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  ؟)16:18متى " (أنت بطرس، وعلى ھذه الصخرة أبني كنيستي: "ما معنى قول المسيح لبطرس :عنوان الدرس 

 les_bb_19 :كود الدرس 

  الين أون دراسة :       الكاتب

 

إن ھذا السؤال ھام جداً، وقد تطول اإلجابة عليه لما يدور حوله من آراء وتفسيرات مختلفة، وخاصة بالنسبة لقول المسيح 
  .بطرس وللرسل وللكنيسة المسيحية فيما بعد، وأيضاً بالنسبة للسلطان الذي أعطاه المسيح ل"أنت الصخرة: "لبطرس

نالحظ أن ھذه اآليات وردت على لسان المسيح والمعروف أن المسيح قبل أن يذھب إلى أورشليم  20-16:13عندما نقرأ متى 
د عرف من ليحاكم وُيصلب من قبل رؤساء الدين اليھود، أراد أن يسأل تالميذه عن رأي الناس في شخصه ليرى فيما إذا كان بعضھم ق

وأعتقد البعض أنه يوحنا المعمدان، والبعض اآلخر أنه . لم يوجه يسوع سؤاله بطريقة مباشرة، بل سأل تالميذه عما يقول الناس عنه. ھو
مام ألن اليھود كانوا يعتبرون إيليا من أعظم األنبياء، وأنه سيأتي ليعد الطريق أ. النبي إيليا، وآخرون إرميا وآخرون أنه أحد األنبياء
). 4:5مالخي " (ھأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف: "المسيح حسب وعد هللا للنبي مالخي، الذي يقول

وبعد أن الحظ المسيح . والمعروف أنه إلى وقتنا الحاضر ينتظر اليھود مجيء إيليا قبل مجيء المسيح، العتقادھم أن المسيح لم يأت بعد
س يعتقدون بأنه إيليا، أو إرميا أو يوحنا المعمدان، وجه السؤال بطريقة مباشرة لتالميذه، وأنتم من تقولون إني أنا؟ وربما أن بأن النا

). 16:16متى " (أنت ھو المسيح ابن هللا الحي: "التالميذ ترددوا في إعطاء الجواب إلى أن أعلن بطرس اعترافه العظيم بالمسيح قائالً 
وفي بشارة مرقس اعتراف بطرس ). 9:20لوقا " (أنت مسيح هللا"رد في بشارة متى، وبحسب ما ورد في بشارة لوقا، وذلك بحسب ما و

أنت بطرس أي الصخرة، وعلى ھذه الصخرة أنبي كنيستي، : "وكان رد فعل المسيح قوله). 8:29مرقس " (أنت المسيح"باختصار 
فكل ما تربطه على األرض مربوطاً في السماوات، ولك ما تحله على . وت السماواتوأعطيك مفاتيح ملك. وأبواب الجحيم لن تقوى عليھا

  ).19و16:18متى " (األرض يكون محلوالً في السماوات

كما ". بتروس"وھي مؤنث " بترا"وكلمة صخرة باليونانية " بتروس"إن كلمة بطرس باللغة اليونانية : ويمكن تفسير ذلك كما يلي
فعندما قدم بطرس اعترافه بالمسيح أنه ابن هللا الحي، قال له المسيح أنت . اه صخرة، وھنا نرى اختالفاً باأللفاظأن بطرس باآلرامية معن

الرب صخرتي وحصني "وأن كلمة صخرة في العھد القديم استخدمت لوصف هللا ذاته مثل، . بطرس وعلى الصخرة أبني كنيستي
  ).22:32صموئيل 2و 18:31مزمور " (ومن ھو صخرة سوى إلھنا"وأيضاً ). 18:2ومزمور  22:2صموئيل 2" (ومنقذي

  :وھناك عدة تفسيرات لالستعمال المسيح كلمة صخرة في مدح بطرس

ألن . إن المسيح لم يقصد أنه سيبني كنيسته على شخص بطرس، ولكن على صخرة اعترافه بأن المسيح ھو ابن هللا الحي - 1
  .فسه ھذا الحق لبطرس وفتح ذھنه ليدركه، وھذا الحق ھو األساس في الكنيسة المسيحيةالمسيح نفسه ھو الصخرة وقد أعلن هللا ن

إيمان بطرس كان بمثابة  النإن إيمان بطرس بأن المسيح ھو ابن هللا الحي، ھو الصخرة التي ُبنيت عليھا كنيسة المسيح،  - 2
  .القوة األولى الدافعة التي ُبنيت عليھا الكنيسة الجامعة فيما بعد

ولكن المقصود أن بطرس ھو أول حجر في بناء . بطرس ليس الصخرة التي تتأسس عليھا الكنيسة، ألن المسيح ھو الصخرة - 3
الكنيسة من الناحية الروحية، ألنه كان أول إنسان كشفت له حقيقة الھوت المسيح، وھو أول إنسان أُعطي باإليمان أن يدرك ما ھو فوق 

وبعبارة أخرى، أن بطرس ھو عضو أساسي في الكنيسة المسيحية، وعلى أساس . يسوع ابن هللا الحي إدراك العقل البشري ورأى في
يصبح ھو اآلخر صخرة وحجراً . اعترافه بنيت الكنيسة التي جاءت بعده، وكل من يعني بأن يصل إلى اعتراف بطرس بألوھية المسيح

  .الروحي واألرضي الكنيسةحياً في بنيان 

" مبنيين على أساس الرسل واألنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية: "ؤمنين في رسالته إلى أھل أفسسوقد وصف بولس الم
كونوا أنتم أيضاً مبنيين كحجارة حية، بيتاً روحياً، كھنوتاً مقدساً، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند هللا بيسوع المسيح، "و ). 2:20أفسس (

  ).7و2:5بطرس 1)" (المسيح(صار رأس الزاوية  ھو قد البناءونالحجر الذي رفضه 
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وإذا كان إيمان المؤمنين راسخاً بالمسيح، . وما تجدر اإلشارة إليه ھنا أن كل مؤمن بالمسيح ھو صخرة حية في كنيسته الحية
  .حجر الزاوية، ورأس الكنيسة، فإن أبواب الجحيم أي قوى الشر، لن تقوى على زعزعة أساسات ھذه الكنيسة


