكان ى إليِهرِم الذى يالسي دسيح ِم المنِهؤاِل سذ ها هو إتاحة لتالميذِهة الفرص 

ليقدموا الشهادة الحقيقية الصحيحِه شخِصة عنبارك الم..شه ادة مة على إعالن ِمبنياآلِبن الس ماوى. 
 

 لميكن ِم الغرض نذلك ؤال  السالتركيزعلى أهمي ال البشر بْلة أقوعلى أهمي ة النور الذى وإلى َلص 
عة بوع إلى األناجيل األرجبالرو.. ةرفة الحقيقيع المالجميعرفه عحيد لي االبن الواوى عنمبإعالن اآلب السميذ التال

ندركأنّه  لمتكن تلك هىة المر الو حيدة التى فيها يعلناآلب الس ماوىا عن ف .. للتالميِذ اِهللانبالتالميذ لقد فتح 
ور اإلهم لنقلوبان لذيما أعلناآلب الس ماوىله م منهو ي وعسهذا اإل ثم أعقب عالنآخر  إعالن بل التجلى على ج
ا مو ."عواعوا اسم اسم له لهتُتُرررر الذى به س الذى به سهذا هو ابنى الحبيبهذا هو ابنى الحبيب":  التى ظللتهم قائالِةر النيِةابح السن ِمتٌم صوهاءجفقد 

وعسي نع اآلب لنهأع نّالرفَ عليأنّاس هاب ناهللا وح بْلبس لي النّعرفه نّ أاسهابن اهللا الذى ج اء "ليطلبليطلبوي وي خلصخلصم ا ا  م
قدقده ه لكلك".إن إرس الية المسيح كاندفُ الها الصل منهبالصلب ف.بأكِمَل  قدا وبمعلىالصليب تم جداآلب الس م٣.اوى 
 

 وبالكتاب المس أمثلة عديدة لهذا النوع ِمقداألسئلِةن ..فعندم قط ا سآدمفى الم جنّ  فىِةعصيدن واختبأ ة ع
مامرأتِهع اء ِم حوناإللِهِه وج فى و سط شجنّر الجة ناداهالر قائالب  :"أين؟؟ أنتَ أنتَأين!!".اُهللا كان ي علمأين هو  ..ولكن 

 هْل:  آدم قائالب الرثم سأَل.. ِهشكلِتمل ليس حالاهللا ِه ِمن وجاء  إلى أن االختبمآد  توجيه نظربالر  قصدكان
 توجيه ؤال الس ذلكن ِمد قصب الر ولكن!. أنّه أكَليعلم  اُهللا كان.؟ منها ال تأكَل أن التى أوصيتكِة الشجرن ِمأكلتَ

إلىمنظر آد كس أن ر الوصفى قفص االتهام بين  هو الذىةي هعضميرال يِتتبك وضوأنّ ..ور بالذنِب والشعهليس  
 .ة الجنّنا ِمهمدطرا ة األولى تلتههو الخطو ضميرال  عقابكان .والتمتع بالشركِة معه ر اهللاحضد فى مللتواج أهال

 

 وحينقايين على هابيل أخيِه قام لقايين اُهللا قاَل وقتله  :"أينهابيُل هابيُلأين أخوك ؟؟ أخوك!!".اُهللا كان يعلم هابيل أين . 
ولكنكان هذا اهللا بسؤالِه قصد إعالن ِم هو جّلِهِتلكي ل  جاللهة النفستلكالبشري وأنّه ص ألنّهااحب هوِمها أوجد ن 
 قايين  أجابلقد ..راًد هضيعم هابيل ال ي د وأنودج الونا ِمانه أحد حرمقّ حن ِم فليساانى عنه الجؤاُل سحقِه
 بالكذب ِة الجريمن ِمروب واله.. الذنبن ِم اإلنسان للذنب ال يعفيِه انكار إن."!! أنا ألخى؟ أنا ألخى؟ أحارس أحارس..!!ال أعلمال أعلم": قائال
ال يِميِهنج نالحس اب يوماب الحس.وحين ظهر الر بلم ِةوسى فى البريوج هالر بإلى م وسما ما ": ؤالى هذا الس
 فهو .ىوس مستخدمي  أند قصب الر ولكن.!منَاعى غَا رها عصنّ أ!.وسى م بيِدا م يعلم اُهللاكان ٤."؟؟ فى يدك فى يدكهذِههذِه

                                                
١
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع 

   ٧١  - ٦٦: ٦    ،   انجيل يوحنا ٢٢: ٩   ،   انجيل لوقا ٣٠ : ٢٧: ٨رقس     ،    انجيل م٢٠ – ١٣: ١٦ انجيل متى ٢
     ١٧: ١،   رسالة بطرس الرسول الثانية    ٢٢: ٣ ،  انجيل لوقا ١١: ١يل مرقس   ،  انج٥: ١٧&    ١٧: ٣جيل متى  ان٣
 ٥ – ٢: ٤       ،      سفر الخروج ١٦ – ٨: ٤&  ٢٤ – ٩: ٣ سفر التكوين ٤
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أالقادر ني جِمَلع نِهعِف ضوأة قو ن عطى إيةمكاني "للمزدرى وغير المودوج". وأن يأيضاًستخدم ا بيِد موسى  م
ولوكان  ك.١.ةنفاي غَ السؤاُلان يرم راِشب فليب اختساءآدم  وال  هابيَلوال اختفاء ام حِميلهم ِهى بيِدوس بالقصيِدتَي . 

 

 ت لماس النّأقواُل زد عرفتهاب موملربي على وعسأنّه ِم واحد نِءا األنبيار أو  الكبعِمظيم نع اِءظمر شَ الب
وا د ضلوا الطريق وابتعحينهم درة وحيحة الص الوجهَ اِهللاِبع شَ فى توجيِهالمعة المح واِضاٍتمص بالذين تركوا

عن اهللا الحىلقد..ة أخرى واتخذوا ألنفسهم آله  وضعالنّاس الر بي سنزلةوع فى م وحنّيا المعدان ِعمندهفالنّ.م اس 
وقتذاككانوا ي مجدوني نّوحا المعمو .اندمرقسالر وُلس يِهى إنجيِل ِفجلسهير أن ودسالم لك كاني هابي ا نّوح

المعأنّه رجٌل أنّه رجٌلعالماًعالماً"دان م بار بار وقديس وقديس وكان يحفظه وكان يحفظه   وإذ سمِِموإذ سععهفعل كثيراً فعل كثيراًه وس مِِم وسععههبس بس رورورر".ولم بنة اتْا طلب 
هيروديا رأسهحزن جداً الملك  ولكنّهِه بقطع رأِس أمرإرض اءا.ا لهولم ِم سععن الر بي سأنّوع هي جرى معاٍتجز 

وأصبحاس مهم قاَلوراًشه : "هذا هو يوحنا المعمدان الذى أنا قطعتُتُهذا هو يوحنا المعمدان الذى أنا قطعرأس رأس هه..قام إنّه قام ِم ِم إنّه نناألم األم واتاتو!!".أم ا ا عن إيلي
ف اوإرميكالهماِصنَ  تاريخٌماا لهع مسبالكتاِبٌلج الم س واستخداماهللاقد ما لهة بقوم طباس جيالً النّ فى قلوِبوعب عد 

 ٢."عط ِمن أبىعط ِمن أبى إلى إن لم ي إلى إن لم ي أن يأتى أن يأتى أحد أحدال يقدرال يقدر": وعس يب الرقاَل .!مهنْ ِماًدواِح وعس ي أناس النّ يستبعدلم .جيل
 

 والحظ من المأنالر بي وعس يقْللم كلم ة واحدال النّة تعليقاً على أقواس التى استمعإلي ا ِمهلم .ِه تالميِذن 
ا قيَلينِف مكم ا لميؤكد حتىه ِهتالميِذل  يتيحللتعبير  ةَ الفرصم فيه رأيِهعنوم م بفكرِهورا يد. ثموج سؤاه التالى له 

: وعس ي له فقاَل." اهللا الحى اهللا الحى ابن ابنسيحسيح الم الم هو هوتَتَأنْأنْ": س قائالطر بانعم ِساب فأج." تقولون إنّى أنا؟ تقولون إنّى أنا؟ننمموو": هميلإ
"طوبطوبى لكى لكي ا ِسا ِس يمعان بن يوناان بن يونامع..لح إن لح ماًماً إنود ماًماً ودلم لم ي ي ععلنلنلك لك لكن لكن أبى الذى فى الس أبى الذى فى الس ممواتاتو!!".إجاب ة ِس إنمعان بس طر
 على سيح الموعسثنى ي ولذلك أ.ذٍف أو حٍة إلى زيادة ال تحتاجة كافية وافيإنّها إجاب.. وعس ي هونقة م ِد بكّلدحدت
بان بن يونا" : بقولهطرسا ِسمعي ان بن يوناطوبى لكا ِسمعي ات..طوبى لكومأبى الذى فى الس لكن لك لنعي ماً لمماً ودلح ات إنومأبى الذى فى الس لكن لك لنعي ماً لمماً ودلح إن !!" ..لقد أشاد 

الربي سوعِسِة بإجاب معطرس ان بنّ أ تكريماًيكفيِهوهِم تطويباًقّ استح نالر ف بلقدس تْمس  ةعرف مطران بِسمع
ائر النّعن سالااس بم ي قاس فشتان الفرق بين منشيئاً عرفُ يترق يِمن بقيقِة الحوم نعرفُ يالح كاملةهاقيقة نفس  . 

 

 إن تعبير "طوبىىطوبلك لك !!" عنىي "هنيئاً لكهنيئاً لك!!". "كاُهللا علي نسا أحبم أنِْعمكاُهللا علي نسا أحبم أنِْعم!!". ولكنولكنلم لم باذا طوباذا طو   سيحالم وعسي سيحالم وعسي
 .."" له لهاوىاوىمم الس الس اآلِب اآلِبنن ِم ِمالنالنععإإ""  ههر ولكنّر ولكنّشَشَ ب بنن ِم ِمههععمِِمعالن سعالن سإلإل  ديداًديداًترتر   تكن تكن لم لمههابتَابتَ إج إجألنألن  ههطوبطوب  ..؟؟طرسطرس ب بعانعانممسِِس
إنإنم بها ا  م حربهص حرِس ِسص ممععان بس وناَلس وناَلطرطران ب  استحسِم ِماناًاناًاستحس نني ي سسوع المسيحسيحوع المهو أس هو أس اساساإليم اإليم ان المان المسيحىسيحى....وأى إإ   وأىيميمان ليسان ليس  
ممبنيعلى هذا على هذااًاًبني األس األس اس ياس يععددخارج اًاً خارجعن عن اإليم اإليم ان المان المسيحىسيحى....ذلك ِمان استحقّ اإليم ِه أجِلنب طرس أني ى دع

بالصوقد  ..ِةخربنى السيدالم كنيستَسيح عله خراإليمانى ص ِة ذلكوأبواب الج حيم لنتقو ى علياه.. هذا اإليمان 
هوالص ة الخرمعتمِمةَد ناآلب الس ماوى..بنَ اسَل الذى أرهالو حيد إلى العبِهفتدىالم لي ة البشري.   

 

  هو اهللابنإن ىان ب كنيستَهطائفة ِم ت وليسنسيح  بدألقد ائف الطوالم دالسيها بناءب  الخمسين يوموح الر
س الذى حّلالقدالخمسين على التالميذ يوم . والربالكنيسة هو رأس  الذى يضون مخلصالذين يإلي ف .اهليس 

باختيشَار بك رىما جاءبسفر أع ال المرسل وهذا نصه :"وكانوكانالر الر بكّل كّلب يو مم يو  ييضضممإلى الكنيس ةِِة إلى الكنيسالذين ي الذين ي خلصونونخلص".. 
س قد المكتاب إن ال.؟اوىم اآلب السن ِم بناء على إعالنكان .ى الح اِهللا ابن هوسيح الم أنِسمعان بطرس ا قالهمو

دان دان  ال ي ال ي بِه بِهنن يؤِم يؤِمىى الذ الذ..المالم الع الع بِه بِه ليخلّص ليخلّصالم بْلالم بْل الع العالم ليدينالم ليدين الى الع الى العهه اهللا ابنَ اهللا ابنَرسْلرسْليي  ه لمه لمنّنّألأل":  عن يسوع المسيحيقوُل
 ٣.قّعرفة الح فى ماغبين رِة النيىادق صِه إليلنأِت ."حيدحيدالوالو  م ابن اهللام ابن اهللا باس باسننؤِمؤِم ي ي لم لمههنّنّألأل   دين دين قد قدننؤِمؤِم ال ي ال يىىوالذوالذ

 

 أخى أدعوك كى تشتركم اعى فى تلك الةلص :انَأبا الساوىم ..أشكرجيب الذى  كالع كأجِل حب ِمن
 ٍةكم ِحوحبنى ره.. "نكنكاس بل هو ِماس بل هو ِم النّ النّنن ِم ِم ليس ليسههححدد الذى م الذى مككنْنْ بالذى هو ِم بالذى هو ِمسكسك أتم أتمأنأن" لى امتياز هإنّ.. غَمرتنى بِه
أقواِلغى إال إلى كى ال أصكوأرفض م الناِتنافىا يإع ا..ك لغفر ى رى فإننى كثيراًبم تُا تأثربم ا ياس النّقوله. 

َُأرفعص التى إلهى فى اسم يسواثقاً ِم..اروع الب ن استجابتك اي مقبْل: قلتَني نال أخْ م إلى رجخَه اًارج .  
 

 : ذلك فىالة أو غيرها ستجداع تلك الرسمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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     ٨: ٣فيلبى رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى       ،      ٢٨: ١رسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس لة بولس ال رسا١
 ٦٥: ٦نجيل يوحنا إ                                  ،       ٢٠ – ١٤: ٦ انجيل مرقس ٢
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