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 ٥عـدد . ٢رسالة فيلبي إصحاح ، أدعوك تفتح معايا )وأتمنى إنه يكون معاك(لو كان معاك كتاب مقدس 
بيبتدي بإنـه يوصـينا يكـون لينـا فكـر واتجـاه المسـيح يسـوع، وبعـد كـده يكمـل اإلصـحاح ويورينـا صـورة لمـين 

لِكنـُه َأْخَلـى ٧. الِذي ِإْذ َكاَن ِفي ُصوَرِة اِهللا، َلْم َيْحِسْب ُخْلَسًة َأْن َيُكوَن ُمَعـاِدًالِ هللاِ ٦: "يقول ٦دد ع. هو يسوع
َحتــى َوإِْذ ُوِجــَد ِفــي اْلَهْيَئــِة َكِإْنَســاٍن، َوَضــَع َنْفَســُه َوَأَطــاَع ٨. َنْفَســُه، آِخــًذا ُصــوَرَة َعْبــٍد، َصــاِئًرا ِفــي ِشــْبِه النــاسِ 

ــِليبِ  اْســٍم ٩. اْلَمــْوَت َمــْوَت الص َعــُه اُهللا َأْيًضــا، َوَأْعَطــاُه اْســًما َفــْوَق ُكــل١٠ِلــذِلَك َرف ِلَكــْي َتْجثُــَو ِباْســِم َيُســوَع ُكــل
ـْن ِفـي السـَماِء َوَمـْن َعَلـى اَألْرِض َوَمـْن َتْحـَت اَألْرِض،  ِلَسـاٍن أَ ١١ُرْكَبٍة ِمم َيُسـوَع اْلَمِسـيَح ُهـَو َوَيْعتَـِرَف ُكـل ن

  ".َرب ِلَمْجِد اِهللا اآلبِ 
  

إزاي يســوع كــان ليــه نفــس طبيعــة  ٦شــفنا مــن عــدد . فــي الحلقتــين اللــي فــاتوا اتناولنــا جــزئين مــن الفقــرة دي
  .شفنا طبيعته البشرية، إزاي أخد شكل عبد ٧وفي عدد . اهللا
  

إنسـان : إلـه بالكامـل، والحلقـة اللـي فاتـت: قبـل اللـي فاتـتالحلقـة ال.. في التجسد" مين"بعد ما شفنا جزء الـ 
ليه التجسد مهم؟ ليه التجسد حصل؟ إيه اإليمان اللي بيفصـل ". ليه"دلوقتي خلونا نشوف شق الـ . بالكامل

  هل المسيحية فيها حاجة متفردة بالكامل؟المسيحية عن أي ديانة تانية في العالم؟ ويا ترى 
  

كـانوا . قاش وجدل في مؤتمر اتعقد من سنين في بريطانيا عن األديـان المقارنـةاألسئلة دي كانت موضع ن
هــل فــي حاجــة تخلــي المســيحية متفــردة فعــًال؟ وفــي وســط مناقشــة حاميــة دخــل شــخص اســمه ســي : بيســألوا

قـالوا لـه إحنـا بنتنـاقش، بنحـاول نشـوف إذا كـان ف" على إيـه الهوجـة دي؟: "وسأل C.S. Lewisإس لويس 
  ".النعمة: هي كلمة واحدة.. سهلة: "فرد عليهم فوًرا. يزة في المسيحيةفي حاجة مم

  

الهـدف اللـي المسـيح جـه علشـانه هـو . هو ده السبب ورا التجسد. دي الكلمة اللي عايز نفكر فيها النهاردة
وأصـلي . علشان كده خلونا نتعمق في األمـر ده. السبب في كون تجسد المسيح حاجة فوق مستوى إدراكنا

بل كـده ومألوفـة لينـا، أصـلي إننـا مـا نكـونش نـاس تكلم عن حاجات يمكن بعضنا سمعها قتى واحنا بنإن ح
  .أصلي إننا عمرنا ما نبطل ننبهر بالنعمة.. بتتعامل مع النعمة بملل
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َمـــْوَت َمــــْوَت َوإِْذ ُوِجـــَد ِفـــي اْلَهْيَئــــِة َكِإْنَســـاٍن، َوَضـــَع َنْفَســـُه َوَأَطـــاَع َحتـــى الْ ٨: "٨خلونـــا نشـــوف ده فـــي عـــدد 
ــــِليبِ  نقــــالت المســــيح بيقــــوم بــــيهم علشــــان يســــاعدنا نشــــوف صــــورة النعمــــة الفائقــــة  ٣خلونــــا نشــــوف " .الص
  .لإلدراك

  

 هــوانمــن المجــد للإيــه الهــدف مــن كــده؟ المســيح بيتنقــل . هــوانمــن المجــد للأول حاجــة، المســيح بيتنقــل * 

  .علشان احنا نتمجد هوانمن المجد لل.. ٨: ٢دي الصورة اللي بنشوفها في فيلبي . علشان احنا نتمجد
  

ش حاجـــة تماكــان يد. إن المســيح هــو اللـــي وضــع نفســه.. وفــي وســط العــدد ده نشــوف حاجـــة مهمــة جــًدا
فــي حاجــات كثيــر فــي حياتنــا بتخلينــا . هــو اللــي وضــع نفســه.. اتعملــت فيــه، إنمــا هــو اللــي عملهــا بنفســه

ف إن المســيح مــا فــيش حــد خــاله يتضــع، هــو اللــي لكــن محتــاجين هنــا نشــو . نتضــع، الجــواز حاجــة منهــا
  .مهم جًدا إننا ندرك األمر ده. وضع نفسه

  

المذلــة اللــي اختبرهــا مــا .. ونشــوف اللــي حصــل للمســيح وهــو علــى األرض ١٧: ١٠خلونــا نــروح ليوحنــا 
يــاااه، . يــاه، شــكلهم هــا يتهمــوه ظلــم، ويحــاكموه: "كــانتش صــدفة، مــا كــانتش تحــول مؤســف فــي األحــداث

  .المسيح هو اللي عمل كل ده.. أل!" شوف إيه اللي بيحصل له. لهم ها يصلبوهشك
  

ـــْيَس َأَحـــٌد ١٨. ِلهـــَذا ُيِحبِنـــي اآلُب، َألنـــي َأَضـــُع َنْفِســـي آلُخـــَذَها َأْيًضـــا١٧: "يقـــول يســـوع ١٧: ١٠فـــي يوحنـــا  َل
هـِذِه اْلَوِصـيُة . َأَضَعَها َوِلـي ُسـْلَطاٌن َأْن آُخـَذَها َأْيًضـا ِلي ُسْلَطاٌن َأنْ . َيْأُخُذَها ِمني، َبْل َأَضُعَها َأَنا ِمْن َذاِتي

نــا لــي الســلطان إنــي أ. شــايفين يســوع بيقــول إيــه هنــا؟ مــا حــدش يقــدر ياخــد حيــاتي منــي". َقِبْلُتَهــا ِمــْن َأِبــي
  .هو اللي وضع نفسه.. يسوع ماحدش خاله يتضع...  .أخدها تاني أضعها، ولي السلطان إني

  

ن عناه إيه بالنسبة للمسيح، اإلله في الجسـد، إنـه يضـع نفسـه؟ احنـا شـفنا جـزء مـن ده فـي الحلقتـيطب ده م
لكـن خلونـا نـبص لألمـر بشـكل أعمـق مـن كـده . بيعـة بشـرية، طبيعـة عبـدشـفنا إن يسـوع أخـد ط. اللي فاتوا

دي . ع نفسـهألنه لما بقـى إنسـان، راح لعمـق جديـد فـي إنـه يضـ. أعمق من كونه أخد طبيعة بشرية. كمان
  . إنه اتنقل من أعظم مجد ألدنى مذلة ،الصورة اللي بنتكلم عنها

  

  :خلونا نشوف األمر ده من بعدين
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احنـا اتكلمنـا عـن الموضـوع ده الحلقـة . يسـوع خلـى نفسـه خاضـع لخليقتـه. يسوع كان خاضـع لخليقتـه -١
، لكــن كمــان فــي ى إنســانكونــه بقــلــده، مــش بــس فــي  كــر فــي المعــاني الضــمنيةلكــن حابــب نف .اللــي فاتــت

  .في ده ةواضح تنااللي ك مذلةته بالناس حواليه والعالقا
  

ــل خليقتــه ذاتهــا اللــي مجــده ُمعلــن فــي كــل الكــون، واقــف . هنــا خــالق العــالم مــا كــانش ُمعتــرف بيــه مــن ِقَب
 ١٣فـي متـى . كانوا شايفينه حد مش مختلـف عـن البـاقي. مجرد إنسان.. والناس باصة له على إنه إنسان
وبعضــهم حــس بإهانــة مــن ". هــو شــخص عــادي زينــا! هــو بيــتكلم كــده ليــه"لمــا رجــع لبلــده النــاس اســتغربوا 
  .اإلدعاءات اللي كان بيدعيها

  

ثـر علـى أتخيلـوا إزاي ده . خالق العالم اللي مجده ُمعلن في كـل األرض، دلـوقتي مـش معـروف قـدام شـعبه
  .. بقى خاضع لخليقته. عالقاته بالناس حواليه

  

لكن مش تبقى غريبة لمـا تطيـع والـديك . كلنا اتعلمنا وأحنا أطفال إننا المفروض نطيع والدينا. طاع والديهأ
  ". ما ينفعش تكلمني كده. بابا، أنت مين علشان تقول لي أعمل إيه؟ أنا اللي خالقك" وأنت اللي خالقهم؟

  

.. نشـــتغل ويكـــون لينـــا مـــدير معظمنـــا عـــارفين الوضـــع لمـــا. كبـــر واشـــتغل وبقـــى ليـــه رؤســـاء لـــوأو تخيـــل 
وجالـك إحبـاط مـن مـديرك؟ تخيـل إنـك تـدخل مكتبـه  سـبق. مـدير مـش بنسـتمتع بالشـغل معـاهواألصعب لـو 

  ".أنا اللي خالقك. حاجة عن حياتكأنا عارف كل .. أنت مش فاهم: "وتقول له
  

س اللـي فـي الثقافـة دي النـا. لكـن كمـان فكـر فـي القـادة الـدينيين.. ومش بس الوالدين أو الرئيس أو المدير
إنـت  ٨لوا لـه فـي يوحنـا ، فقـادول شـافوه هيئتـه هيئـة إنسـان. ُمختـاري إسـرائيل. وكانوا ُمكرسين لطلب الرب

  !فيك شيطان
  

اتهمـوه، ضـربوه، تفـوا . حـاكموه محاكمـة علنيـة مهينـة. مش بس ما عرفوهوش، لكن كمان قالوا إنـه شـيطان
يســوع وضــع . هفهــم وقــال لهــم كفايــة كــدمــا حصــلش إنــه وق  .مــا نطقــش بكلمــةوفــي وســط ده كلــه، . عليــه
  .بقى خاضع لخليقته.. نفسه

  

االبـن  شـخص المسـيح باعتبـاره اهللا. عه لـآلبنشوف اتضاعه في خضوومن ناحية تانية، أعتقد إننا ب -٢
مـر، احنا شفنا إزاي في موضوع التجسد كل ما بتتعمق فـي األ. كان على عالقة باهللا اآلب، والروح القدس

فــي . خلونــا نفكــر إزاي اهللا االبــن كــان خاضــع هللا اآلب. كـل مــا الموضــوع بيبقــى معقــد أكتــر، وأجمــل كمــان
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الفقرات الكتابية اللي جاية، شوفوا يسـوع باعتبـاره اهللا االبـن، بيـتكلم كثيـر إزاي عـن كونـه ُمرسـل مـن اآلب، 
  .م عليها في كتابك المقدس لو تحبتقدر تعل . خلونا نشوف أمثلة لكده. وعن كونه خاضع لمشيئة اآلب

  

يعنـي  ."لَـْم ُيْرِسـِل اُهللا اْبَنـُه ِإَلـى اْلَعـاَلِم ِلَيـِديَن اْلَعـاَلَم، َبـْل ِلـَيْخُلَص بِـِه اْلَعـاَلمُ : "يقول الكتـاب ١٧: ٣في يوحنا 
َألنــُه َلــْيَس . ُم ِبَكــَالِم اهللاِ َألن الــِذي َأْرَســَلُه اُهللا َيــَتَكل ٣٤: "مــن نفــس اإلصــحاح يقــول ٣٤وفــي عــدد . اهللا أرســله

وحَ  مـين اللـي بياخـد القـرارات هنـا؟ اهللا . يعنـي مـين اللـي أرسـل يسـوع للعـالم؟ اهللا اآلب". ِبَكْيل ُيْعِطي اُهللا الر
  .اآلب

  

، بعــد الفقـرة اللــي درســناها مــن كـام حلقــة واحنــا بنشــوف ١٩عــدد  ٥ده أوضــح كمــان فـي إصــحاح  ونشـوف
َال َيْقـِدُر االْبـُن : اْلَحق اْلَحق َأُقوُل َلُكـمْ «:َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهمُ ١٩: "يقول ١٩: ٥يوحنا . إزاي يسوع هو اهللا

  .هنا االبن بيورينا إنه معتمد بالكامل على اآلب". َأْن َيْعَمَل ِمْن َنْفِسِه َشْيًئا ِإال َما َيْنُظُر اآلَب َيْعَملُ 
  

مـــرة إنـــه  ٣٠فــي الواقـــع، فــي إنجيـــل يوحنــا نشـــوف يســوع بيقـــول حــوالي . يقـــول نفــس الشـــيء ٣٨: ٦وفــي 
ـــَماِء، َلـــْيَس َألْعَمـــَل َمِشـــيَئِتي، َبـــْل َمِشـــيَئَة الـــِذي ٣٨"، ٣٨: ٦فـــي . ُمرســـل مـــن اآلب ـــي َقـــْد َنَزْلـــُت ِمـــَن السَألن

  .جه علشان يعمل مشيئة اآلب". َأْرَسَلِني
  

َتْعِرُفــوَنِني َوَتْعِرُفــوَن ِمــْن َأْيــَن َأَنــا، َوِمــْن َنْفِســي َلــْم : "لهيكــل، فقــاليســوع كــان بــيعلم فــي ا ٢٨: ٧وفــي يوحنــا 
  ".َأَنا َأْعِرُفُه َألني ِمْنُه، َوُهَو َأْرَسَلِني٢٩. آِت، َبِل الِذي َأْرَسَلِني ُهَو َحق، الِذي َأْنُتْم َلْسُتْم َتْعِرُفوَنهُ 

  

َمتَـى َرَفْعـُتُم اْبـَن اِإلْنَسـاِن، َفِحيَنئِـٍذ َتْفَهُمـوَن َأنـي َأَنـا ُهـَو، َوَلْسـُت َأْفَعـُل «:عُ َفَقاَل َلهُـْم َيُسـو "، ٢٩و ٢٨: ٨وفي 
ــْل َأَتَكلــُم ِبهــَذا َكَمــا َعلَمِنــي َأِبــي ــْم َيْتُرْكِنــي اآلُب َوْحــِدي، ٢٩. َشــْيًئا ِمــْن َنْفِســي، َب َوالــِذي َأْرَســَلِني ُهــَو َمِعــي، َوَل

 ي ِفي ُكلِحيٍن َأْفَعُل َما ُيْرِضيهِ  َألن ."  
  

كــان دايًمــا حســب مشــيئة اهللا اآلب، وبيعمــل اللـــي  ،شــايفين الصــورة هنــا؟ يســوع المتجســد، اهللا فــي الجســـد
  .دي عالقة اهللا اآلب باهللا االبن. يرضيه

  

الـروح اهللا . اهللا اآلب مـا مـتش علـى الصـليب عـن خطايانـا. ده اللي بيعلمه لنا العهـد الجديـد عـن الخـالص
ــا لكنــه مــات علــى الصــليب عــن . الــدور ده كــان محجــوز هللا االبــن. مــا مــاتش علــى الصــليب عــن خطايان

ولمــا يســوع صــعد للســما، أرســل الــروح القــدس . خطــة الفــداء هــي مــن تــدبير اهللا اآلب. خطايانــا ألنــه ُمرســل
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كلمــة وبيفــتح عيوننـــا اللــي نفــذ العمــل فــي حيــاة كــل واحــد مننــا، واللـــي بيشــتغل فــي حياتنــا واحنــا بنــدرس ال
  .وقلوبنا لفهم كلمته

  

يعنــي اهللا اآلب واهللا االبــن واهللا الــروح، شــغالين مــع بعــض علشــان يقــدموا لنــا الخــالص ويقربونــا للمســيح، 
ده مـش .. لكـن خللـي بالـك. ده جزء من الصورة اللي محتاجين نشوفها للتجسـد. علشان نبقى على صورته

 ٣هــو إلــه واحــد بـــ.. أل. هفــي حتــه، واالبــن فــي حتــه، والــروح فــي حتــاآلب : آلهــة مختلفــين ٣معنــاه إنهــم 
  .واالبن في تجسده كان خاضع لآلب. اهللا اآلب، اهللا االبن، اهللا الروح القدس: أقانيم

  

المعنـى وع كان خاضع لخليقته وخاضـع لـآلب؟ يس طب معناها إيه إنحد يسأل بعد ما شفنا الصورة دي، 
محتـاجين . اإلنسـان فـتح قـدامنا االمتيـاز األبـدي إننـا نكـون أبنـاء اهللاوضـعه كـابن الضمني هنـا هـو إن 

محتـاجين نشـوف إن وضـع . كتـاب ندرك إن التجسـد مـش مجـرد حـق عقائـدي بـارد مكتـوب علـى صـفحات
  .لكوننا أبناء اهللا متياز األبدي، ده مكننا إننا نتمجد باالهوانكونه اتنقل من المجد لل.. يسوع في التجسد

  

ِلـذِلَك َرفَعـُه اُهللا : "، اللـي هـا ندرسـها الحلقـة اللـي جايـة، نقـرا١١لــ  ٩في األعـداد مـن . ٢في فيلبي  شفنا ده
لكـن احنــا بنقـول إن يســوع اتنقـل مــن .. هنـا نقــرا إن اآلب عظـم يســوع. "َأْيًضـا، َوَأْعَطــاُه اْسـًما َفــْوَق ُكـل اْســمٍ 

م ده؟ يعنـي إيـه احنـا نتمجـد؟ احنـا عرفنـا إن المسـيح هـا منين جبنا الكـال. علشان احنا نتمجد هوانالمجد لل
وده جمــال .. دخلنــا فــي األمــر دهلكــن احنــا كمــان؟ أقــول لكــم احنــا إزاي .. يتمجــد، مولــود المــزود هــا يتمجــد

  .البشارة
  

نقعـد هنـا واثقـين إن بسـبب تجسـده احنـا بقـى ممكن ليك ولي أننا علشان يسوع اتنقل من المجد للهوان بقى 
ِإْن ُكنــا قَــْد ُمْتَنــا َمَعـــُه : "تقـــول لنــا ١١: ٢نيــة تيموثــاوس الثا. االمتيــاز األبــدي إننــا ُنـــدعى أبنــاء العلــي لينــا

وُح َنْفُســُه َأْيًضــا َيْشــَهُد ١٦": تقــول ٨وروميــة  ."ِإْن ُكنــا َنْصــِبُر َفَســَنْمِلُك َأْيًضــا َمَعــهُ ١٢. َفَســَنْحَيا َأْيًضــا َمَعــهُ  َالــر
ِإْن ُكنـا َنتَـَألُم َمَعـُه . َفِإْن ُكنا َأْوَالًدا َفِإنَنا َوَرَثٌة َأْيًضـا، َوَرثَـُة اِهللا َوَواِرثُـوَن َمـَع اْلَمِسـيحِ ١٧. َأنَنا َأْوَالُد اهللاِ َألْرَواِحَنا 

َد َأْيًضا َمَعهُ  َماِن اْلَحاِضِر َال تُقَ ١٨ .ِلَكْي َنَتَمج آَالَم الز ي َأْحِسُب َأناُس ِباْلَمْجِد اْلَعِتيِد َأْن ُيْسَتْعَلَن ِفيَناَفِإن ."  
  

أي ألم في عالمنا ده ما ينفعش يتقارن بالمجـد اللـي هـا ُيعلـن . خلونا نتأمل الحق المهول اللي في العدد ده
احنا ورثة هللا، شركاء المسيح في الميراث، مشاركين في األلم، وفي يوم من األيام هـا نبقـى مشـاركين . فينا
  . المجدفي 
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يعنـي كثيـر لشـاب صـغير بيصـارع مـع السـرطان، وحـط . أقول لكم الكالم ده يعنـي كثيـر أوي لمـين دلـوقتي
.. لحــد زي ده، العــدد ده خبــر رائــع. رجـاءه فــي المســيح قبــل أيــام مــن رقــاده فــي السـرير، وأســابيع قبــل موتــه

  .للي شارك آالم المسيح، ودلوقتي بيشارك مجده
  

جسده ما عدش بينهـار، مـا عـادتش صـحته . الشاب ده دلوقتي بيشارك مجد المسيحبسبب تجسد ابن اهللا، 
بقــى ليــه امتيــاز يبقــى . تقــول لنــا إنــه فــي بيتــه مــع اآلب، وآالمــه اتحولــت لمجــد ٤كورنثــوس الثانيــة . بتــذوي
سـمع خبـر عـن حـد جالـه سـرطان أو نلتفـت، أكيـد خبـر سـار واحنـا كـل مـا نخبر سار، مش كـده؟ . ابن اهللا
خبــر ســار إننــا نعــرف إن مــافيش حاجــة فــي الحيــاة تقــدر تســرق  .مــع األمــر الفالنــي أو العالنــيرع بيصــا

من المجد للهـوان علشـان . ... مافيش حاجة تقدر تخطف ده. المجد المخزون للي آمنوا بابن اهللا المتجسد
  .احنا نتمجد

  

هنـا نشـوف جـوهر السـبب  .يـامن الحياة للموت، علشـان احنـا نحثاني نقلة يسوع عملها بتجسده كانت * 
ِفـي اْلَبـْدِء َكـاَن اْلَكِلَمـُة، َواْلَكِلَمـُة َكـاَن ِعْنـَد اِهللا، ١. "، شـفنا فيـه مقدمـة عـن يسـوع١فاكرين يوحنا . ورا التجسد

َواْلَحَيـاُة َكاَنـْت ُنـوَر ِفيـِه َكاَنـِت اْلَحَيـاُة، ٤: "يقـول ٤فـي عـدد ". هَذا َكاَن ِفي اْلَبـْدِء ِعْنـَد اهللاِ ٢. َوَكاَن اْلَكِلَمُة اهللاَ 
  .هو حياة أبدية. كل حاجة متعلقة بيه هي حياة. هو حياة.. هو ده المسيح". الناسِ 

  
َحتــى اْلَمــْوَت َمــْوَت  اٍن، َوَضــَع َنْفَســُه َوَأَطــاعَ َوإِْذ ُوِجــَد ِفــي اْلَهْيَئــِة َكِإْنَســ٨"، ٨: ٢لكــن بعــدها نييجــي لـــ فيلبــي 

ِليبِ  ليه اتنقل من الحياة للموت؟ علشان احنا نحيا. نور الناس، لكنه أطاع الموت الحياة كانت". الص .  
  

لمـا بنفكـر فـي . هنا محتاجين نبعد شويه عن قصة المـيالد علشـان نشـوف المعـاني الضـمنية فـي األمـر ده
هللا ا: دي صــورة المــيالد. بنفكــر فــي إزاي يســوع جــه علشــان يعلــن اهللا لينــا.. مولــود المــزود وعظمــة المــيالد

حتـى الواقـع .. حتى واقع إنه عاش طول عمره بـال خطيـة. لكن مجيئه مش كافي إنه يخلص حد منا. معنا
ده مــــالوش قــــدرة إنــــه يحررنــــا مــــن  كونــــه حــــط قــــدامنا مثــــال كامــــل، .ده مــــالوش أي تــــأثير خالصــــي علينــــا

  .خطايانا
  

لنا عن ملكـوت اآلب، جـه هو جه يعلم الحق، جه يقول . يسوع جه يعمل حاجات كثير مش بتقدم خالص
مش حــد هو يشــفي المرضــى، جــه يــدي بصــر للعمــي، جــه يطعــم الجعــانين، جــه يهــتم بــالمنبوذين واللــي مــال

يســوع .. هدفــه المطلــق كــان ده. عمــل كــل ده، لكــن وال حاجــة فــي دول كانــت هــي هدفــه المطلــق. يرعــاهم
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ده الواقــع .. د علشــان يمــوتاتولــ. المســيح اتولــد فــي مــزود علشــان فــي يــوم مــن األيــام يمــوت علــى صــليب
محتاجين ندرك األمر ده ونفتكره كـل مـا نـبص . طفل المزود ده اتولد علشان يموت. اللي في قلب التجسد

  .محتاجين ندرك أهمية الهدف من ميالده كويس .لمزود أو صور للميالد
  

ع، المـــوت كـــان لكـــن بالنســـبة ليســـو . حاجـــة طبيعيـــة الزم تحصـــل لنـــا.. بالنســـبة لنـــا كلنـــا، المـــوت ضـــرورة
اإليـدين الناعمـة اللـي فـي . جه علشـان يمـوت، ومـات كنتيجـة لهـو مـين.. هو ده السبب ورا مجيئه. الهدف

جسـم الطفـل الغـالي ده هـا يطعـن بحربـة فـي يــوم . مهـد فـي المـزود هـا تخترقهـا مسـامير فـي يـوم مــن األيـام
ب ن األيـام هـا تمشـي علـى جبـل متـر الرجلين الصغيرة البمبى اللي لسه ما اتعلمـتش تمشـي، فـي يـوم مـ. ما

هدف التجسد بالكامل ما كانش المهد في بيت لحم، إنما الهـدف كـان . في الطريق لصليب ها يموت عليه
  .ده االتجاه اللي كل حاجة بتتحرك ناحيته. الصليب في الجلجثة

  

وفـي . بنـا عارفينهـانشوف قصة المـيالد اللـي أغل ٢في متى . األمر ده نشوفه حتى من بدايه قصة الميالد
اللـي راحـوا يـزوروا المشـرق مجـوس يـتكلم عـن  ٢متى . محورها نشوف حقيقة إن يسوع اتولد علشان يموت

ونشـوف إذا كــان فيـه حاجـة تســاعدنا نفهـم إزاي اتنقـل مــن الحيـاة للمـوت علشــان  ٩خلونـا نقــرا عـدد . يسـوع
  .احنا نحيا

  

ـا َسـِمُعوا ِمـَن اْلَمِلـكِ ٩: "يقول ٩عدد  ى َجـاَء َوَوقَـَف . َذَهُبـوا َفَلمُمُهْم َحتــِذي َرَأْوُه ِفـي اْلَمْشـِرِق َيَتقَـدْجُم الَوإَِذا الـن
 ـِبي ا١٠. َفْوُق، َحْيُث َكاَن الصْجَم َفِرُحـوا َفَرًحـا َعِظيًمـا ِجـدـا َرَأْوا الـن َمـَع ١١. َفَلم ـِبي َوَأتَـْوا ِإَلـى اْلَبْيـِت، َوَرَأْوا الص

وا َوَسَجُدوا َلهُ . َيَم ُأمهِ َمرْ  ُموا َلُه َهَداَيا. َفَخرَفَتُحوا ُكُنوَزُهْم َوَقد ا: ثُمَذَهًبا َوُلَباًنا َوُمر ."  
  

صـورة . هديـة لملـك.. هديـة بتمثـل الُنبـل والملكيـة: الـذهب. رذهب ولبـان وُمـ: هدايا ٣المجوس جم وقدموا 
.. ومع ذلـك بيقـدموا لـه ذهـب.. حمير وبقر، ومكان متواضع جًدا! الرجالة دول جابوا ذهب لمزود.. مذهلة

قــدام قــدس ) البخــور(فــي العهــد القــديم نشــوف إزاي الكــاهن كــان بيحــرق اللبــان .. وقــدموا لبــان. هديــة لملــك
أكيــد كــان مشــهد  .ودي كانــت صــورة للمســيح اللــي هــا يشــفع بيننــا وبــين اآلب. تشــفع قــدام اهللا. .األقــداس

  .وا الهدايا الرائعة ديمذهل وهم بيقدم
  

غريبـة ! هديـة غريبـة لطفـل. وبعـد كـده ييجـي آِخـر المجـوس ويقـدم ُمـر. تخيلوهم وهم بيقدموا الذهب واللبان
كــان عــادًة بيــتم .. وظيفــة عطريــةالُمــر كــان ليــه . الُمــر كــان دهــان بُيســتخدم فــي تحضــيرات الجنــازاتألن 
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أنـــا قـــدمت .. "ا النظـــرة علـــى وش بـــاقي المجـــوستخيلـــو . حرقـــه علشـــان يغطـــي علـــى ريحـــة أجســـاد األمـــوات
قـدم لكـم هـدايا تخيل أنت مراتك حامـل، والنـاس بت!" ذهب، وهو قدم لبان، وأنت قدمت سائل تحنيط عطري

المجوسـي ده جـه وقـدم ُمـر لطفـل . دي الصـورة اللـي قـدامنا هنـا. للطفل، وييجـي حـد يقـدم لـك تـابوت طفـل
  .طبيعة ميالده في حد ذاتها كانت صورة لموته .الطفل ده مولود علشان يموت.. المزود

  

ــِليبِ  َأَطــاعَ : "تقــول ٨: ٢فيلبــي . ومــش أي موتــة ــى اْلَمــْوَت َمــْوَت الصالمســيح أطــاع . دي ذروة األمــر". َحت
بعــدها نشــوف الصــدمة فــي الموضــوع، حتــى المــوت علــى .. اآلب وكــان خاضــع إلرادة اآلب حتــى المــوت

  . صليب
  

. لــى أد مــا نقــدر نتخيــل نفســنا مكــان مــؤمني كنيســة فيلبــي اللــي بيســمعوا رســالة بــولس لــيهمخلونــا نحــاول ع
لكــن لمــا . بنلبســه حــوالين رقابنــا وبنعتــز بيــه. هــو عالمــة فخــر لينــا. احنــا بنــتكلم علــى طــول عــن الصــليب

ــِليبِ  َأَطــاعَ "بــولس قــال  ــى اْلَمــْوَت َمــْوَت الصأي .. أطــاع المــوت يســوع. ، غالًبــا النــاس شــهقت وارتبكــت"َحت
  ..جوانب ٣وموضوع الموت على صليب ليه . موتة، حتى الموتة على صليب

  

مـــا كـــانش فـــي مـــواطن رومـــاني . موتـــة الصـــليب هـــي موتـــة مخزيـــة. خـــزيمـــوت ممـــوت الصـــليب ده  -١
كانـت . اإلمبراطوريـةالموتة دي كانت مخصصة للعبيد المتمردين والخونة واإلرهابيين اللي ضـد . بيتصلب
مــا . مــش بــس للــتخلص مــن شــخص، لكــن كمــان للــتخلص مــن ذكــراه كانــت طريقــة. ألســوأ المجــرمين موتــة

  . كانش الصليب والصلب أمور بُتطرح في المحادثات اليومية بين الناس
  

لــيكن اســـم الصـــليب بعيـــد، مـــش بـــس عـــن جســـد : "، ده قـــالشيشـــرون كــان فـــي قائـــد رومـــاني زمـــان اســـمه 
. عـن الصـليب حتـى بمعنى آخـر، مـا حـدش يـتكلم". كره وعينيه وودانهالمواطن الروماني، لكن كمان عن ف

خـالق الكـون كـان . وكان الصلب بيتم بشـكل علنـي علشـان يبقـى رادع للكـل. كان قمة الخزي، قمة المهانة
  . متعلق في السما قدام الكل، وهم بيهزأوا بيه ويضحكوا عليه وهم معديين

  

لكن كمان خزي حمل خطيتك وخطيتـي وخطايـا كـل .. ب وبسوما كانش الخزي هو الخزي المرتبط بالصل
  .ده كان قمة الخزي. الناس في الماضي والمستقبل

  

حاولت أفكر في طريقة تساعدنا نتخيل ألي درجة كان من غير الاليق إن يسوع يموت على صـليب، وٕان 
الكــالم تبتــدي األمــر أشــبه بإنــك تــروح عزومــة فــي عيــد المــيالد، ووســط . بــولس يقــول حتــى مــوت الصــليب
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األمر مسـاوي إلنـك تقـدم لحـد هديـة، داليـة علـى شـكل كرسـي إعـدام . تتكلم عن كرسي اإلعدام أو المشنقة
  .قمة الخزي. ... أو مشنقة

  

ســواء شــفنا . دي حاجــة احنــا عارفينهــا. مــوت مــؤلمومــش بــس مخــزي، لكــن كمــان مــوت الصــليب هــو  -٢
المسـيح . الصلب كان قمة التعـذيب واأللـماحنا عارفين إن فيلم آالم المسيح أو قرينا عن الموضوع كثير، ف

ـــه ـــه، نتفـــوا دقن ـــدوه، تفـــوا علي ـــه، ضـــربوه، جل ـــي بنشـــوفه فـــي . ســـخروا من إزاي وش طفـــل المـــزود الغـــالي الل
  موت مخزي، موت مؤلم،! ... الكريسماس، اتولد علشان يتغرس فيه إكليل شوك

  

حتـى مـوت . ٢ود اللي سمعوا الكـالم ده فـي فيلبـي هنا محتاجين نحط نفسنا مكان اليه. وموت ملعون -٣
خلونـا نشـوف . محتاجين نفهـم القـارئ األصـلي فهـم الكـالم ده إزاي .ده يرجعنا فوًرا لسفر التثنية.. الصليب

َل َوإَِذا َكـاَن َعَلـى ِإْنَسـاٍن َخِطيـٌة َحقَهـا اْلَمـْوُت، َفُقتِـ«٢٢"، ٢٢: ٢١تثنيـة  .الناموس بيقول إيه عـن الموتـة دي
. َفَال َتِبْت ُجثتُـُه َعَلـى اْلَخَشـَبِة، َبـْل َتْدِفُنـُه ِفـي ذِلـَك اْلَيـْوِم، َألن اْلُمَعلـَق َمْلُعـوٌن ِمـَن اهللاِ ٢٣َوَعلْقَتُه َعَلى َخَشَبٍة، 

ْس َأْرَضـــَك الِتـــي ُيْعِطيـــَك الـــرب ِإلُهـــَك َنِصـــيًبا َفـــَال تُـــَنج ." ألن يمكـــنع مـــا ج الجثمـــان مـــن المحلـــة بأســـر خـــر ،
  .الُمعلق على شجرة هو تحت لعنة اهللا

  

ألن مـن وسـط . بالتالي لما نيجي للعهد الجديد ونقرا الفقـرة دي، ينفـع نفهـم ليـه األمـر ده حجـر عثـرة لليهـود
  .ح لعنة اهللابتوضأداة .. كل الحاجات اللي كان ينفع يسوع يموت عليها، هو مات على صليب

  

طـــب ليـــه؟ ليـــه عمـــل كـــده؟ ليـــه ده واقـــع . زيـــة، موتـــة مؤلمـــة، موتـــة ملعونـــةاتولـــد علشـــان يمـــوت موتـــة مخ
   التجسد؟

  

. يـاعلشـان احنـا نتولـد مـن جديـد ونح.. تيسوع اتولد علشان يمـو . علشان النتيجة اللي ها تتبع األمر ده
ده أجمــل مــا فــي . علشــان يمــوت، علشــان أنــت وأنــا بعــد ألفــين ســنة نقــدر نتولــد مــن جديــد ونحيــاهــو اتولــد 

لكــن احنــا أهــه بعــد ألفــين ســنة . الصــلب كــان الهــدف منــه إنــه يمحــي ذكــرى الشــخص المصــلوب.. األمــر
أنـت وأنــا  .ألن مــن خاللـه بقـى لينــا حيـاة.. ، وفرحـانين بسـيادته علــى المـوت والصـليببنغنـي بـذكرى فادينــا

نحيـــا . نحيـــا اتحررنـــا علشـــان.. احنـــا اتحررنـــا. عبيـــد لخطايانـــا عودنـــاشمـــا . أســـرى لخطايانـــا عودنـــاشمـــا 
  . دلوقتي ولألبد
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كل الخزي المتعلق بينا، خطيتنا وشـرنا وعصـياننا، . خزيه على الصليب بقى كرامة لينا.. أوعى تنسى -١
الحاجــات اللــي بنفكــر فيهــا، الحاجــات اللــي بنعملهــا، الحاجــات اللــي ماحــدش غيرنــا يعــرف عنهــا حاجــة وال 

ي بتتحـــول للمســـيح، كـــل د.. ام اهللا لمـــا نقـــف قدامـــهتتكشـــف قـــدقـــرب النـــاس لينـــا، الحاجـــات اللـــي بحتـــى أ
  .خزيه بيتحول لكرامة لينا. وبيتحول لنا بر المسيح وجماله وقداسته وفدائه

  

وبطــرس  ٥٣ده اللــي إشــعياء . بجلدتــه ُشــفينا. ألمــه بيتحــول لفــرح لينــا.. ومــش بــس خزيــه، كمــان ألمــه -٢
ــــه ُشــــفينا. بيقولــــوه ٢٥ -٢٢: ٢الثانيــــة  ــــاألمــــه بيب. بجلدت احنــــا ماعودنــــاش  ٢حســــب عبــــرانيين . قــــى فرحن

ألن يسوع في طبيعته البشرية حمل ألمنـا علـى نفسـه علشـان يكـون لينـا ليه؟ .. محتاجين نخاف من الموت
  .ألمه بيبقى فرح لينا، وخزيه بيبقى كرامة لينا... . فرح

  

 ٢٢: ٢١احنا قرينـا تثنيـة . ١٣: ٣خلونا نفتح غالطية . لعنته بتبقى بركة لينا. ولعنته بتبقى بركة لينا -٣
 ٣فـي غالطيــة . فابعـدوا جثمانـه بأسـرع مـا يمكـن.. المعلـق علـى شـجرة ملعـون.. وشـفنا صـورة اللعنـة ٢٣و

َاْلَمِســـيُح اْفتَـــَداَنا ِمـــْن َلْعَنـــِة النـــاُموِس، ِإْذ ١٣: "يقـــول ١٣: ٣فـــي غالطيـــة . ٢١بـــولس قـــرر يقتـــبس مـــن تثنيـــة 
ِلَتِصــيَر َبَرَكــُة ِإْبــَراِهيَم ِلُألَمــِم ِفــي ١٤. »َمْلُعــوٌن ُكــل َمــْن ُعلــَق َعَلــى َخَشــَبةٍ «: نــُه َمْكتُــوبٌ َصــاَر َلْعَنــًة َألْجِلَنــا، ألَ 

وحِ  البركة لينا ألن اللعنة كانت ليه". اْلَمِسيِح َيُسوَع، ِلَنَناَل ِباِإليَماِن َمْوِعَد الر.  
  

لعنتـه بقـت . ا نـؤمن ونثـق بـاللي أخـد اللعنـة علـى نفسـهملعونين بسبب خطايانـا لمـ احنا مش بنقف قدام اهللا
يســوع تــرك الحيــاة وراح . خزيــه بقــى كرامــة لينــا، ألمــه بقــى فــرح لينــا، لعنتــه بقــت بركــة لينــا. ... بركــة لينــا

  .للموت علشان أنت وأنا نالقي حياة
  

بالملـل وال التعـب وال أصلي إننـا عمرنـا مـا نحـس . احنا ما نستاهلش نعمة بالشكل ده.. نعمة فائقة لإلدراك
  . الحق المهول ده بيأثر على حياتنا من دلوقتي ولألبد. النعاس قدام النعمة دي

  

  .من الحياة للموت علشان نحيا. من المجد للهوان علشان نتمجد
  

الحق ده ما يفضلش حبـر اللي بننحاول نعمله في السلسلة دي من خالل دراستنا للتجسد هو إننا نتأكد إن 
خلونــا نشــوف جــزء تــاني إيــه تبعيــات األمــر ده فــي حياتنــا؟ إيــه المعــاني الضــمنية فيــه لحياتنــا؟  .علــى ورق

كتبه بولس في رسـالته التانيـة ألهـل كورنثـوس علشـان نشـوف صـورة تانيـة للنعمـة، ونشـوف إزاي بيسـاعدنا 
  .نفهم المعاني الضمنية للتجسد في حياتنا
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هــو كــان . بــولس كتــب الرســالة دي للمــؤمنين فــي كورنثــوسخلفيــة الجــزء ده هــي إن . ٨كورنثــوس الثانيــة 
كـانوا فـي احتيـاج شـديد  يألورشليم واخد تقدمات للقديسين في أورشـليم، اللـ قرب يروح لهم، كان في طريقه
ـــ بــولس عــدى علــى الكنــايس التانيــة، كنــايس األمــم، وجمــع تقــدمات لكنيســة . وبيمــروا بوقــت صــعب جــًدا ف

  . أورشليم
  

كنــايس فقيــرة جــًدا، اللــي هــي بــولس بيــتكلم عــن إزاي راح لكنــايس مكدونيــة،  ٨إصــحاح فــي أول جــزء مــن 
هنـا بيكتـب . على الرغم من احتياجهم وفقرهم، لكنهم قـدموا كتيـر. ومع ذلك جمعوا تقدمات لكنيسة أورشليم

أو لــو أنــت خــادم . ، وبيحــثهم إنهــم يقــدموامــن كنــايس مكدونيــة لكنيســة كورنثــوس اللــي كانــت أغنــى بكتيــر
 خلونا نشـوف إزاي اسـتخدم. قسيس، إزاي تحث شعب كنيستك على العطاء؟ خلونا نشوف بولس عمل إيه

  .التجسد علشان يوضح أهمية العطاء
  

ــى َســِبيِل اَألْمــرِ ٨: "يقــول ٨: ٨فــي كورنثــوس الثانيــة  ــوُل َعَل مــن البدايــة؟ بــولس مــش ، شــايفين ..."َلْســُت َأُق
ـــْل ِباْجِتَهـــاِد ، َلْســـُت َأُقـــوُل َعَلـــى َســـِبيِل اَألْمـــرِ ٨" .مـــش ده اللـــي بيعملـــه ..."قـــدموا يـــا إمـــا. ده أمـــر: "بيقـــول َب

َفِإنُكْم َتْعِرُفوَن ِنْعَمَة َربَنـا َيُسـوَع اْلَمِسـيِح، َأنـُه ِمـْن َأْجِلُكـُم اْفَتقَـَر َوُهـَو ٩. آَخِريَن، ُمْخَتِبًرا ِإْخَالَص َمَحبِتُكْم َأْيًضا
ــْي تَ  ، ِلَك ــي ــِرهِ َغِن ــُتْم ِبَفْق ــَتْغُنوا َأْن هنــا بــولس اســتخدم التجســد علشــان يحــثهم علــى التقــديم لكنيســة أورشــليم  ".ْس

  ...بيقول لهم بصوا على يسوع .المحتاجة
  

دي الصـورة اللـي بندرسـها . نغتنـي احنـا من الغنى للفقر علشـانيسوع اتنقل .. ودي تالت نقلة بنشوفها *
كـل مـوارد العـالم ملكـه، كـل .. كـل غنـى ممتلكاتـه. هيته، عظمتـه، جاللـهإلو .. كل غنى كيانه. ٢في فيلبي 

عمـل كـده إزاي؟ . بقـى ُمعـدم. .لكـن علشـان خـاطرك، بقـى فقيـر. موارد الكون بتنتمـي ليـه، كـل شـيء ملكـه
خـالق العـالم بقـى ُمشـرد علشـان احنـا نبقـى  .وفقـر ةدخـل عـالم حرمـان ومذلـ. بقـى زينـا.. أخد طبيعة بشرية

  . أغنياء
  

مجــرد اللقــب ده بيورينــا . أنــتم محتــاجين تشــوفوا ربنــا يســوع المســيح: بيقــول لهــم. وده اللــي بــولس بيقولــه لهــم
يسـوع اإلنسـان هـو اهللا، هـو .. اإللـه.. الـرب. ربنـا يسـوع المسـيح.. ٢كـل حاجـة بندرسـها فـي فيلبـي لصورة 

دي الطريقــة اللــي . ا عليــهبصــو .. اهللا، المخلــص، الملــك. الملــك الممســوح.. المخلــص، المســيح هــو الملــك
قــال لهــم بصــوا علــى الــرب يســوع المســيح وكــل اللــي كــان . بــولس اســتخدمها علشــان يحــثهم علــى العطــاء

   . نتم تغتنواأليه؟ علشان . هو اتخلى عن كل ده وبقى فقير.. يملكه
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ووفــرة، كــانوا عايشــين فــي فــيض . اللــي كــان حاصــل فــي كنيســة كورنثــوس هــو إنهــم كــانوا بيخِزنــوا مــواردهم
شـوفوا .. تسـبحوها عيونكم، شـوفوا المخلـص اللـي بلكن بولس يجي لهم ويقول لهم افتحو . نىومتمسكين بالغِ 
عوا إنكــم بتتبعـوه وأنــتم إزاي تـد . كـل مــوارده علشـان أنــتم تبقـوا أغنيــاء اتخلـى عــنالمســيح . مـين هــو المسـيح

  .بتخزنوا غنى، وتتبتوا في مواردكم؟ ما ينفعش
  

  . فقر المسيحهم، بصوا على كان بيقول ل
  . وأخد طبيعة عبد مالوش حقوق. هو اتخلى عن حقوقه -١
  .إداها لمين؟ إداها لنا احنا. واتخلى عن موارده -٢
  

لــو اتكلمــت بصــراحة، هــا تقــول إنــك . يبيمــر بحالــة إفــالس روحــمنــا الــبعض . األمــر ده فــي غايــة الجمــال
حاسـس المسـيح .. ا مـش فـي المكـان اللـي أتمنـى أكـون فيـهأنـ".. بعـدم.. بتروح الكنيسة وأنت حاسس بفـراغ

نعمتـه، . رك أن كـل مـوارد المسـيح ملـك ليـكلـو ده حالـك، خلينـي أفكـ. "وحاسس بإفالس روحي. بعيد عني
  .كل اللي ليه اتمنح ليك.. قوته، بره، قداسته، فداؤه

  

بنعمـة اهللا أنـت مـش .. اضـي، أو إنـك مـا تملكـش حاجـة، أو إنـك فما تسمحش للعدو يقنعك أنـك وال حاجـة
مش مهم العالم بيقول لك إيـه، مـش مهـم النـاس بيقولـوا لـك إيـه، مـش . أنت ليك كل موارد المسيح. فاضي

.. مش مهم إيـه بيحصـل فـي العـالم.. يهمهم أصحابك بيقولوا لك إيه، مش مهم والدك ووالدتك بيقولوا لك إ
  . هو منحنا موارده. كل حاجة ملكه بقت لينا .عمرنا ما نبقى فاضيين واحنا فيه. احنا في المسيح

  

؟ النـاس اللـي المسـيح أتباع المسيحطب و. شفنا فقره، اتخلى عن حقوقه، واتخلى عن موارده.. ده المسيح
  .ساكن في حياتهم ألنهم اتكلوا على خالصه؟ إزاي ده بيأثر علينا

  

جين نشــوف فقــره، بعــدين نبقــى محتــا. احنــا دلــوقتي شــعبه وســط العــالم.. مــش المفــروض بــس نشــوف فقــره
  إزاي نعمل كده؟. نظِهر فقره.. شعبه
ده . احنـا مالنـاش حقـوق. احنـا أتبـاع المسـيح اللـي افتقـر علشـان غيـره يغتنـي. بإننا نتخلى عـن حقوقنـا -١

: بـولس بيقـول لمـؤمني فيلبـي. ٨بتـتكلم عنـه، وهـو السـياق اللـي فـي كورنثـوس التانيـة  ٢السياق اللي فيلبي 
وقتهـا هـا تشـوفوا إن األمـر .. بطلوا تسعوا ورا طموحات أنانية. بمصالح الناس، مش مصالحكم أنتماهتموا 
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جين يكـــون لــيكم فكــر واتجـــاه محتــا. األمـــر متعلــق بكونــك بتقــدم حياتـــك ألجــل اآلخــرين. مــش متعلــق بــيكم
  .وبعد كده يقول لهم اللي احنا درسناه في السلسلة دي لحد دلوقتي المسيح؟

  

بــولس بيقــول . نــك تــبص علــى النــاس حواليــك، وتبتــدي تتخلــى عــن حقوقــك لصــالح حقــوقهم هــمجــه الوقــت إ
أنــتم مــاعودتوش عايشــين علشــان رخــاء كورنثــوس، مــش عايشــين علشــان النجــاح فــي : لمــؤمني كورنثــوس

، مش عايشين علشان تكسبوا فلـوس )سوء السمعةفي حالتهم،  أو(كورنثوس، مش عايشين علشان الشهرة 
ايشــين علشــان تجيبــوا بيــت أكبــر، مــش عايشــين علشــان حلــم كورنثــوس يتحقــق فــي حيــاتكم، أكتــر، مــش ع

أنــتم دلــوقتي عايشــين علشــان تتخلــوا عــن .. أنــتم اتخليتــوا عــن كــل ده. مــش ده اللــي أنــتم عايشــين علشــانه
و إزاي ممكـن نِظهـر المسـيح لـ .والرسـالة دي لينـا احنـا كمـان دلـوقتي. حقوقكم لصـالح حقـوق اللـي حـواليكم

  ما اتخليناش عن حقوقنا زي ما هو اتخلى عن حقوقه؟ 
  

. هنـا بنشـوف جانـب عملـي جـًدا للتجسـد. نقدم مواردنا لغيرنـاومش بس نتخلى عن حقوقنا، لكن كمان  -٢
ده الوقــت اللــي . بــولس بيقــول لهــم إن فــي احتيــاج فــي أورشــليم، وأنــتم عنــدكم مــوارد ٨فــي كورنثــوس الثانيــة 
فـي احتيـاج هنـاك، وأنـتم . الكنيسـة هنـاك لنشر البشـارة فـي أورشـليم ولتعضـيد واردكمتقوموا فيه وتخِضعوا م

بنقــدم مواردنــا . ... جــه الوقــت إن أنــتم تبقــوا فقــرا علشــان هــم بيقــوا أغنيــاء. عنــدكم مــوارد اهللا ائتمــنكم عليهــا
  .لغيرنا

  

اســتثناء أغنيــاء جــًدا كلنــا بــدون . احنــا عايشــين فــي مجتمــع غنــي جــًدا. احنــا عــاملين زي كنيســة كورنثــوس
أقـول لـك لـو عنـدك ميـاه نظيفـة، لـو !" بـس أنـا مـش حاسـس إنـي غنـي كـده: "حد يقـول. مقارنًة بباقي العالم

احنــا أغنيــاء جــًدا، . أغلــب النــاس فــي العــالممســتوى عنــدك ســباكة، وســقف فــوق راســك، يبقــى أنــت عــديت 
يسـماس تـرنم وتسـبح لكنيسـة حتـى فـي الكر هـل هـا نبقـى نـاس بتـروح ا: السـؤال اللـي قـدامنا هـو. عندنا كثير

يا رب سـاعدنا نشـوف نعمـة ربنـا يسـوع نخِزن موارد اتمنحت لينا وفيض اهللا ائتمننا عليه؟ المسيح، ونمشي 
ساعدنا نظِهر شخصـه للعـالم دلـوقتي بإننـا نبقـى فقـراء علشـان . المسيح، اللي بقى فقير علشان احنا نغتني

  .غيرنا يغتنوا
  

كـان . كتـاب رائـع جـًدا. J.I. Packerقرا جـزء مـن كتـاب معرفـة اهللا لــ جيـه آي بـاكر سـنين كنـت بـا ٧مـن 
كنـت أتمنـى . نهـاردةسـنين، ولسـه مـأثرة فـي لحـد ال ٧ بيتكلم عن التجسد، وقال كام حاجـة لمسـت قلبـي مـن
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ر أعمـل ، لكـن مـا أظـنش إنـي أقـدكر ده أو إني أقدر أقوله بنفس الطريقةأقدر أقول إن أنا اللي طلعت بالف
  .ويشجعنا يدخل قلوبنا لكالم دهخلوني أشارككم بالجزء ده، وأصلي إننا نسمح ل. كده

  

أكثـــر مـــن مشـــاعر الفرحـــة فـــي بيهـــا احنـــا بنـــتكلم بســـطحية عـــن روح الكريســـماس، ونـــادًرا مـــا بنعنـــي : "قـــال
قـى فقيـر فـي لكن المفروض إن يكون معناها في حياة اإلنسان هو خلق فكر اللي علشانا ب. اجتماع العيلة
. روح الكريسماس في حد ذاتها المفروض تكون العالمة المميـزة لكـل مسـيحي طـول السـنة. أول كريسماس

لكــن لخزينــا النهــاردة، حتــى أكثــر المســيحيين اســتقامة، عايشــين فــي العــالم بــروح الكــاهن والــالوي، شــايفيين 
ات دي، بيحولـوا عنـيهم يسـد االحتياجـ لكـن بعـد أمنيـة تقيـة، ويمكـن صـالة إن اهللا. احتياجات اللـي حـواليهم
اللـي لألسـف بقـوا –روح المسيحيين المفروض تكون دي مش روح الكريسماس، وال . ويمشوا الناحية التانية

محـــدود فـــي إنهـــم يبنـــوا بيـــت مســـيحي لطيـــف مـــن الطبقـــة المتوســـطة، ويبقـــى لـــيهم اللـــي طمـــوحهم  -كتيـــر
ا والدهـــــم بطـــــرق الطبقـــــة المتوســـــطة، ويســـــيبوا أصـــــدقاء مســـــيحيين لطـــــاف مـــــن الطبقـــــة المتوســـــطة، ويربـــــو 

روح الكريســماس مــش بتشــرق . أقــل وغيــر المســيحيين يــدبروا أمــورهم وحــدهم اتالمســيحيين اللــي مــن طبقــ
روح الكريســماس هــي روح النــاس، اللــي زي ســيدهم، بيعيشــوا حيــاتهم كلهــا بمبــدأ . علــى المســيحي المتكبــر

بيقــدموا وقــت وتعــب ورعايــة . فــي البشــرية إخــواتهم عمليــة إغنــاء إنهــم يفتقــروا، إنهــم يْصــِرفوا ويتِصــرفوا فــي
  ".واهتمام علشان يعملوا خير لآلخرين، مش بس ألصحابهم حسب ما نزواتهم تطلب

  

مــا يــنفعش نفــرح . خلونــا مــا نخــدعش نفســنا. الكــالم ده لســه بيلمســني جامــد حتــى وأنــا بــاقراه تــاني دلــوقتي
علشــان كــده احنــا  . عليهــا، فــي حــين إنــه فـي احتيــاج شــديد اهللا ائتمننـابالتجسـد، واحنــا بنخــِزن المــوارد اللــي 

لينـا اخـوات فـي السـودان مـا عنـدهمش وجبـة أكـل ورجـائهم قليـل فـي إنهـم  .بنتكلم عن التلمذة في كل األمـم
باصلي ربنا يساعدنا نبقى شعب كنيسة بنتأمل نعمـة ربنـا . في ناس عايشين في مكبات زبالة. يشوفوا بكره

هـو بقـى فقيـر علشـان ...  .لمسيح ونسكب مواردنا والوفرة اللي عندنا علشان نعلن مجـده لكـل األمـميسوع ا
  .احنا نغتني

  

تنقـل مـن المجـد ا. اهللا أذهلنا بنعمته، من خالل إتضاع وتضـحية وتحريـر ابنـه: خالصة الموضوع هي دي
شــكًرا للــرب، علشــان احنــا نحيــا  اتنقــل مــن الحيــاة للمــوت،. ، علشــان احنــا فــي يــوم مــن األيــام نتمجــدللهــوان
ده ...  .ون لينــا غنــى روحــي وتبقــى كــل مــوارده لينــاكــاتنقــل مــن الغنــى للفقــر علشــان أنــت وأنــا ي. ونحتفــل

  .إتضاع وتضحية وتحرير االبن
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. اهللا عــايز يــذهل األمــم. اهللا مــا خلصــش عملــه، وخطتــه مــا اتغيــرتش.. لكــن محتــاجين نشــوف الوصــلة هنــا
اهللا . كنيســته.. وكــل األمــم بنعمتــه مــن خــالل إتضــاع وتضــحية وتحريــر مــين؟ شــعبهعــايز يــذهل مجتمعنــا 

ده اللـي . عايز يظِهـر نفـس اإلتضـاع، نفـس التضـحية، نفـس التحريـر مـن خـالل شـعبه، مـن خـالل كنيسـته
  .التجسد بيقدمه لحياتنا النهاردة

  

يمانـك وثقتـك فيـه، أدعـوك فـي لـو أنـت تـابع للمسـيح وحطيـت إ. خلونا ناخد وقت نحتفل فيه بموارد المسـيح
لــو حاســـس بــإفالس روحــي، أصــلي إنـــك . الوقــت ده تتأمــل عظمتــه واتضــاعه، حياتـــه وموتــه، غنــاه وفقــره

  .تنتعش بكل موارده المتاحة ليك
  

لــو عمــرك مــا كنــت تــابع للمســيح، لــو عمــرك مــا حطيــت رجــاءك فيــه، قــدامك دلــوقتي فرصــة إنــك تثــق فــي 
يـا رب، : "بـس انحنـي وقـول لـه. هـاردة يبقـى واقـع فـي حياتـك ألول مـرةشخصه وتخلي الحق اللي شـفناه الن

باثق فـي يسـوع إنـه ياخـدني مـن المـوت . خطاياي لباثق إنك ها تغفر لي ك. اثق في يسوعب. أنا باثق فيك
  .خلي الوقت ده يكون تأمل في اللي المسيح عمله لحياتك". للحياة، من الخزي للكرامة

  

ربنـا يسـوع، احنـا بننحنـي قـدامك النهـاردة ونسـبحك إلتضـاعك، . مـة تجسـدكعظيا رب احنـا بنشـكرك علـى 
. نسـبحك ألنـك منحتنـا سـبب يخلينـا نغنـي ونحتفـل. لموتك، لفقرك اللي خالنـا علـى اللـي احنـا عليـه دلـوقتي

خلينــا نــاس شــايفين . بنصــلي إنــك تخلينــا نــاس بــدورنا بنظهــر المجــد ده للعــالم حوالينــا. كــل المجــد الســمك
فـي اسـم . تضحيتك، وزيك نقدم كـل مواردنـا اللـي ائتمنتنـا عليهـا، نتخلـى عـن حقوقنـا ونقـدم مواردنـانعمتك و 

  .يسوع بنصلي، آمين
  


