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ًھل رضع المسيح من السيدة العذراء عندما كان طفال، أم أنه كان يختلف عن بقية 

 األطفال؟

ُنه الوحيد في الدنيا الذي حبل به بدون زرع افي الواقع إن المسيح كان يختلف عن بقية األطفال من منطلق أنه لم يكن مجرد طفل عادي، إذ 

وكان الصبي ينمو ويتقوى  ":شك أنه نشأ كباقي األطفال األصحاء كما يقول اإلنجيلأما بخصوص نشأته، فال . بشري بل من روح هللا

ًبالروح ممتلئا حكمة، وكانت نعمة هللا عليه ).٢:٤٠لوقا  ("ً  

ُوال يذكر الكتاب المقدس شيئا عن ذلك بطريقة مباشرة، ولكن ما يذكره الكتاب أن المسيح كان اإلله المتجسد الذي حبل به من الروح ال قدس، ً

ًكان المسيح إلھا كامال وإنسانا كامال في آن واحد. وولد من العذراء ًً وربما أن المسيح كان . ر كباقي األطفالھشُوكإنسان، فقد حبل به تسعة أ. ً

ًإنسانا كامال، فإن كان يجوع ويعطش ويتألم، يأكل ويشرب، يبكي ويضحك، يفرح مع الفرحين ويتألم مع المتألمين ، البد أنه ًنافكونه إنسا. ً

ً.ضايًرضع من أمه كأي طفل عادي رغم كونه إلھا أ  

ًھناك مرجع واحد في الكتاب المقدس يشير بطريقة غير مباشرة أيضا إلى أن المسيح رضع لبن أمه مريم عندما كان طفال عندما كان . ً

دثة الرضاعة في إنجيل لوقا األصحاح الحادي ًالمسيح يعلم ويعظ ويخرج شياطين وأرواحا نجسة من الناس، يشير الكتاب المقدس إلى حا

أما ھو . وفيما ھو يتكلم بھذا، رفعت امرأة صوتھا من الجمع وقالت، طوبى للبطن الذي حملك، والثديين اللذين رضعتھما": عشر، بقوله

رضع كغيره من األطفال وھذا ًوھذا طبعا يشير إلى أن المسيح . )٢٨-١١:٢٧لوقا " (ال، بل طوبى للذين يسمعون كالم هللا ويحفظونهفق

ما يجب أن يزيد إيماننا به وبقدرته اإللھية، ألنه عاش حياة البشر دون ترفع، وضرب لنا أعظم أمثلة في المحبة والتواضع، ومن فرط 

.ديةبًمحبته للناس قدم نفسه في النھاية ليموت على خشبة الصليب بدال عن الخطاة، لكي يمنحھم الحياة األ  

 

  


