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   سر الميالد: التجسد

  رجاء المجد : الجزء االول
  ديفيد بالت. د
  

ده . ٢رســالة فيلبــي إصــحاح ، أدعــوك تفــتح معايــا )وأتمنــى إنــه يكــون معــاك(لــو كــان معــاك كتــاب مقــدس 
قدمـه عـن واحنـا بنتأمـل الحـق المهـول اللـي بيالجزء الكتابي اللي ها نتعمق فيه في الحلقات األربعة الجايـة 

  .سر الميالد
  

  .خلونا نشوفها بتتكشف قدامنا بطريقة أتمنى تكون جديدة وقوية. ثقيلةكلمة .. التجسد.. سر الميالد
  

بنقـرا عـن اإلتضـاع والفقـر . فيـه حاجـة مـش منطقيـة. كلنا عارفين إن وقت الكريسماس ده وقـت ُمربـك جـًدا
ى ورفاهيــة تبــادل هــدايا مــع ذلــك بنحــيط نفســنا بغنــ. فــي مــزود، والطفــل المولــود وســط اإلتضــاع والفقــر ده

، لكــن حوالينــا مــن كــل ناحيــة أضــواء تعمــي مــن كــل حجــم وشــكل بنقــرا عــن نجمــة بيــت لحــم. الكريســماس
بنقــرا عــن المـزود القــذر، لكــن الكريسـماس بالنســبة لنــا هـو بيــوت دافيــة وتجمعـات عائليــة بتتقــدم فيهــا . ونـوع
قــرا عــن الماليكــة، وبعـــدها نــتكلم عــن حيـــوان بن. بنــرنم عــن الرعـــاة، بعــدين نالقــي منــدوبين مبيعـــات. واليــم

  .الرنة، بالذات اللي مناخيره حمرا، رودولف
  

أنــا مــش باحــاول أصــيبكم باكتئــاب، لكــن فعــًال فــي انفصــال مــا بــين اللــي ! ريــب هنــافــي حالــة انفصــال غ
ي أكيـد أنا حتى مش ها أقولكم الكـالم اللـ. بنشوفه بيتكشف في قصة الميالد واللي بنشوفه بيحصل حوالينا

فـــــي  Christبـــــدل  Xمـــــا تشـــــيلوش المســـــيح مـــــن الكريســـــماس، مـــــا تكتبـــــوش حـــــرف : ســـــمعتوه قبـــــل كـــــده
  .أكيد سمعتوا الكالم ده كثير قبل كده.. الكريسماس

  
. لكن اللي باقوله هنا إن حتـى احنـا كمـؤمنين مركـزين علـى المسـيح، بيفوتنـا الهـدف مـن الوقـت ده بالكامـل

مـريم، : قصة الميالد كويس، بنركـز علـى كـل التفاصـيل المحيطـة بالقصـةحتى واحنا في الكنيسة وعارفين 
يفوتنــا  هحتــى واحنــا عــارفين كــل التفاصــيل، فــي إمكانيــة إنــ. يوســف، الماليكــة، المجــوس الحكمــاء، الرعــاة

  . الهدف من الميالد بالكامل
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الظـروف المحيطـة سر الميالد مـش بنالقيـه فـي . في حق أساسي ها نكون بنكشفه في الحلقات األربع دي

  .هو ده سر الميالد. سر الميالد بنالقيه أساًسا في هوية مولود المزود. بميالد يسوع
  

بيعــــيط، ويصــــرخ، ويبــــل  ..إن اهللا بقــــى طفــــل: المهــــم الواقــــع المهــــول.. مــــش المهــــم الظــــروف والتفاصــــيل
زي األطفــال  نــايم.. يرعــوه معتمــد علــى خليقتــه أنهــم.. طفــل محتــاج اللــي يعلمــه ويغيــر لــه ويأكلــه.. الســرير

هــو  ..الواقــع المهـول إن إلــه يبقــى بــالمنظر ده. باصـص لبعيــد عمــال يتحــرك ويعمـل أصــوات مــش مفهومــة
  .ده سر الميالد

  
  مين مولود المزود؟. مين هو يسوع: خلونا نتعمق في السر ده، وخلونا نتجرأ نسأل

  
  ليه؟. ده سؤال كبير جًدا، وليه أبعاد كتير

مـن بدايـة تـاريخ الكنيسـة ولحـد دلـوقتي، ظهـر نـاس كثيـر بيجـادلوا فـي هويـة مولـود . اريخيسؤال تـ هو -١
كـــل النـــاس دول مـــن تـــاريخ الكنيســـة كـــانوا .. نـــاس زي أبولـــوس، أثناســـيوس، آريـــوس، أســـتورياس. المـــزود

 بيتجــادلوا مــين هــو المســيح؟ هــل هــو اهللا؟ هــل هــو إنســان؟ هــل هــو االتنــين؟ هــل هــو اهللا بالكامــل، إنســان
  بالكامل، وال جزء اهللا وجزء إنسان؟

  
 شومــ. الصــدع مــا بــين اليهوديــة والمســيحية أساســه هويــة المســيح.. واضــحالتــاريخي النقســام االكمــان فــي 

 ٣تـؤمن إن اهللا مـش اللـي والمـؤمنين بالتوحيديـة  واإلسـالمبس المسيحية واليهوديـة، لكـن كمـان شـهود يهـوه 
  .لهاآلب بس هو اهللا، ويسوع مش إ: أقانيم

  
طفـل المـزود هـو فعـًال  لـوكان يسوع هـو اهللا،  لو. ًدا، ويمكن أهم سؤال في المسيحيةمهم جهو سؤال  -٢

  .اهللا، يبقى باقي العهد الجديد مقبول ومنطقي، وبيجاوب على باقي أسئلتنا المتعلقة بيسوع
  

ى المياه، مش كـده؟ هـو هو فعًال اهللا، يبقى منطقي إنه يمشي عل يسوعلو . الصاعق ده اإلدعاءفكروا في 
إننـا نشـوفه ياخـد خمـس  هـل هـا يبقـى غريـبلـو يسـوع هـو اهللا، . أكيد يقدر يمشي عليها.. اللي خلق المياه
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آالف شـخص؟ هـل هـا تكـون ده حاجـة غريبـة بالنسـبة لنـا؟ أكيـد  ٥خبزات وسمكتين ويطعم بيهم أكثر مـن 
  .بتهضم األكل ده اللي المعدةهو اللي خلق الخبز والسمك، وهو اللي خلق . أل
  

لمــا نــدرك إن يســوع هــو اهللا، مــا . هــل هــا يبقــى فعــًال شــيء غريــب لمــا نوصــل لجزئيــة القيامــة؟ فكــروا فيهــا
. الفكـرة اللـي تصـعق وقتهـا هـي إنـه مـات مـن األسـاس.. بتبقاش الفكرة اللي تصعق هي قيامته مـن المـوت

الحـق ده . لـه الظـاهر فـي الجسـد مـات فعـالً لكـن اللـي بيـذهلنا هـو إن اإل. منطقي جًدا إنه يقـوم مـن المـوت
  .بيقلب كل حاجة رأًسا على عقب. بيغير كل حاجة

  
. سي إس لويس هـا يسـاعدني فـي عظـة النهـاردة. C.S. Lewisخلوني أشارككم بمقولة لـ سي إس لويس 

 جنــبإلوهيــة المســيح تبــدو لــي مــش كــأمر إضــافي تقــدر تفصــله علــى ": قــال. هــا أكــون باشــير لــه كــذا مــرة
، إنمــا هــي بــاألكثر حاجــة بتطلــع لــك مــن كــل ناحيــة، بحيــث تضــطر تفــك الشــبكة بالكامــل علشــان ببســاطة

  .تاريخي ومهم سؤال. ... إلوهية المسيح أمر أساسي ومحوري". تتخلص منها
  
ـبأعتقد إننا في الكنيسة بقينا . مهيبهو سؤال  -٣ ناخد األمر من الُمس إننـا عمرنـا مـا نبطـلأصـلي . ماتل 

ده واقــع مهــول، مــا يــنفعش يبقــى أمــر عــادي، ومــا يــنفعش يضــيع وســط . ر بواقــع إن اهللا بقــى إنســانننبهــ
  .مهيبسؤال تاريخي، مهم، و ... . البهرجة والمادية اللي بتحيط بوقت الكريسماس

  
حيـاة . عايزكم تعرفوا إن الحق اللي ها ندرسه ليه تشعبات في حياة كل واحد مننـا. هو سؤال شخصي -٤

  مين هو يسوع؟: واحد مننا مرتبطة بإجابة السؤال ده كل
  

هـي فقـرة . هي اللي ها نتكلم منها األربع حلقات دول ١١لـ  ٥الفقرة من عدد . ٢خلونا نروح لرسالة فيلبي 
الحاجة الوحيدة فيهـا إنكـم مـش . ويمكن تكون أعظم صورة لقصة الميالد في الكتاب المقدس. كتابية رائعة

ألن الفقـرة دي مـش . ة، وال ها تشوفوا مريم ويوسف، مش ها تشوفوا نجمة ورعاة ومجوسها تشوفوا ماليك
  . بتركز على حاجة من الحاجات دي
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البعض بيقول على الجزء ده ترنيمـة بـتعظم شـخص . خلونا نقرا الفقرة مع بعض، وبنتدي نتناولها جزء جزء
الــِذي ِإْذ ٦: هــَذا اْلِفْكــُر الــِذي ِفــي اْلَمِســيِح َيُســوَع َأْيًضــا َفْلــَيُكْن ِفــيُكمْ ٥: "يقــول بــولس ٥: ٢فيلبــي فــي . المســيح

لِكنُه َأْخَلى َنْفَسُه، آِخـًذا ُصـوَرَة َعْبـٍد، َصـاِئًرا ِفـي ٧. َكاَن ِفي ُصوَرِة اِهللا، َلْم َيْحِسْب ُخْلَسًة َأْن َيُكوَن ُمَعاِدًالِ هللاِ 
ـِليبِ َوإِْذ ُوِجَد ِفي اْلَهيْ ٨. ِشْبِه الناسِ  ى اْلَمْوَت َمـْوَت الصَعـُه اُهللا ٩. َئِة َكِإْنَساٍن، َوَضَع َنْفَسُه َوَأَطاَع َحتِلـذِلَك َرف

ـْن ِفـي السـَماِء َوَمـْن َعَلـى اَألْرِض ١٠َأْيًضا، َوَأْعَطاُه اْسًما َفْوَق ُكـل اْسـٍم  ُرْكَبـٍة ِمم ِلَكـْي َتْجثُـَو ِباْسـِم َيُسـوَع ُكـل
كـل الكـالم ده اتقـال " .َوَيْعتَـِرَف ُكـل ِلَسـاٍن َأن َيُسـوَع اْلَمِسـيَح ُهـَو َرب ِلَمْجـِد اِهللا اآلبِ ١١ْحـَت اَألْرِض، َوَمْن تَ 

  .عن طفل صغير في مزود
  

سـميت أنـا . النهـاردة بنشـوف يسـوع كإلـه. حقايق متعلقة بمين هـو المسـيح ٤ السلسلة ديهخلونا نشوف في 
  .ها نشوف ليه حاالً ".. اء المجدرج"عنوان  الحلقة ديه

  
واضـح إن ده بـيحط ". الِذي ِإْذ َكاَن ِفي ُصوَرِة اِهللا، َلْم َيْحِسْب ُخْلَسًة َأْن َيُكوَن ُمَعاِدًالِ هللاِ : "يقول ٦في عدد 

ده حـد . مـش طفـل عـادي. ده مـش شـخص عـادي. يسوع فـي مكانـة مختلفـة عـن أي حـد علـى مـر التـاريخ
بيـــر فـــي اللغـــة األصـــلية للعهـــد الجديـــد بيوصـــف جـــوهر اهللا، كيانـــه، الصـــورة اللـــي هـــو التع. فـــي صـــورة اهللا

مـورف "الكلمة اليونانية اللي بيستخدمها العهد الجديـد هـي . الصورة اللي هو عليها كطبيعة وكشكل .عليها
morphe " واللــي جــاي منهــا كلمــةform و ده مــش معنــاه إنــه شــبه اهللا أ. يســوع هــو صــورة اهللا. أو هيئــة
  . وليه طبيعة اهللا. إنما يسوع في جوهره هو اهللا، موجود باعتباره اهللا. مماثل هللا

  
كـل وضـوح إن يسـوع هـو بالفقرة هنـا بتقـول . ها هي طبيعة العبدأخد إن الطبيعة الليفي الواقع، احنا بنقرا 

  .اهللا
  

اهللا الحــال فــي الجســد؟ طــب ده معنــاه إيــه ليســوع، الطفــل الصــغير؟ معنــاه إيــه إنــه يكــون اإللــه المتجســد، 
  .٢خلونا نشوف فقرة كتابية تانية بتوضح الجزء ده من فيلبي 

  
بيمهدوا السـاحة للـي بنشـوفه فيقدم لنا كام عدد . ، يوحنا بيبتدي إنجيله بإنه يحكي لنا قصة الميالد١يوحنا 

  . ذات طبيعة اهللا الكام عدد دول بيدوروا حوالين هوية يسوع، وحقيقة إنه من. في باقي اإلنجيل عن يسوع
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  ،١: ١يوحنا 

ُكـل َشـْيٍء ٣. هـَذا َكـاَن ِفـي اْلَبـْدِء ِعْنـَد اهللاِ ٢. ِفي اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة، َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد اِهللا، َوَكـاَن اْلَكِلَمـُة اهللاَ ١"
َوالنـوُر ُيِضـيُء ِفـي ٥َحَيـاُة، َواْلَحَيـاُة َكاَنـْت ُنـوَر النـاِس، ِفيِه َكاَنـِت الْ ٤. ِبِه َكاَن، َوِبَغْيِرِه َلْم َيُكْن َشْيٌء ِمما َكانَ 

هـَذا َجـاَء ِللشـَهاَدِة ِلَيْشـَهَد ِللنـوِر، ِلَكـْي ٧. َكاَن ِإْنَساٌن ُمْرَسٌل ِمَن اِهللا اْسُمُه ُيوَحنا٦ .الظْلَمِة، َوالظْلَمُة َلْم ُتْدِرْكهُ 
َكـاَن النـوُر اْلَحِقيِقـي الـِذي ُيِنيـُر ُكـل ِإْنَسـاٍن آِتًيـا ٩. َلْم َيُكْن ُهَو النوَر، َبْل ِلَيْشَهَد ِللنـورِ ٨. ُيْؤِمَن اْلُكل ِبَواِسَطِتهِ 

َن اْلَعـاَلُم بِـِه، َولَـْم َيْعِرْفـُه اْلَعـاَلمُ ١٠. ِإَلى اْلَعاَلمِ  ـِتِه َجـاَء، َوخَ ١١. َكاَن ِفي اْلَعاَلِم، َوُكـو ـُتُه لَـْم َتْقَبْلـهُ ِإَلـى َخاص اص .
َالِذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمـْن ١٣. َوَأما ُكل الِذيَن َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطاًنا َأْن َيِصيُروا َأْوَالَد اِهللا، َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمهِ ١٢

َواْلَكِلَمُة َصاَر َجَسًدا َوَحـل َبْيَنَنـا، َوَرَأْيَنـا َمْجـَدُه، ١٤ .اهللاِ  َدٍم، َوَال ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد، َوَال ِمْن َمِشيَئِة َرُجل، َبْل ِمنَ 
ِإن : هَذا ُهـَو الـِذي ُقْلـُت َعْنـهُ «:ُيوَحنا َشِهَد َلُه َوَناَدى ِقاِئالً ١٥. َمْجًدا َكَما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب، َمْمُلوًءا ِنْعَمًة َوَحقا

. َوِمــْن ِمْلِئـــِه َنْحــُن َجِميًعــا َأَخـــْذَنا، َوِنْعَمــًة فَــْوَق ِنْعَمـــةٍ ١٦. »قُــداِمي، َألنــُه َكـــاَن َقْبِلــي الــِذي َيــْأِتي َبْعــِدي َصـــارَ 
ــُة َواْلَحــق َفِبَيُســوَع اْلَمِســيِح َصــاَرا١٧ ــا النْعَم ــاُموَس ِبُموَســى ُأْعِطــَي، َأم الن ١٨. َألن ــط ــَرُه َأَحــٌد َق ــْم َي ــُن . َاُهللا َل َاالْب

  .بتقوله لنا ٦: ٢األعداد دي بتساعدنا نفهم اللي فيلبي " .اْلَوِحيُد الِذي ُهَو ِفي ِحْضِن اآلِب ُهَو َخبرَ 
  

خلونـا . ده الطفل اللـي محتـاجين نشـوفه. ده السؤال اللي محتاجين نسألهيعني إيه إن يسوع يكون هو اهللا؟ 
  .نشوف يوحنا بيقول لنا إيه عن كون يسوع هو اهللا

  
ِفـي اْلَبـْدِء َكـاَن اْلَكِلَمـُة، َواْلَكِلَمـُة َكـاَن ِعْنـَد ١. "هـو كلمـة اهللا. كلمـة اهللالطفل اللي محتاجين نشـوفه هـو  -١

   موضوع الكلمة ده؟ مين هو الكلمة؟ يعني إيه الكالم ده؟ إيه". اِهللا، َوَكاَن اْلَكِلَمُة اهللاَ 
  

لكـن ليـه يوحنـا دعـا  .دي إشارة ليسـوع زي مـا احنـا عـارفين، و "اْلَكِلَمُة َصاَر َجَسًدا"إن  ١٤نشوف في عدد 
لكـن ليـه مـن وسـط كـل األسـماء اللـي يوحنـا كـان ممكـن ! يسوع الكلمـة؟ تحسـه اسـم معاصـر ليسـوع دلـوقتي

ِفــي ١"يوحنــا ابتــدى بتعبيــر إيــه؟ . فكــروا فيهــا؟ "الكلمــة"يقــدم لنــا يســوع مــن خاللهــا، اختــار يقدمــه علــى إنــه 
قبــل مــا أي حاجــة ...". ِفــي اْلَبــْدِء َخَلــَق اهللاُ "، ١: ١كم بحاجــة؟ أكيــد بتفكــركم بســفر التكــوين بتفكــر ..." اْلَبــْدءِ 

  .وفي البدء كان الكلمة. تتخلق، اهللا كان موجود
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ــَد اِهللا، َوَكــاَن "وبعــدها نشــوف . فــي البــدء اهللا كــان موجــود، وفــي البــدء الكلمــة كــان موجــود َواْلَكِلَمــُة َكــاَن ِعْن
كل حاجة اهللا قـال إنهـا تكـون، ظهـرت " .َفَكاَن ُنورٌ » ِلَيُكْن ُنورٌ «: َقاَل اهللاُ : "ونشوف في تكوين". اهللاَ اْلَكِلَمُة 

 ٢و ١نشـوف فـي تكـوين . كل الخليقة ظهـرت للوجـود نتيجـة كلمـة اهللا. للوجود حسب إيه؟ حسب كلمة اهللا
علنت وة اهللا الفائقــة فــي الخليقــة اســتُ قــ. اهللا اتكلــم، فظهــر شــيء للوجــود. كلمــة اهللا بيتــذكر مــرات ومــرات ٣و

  .اهللا أعلن عن ذاته من خالل كلمته. من خالل كلمته
  

مـرة .  جلـب خـالص وشـفاء لشـعبه وخلصـهم مـن خـالل كلمتـههللاإزاي اعـن  ٢٠: ١٠٧بعدها يتكلم مزمور 
  . ورا التانية نشوف في العهد القديم الكلمة في صورة إعالن اهللا عن ذاته وقدرته

  
 ،ولمـا نبتـدي نفكـر فـي هويـة المسـيح. كلمة اهللا هـي إعالنـه، تعبيـره عـن ذاتـه. كر في األمر ثوانيخلونا نف
هـو إعـالن . .إن يسـوع هـو تعبيـر اهللا عـن ذاتـه :بتتكشف قدامنا ةحقيقفي إنجيل يوحنا  من البداية بنشوف

  . هو ده اهللا، تعبيره عن ذاته في المزود. في طفل.. اهللا الُمعلن في الجسد. اهللا
  
يعنـي  .يسـوع كـان هـو اهللا". َوَكـاَن اْلَكِلَمـُة اهللاَ . "يعنـي كـان فـي عالقـة بـين اهللا ويسـوع" اْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد اهللاِ "

. إزاي تفهم األمر ده؟ هو ده سـر الثـالوث. يسوع كان في عالقة بتجمعه مع اهللا، وفي نفس الوقت هو اهللا
وتوافـق مـن ناحيـة، وفـي نفـس الوقـت واحـد فـي جـوهر طبيعـة  اللي بنشوفه هنا هو يسـوع واآلب فـي عالقـة

  .اهللا
  

. لــو عرفنــا نجاوبــه صــح، هــا يســاعدنا نفهــم كــويس حقيقــة إن يســوع هــو اهللا. دلــوقتي خلــوني أســألكم ســؤال
إجابــة الســؤال ده كفيلــة بإنهــا تــدينا فهــم جديــد لمعنــى " هــل حصــل إن يســوع قــال إنــه هــو اهللا؟: "الســؤال هــو

  هل حصل إن يسوع قال إنه هو اهللا؟ .كون يسوع هو اهللا
  

: بيقولـوا خاصـة المسـلمين،ده السـبب إن نـاس كثيـر، . وال مـرة.. في الواقع، يسوع عمره ما قال إنه هو اهللا
يسـوع اتكلـم عـن  يبقـى ليـه مصـدقين إنـه هـو اهللا؟. جديـديسوع نفسـه عمـره مـا قـال إنـه هـو اهللا فـي العهـد ال"

ــا نبقــى نــاس مســتعدين نجــاوب لــو حــد قــال . "حاجــة عــن كونــه هــو اهللاكونــه ابــن اهللا، عمــره مــا قــال  خلون
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الكالم ده قدامنا، ونوريهم من الكتاب إزاي يسوع بيدعي إنـه هـو اهللا، علـى الـرغم مـن إنـه مـا قـالش مباشـرًة 
  ".أنا هو اهللا"
  

بيقــول  شــوفوا إزاي يســوع وهــو. يمكــن مــن أوضــح وأشــمل الصــور عــن إلوهيــة المســيح ٤٧ -١٦: ٥يوحنــا 
يسوع شفا حـد فـي يـوم سـبت، وبعـض  ٥في يوحنا . إنه ابن اهللا واهللا أبوه، فهو هنا فعلًيا بيساوي نفسه باهللا

الراجل عمره ما مشـي ! تخيل. القادة الدينيين اتضايقوا من الشخص اللي اتشفى ألنه شال سريره يوم سبت
إيـه .. نـزل سـريرك: "قادة الدينيين ويقولوا لهفي حياته قبل كده، وألول مرة يشيل سريره ويمشي، فيجي له ال

  "اللي بتعمله ده؟
  

َوِلهـــَذا َكـــاَن اْلَيُهـــوُد َيْطـــُرُدوَن َيُســـوَع، ١٦: "١٦ويحصـــل إيـــه؟ نشـــوف فـــي عـــدد . وبعـــد كـــده، يتقـــدموا ليســـوع
َفِمـْن ١٨. »ي َيْعَمـُل َحتـى اآلَن َوَأَنـا َأْعَمـلُ َأبِ «:َفَأَجاَبُهْم َيُسوعُ ١٧. َوَيْطُلُبوَن َأْن َيْقُتُلوُه، َألنُه َعِمَل هَذا ِفي َسْبتٍ 

ا ِإن اَهللا َأُبـــوُه، َأْجــِل هــَذا َكــاَن اْلَيهُــوُد َيْطُلُبــوَن َأْكثَــَر َأْن َيْقُتلُــوُه، َألنــُه لَــْم َيــْنُقِض الســْبَت َفقَــْط، َبــْل َقــاَل َأْيًضــ
  ".ُمَعاِدًال َنْفَسُه ِباهللاِ 

  
إنمــا بيــتكلم عــن . أباهاتنــاهللا أبــوه، فهــو مــش بيــتكلم زي مــا أنــت وأنــا بنــتكلم عــن لمــا يســوع يــتكلم عــن كــون ا

وده كـان جـزء مـن اللـي بيعملـه . كـان بيعـادل نفسـه بـاهللا.. وهو فـي الجسـد معـادلين لـبعض ،إزاي اهللا اآلب
إنمــا بيعضــد كــل .. اليهــود كــانوا عــارفين إن حتــى فــي الســبت اهللا مــش بيبطــل شــغل بالكامــل. فــي الســبت

بالتــالي لمــا يســوع يشــتغل، . عــن الشــغل تــوقفهم إنهــا لكــنهم كــانوا حــاطين قواعــد متشــددة تضــمن. الخليقــة
ويدعي إن ليه الحق والسلطان واالمتياز إنه يشتغل في اليوم ده، فهو بكده بيعادل نفسـه بإلـه السـبت ورب 

  .السبت
  

عــايز تنرفــز قــادة . يــان كــل البشــرولمــا تتعمــق أكثــر فــي اإلصــحاح ده، هتالقــي يســوع بيــتكلم عــن كونــه د
  .كان بيعادل نفسه باهللا! دينيين، قول لهم إنهم ها يقفوا قدامك وأنت ها تدينهم

  
فيـه و  ه يمكـن يكـون سـامريكـانوا بيقولـوا إنـ. يسوع اتكلم مـع بعـض القـادة الـدينيين تـاني ٥٤: ٨وفي يوحنا 

ــُد نَ «: "٥٤فيســوع يــرد فــي عــدد . شــيطان ــُت ُأَمج ــْيَس َمْجــِدي َشــْيًئاِإْن ُكْن ــُدِني، . ْفِســي َفَل ــِذي ُيَمجَأِبــي ُهــَو ال
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ــا َأَنــا َفَأْعِرُفــهُ . َوَلْســُتْم َتْعِرُفوَنــهُ ٥٥الــِذي َتُقوُلــوَن َأْنــُتْم ِإنــُه ِإلُهُكــْم،  ــي َلْســُت َأْعِرُفــُه َأُكــوُن ِمــْثَلُكْم . َوَأمَوإِْن ُقْلــُت ِإن
َفَقــــاَل َلـــــُه ٥٧. »َأُبــــوُكْم ِإْبــــَراِهيُم َتَهلــــَل ِبــــَأْن َيــــَرى َيــــْوِمي فَــــَرَأى َوفَــــِرحَ ٥٦. َوَأْحفَــــُظ َقْولَــــهُ  َكاِذًبــــا، لِكنــــي َأْعِرفُــــهُ 

ْن َقْبــَل أَ : اْلَحــق اْلَحــق َأُقــوُل َلُكــمْ «:َقــاَل َلهُــْم َيُســوعُ ٥٨» َلــْيَس َلــَك َخْمُســوَن َســَنًة َبْعــُد، َأَفَرَأْيــَت ِإْبــَراِهيَم؟«:اْلَيُهــودُ 
  ". »َيُكوَن ِإْبَراِهيُم َأَنا َكاِئنٌ 

  
علــن اســمه لشــعبه، موســى ي جــه فــي العهــد القــديم لمــا اهللا. محتــاجين نفهــم الســياق. خلونــا نقــف هنــا ثــواني

أنـا  أهيـه يعنـي". َأْهَيـْه َأْرَسـَلِني ِإلَـْيُكمْ : هَكـَذا َتقُـوُل ِلَبِنـي ِإْسـَراِئيلَ : "أقول لهم مين أرسلني؟ فاهللا قال لـه: سأل
يوحنــا ". َأَنـا ُهــَو ُخْبـُز اْلَحَيــاةِ : "يسـوع يقــول ٣٥: ٦فــي يوحنــا . أنــا هـو، حســب تعبيـر إنجيــل يوحنـا. .الكـائن

ـاِلحُ "، ١١: ١٠يوحنا ". َأَنا ُهَو ُنوُر اْلَعاَلمِ "، ١٢: ٨ اِعي الصَأَنـا ُهـَو اْلِقَياَمـُة "، ٢٥: ١١يوحنـا . "َأَنا ُهَو الر
  ".َأَنا اْلَكْرَمُة اْلَحِقيِقيةُ "، ٥و ١: ١٥يوحنا ". َأَنا ُهَو الطِريُق َواْلَحق َواْلَحَياةُ "، ٦: ١٤يوحنا ". َواْلَحَياةُ 

  
إيـه اللـي حصـل بعـد مـا يسـوع قـال . علشان نتأكد إننا مـش بنقـرا حاجـة مـش موجـودة ٨خلونا نرجع ليوحنا 

ـا َيُســوُع فَـاْخَتَفى َوَخـَرَج ِمــَن . َفَرَفُعــوا ِحَجـاَرًة ِلَيْرُجُمـوهُ ٥٩: "يقـول ٥٩عـدد ". َقْبـَل َأْن َيُكـوَن ِإْبـَراِهيُم َأَنــا َكـاِئنٌ " َأم
كــان معتــاد وقتهــا رجــم ليــه؟ إيــه اللــي يخلــيهم عــايزين يرجمــوه؟ ". اْلَهْيَكــِل ُمْجتَــاًزا ِفــي َوْســِطِهْم َوَمَضــى هَكــَذا

. كان يعمل كده، ماكانش بيعيش كثيـر بعـدها اللي. كانوا عايزين يرجموه ألنه بيعادل نفسه باهللا. المجدفين
  .كان بيعادل نفسه باهللا...  .أنا مش عارف إزاي يسوع أخفى نفسه، لكنه ابتعد عنهم بطريقة ما

  
ــاَط ِبــِه اْلَيُهــوُد وَ ٢٤. "ونشــوف ســؤال وجهــه اليهــود ليســوع ٢٤: ١٠ونيجــي ليوحنــا  ــهُ َفاْحَت ِإَلــى َمَتــى «: َقــاُلوا َل

ـــًرا ـــا َجْه ـــْل َلَن ـــَت اْلَمِســـيَح َفُق ـــَت َأْن ـــونَ «:َأَجـــاَبُهْم َيُســـوعُ ٢٥. »ُتَعلـــُق َأْنُفَســـَنا؟ ِإْن ُكْن ـــُت َلُكـــْم َوَلْســـُتْم ُتْؤِمُن ـــي ُقْل ِإن .
َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن َألنُكْم َلْسُتْم ِمْن ِخَراِفـي، َكَمـا ُقْلـُت  َولِكنُكمْ ٢٦. َاَألْعَماُل الِتي َأَنا َأْعَمُلَها ِباْسِم َأِبي ِهَي َتْشَهُد ِلي

َوَأَنــا ُأْعِطيَهــا َحَيــاًة َأَبِديــًة، َوَلــْن َتْهِلــَك ِإَلــى اَألَبــِد، َوَال ٢٨. ِخَراِفــي َتْســَمُع َصــْوِتي، َوَأَنــا َأْعِرُفَهــا َفَتْتَبُعِنــي٢٧. َلُكــمْ 
، َوَال َيْقــِدُر َأَحـٌد َأْن َيْخَطــَف ِمــْن َيــِد ٢٩. َيْخَطُفَهـا َأَحــٌد ِمــْن َيـِدي اَهــا ُهــَو َأْعَظــُم ِمـَن اْلُكــلــِذي َأْعَطـاِني ِإيَأِبــي ال

  " .»َأَنا َواآلُب َواِحدٌ ٣٠. َأِبي
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َأْعَمـاًال «:عُ َأَجـاَبُهْم َيُسـو ٣٢. َفَتَنـاَوَل اْلَيهُـوُد َأْيًضـا ِحَجـاَرًة ِلَيْرُجُمـوهُ ٣١: "٣١شـوفوا بعـدها اللـي حصـل فـي عـدد 
َلْسـَنا َنْرُجُمـَك «:َأَجاَبـُه اْلَيهُـوُد َقـاِئِلينَ ٣٣» ِبَسـَبِب َأي َعَمـل ِمْنَهـا َتْرُجُمـوَنِني؟. َكِثيَرًة َحَسَنًة َأَرْيُتُكْم ِمْن ِعْنـِد َأبِـي

  ". »َك ِإلًهاَألْجِل َعَمل َحَسٍن، َبْل َألْجِل َتْجِديٍف، َفِإنَك َوَأْنَت ِإْنَساٌن َتْجَعُل َنْفسَ 
  

واضـــح مـــن كـــل ده إن فـــي نـــاس مـــن ألفـــين ســـنة كـــانوا شـــايفين إن يســـوع بيـــدعي إنـــه اهللا، واألمـــر ده مـــا 
  .عجبهومش

  
يســوع بيكشــف إلوهيتــه بكالمــه علــى مــدار اإلنجيــل بنشــوف  .٢٠نهايــة يوحنــا شــوف األمــر ده تــاني فــي ون
آالف شــخص، أو إنــه يعمــل  ٥أو إنــه يطعــم ســواء كــان إنــه يرفــع إيــده ويهــدي الــريح والمــوج، . .عمالــهوبأ

 تورينــا بوضــوح إن يســوع كــان ليــه نفــس قــوة  ١١يوحنــا . م نــاس مــن المــوتمعجــزات أو يشــفي نــاس أو يقــو
  .وسلطان اهللا ذاته

  
 ٢٦: ٢٠يوحنـا فـي . نشوف يسوع بيقوم من الموت، وده يورينا تاني إن فيه حاجـة مختلفـة ٢٠يوحنا في و 

َوَبْعــَد َثَماِنَيــِة َأيــاٍم َكــاَن َتَالِميــُذُه َأْيًضــا َداِخــًال َوُتوَمــا . "شــوف إيــه اللــي بيحصــل. .يســوع مــع تالميــذهنشــوف 
َهـاِت ِإْصـِبَعَك «:ثُـم َقـاَل ِلُتوَمـا٢٧. »!َسَالٌم َلُكـمْ «:َفَجاَء َيُسوُع َواَألْبَواُب ُمَغلَقٌة، َوَوَقَف ِفي اْلَوْسِط َوَقالَ . َمَعُهمْ 

، َوَهاِت َيَدَك َوَضْعَها ِفي َجْنِبي، َوَال َتُكْن َغْيَر ُمـْؤِمٍن َبـْل ُمْؤِمًنـاِإَلى ُهَنا وَ  َأَجـاَب ُتوَمـا َوَقـاَل ٢٨. »َأْبِصْر َيَدي
  ".»!َربي َوإِلِهي«:َلهُ 
  

أنــت : "فرصــة مناســبة إنــه يقــولكانــت دي  فعــًال بــيعلم إنــه مــش اهللا، فـــ لــو يســوع كــان. دي كانــت فرصــته
فــي . لكــن مــش ده اللــي يســوع قالــه". أنــا مــش اهللا. تماًمــايــا تومــا، أنــت فهمــت الموضــوع غلــط  بتقــول إيــه؟

  ".»ُطوَبى ِللِذيَن آَمُنوا َوَلْم َيَرْوا! َألنَك َرَأْيَتِني َيا ُتوَما آَمْنتَ : "يسوع قال لتوما ٢٩عدد 
  

أنا هـو "ى الرغم من إنه ما قالش فعلًيا التانية في إنجيل يوحنا نشوف يسوع بيدعي إنه هو اهللا، عل مرة ورا
يســـوع نشـــوف  ١١ -١: ٢فـــي مـــرقس  .فـــي لســـه أناجيـــل متـــى ومـــرقس ولوقـــا. وده إنجيــل واحـــد بـــس". اهللا

ســي إس لــويس اتكلــم عــن الجــزء ده . إنــه يغفــر لــه خطايــاه بيشــفي المفلــوج وبعــدها بيــدعي إن ليــه الســلطان
وكـان بالنسـبة لسـي إس لـويس هـو الموقـف الفاصـل . عـن غيـرهوقال إن ده أكبر إدعاء أدعاه يسوع وميـزه 
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إنك تعمل حاجة غلط، وأجي أقول لك إنك تالزم تجي لي ألنك أسـأت لـي . اللي خاله يقبل إلوهية المسيح
يســوع بيــدعي المــرة ورا .. لكــن هــو ده اللــي بنشــوفه فــي كــل األناجيــل. إدعــاء جــريء جــًدا! بكــل خطايــاك

  .التانية إنه هو اهللا
  

اختيــارات إلجابــة  ٤بعــد مــا شــفنا مــن األناجيــل إن يســوع ادعــى إنــه هــو اهللا، وبنــاء علــى الحــق ده، قــدامنا 
  ":مين هو يسوع؟"سؤال 

  
مجـــرد قصـــة  دهآه يســـوع ادعـــى إنـــه اهللا، لكـــن : "الـــبعض ممكـــن يقـــول. أول اختيـــار إن يســـوع أســـطورة -أ

لة ومصـداقية الكتـاب المقـدس، لكـن أقـدر أقـول لكـم ما فيش وقت إننا نشوف دقة وأصـا". أسطورة.. خيالية
ت إن ما فيش َنص قديم ليه مصـداقية تاريخيـة زي الكتـاب المقـدس، وليـه تعضـيد مـن علمـاء عن يقين ُمثبَ 

هـا يختفـي إنـه على مدار ألفين سنة النـاس قـالوا عـن الكتـاب المقـدس . اآلثار وحتى من العلماء العلمانيين
أكثــر .. الكتـاب المقــدس أكثـر مـن مجـرد أسـطورة. ألنـه حقيقـي.. عمــره مـا اختفـىلكنـه . فـي يـوم مـن األيـام

  .من مجرد قصة ُمخَتَلقة
  
هل هو كداب؟ خلونا نشوف أكثـر رأي شـايع . لو يسوع ادعى إنه اهللا، يبقى هو كداب.. ثاني اختيار -ب

وأعظـــم  يســـوع هـــو أســـمى: "قـــال Thomas Jeffersonتومـــاس جيفرســـون . عـــن يســـوع فـــي عصـــرنا ده
كثيــر النــاس محتاجــة .. هــو معلــم عظــيم، رجــل عظــيم كــان عنــده كثيــر يقولــه. المعلمــين فــي تــاريخ البشــرية

  ".كان معلم عظيم، رجل عظيم. تعاليم عظيمة بيقدمكان . تسمعه
  

". بالمناســبة، أنــا اهللا"مــا كــانش شــيء جــانبي . احنــا شــفنا إن يســوع ادعــى إنــه اهللا، وده كــان جــوهر تعليمــه
  .تعليمه كان بيدور حوالين نفسه. ده كان جوهر تعليمه ..أل
  

ولو هو كداب، يبقـى آِخـر . فلو يسوع في جوهر تعليمه بيقول إنه اهللا، وهو مش اهللا، يبقى ده يخليه كداب
هـل هـا تقـول علـى حـد معلـم عظـيم وأنـت شـايف إن فـي . حاجة ها نعملها هي إننـا نقـول عنـه معلـم عظـيم

دع الناس بتعليمـه؟ هـل هـا تقـول علـى حـد قضـى كـل خدمتـه بيخـدع النـاس عـن جوهره هو حد بيكدب ويخ
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 ... .لكـــن ده كـــان تـــاني اختيـــار. عمـــد، معلـــم عظـــيم؟ أكيـــد، حـــد زي كـــده مـــش هـــا يكـــون شـــخص عظـــيم
  .أسطورة أو كداب

  
هـــل فقـــد عقلـــه بالكامـــل؟ لـــو الكتـــاب المقـــدس حقيقـــي ويســـوع فعـــًال قـــال اللـــي طـــب هـــل كـــان مجنـــون؟  -ج

هـو كـان . ولـو كـان مصـدق اللـي قالـه، يبقـى مـا كـانش بيحـاول يكـدب. ، يبقى هو مـش أسـطورةمذكور فيه
ده واحـد بيـدعي . حقيقـي، ييبقـى أكيـد كـان مجنـون اللـي قالـه لكن لو ماكانش. مصدق إن اللي قاله حقيقي

  !متخيل فعًال إنه اهللا! إنه اهللا
  

ه الوقــت إنــي أســيب القيــادة وأدور علــى مســاعدة فــي لــو أنــا ابتــديت أدعــي إنــي اهللا، يبقــى هــا تعرفــوا إنــه جــ
آالف شــخص بخمــس خبــزات  ٥لكــن لــو أدعيــت إنــي اهللا وبــدأت أمشــي علــى الميــاه، وأطعــم . شــوية أمــور

م ناس مـن المـوت، وأشـفي النـاس مـن أمراضـهم مـم، طـب أنـا هـا : "وقتهـا هـا تقـف وتقـول.. وسمكتين، وأقو
  ".أسمع أنت ها تقول إيه في األمر ده

  
يمكـن . يسوع اعتقد إنه اهللا، كان بيحاول يكون صادق على قدر اإلمكان، لكنه فقـد عقلـه.. لكن ده اختيار

جتمعنــا ممكــن لكــن الغريبــة إن مــافيش حــد فــي م. ونكــان أســطورة، يمكــن كــان كــداب، أو يمكــن كــان مجنــ
دش فــيهم ممكــن ماحــ. حتــى النــاس الضــالين بيحترمــوا يســوع كشــخص. يقــول علــى يســوع مجنــون فقــد عقلــه

  .يقول عليه مجنون أو كداب
  

يبقـــى فاضـــل .. لـــو شـــطبنا علـــى الـــثالث اختيـــارات دي، هـــو مـــش أســـطورة، ومـــش كـــداب، ومـــش مجنـــون
  ..حيداحتمال و 

  
عـن  النهـاردة، سـي إس لـويس، اللـي قـال حلقـة غالًبا سـمعتوا األمـر ده مـن زميلـي فـي. يسوع هو الرب -د

تقــدر تتــف عليــه وتقتلــه باعتبــاره شــيطان، أو تقــدر تقــع عنــد رجليــه  تقــدر تســكته باعتبــاره أحمــق،: "يســوع
هــو مــا ســابش . ر عــن كونــه معلــم بشــري عظــيملكــن خلونــا مــا نطلعــش بهــراء متظــاهِ . ’رب وٕالــه‘وتناديــه 

  ". مفتوح يكونالمجال لده مفتوح قدامنا، وما قصدش 
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لكـن مـش اختيـار إننـا نقـول عليـه . وعكل واحد فينا محتاج يختار حاجة من األربعة ويكـون ده رأيـه فـي يسـ
أو هــو .. هــو إمــا مجــرد أســطورة مــن الماضــي، أو كــداب، أو مجنــون. رجــل عظــيم أو معلــم بشــري عظــيم

  . تعبير اهللا عن ذاته.. ده معنى إنه الكلمة. هي دي هوية مولود المزود. رب كل الخليقة
  

ل عن االبن إنه بهاء مجـد اآلب، وفـي يقو  ٣في عدد . ١كنت أتمنى يكون في مجال نتعمق في عبرانيين 
إصــحاح اللــي بيتنــاول فــيهم صــورة  مرســالة عبــرانيين مذهلــة، بالــذات أول كــا". يــا اهللا"ينــادي االبــن  ٨عــدد 

وفـي سـفر الرؤيـا، مـن البدايـة . يقـول إن مـلء الالهـوت بيحـل فـي يسـوع ٩: ٢وفي كولوسي . إلوهية يسوع
وفــي نهايــة ســفر الرؤيــا مــين بيقــول نفــس الكلمــات دي؟ ". َيــاُء، اْلَبَداَيــُة َوالنَهاَيــةُ َأَنــا ُهــَو اَألِلــُف َوالْ : "يقــول اهللا

يســوع هــو ...  .يســوع هــو اهللا". َأَنــا اَألِلــُف َواْلَيــاُء، اْلِبَداَيــُة َوالنَهاَيــةُ : "يســوع بيقــول فــي نهايــة الســفر.. يســوع
  .كلمة اهللا

  
  . زودحقايق تانية عن هوية مولود الم ٣خلونا نشوف 

فـي كـام عـدد هـا يقـدموا لنـا صـورة .. خلونـا نفـتح رسـالة كولوسـي. الحيـاة رئـيسهـو . الحياة رئيسهو  -٢
 ١كولوسـي ". ُكـل َشـْيٍء بِـِه َكـانَ ٣"، "ِفيِه َكاَنِت اْلَحَياُة، َواْلَحَياُة َكاَنْت ُنـوَر النـاسِ : "قال ١يوحنا . مذهلة هنا

را األعـداد دي واحنـا بنفكـر فـي الكـون كلـه، فـي الخليقـة بكـل أشـكالها، خلونا نقـ .بتوضح لنا الجزء ده أكثر
  .واحنا من ضمنها

  
َمـا : َفِإنـُه ِفيـِه ُخِلـَق اْلُكـل ١٦. الِذي ُهَو ُصـوَرُة اِهللا َغْيـِر اْلَمْنظُـوِر، ِبْكـُر ُكـل َخِليقَـةٍ ١٥: "يقول ١٥: ١كولوسي 

ــــَماَواِت َوَمــــا َعَلــــى اَألْرِض، َمــــا ُيــــَرى َوَمــــا َال ُيــــَرى، َســــَواٌء َكــــاَن ُعُروًشــــا َأْم ِســــَياَداٍت َأْم ِرَياَســــاٍت َأْم  فــــي الس
  ". الِذي ُهَو َقْبَل ُكل َشْيٍء، َوِفيِه َيُقوُم اْلُكل ١٧. اْلُكل ِبِه َوَلُه َقْد ُخِلقَ . َسَالِطينَ 

  
كـل شـيء يسـوع .. لـه وكواكبـه ونجومـهمدركين الحـق المهـول اللـي قرينـاه دلـوقتي؟ كـل الكـون، بباليـين أميا

 .كــل حاجــة يســوع ماســكها.. حيــاة كــل واحــد فينــا، شــكل الحيــاة عامــًة، أجســادنا. "فيــه يقــوم الكــل".. ماســكه
وتخيلوا؟ رئيس الحياة بقـى طفـل فـي مـزود، معتمـد علـى خليقتـه . الحياة هو رئيس: دي هوية مولود المزود

الطفـل  !ولت تصارع مع الفكرة دي، ها يجي لك صـداع بسـرعةلو حا. اللي هو خلقهم إنهم يعضدوا حياته
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هــو . ... والحيــاة دي كانــت نــور النــاس. ده هــو رئــيس الحيــاة، هــو الماســك بكــل شــيء ومعضــد كــل شــيء
  .رئيس الحياة

  
وِر، هــَذا َجــاَء ِللشــَهاَدِة ِلَيْشــَهَد ِللنــ: "يوحنــا اتكلــم فــي إنجيلــه عــن يوحنــا المعمــدان وقــال. نــور العــالمهــو  -٣

َكاَن النـوُر اْلَحِقيِقـي الـِذي ُيِنيـُر ُكـل ِإْنَسـاٍن ٩. َلْم َيُكْن ُهَو النوَر، َبْل ِلَيْشَهَد ِللنورِ ٨. ِلَكْي ُيْؤِمَن اْلُكل ِبَواِسَطِتهِ 
  . قدامكلو درست موضوع النور في إنجيل يوحنا، ها تشوف أمور غنية جًدا بتتكشف ". آِتًيا ِإَلى اْلَعاَلمِ 

  
. النــور جــه للمشـــهد.. يســوع جــه للمشــهد فــي عــالم مظلــم، عــالم مليــان بــاأللم والمعانــاة والتجــارب والحــزن

اتغلــب عليهــا بالكامــل، ومــا عــادش كــل .. اختــرق الضــلمة وطردهــاالنــور عــارفين عمــل إيــه فــي الضــلمة؟ 
في إنـه يجـذب االهتمـام شـمعة واحـدة صـغيرة كـاحتى في أكثـر أوضـة ضـلمة، نـور . االنتباه موجه للضلمة

  .هو رئيس الحياة، ونور العالم. ... يسوع هو نور العالم وسط الضلمة. للنور ده
  
َواْلَكِلَمــُة َصــاَر َجَســًدا َوَحــل َبْيَنَنــا، َوَرَأْيَنــا َمْجــَدُه، َمْجــًدا َكَمــا ١٤: "يقــول ١٤: ١يوحنــا . رجــاء المجــدوهــو  -٤

. هو يقصد إن الكلمة خلى مسـكنه وسـطنا لما بيقول الكلمة حل بيننا". َمًة َوَحقاِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب، َمْمُلوًءا ِنعْ 
كنى مجــد اهللا ، اللــي هـي مكــان ُســوهـي نفــس الكلمــة اللـي العهــد القــديم بيســتخدمها لوصـف خيمــة االجتمــاع

  . وسط شعبه
  

لنــاس كــانوا بيروحــوا ا. المكــان اللــي بيعــاينوا فيــه مجــد اهللا. ان هــو مكــان ُســكنى اهللا وســط شــعبهالهيكــل كــ
وبعــدها . المكــان اللــي ســاكن فيــه حضــور اهللا، وبكــده يعــاينوا مجــده.. الهيكــل، أو خيمــة االجتمــاع مــن قبلــه

. سـكن وسـطنا.. "اْلَكِلَمـُة َصـاَر َجَسـًدا َوَحـل َبْيَنَنـا"نشوف صورة الطفل الجاي لألرض، ويقول لنـا يوحنـا إن 
  .دلوقتي اتقدم للطفل ده علشان تشوف مجد اهللا.. اهللا تروح الهيكل علشان تشوف مجدبكنت زمان 

  
االبـن الوحيـد المتفـرد فـي . كما لوحيٍد تعنـي حرفًيـا االبـن الوحيـد".. ِمَن اآلبِ  َوَرَأْيَنا َمْجَدُه، َمْجًدا َكَما ِلَوِحيدٍ "

روح .. هيكـلعايز تشـوف مجـد اهللا، مـا تـروحش خيمـة االجتمـاع، مـا تـروحش ال. االبن الوحيد هللا.. المزود
  . هو أعلن مجد اهللا. ليسوع
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ده اللـــي كـــان ". ِإلْســـَراِئيَل َجَالِلـــي: "يقـــول ١٣: ٤٦إشـــعياء . ار األمـــر دهالعهـــد القـــديم كلـــه كـــان فـــي انتظـــ
ودلــوقتي مجــد اهللا الُمتظــر . مجــد اهللا جــاي إلســرائيل. اللــي اتنبــأوا عنــه.. النــاس فــي العهــد القــديم مســتنيينه

لكـن مــن . المولــود ده كـان فيــه كـل اللــي هـم مســتنيينه. ذاتـه فــي هيئـة مولــود المـزود اسـُتعلن فــي إلـه المجــد
  .إن معظمهم ما أدركش الحقيقة دي الواضح

  
. يسوع هو كلمة اهللا، هو رئـيس الحيـاة، هـو نـور العـالم، هـو رجـاء المجـد.. دي كانت حقايق الهوتية تقيلة

محتــاجين نــدرك أد إيــه الحقــايق دي عمليــة . وبــسلكــن مــش عايزنــا نخلــي الحقــايق دي فــي العــالم الروحــي 
  . كمان

  
، واللــي صــلينا لهــا شــهور  Ellaإيــال اســمهاأطفــال كانــت فيهــا طفلــة مــن كنيستنا،امبــارح زرت مستشــفى 

أسبوع حالتها اتدهورت بسرعة، لدرجة إنهم في المستشفى خـافوا ينقلوهـا، ألن أبسـط  إيال في آِخر .وشهور
امبارح الوضع كان سيء جًدا، فنقلوهـا علشـان أهلهـا يقـدروا يقضـوا الوقـت . احركة ممكن تتسبب في موته
مــا . مــا بــين إيــديهم هاســاعات مــن حيــاة إيــال حاضــنين ٨وفعــًال قضــوا آِخــر . األخيــر ده معاهــا ويحضــنوها

  . قبل ما تكمل سنة بأربع أيامامبارح وماتت . كانش في أوكسجين كفاية واصل لجسمها
  

الطفلة الصغيرة اللي عمرهـا سـنة دي .. أفكركم. ي اتكلمنا عنها مش بس للعالم الروحيدلوقتي الحقايق الل
. اإللـه اللـي بقـى طفـل زيهـا تمـام.. إنما كانت ما بين إيـدين رئـيس الحيـاة.. ما كانتش بس بين إيدين أهلها

  . هي كانت ما بين إيديه
  

 اهــل البنــت ديــهمبــارح وأنــا شــايف مــا فــيش كــالم يقــدر يوصــف إحساســي ا .كانــت بــين إيــدين نــور العــالم
كانــت . مــا كــانش فــي ضــلمة فــي األوضــة دي. حاضــنين بنــتهم الغاليــة، وبيتكلمــوا عــن رجــائهم فــي المســيح

النـور . غلـبهم كلهـم ..ألن يسوع غلب العالم، غلب األلم والمعاناة، غلب المـرض واألتعـاب.. مليانة بالنور
  .ت أوضة المستشفى مليانة بالنوركان. اخترق الضلمة، والضلمة ما قدرتش تغلبه

  

إننـــا نعــرف إن إيـــال .. الجميــل فــي الموضـــوع إنهــا كانـــت صــورة مجيـــدة عــن رجـــاء المســيح، رجـــاء المجــدو 
شـــايفة لألبـــد رئـــيس حياتهـــا، نـــور .. دلـــوقتي أســـعد مـــن أســـعد إنســـان علـــى وجـــه األرض، وشـــايفة وجـــه اهللا
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إن اهللا بقــى : دي أخبــار ســارة ألقصــى درجــة. ة ديالطفلــة الغاليــة اللــي عمرهــا ســن.. العــالم، رجــاء المجــد
  . ده الطفل اللي محتاجين نشوفه.. إنسان

  

قلـت لكـم مـن البدايـة إن الحـق ده ليـه تشـعبات وهـا . مع الحق ده، بقى قدام كل واحد فينـا قـرار الزم ياخـده
واالتنـين نشـوفهم . دلـوقتي قـدامنا قـرار، ومـا لـوش غيـر اختيـار مـن اتنـين. يخترق حياة وقلب كل واحد فينـا

  .١في يوحنا 
  

َن اْلَعـاَلُم بِـِه، َولَـْم َيْعِرْفـُه اْلَعـاَلمُ : "يقول ١٠: ١يوحنا . االختيار األول إننا نرفضه -١ َكاَن ِفي اْلَعاَلِم، َوُكـو .
ــُتُه َلــْم َتْقَبْلــهُ ١١ ــِتِه َجــاَء، َوَخاص كثيــر أخــدوه زمــان،  وده االختيــار اللــي. إننــا نرفضــه: ده اختيــار". ِإَلــى َخاص

أنـا .. ، برفضـه أنـت بتقـول أنـا مـا أعرفـوش١١و ١٠: ١حسب يوحنـا . االختيار اللي كثير بياخدوه دلوقتي
  .مش قابله

  
أنــا مــش معتــرف بيــك : "أتمنــى تــدرك فــي ضــوء الحــق اللــي شــفناه، أد إيــه ده شــيء مخيــف إنــك تقــول هللا

وبالتـالي أنـا .. ، مـش معتـرف بيـك كـرئيس حيـاتيككلمة اهللا، كنـور العـالم، مـش معتـرف بيـك كرجـاء المجـد
  .ده وقوف في وجه يسوع ورفض صارخ ليه". مش قابلك

  
أو تقــول لــه أنــت كــداب، أنــا مــش مصــدقك . ده معنــاه إنــك بتقــول ليســوع أنــت مجــرد أســطورة، قصــة خياليــة

. األمـور ديإنـك تقـول لـه .. ده معنـى إنـك تـرفض يسـوع. أو تقول له إنه مجنون. ومش قابلك ألنك كداب
   .هنا بيقوله لنا ١ده اللي يوحنا 

  
ــا ُكـل الــِذيَن َقِبلُــوُه َفَأْعَطــاُهْم ُســْلَطاًنا َأْن ١٢: "يقــول لنــا ١٢: ١يوحنــا . هــو إننــا نـوقرهاالختيـار التــاني  -٢ َوَأم

ِمــْن َدٍم، َوَال ِمــْن َمِشــيَئِة َجَســٍد، َوَال ِمــْن َمِشــيَئِة َالــِذيَن ُوِلــُدوا َلــْيَس ١٣. َيِصــيُروا َأْوَالَد اِهللا، َأِي اْلُمْؤِمُنــوَن ِباْســِمهِ 
. ده معناه إنك تقول ليسوع أنا مـؤمن بيـك وبـانتمي ليـك.. ده االختيار التاني، إننا نوقره". َرُجل، َبْل ِمَن اهللاِ 

  .ده االختيار التاني
  

ادر بالكامـل إنـه يحمـل عقــاب لـو يسـوع مـش اهللا بالكامـل، يبقـى هـو غيـر قـ. أفكـركم ليـه الحـق ده مهـم أوي
مين يقدر يحتمل الغضب والعـدل الغيـر محـدودين لـآلب؟ مجـرد إنسـان عمـل حاجـات . خطايانا على نفسه



 ١التجسد 

١٦ 

لـو يسـوع مـش اهللا، يبقـى احنـا مالنـاش  ..سـيحمـن غيـر إلوهيـة الم. كويسة وعلم تعـاليم صـالحة؟ بـالقطع أل
  .ية يسوعكل حاجة ُمعلقة على إلوه. خالص، وما عندناش مسيحية

  

إننــا نبقــى  امتيــازالنتيجــة إننــا بننــال .. قبلــه ونــؤمن بيــهالحــق ده ونــؤمن بيــه، لمــا نعرفــه ونلكــن لمــا نشــوف 
الطريقــة الوحيــدة للوصــول لــده هــي إننــا نــؤمن بيــه، إننــا نــؤمن بــالحق اللــي . أوالد اهللا، بناتــه ووالده، شــعبه

أنت رئيس حياتي، وأنت رجـاء كـل .. ة اهللا، نور العالمأنا شايفك كلم: "شفناه النهاردة، إننا نقول في حياتنا
  ". أنا باقبلك، بل باعتنقك.. المجد

  

، احنـــا بنـــرنم للمســـيح؛ ألنـــه "قـــدوس، قـــدوس، قـــدوس"لمـــا نـــرنم . بالتـــالي عبـــادة المســـيح مســـاوية لعبـــادة اهللا
. ... ل تسـبيحناالواقـع المهـول للكريسـماس هـو إن الطفـل مسـتحق كـ .مستحق كل المجد والكرامة والتسـبيح

  .إما ترفضه أو توقره
  

أشـجع كـل راجـل وسـت وولـد وبنـت أنـه يتعامـل بشـكل شخصـي مـع . دول االختيارين اللـي بـاحطهم قـدامكم
  .االختيارين دول

  

 .لو أنت ابن أو بنت اهللا، لو مؤمن بيه وبتنتمي ليه، يبقى ده وقت إنك توقره وتقدم له اإلكرام
  

أدعــوك ألول .. ؤمن بــالحق ده وتــوقر اهللا فــي الجســد فــي صــورة يســوعتــلــو عمــرك مــا وصــلت لمرحلــة إنــك 
. يــا يســوع، أنــت مــش كــداب، وال أســطورة، وال مجنــون. يــا رب، أنــا باصــدق إن اللــي قلتــه حــق: "مــرة تقــول

لـو عمـرك مـا وثقـت فيـه قبـل كـده، أدعـوك تثـق فيـه ". أثق فيك إنك تكون رجاء المجد لي. أنت رب حياتي
  .وتصدق فيه دلوقتي

  
بنصلي إن الحق المهول يتعمق فـي قلوبنـا . إلهي الحبيب، احنا بنصلي إنك تورينا لمحة جديدة من مجدك

. واحنا بنتأمل إزاي ابنك مات، إزاي أنت في الجسـد مـت علشـان ننـال غفـران لخطايانـا وننـال رجـاء المجـد
  .في اسم يسوع بنصلي، آمين

  


