هل لقب ابن االنسان ينكر الهوت
المسيح ام يثبته ؟
Holy_bible_1

الشبهة

قال السيد المسيح في متى 02 » :02: 8فَقَالَ لَهُ َيسُوعُ« :لِل َثعَالِب أَ ْوجِ َرةٌ وَِلطُيُورِ السَمَاءِ أَ ْوكَارٌ،
س لَ ُه أَ ْينَ ُيسْ ِندُ رَ ْأسَهُ».«.
وَأَمَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فَلَ ْي َ
فوصف نفسه بأنه »ابن اإلنسان« .وقد جاء هذا اللقب عنه في إنجيل متى  02مرة ،وفي مرقس
 51مرة ،وفي لوقا  01مرة ،وفي يوحنا  50مرة ..وهذا يعني أنه كان إنسانًا عادياً ،وليس هو اهلل.

الرد

وفي البداية اتي تعبير ابن انسان  4مرات مره وتعبير ابن االنسان جاء  84مره
فتعبير ابن انسان في
سفر العدد 51 :00

س اهللُ إِ ْنسَانًا فَ َي ْكذِبَ ،وَالَ ا ْبنَ إِ ْنسَانٍ فَيَ ْندَمَ .هَلْ يَقُولُ وَالَ يَ ْفعَلُ؟ أَوْ يَ َتكََلمُ وَالَ يَفِي؟
لَ ْي َ
وقائله بلعام ابن باعور وهذا شرحته علي قدر ضعفي في ملف
ليس اهلل انسان فيكذب وال ابن انسان فيندم

ومره في
سفر دانيال 50 :7
سحُبِ السَمَا ِء مِثْلُ ا ْبنِ إِ ْنسَانٍ أَتَى َوجَا َء إِلَى الْقَدِيمِ األَيَامِ،
ت أَرَى فِي رُؤَى اللَيْلِ وَِإذَا مَعَ ُ
«كُنْ ُ
فَقَرَبُوهُ ُقدَامَهُ.
وهذا العدد يجب ان ندرسه جيدا النه هو المدخل لفهم معني لقب ابن االنسان فدنيال يقول عنه
ن أَتَى َوجَا َء إِلَى الْ َقدِيمِ األَيَامِ،
ن إِ ْنسَا ٍ
ب السَمَا ِء مِثْ ُل ا ْب ِ
سحُ ِ
ت أَرَى فِي رُؤَى اللَيْلِ وَِإذَا مَعَ ُ
« 50كُنْ ُ
فَقَرَبُوهُ ُقدَامَهُ.
ن أَ َبدٌِّ مَا
شعُوبِ وَاألُ َممِ وَاألَ ْلسِنَةِ .سُ ْلطَانُ ُه سُ ْلطَا ٌ
جدًا وَمََلكُوتًا لِتَ َتعَ َب َد لَهُ كُ ُل ال ُ
عطِيَ سُ ْلطَانًا وَ َم ْ
 54فَُأ ْ
َلنْ يَزُولَ ،وَمََلكُوتُهُ مَا الَ يَنْقَرِضُ
ما صفات ابن انسان الذٌّ يقوله دانيال النبي ؟
هو اعطي سلطان ومجد ولو وقف عند ذلك لكان احتج البعض بانه سلطان محدود ومجد بشرٌّ
ولكن العدد يكمل ويقول ملكوت وليس ملك طبيعي ولكن لشرح المعني يكمل لتتعبد له الكل ومعني
التعبد بالطبع معروف وواضح فهو هلل فقط وال تعبد لبشر او احجار او حيوانات او مالئكه
فمكتوب في العهد القديم
واياه تعبد وباسمه تحلف ( تث  3:50و تث  02 :52و تث  4 :50و يش ) 1 :00
والعهد الجديد للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد ( متي  52 :4و لوقا ) 8 :4
ويكمل بعد ذلك ويؤكد ان هذا السلطان ليس محدود بشرٌّ ولكنه سلطان الهي ابدٌّ لن يزول
وملكوته وليس ملك ارضي ولكنه ملكوت سماوٌّ ال ينقرض فابن االنسان هو اهلل المتجسد الذٌّ له

التعبد والسلطان االزلي االبدٌّ وملكوت السموات ولو انقرضت االرض لن ينقرض ملكوت اهلل
السماوٌّ
فهذا االنسان هو اهلل الظاهر في الجسد:
عظيم هو سر التقوٌّ اهلل ظهر في الجسد (  5تي ) 53 :0
الذٌّ له كل سلطان :
فتقدم يسوع وكلمهم قائال دفع الي كل سلطان في السماء وعلي االرض وتحت االرض ( متي :08
) 58
الن ابن االنسان سلطانا علي االرض ان يغفر الخطايا ( متي )3 :1
واعطاه سلطانا ان يدين ايضا النه ابن االنسان ( يو ) 07 :1
اذا اعطيته سلطان عل كل ذٌّ جسد ليعطي حياه ابديه لكل من اعطيته ( يو ) 0 : 57
وهذا االنسان ايضا له كل المجد :
متي جلس ابن االنسان علي كرسي مجده ( متي ) 08 : 51
ويبصرون ابن االنسان اتيا علي سحاب بقوه وجد كثير ( متي ) 02 :04
ومتي جاء ابن االنسان في مجده ( متي ) 05 :04
بالمجد الذٌّ كان لي عندك قبل كون العالم ( يو ) 1 :57
ظهر اله المجد البينا ابراهيم ( اع ) 0 :7
لما صلبوا رب المجد (  5كو ) 8 :0
وملكوت السموات هو ملكوته :
يرسل ابن االنسان مالئكته فيجمعون من ملكوته ( متي ) 45 :50
ويخلصني لملكوته السماوٌّ (  0تي ) 58 :4

فهو له السجود و التعبد :
لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبه ممن في السماء ومن علي االرض ومن تحت االرض ( في : 0
) 52
وهذا يؤكد ان ابن االنسان الذٌّ يتعبد له كل البشر اقترب ميعاد تجسده ولكن دنيال ال يتوقف عند
هذا االمر بل يكمل ويقول
جسْمِي وَأَفْ َزعَتْنِي رُؤَى رَ ْأسِي.
سطِ ِ
ت رُوحِي فِي َو َ
« 51أَمَا أَنَا دَانِيآلَ َفحَزِنَ ْ
ت مِنْ ُه ا ْلحَقِيقَةَ فِي كُ ِل هذَا .فََأخْبَرَنِي َوعَرَفَنِي تَ ْفسِيرَ
ن الْوُقُوفِ َوطَلَبْ ُ
ح ٍد ِم َ
ت إِلَى وَا ِ
 53فَاقْتَرَبْ ُ
األُمُورِ:
فاحد المالئكه يفسر لدانيال باختصار معني الرؤيا وما يهمني هو وظيفة ابن االنسان االولي
واالخيره
ي أَرْ َبعَةُ مُلُوكٍ يَقُومُونَ عَلَى األَرْضِ.
ي أَرْ َبعَةٌ هِ َ
ت ا ْل َعظِيمَ ُة الَتِي هِ َ
 57هؤُالَ ِء ا ْلحَيَوَانَا ُ
ن الْمَمْلَكَ َة إِلَى األَ َبدِ وَإِلَى أَ َب ِد اآل ِبدِينَ
ن الْمَمَْلكَةَ وَيَمْتَِلكُو َ
خذُو َ
 58أَمَا قِدِيسُو ا ْلعَلِيِ فَيَ ْأ ُ
النبوة تكلمة عن االربع حيوانات وهي رموز الربع ممالك مادٌّ وفارس واليونان والرومان ثم
مجيء ابن انسان في اثناء قيام اخر مملكة واتباعه هم الذين يمتلكون المملكه الحقيقيه الي ابد
االبدين
ولكن نالحظ شيئ خطير وهو ان يلقبهم ليسوا باتباع ابن انسان ولكن يلقبهم بقديسو العلي وهذا
يكشف لنا اكثر ويؤكد ان ابن انسان الذٌّ تكلم عنه دنيال وانه تتعبد له الشعوب هو ايضا لقبه العلي
وبالطبع نعرف من هو صاحب لقب العلي وال احد غيره فهو اهلل فهو االبدٌّ
وهذا عن مجيؤه االول
جدًا وََأسْنَانُ ُه ِمنْ
ن ُمخَالِفًا لِكُلِهَا ،وَهَا ِئالً ِ
ن الرَاب ِع اَلذٌِّ كَا َ
ت ا ْلحَقِيقَ َة ِمنْ جِهَ ِة ا ْلحَيَوَا ِ
 51حِينَ ِئ ٍذ رُمْ ُ
س الْبَاقِيَ بِ ِرجْلَيْهِ،
سحَقَ َودَا َ
حدِيدٍ وََأظْفَا ُر ُه ِمنْ ُنحَاسٍ ،وَ َق ْد َأكَلَ َو َ
َ
ن لَ ُه
ن اآلخَ ِر اَلذٌِّ طَلَعَ َفسَ َقطَتْ ُقدَامَهُ َثالَثَةٌ .وَهذَا الْقَ ْر ُ
عِ
ن ا ْل َعشَ َر ِة الَتِي بِرَأْسِهَِ ،و َ
عنِ الْقُرُو ِ
َ 02و َ
ش ُد ِمنْ رُفَقَائِهِ.
عُيُونٌ وَ َف ٌم مُ َتكَِلمٌ ِب َعظَا ِئمَ وَمَ ْنظَ ُر ُه َأ َ
ب الْ ِقدِيسِينَ َفغَلَبَهُمْ،
ت أَ ْنظُرُ وَِإذَا هذَا الْقَ ْرنُ ُيحَارِ ُ
َ 05وكُنْ ُ

ن الْ َممَْلكَةَ.
ك الْ ِقدِيسُو َ
ي ا ْلعَلِيِ ،وَبَلَ َغ الْوَقْتُ ،فَامْتََل َ
ن لِ ِقدِيسِ ِ
ي الدِي ُ
عطِ َ
 00حَتَى جَا َء الْ َقدِيمُ األَيَامِ ،وَُأ ْ
ض ُمخَالِفَ ٌة ِلسَائِ ِر الْمَمَاِلكِ ،فَتَ ْأكُ ُل
ن مَمَْلكَةٌ رَابِعَةٌ عَلَى األَرْ ِ
ن الْرَابعُ فَ َتكُو ُ
« 00فَقَالَ ه َكذَا :أَمَا ا ْلحَيَوَا ُ
سحَقُهَا.
األَرْضَ كُلَهَا وَ َتدُوسُهَا وَتَ ْ
ك يَقُومُونَ ،وَيَقُومُ َبعْدَ ُه ْم آخَرُ ،وَهُ َو ُمخَالِفٌ
ن ه ِذ ِه الْمَمَْلكَ ِة هِيَ عَشَ َر ُة مُلُو ٍ
ن ا ْل َعشَ َر ُة ِم ْ
 04وَالْقُرُو ُ
األَوَلِينَ ،وَ ُيذِلُ َثالَثَ َة مُلُوكٍ.
ن لِ َي ِد ِه
ن أَنَهُ ُيغَيِرُ األَوْقَاتَ وَالسُنَةَ ،وَ ُيسَلَمُو َ
ظُ
ض َد ا ْلعَلِيِ وَيُبْلِي ِقدِيسِي ا ْلعَلِيِ ،وَ َي ُ
المٍ ِ
 01وَيَ َتكََلمُ ِب َك َ
ف زَمَانٍ.
إِلَى زَمَانٍ وَأَزْمِنَ ٍة وَ ِنصْ ِ
س الدِينُ وَيَنْزِعُونَ عَنْهُ سُ ْلطَانَ ُه لِيَفْنَوْا وَيَبِيدُوا إِلَى الْمُنْتَهَى.
 03فَ َيجِْل ُ
وهنا يتكلم عن مجيئ ابن االنسان االخير وهو لقبه في هذه المرحله الديان النه هو الرب الديان
القاضي العادل ويبدا المنتهي ويجازٌّ الخطاه ويكافئ القديسين
شعْبِ ِقدِيسِي ا ْلعَلِيِ .مََلكُوتُهُ
عظَمَ ُة الْمَمْلَكَةِ َتحْتَ كُ ِل السَمَاءِ ُت ْعطَى ِل َ
 07وَالْمَمَْلكَةُ وَالسُ ْلطَانُ َو َ
ن إِيَاهُ َيعْ ُبدُونَ وَ ُيطِيعُونَ.
الطِي ِ
سَ
ت أَ َبدٌَِّ ،وجَمِي ُع ال َ
مََلكُو ٌ
اذا دانيال لم يترك بالحقيقه فرصه الٌّ مشكك فابن االنسان هو العلي وهو الديان وهو االزلي
االبدٌّ وهو له العبادة من الشعوب
وقبل ان اترك هذه النقطه اقدم ما قاله الرباوات اليهود عن ابن االنسان في دانيال
Daniel 7:9.
Midrash on Psalms, Book Four, Psalm 93, I.
… The Holy One, blessed be He, is clothed with seven garments … And
with the seventh garment, in the days of the Messiah, as it is said His
raiment was as white snow (Dan. 7:9).
Daniel 7:13.
Babylonian Talmud, Sanhedrin 98a.
… R. Alexandri said: R. Joshua opposed two verses: it is written, And
;behold, one like the son of man came with the clouds of heaven

Daniel 7:13.
Midrash on Psalms, Book One, Psalm 21, 5.
… Thou shalt make him exceeding glad with Thy countenance (Ps. 21:7).
R. Berechiah said in the name of R. Samuel: One verse reads of the king
Messiah that One, like the son of man … came to the Ancient of days, and
they brought him near before Him (Dan. 7:13), but in another verse God
says, I will cause him to draw near, and he shall approach unto Me (Jer.
30:21).
Daniel 7:14.
Midrash Rabbah, Numbers XIII, 14.
… How do we know the same of the King Messiah?… How do we know
that he will hold sway on land? Because it is written, All kings shall
prostrate themselves before him; all nations shall serve him (ib. II)
Daniel 7:14.
Babylonian Talmud, Sanhedrin 97b.
… It has been taught: R. Nathan said: This verse pierces and descends
to the very abyss: For the vision is yet for an appointed time, but at the
end it shall speak, and not lie: though he tarry, wait for him; because it
will surely come, it will not tarry. Not as our Masters, who interpreted
the verse, until a time and times and the dividing of time; nor as R. Simlai
who expounded, Thou feedest them with the bread of tears; and givest
them tears to drink a third time; nor as R. Akiba who expounded, Yet
once, it is a little while, and I will shake the heavens, and the earth: but
the first dynasty [sc. the Hasmonean] shall last seventy years, the second
[the Herodian], fifty two, and the reign of Bar Koziba two and a half
years.

The Talmud has a footnote after this quote which reads: ‘The verses
cited from Daniel, the Psalms, and Haggai were interpreted so as to give
a definite date for the advent of the Messiah. R. Nathan however, on the
authority of Hab. II, 3, asserts that all such calculations are false. The
three verses refer to the Hasmonean, Herodian, and Bar Koziba’s reign,
but the advent of Messiah is unknowable, Rashi’.
i

فكل هذا تاكيد ان ابن االنسان هو المسيا السماوٌّ الذٌّ كان ينتظره اليهود
وايضا من سفر اخنوخ االبكريفي الذٌّ كتب في القرن االول قبل الميالد
 الذيب هو بعنوان رئيس االيام ابن االنسان43 في الفصل
The Head of Days and the Son of Man
يقول
2. And I asked the angel who went with me and showed me all the
hidden things, concerning that Son of Man, who he was, and whence he
was, (and) why he went with the Head of Days? And he answered and
said unto me:
This is the son of Man who hath righteousness, With whom dwelleth
righteousness,
And who revealeth all the treasures of that which is hidden,
Because the Lord of Spirits hath chosen him, And whose lot hath the
pre-eminence before the Lord of Spirits in uprightness for ever.
4, And this Son of Man whom thou hast seen Shall †raise up† the kings
and the mighty from their seats, [And the strong from their thrones]

And shall loosen the reins of the strong, And break the teeth of the
sinners.
فاعتقد ان هذا وصف واضح لمكانة ابن االنسان وهو رب االرواح وهو الديان

ويقول عنه في
The Fount of Righteousness; the Son of Man--the Stay of the Righteous:
Judgement of the Kings and the Mighty.
 دينونة الملوك وهو القدير: نبع الحق ابن االنسان كينونة الحق
1. And in that place I saw the fountain of righteousness Which was
inexhaustible:
And around it were many fountains of wisdom;
And all the thirsty drank of them, And were filled with wisdom, And
their dwellings were with the righteous and holy and elect.
2. And at that hour that Son of Man was named In the presence of the
Lord of Spirits,
And his name before the Head of Days.
3. Yea, before the sun and the signs were created, Before the stars of the
heaven were made, His name was named before the Lord of Spirits.
4. He shall be a staff to the righteous whereon to stay themselves and
not fall, And he shall be the light of the Gentiles, And the hope of those
who are troubled of heart.

5. All who dwell on earth shall fall down and worship before him, And
will praise and bless and celebrate with song the Lord of Spirits.
6. And for this reason hath he been chosen and hidden before Him,
Before the creation of the world and for evermore.
35 ويقول عنه ايضا في
6. And all who dwell above in the heaven received a command and
power and one voice and one light like unto fire.
7. And that One (with) their first words they blessed,
And extolled and lauded with wisdom,
And they were wise in utterance and in the spirit of life. p. 80
8. And the Lord of Spirits placed the Elect one on the throne of glory.
And he shall judge all the works of the holy above in the heaven,
And in the balance shall their deeds be weighed
9. And when he shall lift up his countenance
To judge their secret ways according to the word of the name of the
Lord of Spirits,
And their path according to the way of the righteous judgement of the
Lord of Spirits,
Then shall they all with one voice speak and bless,
And glorify and extol and sanctify the name of the Lord of Spirits.
فهو يقول عنه

رأت عيناٌّ مختار الحق واإلخالص ،العدالة ستسود في زمنه ،واألبرار والمختارون ،الذين ال
حصَي عددهم (سيمتثلون) أمامه واألبرار والمختارون كانوا كلَهم أمامه بمثل جمال نور النار
ُي ْ
بحضوره لن تهلك العدالة أبدًا  ،ولن يفني الحق بوجوده " (3و. )7
 – 0هذا المختار سيجلس علي عرش المجد " سيجلس مختارٌّ على عرش المجد وسيصنف
أعمالهم " (. )0:41
 – 0كما يصفه أيضًا بالذٌّ ينتمي إليه الحق " فسألت حول ابن اإلنسان هذا أحد المالئكة القديسين
الذٌّ كان يرافقني ويبيِن لي األسرار كلها " :من هو ؟ ومن أين جاء ؟ ولماذا يرافق مبدأ األيام ؟
" فأجابني  " :إنَه ابن اإلنسان الذٌّ ينتمي إليه الحقّ ،وقد أقام العدل معه ،وهو الذٌّ سيكشف كنز
األسرار كلَه ابن اإلنسان هذا
الذٌّ رأيته سيرفع الملوك والجبابرة من مضاجعهم ،واألقوياء من مقاعدهم سيفصم روابط األقوياء
وسيسحق أسنان الخطاة .سيطرد الملوك من عروشهم ومن ممالكهم ألنّضهم ال يُسبّحونه وال
يمجّدونه وال يعترفون من أين جاءهم الملك .سيخفض وجوه األقوياء ،ويملؤها بالخجل " (-5:43
. )4
 – 4ثم يصفه في بقيَة اإلصحاحات كنورِ األمم الموجود قبل الخليقة والذٌّ سيسجد له جميع سكان
األرض " و(لفظ) اسمه بحضور مبدأ األيام .قبل أنْ تُخلق الشمس واإلشارات ،قبل أنْ تُصنع نجوم
السماء ،كان اسمه قد أُعلن بحضور ربّ األرواح .سيكون عصا لألبرار ،وسيتكئون عليه بال خوف
من التعثّر  .سيكون نور لألمم  ،سيكون أمل للذين يتألمَون في قلبهم .أمامه سينحني ويسجد جميع
سكان األرض " ( . )1-0:48ثم يُؤكِد بعد ذلك أنَه أُعطي ابن اإلنسان هذا كل الدينونة (-07:31
 ،)01وأنَه سيجلس علي عرش اللَه (0-5:15؛)8-3:35
هذا في العهد القديم

اما لقب ابن انسان في العهد الجديد مرتين
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 50 :5

ط السَبْ ِع الْمَنَايِرِ شِبْهُ ا ْبنِ إِ ْنسَانٍ ،مُتَسَرْ ِبالً بِثَوْبٍ إِلَى ال ِرجْلَ ْينِ ،وَمُتَمَ ْنطِقًا عِ ْندَ َثدْيَيْ ِه
سِ
وَفِي َو ْ
بِمِ ْنطَقَ ٍة مِنْ ذَهَبٍ.
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 54 :54
س شِبْهُ ا ْبنِ إِ ْنسَانٍ ،لَهُ عَلَى رَ ْأسِ ِه ِإكْلِي ٌل ِمنْ
سحَابَةِ جَاِل ٌ
سحَابَ ٌة بَ ْيضَاءَُ ،وعَلَى ال َ
ُثمَ َنظَرْتُ وَِإذَا َ
ذَهَبٍ ،وَفِي َي ِد ِه مِ ْنجَلٌ حَاد.
فهو الديان الذٌّ اشار اليه دانيال

اما عن لقب ابن االنسان الذٌّ جاء  84مره في العهد الجديد
منهم  00مره في انجيل متي في  02عدد
و  54مره في انجيل مرقس في  50عدد
و  03مره في انجيل لوقا في  03عدد
و  50مره في انجيل يوحنا في  55عدد
ومره في اعمال الرسل ومره في عبرانيين

وساضع االعداد كامله ولكن لماذا لقب ابن االنسان اوال ؟
هذا التعبير هو لربط عالقة الهوته بناسوته فهو طبيعه واحده مكون من طبيعتين الهوتيه وبشريه
في شخص الرب يسوع المسيح الوحد
فوضح ان ابن االنسان يفعل امور البشر النه انسان كامل وايضا ابن االنسان يفعل امور الهية النه
اهلل الظاهر وهذا ليس امر عادٌّ ولكن ليوضح ايضا شيئ هام جدا وهو الفداء

فهو يوضح اهميد ذبيحة جسده النه ليس انسان فقط يموت عن العالم ولكن هذه الجسد هو جسد
اهلل الظاهر في الجسد
دعا نفسه ابن اإلنسان ألنه سينوب عن اإلنسان في الفداء.
إنه لهذا الغرض قد جاء ،يخلص العالم بأن يحمل خطايا البشرية ،وقد أوضح غرضه هذا بقوله
"ألن ابن اإلنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك" (مت.)55 :58
حكم الموت صدر ضد اإلنسان ،فيجب أن يموت اإلنسان .وقد جاء المسيح ليموت بصفته ابناً
لإلنسان ،ابنًا لهذا اإلنسان بالذات المحكوم عليه بالموت فيموت عن االنسان.
لهذا نسب نفسه إلى اإلنسان عموماً.
إنه ابن اإلنسان ،أو ابن البشر .وبهذه الصفة ينبغى أن يتألم ويصلب ويموت ليفدينا .ولهذا قال
"ابن اإلنسان سوف يسلم أليدى الناس ،فيقتلونه ،وفى اليوم الثالث يقوم" (مت)04 ،00 :57
(مت.)41 :03
وأيضاً ابن اإلنسان ينبغى أن يتألم كثيراً ،ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ،ويقتل وبعد
ثالثة أيام يقوم (أنجيل مرقس ) 05 :8
وايضا هو وضح بهذا اللقب معاني مختلفه
ح أن يُقلال عنله إنله
( ) 5لم يُولد المسيح بالتناسل الطبيعي مثل الناس ،بلل وُللد ملن علذراء ،فلال يصل ّ
»ابن آدم« مثل أحد الناس .فإذا أردنا أن نسند شخصله ملن جهلة الناسلوت إللى بشلر كلابن ،فإنله ال
يُدعى »ابن آدم« بل »ابن مريم« أو »نسل المرأة« (تكوين .)0:51
(  )0ال يُقصد بكلمة »اإلنسان« الرجل وحده ،بل يُقصد بها الرجل والملرأة عللى السلواء ،ألنهلا تلدل
عللى اإلنسللان عامللة .فتسلمية المسلليح بل »ابلن اإلنسللان« ال يُفهللم منهلا أنلله »ابللن آدم« بلل أنلله ابللن
اإلنسان عامة ،أو ابن اإلنسانية وممثّلها ،بوصفه المتأنس منها لكي يأخذ بناصرها.
( )0كما أن هناك أبناء كثيرين هلل ،ولكن المسيح وحده هو »ابن اهلل« ،هناك أبنلاء كثيلرون للنلاس،
لكللن المسلليح وحللده هللو »ابللن اإلنسللان« .ولللذلك هللو وحللده أطلللق هللذا اللقللب علللى نفسلله .وتلدل كللل
القرائن على أنله قصلد بله »المعلِلن هلل« أو »اهلل معلَنلاً«  .ألنله أعللن أنله بوصلفه ابلن اإلنسلان يغفلر
الخطايا (مرقس  )0:7ويمنح الخالص والسالم (لوقا  )7:12ويعطي األموات بالخطية حيلاة روحيلة

أبدية (يوحنا  )1:01ويجازٌّ كل واحد حسب أعماله (متى  )53:07وغير ذلك من األعملال التلي ال
يقوم بها إال اهلل .ومما يثبت صدق هذه الحقيقة أن اليهود استنتجوا من كالم المسيح أن للقلب »ابلن
اإلنسللان« معنللى غيللر المعنللى الللذٌّ يتبللادر إلللى الللذهن ،فسللألوه مللرة فللي حيللرة» :مللن هللو هللذا ابللن
اإلنسان ؟« (يوحنا  .) 50:04وملا كلان للحيلرة أن تجلد مجلا ًال إللى نفوسلهم ،للو كلانوا قلد علملوا أن
»ابن اإلنسان« هو بعينه »ابن اهلل« .فهو رب السبت أيضًا (مرقس .)0:08
فهذا هو اهمية هذا اللقب ان ابن االنسان مات لكي يفدٌّ االنسان مع مالحظة ان اسم ادم بالعبرٌّ
هو انسان فابن ادم مات عن كل ادم فهو ليس ابن ادم اٌّ ابن رجل ولكن ابن انسان اٌّ ابن الطبيعة
البشريه فادٌّ البشرية كلها
واالن االعداد
 )1إنجيل متى 02 :8
س لَهُ أَ ْينَ ُيسْ ِندُ
فَقَا َل لَهُ َيسُوعُ« :لِل َثعَالِب أَ ْوجِ َرةٌ وَِلطُيُورِ السَمَا ِء أَ ْوكَارٌ ،وَأَمَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فَلَ ْي َ
رَ ْأسَهُ».
 )3إنجيل متى 3 :1
ض َأنْ َيغْفِرَ ا ْلخَطَايَا» .حِينَ ِئذٍ قَا َل لِلْمَفْلُوجِ:
ن ِلكَيْ َتعْلَمُوا َأنَ ال ْبنِ اإلِ ْنسَانِ سُ ْلطَانًا عَلَى األَرْ ِ
وَل ِك ْ
شكَ وَاذْهَبْ إِلَى بَيْتِكَ»!
« ُق ِم احْمِلْ فِرَا َ
 )7إنجيل متى 00 :52
ن ُم ُدنَ
ق أَقُو ُل َل ُكمْ :الَ ُتكَمِلُو َ
وَمَتَى طَ َردُو ُك ْم فِي ه ِذ ِه الْ َمدِينَةِ فَاهْرُبُوا إِلَى ا ُألخْرَى .فَإِنِي ا ْلحَ َ
ِإسْرَائِيلَ حَتَى يَأْتِيَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
 )8إنجيل متى 51 :55
ن
ن َأكُولٌ َوشِرِيبُ خَمْرٍُ ،محِب لِ ْل َعشَارِي َ
جَاءَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ يَ ْأكُلُ وَ َيشْرَبُ ،فَيَقُولُونَ :هُ َوذَا إِ ْنسَا ٌ
حكْمَةُ تَبَرَرَتْ ِمنْ بَنِيهَا».
خطَاةِ .وَا ْل ِ
وَا ْل ُ
 )1إنجيل متى 8 :50
ب السَبْتِ أَ ْيضًا».
فَِإنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ هُوَ رَ ُ

 )52إنجيل متى 00 :50
وَ َمنْ قَالَ كَلِمَةً عَلَى ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ ُيغْفَ ُر لَهُ ،وَأَمَا َمنْ قَالَ عَلَى الرُوحِ الْ ُق ُدسِ فََلنْ ُيغْفَ َر لَهُ ،الَ فِي
هذَا ا ْلعَاَلمِ وَالَ فِي اآلتِي.
 )55إنجيل متى 42 :50
ث لَيَال ،ه َكذَا َيكُونُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فِي قَلْب
ن ا ْلحُوتِ َثالَثَةَ أَيَامٍ وَ َثالَ َ
ألَنَ ُه كَمَا كَانَ يُونَانُ فِي َبطْ ِ
األَرْضِ َثالَثَ َة أَيَامٍ وَثَالَثَ لَيَال.
 )50إنجيل متى 07 :50
ع ا ْلجَ ِيدَ هُوَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
ع الزَ ْر َ
فََأجَابَ وَقَا َل لَ ُهمْ« :اَلزَا ِر ُ
 )50إنجيل متى 45 :50
ن ِمنْ مََلكُوتِهِ جَمِيعَ الْ َمعَاثِرِ وَفَاعِلِي اإلِ ْثمِ،
يُ ْرسِلُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ َمالَئِكَتَ ُه فَ َيجْ َمعُو َ
 )54إنجيل متى 50 :53
س إِنِي أَنَا ا ْبنُ
ن يَقُو ُل النَا ُ
ع إِلَى نَوَاحِي قَيْصَرِيَ ِة فِيلُبُسَ سَأَلَ َتالَمِيذَهُ قِا ِئالًَ « :م ْ
وَلَمَا جَاءَ َيسُو ُ
اإلِ ْنسَانِ؟»
 )51إنجيل متى 07 :53
حدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ.
ج ِد أَبِي ِه مَعَ َمالَ ِئكَتِهَِ ،وحِينَ ِئذٍ ُيجَازٌِّ كُلَ وَا ِ
فَِإنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ سَوْفَ يَأْتِي فِي َم ْ
 )53إنجيل متى 08 :53
ن الْمَوْتَ حَتَى يَرَوُا ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ آتِيًا فِي
ن الْقِيَا ِم ههُنَا قَوْمًا الَ َيذُوقُو َ
ق أَقُو ُل َل ُكمِْ :إنَ ِم َ
اَ ْلحَ َ
مََلكُوتِهِ».
 )57إنجيل متى 1 :57

حدًا بِمَا رَأَيْ ُتمْ حَتَى يَقُومَ ا ْبنُ
ن ا ْلجَبَلِ أَ ْوصَا ُهمْ َيسُوعُ قَا ِئالً« :الَ تُعْلِمُوا َأ َ
ن ِم َ
وَفِيمَا ُهمْ نَازِلُو َ
اإلِ ْنسَانِ ِمنَ األَمْوَاتِ».
 )58إنجيل متى 50 :57
ن إِيلِيَا َقدْ جَاءَ وََلمْ َيعْرِفُوهُ ،بَ ْل عَمِلُوا بِهِ كُ َل مَا أَرَادُوا .كَذِلكَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ
وَلكِنِي أَقُو ُل َل ُكمِْ :إ َ
أَ ْيضًا سَوْفَ يَتَأََل ُم مِنْهُمْ».
 )51إنجيل متى 00 :57
ن فِي ا ْلجَلِيلِ قَا َل لَ ُهمْ َيسُوعُ« :ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ سَوْفَ ُيسََل ُم إِلَى أَ ْيدٌِّ النَاسِ
وَفِيمَا ُهمْ يَتَ َردَدُو َ
 )02إنجيل متى 55 :58
ص مَا َقدْ هََلكَ.
َألنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ َقدْ جَا َء ِلكَيْ ُيخَلِ َ
 )05إنجيل متى 08 :51
جدِيدِ ،مَتَى جََلسَ ا ْب ُ
ن
ن تَ ِبعْتُمُونِي ،فِي ال َت ْ
ق أَقُو ُل َل ُكمْ :إِ َن ُكمْ أَنْ ُت ُم اَلذِي َ
فَقَا َل لَ ُهمْ َيسُوعُ« :ا ْلحَ َ
ط ِإسْرَائِيلَ
ن َأسْبَا َ
عشَرَ كُرْسِيًا َتدِينُو َ
ن أَنْ ُت ْم أَ ْيضًا عَلَى اثْنَيْ َ
ج ِدهَِ ،تجِْلسُو َ
اإلِ ْنسَانِ عَلَى كُ ْرسِيِ َم ْ
عشَرَ.
االثْنَيْ َ
 )00إنجيل متى 58 :02
حكُمُونَ
ن إِلَى أُو ُرشَلِيمَ ،وَا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ ُيسََل ُم إِلَى رُ َؤسَا ِء ا ْلكَهَنَةِ وَا ْلكَتَبَةِ ،فَ َي ْ
عدُو َ
حنُ صَا ِ
«هَا َن ْ
عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ،
 )00إنجيل متى 08 :02
عنْ كَثِيرِينَ».
خ ِدمَ ،وَلِيَ ْبذِلَ نَفْسَهُ ِفدْيَةً َ
خ َد َم بَ ْل لِ َي ْ
ت لِ ُي ْ
كَمَا َأنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ َلمْ يَأْ ِ
 )04إنجيل متى 07 :04
ن أَ ْيضًا َمجِيءُ ا ْبنِ
ن الْ َمشَارِقِ وَ َيظْهَ ُر إِلَى الْ َمغَارِبِ ،ه َكذَا َيكُو ُ
ن الْبَرْقَ َيخْرُجُ مِ َ
ألَنَ ُه كَمَا َأ َ
اإلِ ْنسَانِ.

 )01إنجيل متى 02 :04
عالَمَةُ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ فِي السَمَاءِ .وَحِينَ ِئ ٍذ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ األَرْضِ ،وَيُ ْبصِرُونَ
َوحِينَ ِئذٍ تَظْهَرُ َ
سحَاب السَمَاءِ بِقُ َوةٍ وَ َمجْدٍ كَثِيرٍ.
ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ آتِيًا عَلَى َ
 )03إنجيل متى 07 :04
ن أَ ْيضًا َمجِيءُ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ.
ت أَيَامُ نُوحٍ كَذِلكَ يَكُو ُ
َوكَمَا كَانَ ْ
 )07إنجيل متى 01 :04
ن أَ ْيضًا َمجِيءُ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ.
خ َذ ا ْلجَمِيعَ ،كَذِلكَ َيكُو ُ
وََلمْ َيعْلَمُوا حَتَى جَا َء الطُوفَانُ وََأ َ
 )08إنجيل متى 44 :04
لِذِلكَ كُونُوا أَنْ ُت ْم أَ ْيضًا ُمسْ َت ِعدِينَ ،ألَنَ ُه فِي سَاعَ ٍة الَ َتظُنُونَ يَأْتِي ابْنُ اإلِ ْنسَانِ.
 )01إنجيل متى 50 :01
ن الْيَ ْومَ وَالَ السَاعَ َة الَتِي يَأْتِي فِيهَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
فَاسْهَرُوا ِإذًا ألَ َن ُك ْم الَ َتعْرِفُو َ
 )02إنجيل متى 05 :01
ن َمعَهَُ ،فحِينَ ِئذٍ َيجِْلسُ عَلَى كُ ْرسِيِ
ج ِدهِ َوجَمِي ُع الْ َمالَ ِئكَةِ الْ ِقدِيسِي َ
«وَمَتَى جَاءَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فِي َم ْ
جدِهِ.
َم ْ
 )05إنجيل متى 0 :03
ن الْ ِفصْحُ ،وَا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ يُسََلمُ لِ ُيصْلَبَ».
ن أَنَ ُه َب ْعدَ يَوْمَ ْينِ يَكُو ُ
« َتعْلَمُو َ
 )00إنجيل متى 04 :03
ك ال َرجُ ِل اَلذٌِّ بِهِ ُيسََلمُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ .
ِإنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ مَاضٍ كَمَا هُ َو َمكْتُوبٌ عَنْهُ ،وَل ِكنْ وَيْلٌ لِذِل َ
كَانَ خَيْرًا لِذِلكَ ال َرجُ ِل لَ ْو لَمْ يُوَلدْ!».

 )00إنجيل متى 41 :03
ُثمَ جَا َء إِلَى َتالَمِي ِذهِ وَقَا َل لَ ُهمْ« :نَامُوا اآلنَ وَاسْتَرِيحُوا! هُ َوذَا السَاعَةُ َق ِد اقْتَرَبَتْ ،وَا ْبنُ
خطَاةِ.
اإلِ ْنسَانِ ُيسََل ُم إِلَى أَ ْيدٌِّ الْ ُ
 )04إنجيل متى 34 :03
عنْ يَمِينِ
ن اآلنَ تُ ْبصِرُونَ ابْنَ اإلِ ْنسَانِ جَاِلسًا َ
قَا َل لَهُ َيسُوعُ« :أَنْتَ قُلْتَ! وَأَ ْيضًا أَقُو ُل َل ُكمْ ِ :م َ
سحَاب السَمَاءِ».
الْقُ َوةِ ،وَآتِيًا عَلَى َ
 )01إنجيل مرقس 52 :0
ض َأنْ َيغْفِرَ ا ْلخَطَايَا» .قَا َل لِلْمَفْلُوجِ:
ن ِلكَيْ َتعْلَمُوا َأنَ ال ْبنِ اإلِ ْنسَانِ سُ ْلطَانًا عَلَى األَرْ ِ
وَل ِك ْ
 )03إنجيل مرقس 08 :0
ب السَبْتِ أَ ْيضًا».
ِإذًا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ هُوَ رَ ُ
 )07إنجيل مرقس 05 :8
ن الشُيُوخِ وَرُ َؤسَا ِء ا ْلكَهَنَةِ
ض ِم َ
وَابْ َتدَأَ ُيعَلِمُ ُه ْم َأنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ يَنْ َبغِي َأنْ يَتَأََلمَ كَثِيرًا ،وَيُرْفَ َ
وَا ْلكَتَبَةِ ،وَيُقْتَلَ ،وَ َب ْعدَ َثالَثَ ِة أَيَامٍ يَقُومُ.
 )08إنجيل مرقس 08 :8
ق ا ْلخَاطِئِ ،فَِإنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ َيسْتَحِي بِهِ مَتَى
ن اسْ َتحَى بِي وَ ِب َكالَمِي فِي هذَا ا ْلجِيلِ الْفَاسِ ِ
ن َم ِ
َأل َ
ج ِد أَبِيهِ مَعَ الْ َمالَ ِئكَ ِة الْ ِقدِيسِينَ».
جَاءَ بِ َم ْ
 )01إنجيل مرقس 1 :1
حدًا بِمَا أَ ْبصَرُوا ،إِ َال مَتَى قَامَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ
حدِثُوا َأ َ
ن الَ ُي َ
ن ا ْلجَبَلِ ،أَ ْوصَا ُه ْم َأ ْ
ن ِم َ
وَفِيمَا ُهمْ نَازِلُو َ
ِمنَ األَمْوَاتِ.
 )42إنجيل مرقس 50 :1

عنِ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ َأنْ
ف هُوَ َمكْتُوبٌ َ
ن إِيلِيَا يَأْتِي أَوَالً وَيَ ُردُ كُ َل شَيْءٍَ .وكَيْ َ
فََأجَابَ وَقَا َل لَ ُهمِْ« :إ َ
يَتَأََلمَ كَثِيرًا وَيُ ْرذَلَ.
 )45إنجيل مرقس 05 :1
ن
ألَنَهُ كَانَ ُيعَِلمُ َتالَمِي َذ ُه وَيَقُو ُل لَ ُهمِْ« :إنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ ُيسَلَ ُم إِلَى أَ ْيدٌِّ النَاسِ فَيَقْتُلُونَهُ .وَ َب ْع َد َأ ْ
يُقْتَ َل يَقُو ُم فِي الْيَوْمِ الثَالِثِ».
 )40إنجيل مرقس 00 :52
حكُمُونَ
ن إِلَى أُو ُرشَلِيمَ ،وَا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ ُيسََل ُم إِلَى رُ َؤسَا ِء ا ْلكَهَنَةِ وَا ْلكَتَبَةِ ،فَ َي ْ
عدُو َ
حنُ صَا ِ
«هَا َن ْ
عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ ،وَ ُيسَلِمُونَ ُه إِلَى األُ َممِ،
 )40إنجيل مرقس 41 :52
عنْ كَثِيرِينَ».
خ ِدمَ وَلِيَ ْبذِلَ نَ ْفسَهُ ِفدْيَةً َ
خ َدمَ بَ ْل لِ َي ْ
ت لِ ُي ْ
َألنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ أَ ْيضًا َلمْ يَأْ ِ
 )44إنجيل مرقس 03 :50
جدٍ،
سحَابٍ بِقُ َوةٍ كَثِي َرةٍ وَ َم ْ
َوحِينَ ِئ ٍذ يُ ْبصِرُونَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ آتِيًا فِي َ
 )41إنجيل مرقس 05 :54
ك ال َرجُ ِل اَلذٌِّ بِهِ ُيسََلمُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ .
ِإنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ مَاضٍ كَمَا هُ َو َمكْتُوبٌ عَنْهُ ،وَل ِكنْ وَيْلٌ لِذِل َ
كَانَ خَيْرًا لِذِلكَ ال َرجُ ِل لَ ْو لَمْ يُوَلدْ!».
 )43إنجيل مرقس 45 :54
ت السَاعَةُ! هُ َوذَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ
ُثمَ جَاءَ ثَالِثَةً وَقَا َل لَ ُهمْ« :نَامُوا اآلنَ وَاسْتَرِيحُوا! َيكْفِي! َق ْد أَتَ ِ
خطَاةِ.
ُيسََل ُم إِلَى أَ ْيدٌِّ ا ْل ُ
 )47إنجيل مرقس 30 :54
سحَابِ
عنْ يَمِينِ الْقُ َوةِ ،وَآتِيًا فِي َ
فَقَالَ َيسُوعُ« :أَنَا هُوََ .وسَوْفَ تُبْصِرُونَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ جَاِلسًا َ
السَمَاءِ».

 )48إنجيل لوقا 04 :1
ك
ض َأنْ َيغْفِرَ ا ْلخَطَايَا» ،قَا َل لِلْمَفْلُوجَِ« :ل َ
ن ِلكَيْ َتعْلَمُوا َأنَ ال ْبنِ اإلِ ْنسَانِ سُ ْلطَانًا عَلَى األَرْ ِ
وَل ِك ْ
ب إِلَى بَيْتِكَ!».
شكَ وَاذْهَ ْ
أَقُولُُ :قمْ وَاحْمِ ْل فِرَا َ
 )41إنجيل لوقا 1 :3
ب السَبْتِ أَ ْيضًا».
وَقَا َل لَ ُهمْ« :إِنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ هُوَ رَ ُ
 )12إنجيل لوقا 00 :3
ن َأجْلِ ا ْبنِ
ض ُك ُم النَاسُ ،وَِإذَا أَفْرَزُوكُمْ َوعَيَرُو ُكمْ ،وََأخْ َرجُوا اسْ َم ُكمْ َكشِرِي ٍر ِم ْ
طُوبَا ُك ْم ِإذَا أَ ْب َغ َ
اإلِ ْنسَانِ.
 )15إنجيل لوقا 04 :7
ن َأكُولٌ َوشِرِيبُ خَمْرٍُ ،محِب لِ ْل َعشَارِينَ
جَاءَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ يَ ْأكُلُ وَ َيشْرَبُ ،فَتَقُولُونَ :هُ َوذَا إِ ْنسَا ٌ
خطَاةِ.
وَا ْل ُ
 )10إنجيل لوقا 00 :1
خ وَرُ َؤسَا ِء ا ْلكَهَنَةِ وَا ْلكَتَبَةِ،
ض ِمنَ الشُيُو ِ
قَا ِئالً« :إِنَهُ يَنْبَغِي َأنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ يَتَأََلمُ كَثِيرًا ،وَيُرْفَ ُ
وَيُقْتَلُ ،وَفِي الْيَ ْومِ الثَالِثِ يَقُومُ».
 )10إنجيل لوقا 03 :1
ب
ج ِد اآل ِ
ج ِدهِ وَ َم ْ
ن اسْ َتحَى بِي وَ ِب َكالَمِي ،فَبِهذَا َيسْتَحِي ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ مَتَى جَا َء بِ َم ْ
ن َم ِ
َأل َ
وَالْ َمالَ ِئكَةِ الْ ِقدِيسِينَ.
 )14إنجيل لوقا 44 :1
ضعُوا أَنْ ُت ْم هذَا ا ْل َكالَمَ فِي آذَا ِن ُكمِْ :إنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ سَوْفَ ُيسَلَ ُم إِلَى أَ ْيدٌِّ النَاسِ».
« َ
 )11إنجيل لوقا 13 :1

س النَاسِ ،بَلْ لِ ُيخَلِصَ» .فَمَضَوْا إِلَى قَرْيَةٍ ُأخْرَى.
ك أَنْ ُف َ
ت لِيُهِْل َ
َألنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ َلمْ يَأْ ِ
 )13إنجيل لوقا 18 :1
س لَ ُه أَ ْينَ ُيسْنِدُ
ب أَ ْوجِ َرةٌ ،وَِلطُيُورِ السَمَا ِء أَ ْوكَارٌ ،وَأَمَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فَلَ ْي َ
فَقَا َل لَهُ يَسُوعُ« :لِل َثعَالِ ِ
رَ ْأسَهُ».
 )17إنجيل لوقا 02 :55
ن آيَ ًة ألَهْلِ نِينَوَى ،كَذِلكَ َيكُونُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ أَ ْيضًا لِهذَا ا ْلجِيلِ.
ألَنَ ُه كَمَا كَانَ يُونَا ُ
 )18إنجيل لوقا 8 :50
ف بِهِ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ ُقدَا َم َمالَئِكَ ِة اهللِ.
ف بِي ُقدَا َم النَاسَِ ،يعْتَرِ ُ
ن اعْتَرَ َ
وَأَقُو ُل َل ُكمْ :كُ ُل َم ِ
 )11إنجيل لوقا 52 :50
ال ُيغْفَرُ لَهُ.
ح الْ ُق ُدسِ َف َ
جدَفَ عَلَى الرُو ِ
ن َ
َوكُ ُل َمنْ قَالَ كَلِمَةً عَلَى ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ ُيغْفَ ُر لَهُ ،وَأَمَا َم ْ
 )32إنجيل لوقا 42 :50
َفكُونُوا أَنْ ُت ْم ِإذًا ُمسْ َتعِدِينَ ،ألَنَ ُه فِي سَاعَةٍ الَ َتظُنُونَ يَأْتِي ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ».
 )35إنجيل لوقا 00 :57
ن أَيَامِ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ وَالَ تَرَوْنَ.
حدًا ِم ْ
وَقَا َل لِل َتالَمِيذِ« :سَتَأْتِي أَيَامٌ فِيهَا َتشْتَهُونَ َأنْ تَرَوْا يَوْمًا وَا ِ
 )30إنجيل لوقا 04 :57
ت السَمَاءِ ،كَذِلكَ
ت السَمَا ِء ُيضِي ُء إِلَى نَاحِيَةٍ َتحْ َ
ق ِمنْ نَاحِيَةٍ َتحْ َ
ق اَلذٌِّ يَبْرُ ُ
ن الْبَرْ َ
ألَنَ ُه كَمَا َأ َ
َيكُونُ أَ ْيضًا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فِي يَوْمِهِ.
 )30إنجيل لوقا 03 :57
ن أَ ْيضًا فِي أَيَامِ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ:
َوكَمَا كَانَ فِي أَيَامِ نُوحٍ كَذلِكَ َيكُو ُ

 )34إنجيل لوقا 02 :57
ه َكذَا َيكُونُ فِي الْيَ ْو ِم اَلذٌِّ فِيهِ ُيظْهَرُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
 )31إنجيل لوقا 8 :58
جدُ اإلِيمَانَ عَلَى األَرْضِ؟».
ن مَتَى جَاءَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ ،أَلَعَلَهُ َي ِ
أَقُو ُل َل ُكمْ :إِنَهُ يُ ْنصِفُ ُهمْ سَرِيعًا! وَل ِك ْ
 )33إنجيل لوقا 05 :58
ن إِلَى أُو ُرشَلِيمََ ،وسَيَ ِتمُ كُلُ مَا هُ َو مَكْتُوبٌ
عدُو َ
حنُ صَا ِ
عشَرَ وَقَا َل لَ ُهمْ« :هَا َن ْ
خ َذ االثْنَيْ َ
وََأ َ
بِاألَنْبِيَاءِ عَنِ ابْنِ اإلِ ْنسَانِ،
 )37إنجيل لوقا 52 :51
ص مَا َقدْ هََلكَ».
َألنَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ َقدْ جَا َء ِلكَيْ َيطْلُبَ وَ ُيخَلِ َ
 )38إنجيل لوقا 07 :05
جدٍ كَثِيرٍ.
سحَابَةٍ بِقُ َو ٍة وَمَ ْ
َوحِينَ ِئ ٍذ يُ ْبصِرُونَ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ آتِيًا فِي َ
 )31إنجيل لوقا 03 :05
ال لِل َنجَا ِة ِمنْ جَمِي ِع هذَا الْمُزْمِ ِع َأنْ َيكُونَ،
ِاسْهَرُوا ِإذًا وَ َتضَ َرعُوا فِي كُلِ حِينٍِ ،لكَيْ ُتحْسَبُوا أَ ْه ً
وَتَقِفُوا ُقدَامَ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ».
 )72إنجيل لوقا 00 :00
وَا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ مَاضٍ كَمَا هُ َو َمحْتُومٌ ،وَل ِكنْ وَيْ ٌل لِذلِكَ اإلِ ْنسَانِ اَلذٌِّ ُيسَلِمُهُ!».
 )75إنجيل لوقا 48 :00
فَقَا َل لَهُ َيسُوعُ« :يَا يَهُوذَا ،أَبِقُبْلَةٍ ُتسَلِمُ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ؟»

 )70إنجيل لوقا 31 :00
عنْ يَمِينِ قُوَةِ اهللِ».
مُ ْن ُذ اآلنَ َيكُونُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ جَاِلسًا َ
 )70إنجيل لوقا 7 :04
خطَاةٍ ،وَ ُيصْلَبَ ،وَفِي الْيَ ْو ِم الثَالِثِ
قَا ِئالً :إِنَهُ يَنْ َبغِي َأنْ ُيسََلمَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ فِي أَ ْيدٌِّ أُنَاسٍ ُ
يَقُومُ».
 )74إنجيل يوحنا 15 :5
ن
صعَدُو َ
ن السَمَاءَ مَفْتُوحَةً ،وَمَالَ ِئكَ َة اهللِ َي ْ
ن اآلنَ تَرَ ْو َ
ق أَقُولُ َل ُكمِْ :م َ
ق ا ْلحَ َ
وَقَا َل لَهُ« :ا ْلحَ َ
وَيَنْزِلُونَ عَلَى ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ».
 )71إنجيل يوحنا 50 :0
ن السَمَاءِ ،ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ اَلذٌِّ هُوَ فِي السَمَاءِ.
ص ِع َد إِلَى السَمَا ِء إِ َال اَلذٌِّ نَزَلَ ِم َ
حدٌ َ
س َأ َ
وَلَ ْي َ
 )73إنجيل يوحنا 54 :0
« َوكَمَا رَفَعَ مُوسَى ا ْلحَيَةَ فِي الْبَرِيَ ِة ه َكذَا يَنْ َبغِي َأنْ يُرْفَعَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ،
 )77إنجيل يوحنا 07 :1
ن أَ ْيضًا ،ألَنَهُ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
عطَاهُ سُ ْلطَانًا َأنْ َيدِي َ
وََأ ْ
 )78إنجيل يوحنا 07 :3
ن هذَا اهللُ
طعَامِ الْبَاقِي لِ ْلحَيَاةِ األَ َبدِيَ ِة اَلذٌِّ ُي ْعطِي ُكمُ ابْنُ اإلِ ْنسَانَِ ،أل َ
طعَا ِم الْبَا ِئدِ ،بَ ْل لِل َ
ِاعْمَلُوا َال لِل َ
اآلبُ َقدْ خَتَمَهُ».
 )71إنجيل يوحنا 10 :3
سدَ ا ْبنِ اإلِ ْنسَانِ وَ َتشْرَبُوا دَمَهُ ،فَلَ ْيسَ
ج َ
ق أَقُو ُل َل ُكمِْ :إنْ َلمْ تَ ْأكُلُوا َ
ق ا ْلحَ َ
فَقَا َل لَ ُهمْ َيسُوعُ« :ا ْلحَ َ

َل ُكمْ حَيَاةٌ فِيكُمْ.
 )82إنجيل يوحنا 30 :3
عدًا إِلَى حَيْثُ كَانَ أَوَالً!
فَِإنْ رَأَيْتُمُ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ صَا ِ
 )85إنجيل يوحنا 08 :8
ن
ت أَ ْفعَلُ شَيْئًا ِم ْ
ن أَنِي أَنَا هُوَ ،وََلسْ ُ
فَقَا َل لَ ُهمْ َيسُوعُ« :مَتَى رَ َفعْ ُتمُ ا ْبنَ اإلِ ْنسَانَِ ،فحِينَئِذٍ تَفْهَمُو َ
نَ ْفسِي ،بَلْ أَ َتكََلمُ بِهذَا كَمَا عَلَمَنِي أَبِي.
 )80إنجيل يوحنا 00 :50
جدَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ.
وَأَمَا َيسُوعُ فََأجَابَهُمَا قِا ِئالًَ « :ق ْد أَتَتِ السَاعَ ُة لِيَتَ َم َ
 )80إنجيل يوحنا 04 :50
ت إِنَ ُه
س َأنَ الْ َمسِيحَ يَبْقَى إِلَى األَ َبدَِ ،فكَيْفَ تَقُو ُل أَنْ َ
ن النَامُو ِ
حنُ سَ ِمعْنَا ِم َ
فََأجَابَ ُه ا ْلجَمْعَُ « :ن ْ
ن هُ َو هذَا ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ؟»
يَنْبَغِي َأنْ يَرْتَفِعَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ؟ َم ْ
 )84إنجيل يوحنا 05 :50
ج َد اهللُ فِيهِ.
فَلَمَا خَرَجَ قَالَ َيسُوعُ« :اآلنَ تَ َمجَدَ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ وَتَ َم َ
 )81سفر أعمال الرسل 13 :7
ن اهللِ».
عنْ يَمِي ِ
ت مَفْتُوحَةً ،وَا ْبنَ اإلِ ْنسَانِ قَائِمًا َ
فَقَالَ« :هَا أَنَا أَ ْنظُ ُر السَمَاوَا ِ
 )83رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 3 :0
حدٌ فِي مَوْضِ ٍع قَا ِئالً« :مَا هُوَ اإلِ ْنسَانُ حَتَى َت ْذكُ َرهُ؟ أَوِ ا ْبنُ اإلِ ْنسَانِ حَتَى تَفْتَ ِق َدهُ؟
ل ِكنْ شَ ِه َد وَا ِ

 -5فهو كابن اإلنسان له سلطان أن يغفر الخطايا .وهذا واضح من حديثه مع الكتبة في قصة شفائه
للمفلوج ،إذ قال لهم :ولكن لكي تعلموا أن البن اإلنسان سلطانًا على األرض أن يغفر الخطايا،
حينئذ قال للمفلوج قم إحمل سريرك وإذهب إلى بيتك (إنجيل متى .)3 -0 :1
 -0وهو كابن اإلنسان يوجد في السماء واألرض معاً .كما قال لنيقوديموس "ليس أحد صعد إلى
السماء ،إال الذٌّ نزل من السماء ،ابن اإلنسان الذٌّ هو في السماء" (إنجيل يوحنا  .)50 :0فقد
أوضح أنه موجود في السماء ،في نفس الوقت الذٌّ يكلم فيه نيقوديموس على األرض .وهذا دليل
على الهوته.
 -0قال إن ابن اإلنسان هو رب السبت .فلما المه الفريسيون على أن تالميذه قطفوا السنابل في يوم
السبت لما جاعوا ،قائلين له "هوذا تالميذك يفعلون ما ال يحل فعله في السبوت" شرح لهم األمر
وقال "فإن ابن اإلنسان هو رب السبت أيضاً" (مت .)8 :50ورب السبت هو اهلل.
 -4قال إن المالئكة يصعدون وينزلون على ابن اإلنسان .لما تعجب نثنائيل من معرفة الرب للغيب
في رؤيته تحت التينة وقال له "يا معلم أنت ابن اهلل" لم ينكر أنه ابن اهلل ،إنما قال له "سوف ترى
أعظم من هذا ..من اآلن ترون السماء مفتوحة ،ومالئكة اهلل يصعدون وينزلون على ابن اإلنسان"
(يو .)15 -48 :5إذن تعبير ابن اإلنسان هنا ،ال يعنى مجرد بشر عادى ،بل له الكرامة اإللهية.
 -1وقال إن ابن اإلنسان يجلس عن يمين القوة ويأتى على سحاب السماء .فلما حوكم وقال له
رئيس الكهنة "أستحلفك باهلل الحى أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن اهلل؟ أجابه "أنت قلت .وأيضًا
أقول لكم من اآلن تبصرون ابن اإلنسان جالسًا عن يمين القوة وآتيًا على سحاب السماء" (مت:03
 .)31 -30وفهم رئيس الكهنة قوة الكلمة ،فمزق ثيابه ،وقال قد جدف .ما حاجتنا بعد إلى شهود!
ونفس الشهادة تقريباً صدرت عن القديس اسطفانوس إذ قال في وقت استشهاده "ها أنا أنظر
السماء مفتوحة ،وابن اإلنسان قائم عن يمين اهلل" (اع.)13 :7
 -3وقال إنه كابن اإلنسان سيدين العالم .والمعروف أن اهلل هو "ديان األرض كلها" (تك.)01 :58
وقد قال السيد المسيح عن مجيئه الثانى "إن إبن اإلنسان سوف يأتى في مجد أبيه ،مع مالئكته
وحينئذ يجازى كل واحد حسب عمله" (مت .)07 :53ونالحظ هنا في قوله "مع مالئكته ،نسب
المالئكة إليه وهم مالئكة اهلل.

ونالحظ في عبارة (مجد أبيه) معنى الهوتيًا هو:
 -7قال إنه هو ابن اهلل له مجد أبيه ،فيما هو ابن اإلنسان .ابن اإلنسان يأتى في مجد أبيه ،أى في
مجد اهلل أبيه .فهو إبن اإلنسان ،وهو إبن اهلل في نفس الوقت .وله مجد أبيه ،نفس المجد ..ما أروع
هذه العبارة تقُال عنه كإبن اإلنسان .إذن هذا اللقب ليس إقال ًال لالهوته...
 -8وقال إنه كابن اإلنسان يدين العالم ،يخاطب بعبارة (يارب) .فقال :ومتى جاء ابن اإلنسان في
مجده ،وجميع المالئكة القديسين معه ،فحينئذ يجلس على كرسى مجده ،ويجتمع أمامه جميع
الشعوب ..فيقيم الخراف عن يمينه ،والجداء عن يساره .فيقول للذين عن يمينه تعالوا يا مباركى
أبى رثو الملكوت المعد لكم ..فيجيبه األبرار قائلين :يارب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك( "..مت:01
.)07 -05
عبارة (يارب) تدل على الهوته .وعبارة (أبى) تدل على أنه ابن اهلل فيما هو ابن اإلنسان.
فيقول "إسهروا ألنكم ال تعلمون في أية ساعة يأتى ربكم" (مت .)40 :04فمن هو ربنا هذا؟ يقول
"إسهروا إذن ألنكم ال تعلمون اليوم وال الساعة التي يأتى فيها ابن اإلنسان" (مت.)50 :01
فيستخدم تعبير (ربكم) و(ابن اإلنسان) بمعنى واحد.
 -1كابن اإلنسان يدعو المالئكة مالئكته ،والمختارين مختاريه ،والملكوت ملكوته .هذا المقال
منقول من موقع كنيسة األنبا تكال.
قال عن عالمات نهاية األزمنة "حينئذ تظهر عالمة ابن اإلنسان في السماء ..ويبصرون ابن
اإلنسان آتيًا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير .فيرسل مالئكته ببوق عظم الصوت ،فيجمعون
مختاريه( "..مت.)05 -01 :04
ويقول أيضًا "هكذا يكون في إنقضاء هذا العالم :يرسل ابن اإلنسان مالئكته فيجمعون من ملكوته
جميع المعاثر وفاعلى اإلثم ،ويطرحونهم فى أتون النار" (مت .)45 -42 :50وواضح طبعًا إن
المالئكة مالئكة اهلل (إنجيل يوحنا  ،)15 :5والملكوت ملكوت اهلل (مر ،)5 :1والمختارين هم
مختارو اهلل.
 -52ويقول عن اإليمان به كابن اإلنسان ،نفس العبارات التي قالها عن اإليمان به كابن اهلل الوحيد.

قال "وكما رفع موسى الحية في البرية ،ينبغى أن يرفع ابن اإلنسان ،لكي ال يهلك كل من يؤمن به
بل تكون له الحياة األبدية .ألنه هكذا أحب اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد ،لكي ال يهلك كل من
يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية" (يوحنا .)53 -54 :0
هل ابن اإلنسان العادى ،يجب أن يؤمن الناس به ،لتكون لهم الحياة األبدية .أم هنا ما يُقال عن ابن
اإلنسان هو ما يُقال عن ابن اهلل الوحيد.

والمجد هلل دائما
i
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