
 

1 
www.derasaonline.com 

  )16:19متى " (سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات : "ما معنى قول المسيح لبطرس :عنوان الدرس 

 les_bb_20 :    كود الدرس 

  الين أون دراسة :           الكاتب

 

سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على األرض : "ما معنى قول المسيح لبطرس
  )16:19متى " (األرض يكون محلوالً في السماوات يكون مربوطاً في السماوات، وكل تحله على

ھي كلمة " المفاتيح"تشير ھذه العبارة إلى قوة أو سلطة خاصة منحھا المسيح للرسول بطرس، والمعروف أن كلمة 
ً . مجازية تشير إلى قوة أو مكانة الشخص والدة إن مفاتيح الموت والحياة، ال: "أي كھنة اليھود ومعلموھم: وقال الربيون قديما
  .ومعنى ذلك، أن ھذه األمور ھي من اختصاص هللا وحده" والمطر وقيامة األموات، ھي في يد هللا

أنا ھو األول واآلخر، والحي وكنت ميتاً، وھا أنا حّي إلى : "ردت كلمة مفاتيح عدة مرات في الكتاب المقدس منھاووقد 
ً ). 18و 1:17رؤيا " (أبد اآلبدين آمين، ولي مفاتيح الھاوية والموت ھذا يقوله القدوس الحق، الذي : "وقول المسيح المقام أيضا

ويكون في ذلك اليوم أني أدعو عبدي ألياقيم بن ). "3:7رؤيا " (له مفتاح داود، الذي يفتح وال أحد يغلق ويغلق وال أحد يفتح
شليم ولبيت يھوذا، واجعل مفتاح بيت حلقيا، وألبسه ثوبك، وأشده بمنطقتك، وأجعل من سلطانك في يده، فيكون أبا لسكان أور

فصورة ألياقيم ھنا ھي صورة خادم ). 22-22:20إشعياء " (داود على كتفه، فيفتح وليس من يغلق، ويغلق وليس من يفتح
فمن ھذه اآليات نالحظ أن مفاتيح ملكوت السماوات ھي . البيت األمين الذي يفتح الباب ويغلقه ويسمح للزوار أن يلتقوا الملك

وإذا طبقنا التعبير الوارد في العھد القديم عن ألياقيم بن حلقيا بأنه عبد هللا الخادم األمين الذي معه مفاتيح الملك، . يد المسيح في
والذي يفتح الباب ويغلقه، ويسمح للزوار أن يلتقوا الملك، إذا طبقنا ھذا التعبير عينه على بطرس، ندرك أن قصد المسيح ھو 

دم األمين للملكوت، الذي معه المفتاح ليفتح باب الملكوت أمام الراغبين في الخالص، علماً بأن المفتاح أن يكون بطرس الخا
وھذا ما حدث فعالً في يوم الخمسين، أي يوم حلول . ھو كلمة المسيح وتعاليمه التي حملھا بطرس بأمانة وكرز بھا باجتھاد

ته األولى، وفتح الباب أمام ثالثة آالف شخص ليدخلوا إلى ملكوت الروح القدس على تالميذ المسيح، عندما قدم بطرس عظ
وبھذا نرى أن وعد المسيح لبطرس بإعطائه مفاتيح الملكوت قد تحقق، ) 2:41أعمال (هللا، أي ليؤمنوا بالمسيح المخلص 

  .فصار بطرس خادماً  وأداة استخدمھا هللا للكرازة بالمسيح وربح اآلالف إلى ملكوت هللا

ويثبت الكتاب المقدس أن هللا لم ُيعط لبطرس وحده سلطة الكرازة، أي مفاتيح إدخال الناس إلى ملكوت هللا، بل لكل 
أن تلك  يعتقدونوھناك بعض المسيحيين الذين . مؤن بالمسيح، ولكل مؤمن يفتح الطريق أمام الناس لدخول ملكوت هللا باإليمان

والحقيقة . أن ھذه السلطة ھي بيد كل مؤمن يعتقدونوھناك آخرون . لطة خاصةالسلطة التي أعطاھا المسيح لبطرس ھي س
  .ھي أن ھذا السلطان ھو كلمة المسيح المدونة في اإلنجيل المقدس

إن كل ما يربطه بطرس يكون مربوطاً في السماوات، وكل ما يحله على األرض يكون محلوالً في : المقصود بالقول
  :السماوات

ً طسيراً حرفياً ويرون أن المسيح أعطى بيفسر البعض ھذا تف وإن . رس السلطان المطلق ليحلّل ويربط كل ما يراه مناسبا
ھذا السلطان ورثه عن بطرس في ھذه األيام رجال الدين المكرسون، وأصحاب السلطة المخولون خدمة الكنيسة ونشر 

ا عناه المسيح بقوله لبطرس يشير إلى السلطان الذي أما البعض اآلخر فيعتمد آراء بعض الشراح الذي يقول بأن م. تعاليمھا
أعطاه هللا لبطرس المؤمن لشرح كلمة هللا، وإعالن مقاصده، باعتباره أحد التالميذ الذين اختارھم هللا ليوحي إليھم بالروح 

ويثبت ذلك ما قاله . وأن ھذا الوعد ليس مخصصاً لبطرس وحده، بل لكل تلميذ للمسيح. باسمه المسماةالقدس كتابة األسفار 
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كل ما تربطونه على األرض يكون مربوطاً في السماء، وكل ما تحلونه على األرض يكون "المسيح لتالميذه بھذا الصدد 
أنا ھو نور العالم من يتبعني فال : "وھذا الربط والحل يرتكز على كل كلمة قالھا المسيح). 18:18متى " (محلوالً في السماء

  ).8:12إنجيل يوحنا " (كون له نور الحياةيمشي في الظلمة بل ي

ويقول بعض المفسرين من علماء الالھوت، إنه عندما كان بطرس يعظ الناس عن الخطية والخالص، كان يجعل 
وبتقديمه رسالة الخالص كان يقدم لھم مغفرة المسيح ويرفع عنھم . الخطية عبئاً يرتبط بضمير البشر، فيريدون التخلص منه

  .غفران هللا، وبھذا المعنى ھو يحل عنھم عبء الخطيةعبء الخطية ب

ويقول البعض اآلخر أن كلمتي يحل ويربط ال يقصد بھما المعنى الحرفي وإنما المعنى التاريخي الذي كان معروفاً عند 
عندما يحل األمر معلمي اليھود قديماً وشائعاً بينھم، وكان يقصد بھما ما يسمح به المعلون ويجيزونه وما يمنعونه ويحرمونه ف

  .يعني أنه جائز ومسموح به، وعندما يربط فھو غير ممنوع

 

  


