paceفي البدء كان الكلمة
يوحنا 3-1 :1
2
ِ
ِ 1في اْلب ْد ِء َكان اْل َكلِم ُة ،واْل َكلِم ُة َك ِ
ِ
ان ِفي اْل َب ْد ِء ِع ْن َد هللاُِ 3 .ك ُّل َشي ٍء ِب ِه
ان اْل َكل َم ُة هللاَ .ه َذا َك َ
ان ع ْن َد هللاَ ،و َك َ
َ
َ
َ
َ َ َ
ْ
ِ
ان.
انَ ،وب َ
ِغ ْي ِِره َل ْم َي ُك ْن َش ْي ٌء م َّما َك َ
َك َ

يعتبر إنجيل يوحنا وصفا لعمل يسوع المسيح الخالصي .فهو يركز على أخر ثالثة أعوام من حياة المسيح،
ات أ َ ِ
وقيامته .إن الغرض منه واضح في يوحنا " 31–30 :20وآي ٍ
ِ
ع
وخاص ًة على موِته
ص َن َع َي ُسو ُ
ََ
ُخ َر َكث َيرًة َ
ِ
ُق َّدام تَالَ ِم ِيذ ِه َلم تُ ْكتَ ْب ِفي ه َذا اْل ِكتَ ِ
يح ْاب ُن هللاَِ ،وِل َكي تَ ُكو َن
َما ه ِذ ِه َفَق ْد ُكِت َب ْت لِتُ ْؤ ِمُنوا أ َّ
ابَ .وأ َّ
َن َي ُسو َ
ع ُه َو اْل َمس ُ
ْ
َ
ْ
َل ُكم ِإ َذا آم ْنتُم َح َي ٌ ِ
اس ِم ِهُ ".كتب اإلنجيل ليساعد الناس أن يؤمنوا بالمسيح ليكون لهم الحياة األبدية.
اة ب ْ
َ ْ
ْ
ُكتب لغير المسيحيين وللمسيحيين:
ال تضع في ذهنك أن اإلنجيل هو ذلك ُكتب فقط لغير المؤمنين .فيجب على المؤمنين بالمسيح أن يستمروا
َحٌد الَ َي ْثُب ُت ِف َّي ُي ْط َرُح َخ ِار ًجا
في إيمانهم به لكي َيخُلصوا في النهاية .قال المسيح في يوحنا " 6 :15إن َك َ
ان أ َ
ِق ".وقال في يوحنا ِ" 31 :8إَّن ُك ْم ِإ ْن َثَب ُّت ْم ِفي َكالَ ِمي
َكاْل ُغ ْص ِنَ ،ف َي ِج ُّ
ون ُه ِفي ا َّلن ِارَ ،ف َي ْحتَر ُ
ون ُه َوَي ْط َر ُح َ
ف َوَي ْج َم ُع َ
ِ
ونو َن تَالَ ِم ِيذي".
َفِباْل َح ِقيَقة تَ ُك ُ
ِ
َما ِ
ِ
ِ
هذ ِه َفَق ْد ُكِت َب ْت لِتُ ْؤ ِمُنوا أ َّ
آم ْنتُ ْم
لذلك عندما يقول يوحنا"َ :وأ َّ
َن َي ُسو َ
ع ُه َو اْل َمس ُ
يح ْاب ُن هللاَ ،ولِ َك ْي تَ ُكو َن َل ُك ْم إ َذا َ
حياة ِب ِ ِ
ليوقظ اإليمان في غير المؤمنين ويقوي اإليمان داخل المؤمنين ،وبهذه
ََ ٌ ْ
اسمه" ،يقصد أنه كان يكتب ُ
الطريقة يقود كالهما إلي الحياة األبدية .وربما ال يكون أفضل من هذا اإلنجيل في الكتاب المقدس ليساعدك
على أن تحافظ على الثقة واالعتزاز بالمسيح قبل كل شئ.
رواية شاهد عيان:
ُكتب هذا الوصف عن المسيح بواسطة شاهد عيان كان جزًء من هذه األحداث الهامة جدا .نجد في اإلنجيل
ِ ِ َّ ِ
ِ
ُّه" (23 :13؛ 26 :19؛ 7 ،2 :20؛ .)20 :21
خمس مرات كلمات غير عادية " َوالتْلمي َذ الذي َك َ
ان ُيحب ُ

ِّ
على سبيل المثال في نهاية اإلنجيل تماما يقول يوحنا َ " 20 :21فاْلتََفت ب ْطرس ون َ ِّ ِّ
ان
ظ َر التْلمي َذ َّالذي َك َ
َ ُ ُ ُ ََ
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يسو ُع ي ِّحُّب ُه ي ْتبعه ".ثم بعد أربعة آيات  24 :21يقول "ه َذا هو ِ
التْل ِمي ُذ َّال ِذي َي ْش َه ُد ِبه َذا َو َكتَ َب ه َذا ".لذا
َ َُ ُ
َُ ُ
َُ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ُّه" الذي كان متكأً على كتف المسيح في العشاء األخير  ،23 :13كتب
فالمدعو "التْلمي َذ الذي َك َ
سوع ُيحب ُ
ان َي ُ
هذا اإلنجيل كشاهد عيان موحي إليه من هللا عن أحداث حياة المسيح وماذا تعني بالنسبة لنا.

وحي إلهي:
َما
أحد األسباب أني أقول أنه وحي إلهي هو أن هذا ما وعد المسيح أن يفعله .فقد قال في يوحنا "َ 26 :14وأ َّ

الرو ُح اْلُق ُد ُسَّ ،ال ِذي سُي ْرِسُل ُه ُ ِ
اس ِميَ ،ف ُه َو ُي َعلِ ُم ُك ْم ُك َّل َشي ٍءَ ،وُي َذ ِكُرُك ْم ِب ُك ِل َما ُقْلتُ ُه َل ُك ْم ".وفي
اْل ُم َع ِزيُّ ،
اآلب ب ْ
َ
ْ
اكُ ،رو ُح اْل َح ِقَ ،ف ُه َو ُي ْرِش ُد ُك ْم إَِلى َج ِمي ِع اْل َحقِ ،ألََّن ُه الَ َيتَ َكَّل ُم ِم ْن َنْف ِس ِه،
يوحنا  13 :16قال َ"وأ َّ
اء َذ َ
َما َمتَى َج َ
َّ ِ ِ
ِ ِ
ُم ٍ
ور ِآت َي ٍة".
َب ْل ُك ُّل َما َي ْس َم ُع َيتَ َكل ُم بهَ ،وُي ْخبُرُك ْم بأ ُ
وبعبارة آخري ،اختار المسيح رسله كممثليه ،خلصهم ،وعلمهم ،وأرسلهم ،ثم أعطاهم – من خالل الروح
القدس -إرشادا إلهيا في كتابة الكتاب المقدس لتأسيس الكنيسة (أفسس  .)20 :2فنحن نؤمن أن إنجيل يوحنا
بالتالي هو كلمة هللا الموحي بها.
أول ثالثة آيات من إنجيل يوحنا:
ِ
ِ
ان اْل َكلِ َم ُة،
هذه الكلمات – "كلمة هللا" -تأخذنا إلي الكلمات األولى من إنجيل يوحنا ،يو" 3-1 :1في اْل َب ْدء َك َ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
واْل َكلِم ُة َكان ِع ْن َد هللاِ ،و َكان اْل َكلِم ُة هللا .ه َذا َك ِ
ِغ ْي ِِره َل ْم َي ُك ْن َشي ٌء
انَ ،وب َ
ان في اْل َب ْدء ع ْن َد هللاُ .ك ُّل َش ْيء ِبه َك َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ َ
ْ
ِ
ان ".هذه اآليات سنركز عليها اليوم.
م َّما َك َ
"اْل َكلِّ َمةُ" :المسيح
ِ
ِ
ِّ
ان اْل َكلِّ َم ُة ".أهم أمر نعرفه عن "اْل َكلِ َم ُة" يوجد في اآلية 14
أوالً :نركز على مصطلح اْل َكل َم ُة" .في اْل َب ْدء َك َ
ِ ٍِ ِ
ِ
ِ
وءا ِن ْع َم ًة َو َحًّقا ".تشير "اْل َكلِ َم ُة"
َ"واْل َكل َم ُة َ
ص َار َج َس ًدا َو َح َّل َب ْي َن َناَ ،وَأرَْي َنا َم ْج َد ُهَ ،م ْج ًدا َك َما ل َوحيد م َن اآلبَ ،م ْمُل ً
إلي يسوع المسيح.

يعرف يوحنا ما هو على وشك أن يكتب عنه في هذه اإلصحاحات اإلثنى عشر .فهو سيخبرنا قصة ما فعله
يسوع المسيح وما علمه .فهذا إنجيل عن حياة وعمل اإلنسان يسوع المسيح -اإلنسان الذي عرفه يوحنا ورآه
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وسمعه ولمسته يديه ( 1يوحنا  .)1 :1كان له جسدا ودما .لم يكن شبحاً أو خياالً يظهر ويختفي .بل أكل
وشرب وتعب ،وعرفه يوحنا عن قرب .عاشت أم يسوع مع يوحنا الجزء األخير من حياتها (يوحنا .)26 :19
ولذلك ،فما يفعله يوحنا في  3-1 :1هو أنه يخبرنا باألمور األساسية جدا عن المسيح بقدر المستطاع.
استغرق يوحنا أكثر من ثالث سنين لمعرفة ملء كينونة المسيح .لكنه لم يريد من ُقرائه أن يستغرقوا أكثر من
ثالث آيات لمعرفة ما أخذ منه وقتا طويال ليعرفه .فهو يريد أن نضع في أذهاننا ،بثبات ووضوح من بداية
إنجيله -العظمة األزلية واإلُلوهية وحقوق الخالق التي ليسوع المسيح.
يسوع في عظمته الالنهائية:
هذه هي فكرة اآليات  . 3-1فهو يريدنا أن نق أر هذا اإلنجيل متعبدين ،ومتواضعين ،وخاضعين ،وشاعرين
بالرهبة أن اإلنسان الموجود في حفل الزواج ،وعند البئر ،وعلى الجبل ،هو خالق هذا الكون .هل تري هذا
وتشعر به؟ هذا ليس من تصميمي ،ليس هذا بناء عظتي .بل هذا بناء اإلنجيل ،كتب يوحنا بهذه الطريقة،
الطريقة التي قصدها هللا له أن يضعها معا .أنت أو أنا قد نكتب بطريقة بارعة تجعل هوية المسيح تنمو لدي
القراء بحث يتسألون :من هو هذا اإلنسان؟
لكن يوحنا يقول ال" .في الكلمات األولى جدا من نهاية قلمي ،سأذهلك ،وأصدمك بهوية هذا اإلنسان الذي
صار جسدا وحل بيننا .لذلك ليس هناك خلطا في المفاهيم ".يقصد يوحنا لنا أن نق أر كل كلمة من إنجيله
بمعرفة واضحة وقوية ومدهشة أن يسوع المسيح كان مع هللا وكان هو هللا ،وأن من وضع حياته من أجلنا
(يوحنا  )13 :15هو من خلق الكون .يريدك يوحنا أن تعرف وأن تؤمن بهذا المخلص العظيم العظيم .وأي
كان ما يمتعك عن المسيح ،يريدك يوحنا أن تعرف وتعتز بالمسيح في عظمته الالنهائية.
لماذا "اْل َكلِّ َمةُ"؟
ِ
ِ
ِّ
ان اْل َكلِ َم ُة ".إجابتي على هذا
لكن ال يزال علينا أن نسأل ،لماذا اختار أن يدعو المسيح "اْل َكل َمةُ"؟ "في اْل َب ْدء َك َ
السؤال هي :دعى يوحنا المسيح اْل َكلِّ َم ُة ألنه جاء ليرى كلمات المسيح كحق هللا وشخص المسيح كحق هللا
في طريق موحد ،أن المسيح نفسه في مجيئه وعمله وتعاليمه وموته وقيامته كان رسالة هللا النهائية
والحاسمة .أو لوضعها ببساطة أكثر :ما أراد هللا أن يقوله لنا ليس فقط ولم يكن بالدرجة األولى عما قاله
3

المسيح ،لكن من هو المسيح وماذا فعل .فكلمات وضحت شخصه وعمله .لكن شخصه وعمله هم الحق
الرئيسي لما كان يعلنه هللا .قال المسيح "أ ََنا ُه َو اْل َح ُّق" (يوحنا .)6 :14
جاء ليشهد للحق (يوحنا  ،)37 :18وكان هو الحق (يوحنا  .)6 :14كانت شهادته وشخصه كلمة الحق.

ِ
ِِ
ِّ
"إن ثََبتُّ ْم ِّف َّي" (يوحنا :15
قال "ِإَّن ُك ْم ِإ ْن ثََبتُّ ْم ِفي َكالَمي َفِباْل َح ِقيَقة تَ ُك ُ
ونو َن تَالَميذي" (يوحنا  ،)31 :8وقال ْ
 .)7عندما نثبت فيه نحن نثبت في اْل َكلِّ َم ُة .قال أن أعماله "تشهد" له (يوحنا 36 :5؛  .)25 :10وبعبارة
آخري ،في أعماله كان هو اْل َكلِ َم ُة.
المسيح :رسالة هللا النهائية والحاسمة:
ِل ِبثَْو ٍب َم ْغ ُم ٍ
وس ِب َدمٍ،
في رؤيا ( 13 :19نفس كاتب اإلنجيل) ،يصف عودة المسيح المجيدة َ"و ُه َو ُمتَ َس ْرب ٌ
هللا ".دعي المسيح َكلِّم َة ِّ
ويدعى اسمه َكلِّم َة ِّ
هللا  ،عندما يعود إلي األرض .يقول يوحنا بعد آيتين الحقتين:
ُ
َ
َ ُْ َ ْ ُ ُ َ
ِِ
ف َم ٍ
اض" (رؤيا  .)15 :19وبعبارة آخري ،يضرب المسيح األمم بقوة كلمة هللا التي
َ"و ِم ْن َفمه َي ْخُرُج َس ْي ٌ
ينطق بها – سيف الروح (أفسس  .)17 :6لكن قوة هذه الكلمة متحدة جدا بالمسيح نفسه بحيث يقول يوحنا
أنه ال يمتلك فقط سيف كلمة هللا الخارج من فمه ،لكنه هو كلمة هللا.
لذلك عندما بدأ يوحنا إنجيله ،كان في ذهنه كل اإلعالن ،وكل الحق ،وكل الشهادة ،وكل المجد ،وكل النور،
وكل الكلمات التي خرجت من المسيح في حياته وتعاليمه وموته وقيامته ،ولخص كل إعالن هللا هذا باالسم:
هو "الكلمة" -األول ،واألخر ،الغير محدود ،الالنهائي ،الحق المطلق ،والكلمة الموثوق فيه .المعني هو نفسه
يرةَ ،كَّلمنا ِفي ِ
في عبرانيين " 2-1 :1اَهلل ،بعد ما َكَّلم اآلب ِ ِ ِ ِ
ِ
هذ ِه األَيَّامِ األَ ِخ َ ِ
يرة
يماِ ،بأ َْن َوا ٍع َو ُ
طُرق َكث َ ٍ َ َ
اء باأل َْنب َياء َقد ً
ُ ََْ َ َ َ َ
ِفي ْابِن ِه ".إن ابن هللا المتجسد هو ذروة كلمة هللا النهائية للعالم.
أربع مالحظات عن المسيح:
أالن ،ماذا يريد أن يخبرنا يوحنا أوال عن اإلنسان يسوع المسيح الذي تمال أعماله وكلماته صفحات هذا
اإلنجيل؟ يريد أن يخبرنا أربعة أمور عن يسوع المسيح )1 :زمن وجوده )2 ،جوهر هويته )3 ،عالقته باهلل،
 )4عالقته بالعالم.
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 )1زمن وجوده:
ِ
ِ
ان اْل َكلِ َم ُة ".عبارة "في البدء" مطابقة في اليونانية بأول كلمتين في العهد القديم اليوناني
اآلية " :1في اْل َب ْدء َك َ
ِ
ض ".هذا ليس صدفة ،ألن أول شئ سيخبرنا عنه يوحنا عما فعله المسيح
" ِّفي اْلَب ْد ِّء َخَل َق هللاُ َّ
الس َم َاوات َواأل َْر َ

هو أنه خلق الكون .هذا ما يقوله في اآلية  .3وبالتالي فإن عبارة ِ"في اْل َب ْد ِء" تعني :قبل أن يكون هناك أي
شيء مخلوق هناك كان الكلمة ،ابن هللا.
َن يسوع هو اْلم ِسيح ابن ِّ
تذكر" :وأ َّ ِ ِ
ِ
هللا" (يوحنا  .)31 :20يبدأ يوحنا إنجيله بتحديد
َما هذه َفَق ْد ُكت َب ْت لِتُ ْؤ ِمُنوا أ َّ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ُ
َ
موقع يسوع ،المسيح ،ابن هللا ،فيما يتعلق بالزمن ،أي ،قبل الزمن .يتهلل يهوذا بهذه الحقيقة في تسبيحته

الد ُه ِّ ِ
ِ
ِ
ِ
العظيمةِ " :
اآلن َوِّإَلى ُك ِّل ُّ
ين"
ظ َم ُة َواْلُق ْد َرُة َو ُّ
السْل َ
ص َناَ ،ل ُه اْل َم ْج ُد َواْل َع َ
ور .آم َ
انَ ،
طُ
اإل ُ
يم اْل َوحي ُد ُم َخل ُ
له اْل َحك ُ
(يهوذا  .)25 :1قال بولس في  2تيموثاوس  9 :1أن هللا أعطانا النعمة في المسيح يسوع " َقْب َل األ َْزِم َن ِة
األَزلِي ِ
َّة ".لذلك قبل أن يكون هناك أي زمن أو أي شيء ،كان هناك الكلمة ،يسوع المسيح ،ابن هللا .هذا من
َ
سنقابله في هذا اإلنجيل.
 )2جوهر هويته:
ان اْل َكلِ َم ُة هللاَ ".واحدة من عالمات هذا اإلنجيل هو أن العقائد الصعبة مقدمة عادة
اآلية  1في نهايتهاَ " :و َك َ
في أبسط الكلمات .ال يمكن تسبيط األمر أكثر من ذلك ،وال يمكن جله صعبا أكثر من ذلك .فالكلمة ،الذي
صار جسدا وحل بيننا ،يسوع المسيح ،كان ويكون هللا.
ليكن هذا معلوما بصوت عال وواضح في كنيسة بيت لحم -في الواقع -في كل الكنائس المسيحية الحقيقة،
أننا نعبد يسوع المسيح باعتباره هللا .نجثو مع توما أمام المسيح في يوحنا  28 :20ونعترف بفرح وعجب
َ"ربِي َوإِل ِهي!"
عندما نسمع القادة اليهود في يوحنا  33 :10يقولون "َلس َنا َنرجمك ألَج ِل عمل حس ٍن ،بل ألَج ِل تَج ِد ٍ
يفَ ،فِإَّن َك
ْ ْ ُُ َ ْ ََ َ َ َْ ْ ْ
لها" ،نصرخ "ال ،هذا ليس تجديفا .هذا هو من يكون ،مخلصنا ،ربنا ،وإلهنا".
َوأ َْن َت إِ ْن َس ٌ
ان تَ ْج َع ُل َنْف َس َك إِ ً
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هل تري ماذا يعني هذا بالنسبة لسلسلتنا في إنجيل يوحنا؟ هذا يعني أننا سنقضي أسبوعا بعد أسبوع للتعرف
على هللا ،حين نصل إلى معرفة المسيح .هل تريد أن تعرف هللا؟ تعال معنا ،وأدعو اآلخرين ،ليأتوا ويتقابلوا
مع هللا ونحن نتقابل مع المسيح.
ان اْل َكلِ َم ُة هللاَ ".بل يجب أن
لو قال لك شهود يهوه أو أحد المسلمين" :هذه ترجمة خاطئة .ال يجب أن تقرأَ " ،ك َ
تقرأ" ،كان الكلمة إلها ".هناك طريقة هنا حقا من القرينة لكي تتمكن من معرفة أن هذا خطأ حتى لو لم تكن
تعرف اليونانية ،سوف اظهرها لك بعد مجرد لحظة في النقطة األخيرة .ولكن أوال ،دعنا ننظر إلى عالقته
باهلل.
 )3عالقته باهلل:
ِّ
اآلية  ،1في منتصف األية" :واْل َكلِمةُ َكان ِع ْند هللاِ"ِ ".في اْلب ْد ِء َكان اْل َكلِم ُة ،واْل َكلِّم ُة َك ِّ
ان
َ
َ َ
ان عْن َد هللاَ ،و َك َ
َ
َ
َ َ َ
َ َ
اْل َكلِ َم ُة هللاَ  ".هذا هو جوهر العقيدة التاريخية العظيمة للثالوث .يوما ما سأعظ رسالة عن هذه العقيدة من بقية
إنجيل يوحنا ونصوص كتابية أخري.

لكن اآلن ببساطة دع هذه العبارة الصريحة تظل في ذهنك وتغوص في قلبك :الكلمة ،يسوع المسيح كان عند
هللا وكان الكلمة هللا .كان هو هللا ،وكان لديه عالقة مع هللا .كان هو هللا ،وهو صورة هللا ،يعكس تماما كل ما
هلل ويظل من األزل كملء الالهوت في أقنوم متميز .فهناك جوهر إلهي واحد وثالثة أقانيم -ثالثة مراكز
وسيقدم الروح القدس
للوعي .اثنان منهم ذكروا هنا .اآلب واالبن .ونحن نعلم هذه األسماء الحقا في اإلنجيلُ .

في وقت الحق.

ِ ِ ٍ ِ
ض اْل َم ْع ِرَفة ( 1كورنثوس  ،)12-9 :13فال تتعجب أن هذا
بما إننا َن ْن ُ
ظُر َ
ف َب ْع َ
ونع ِر ُ
اآلن في م ْرآة ،في ُل ْغ ٍز ْ
ال يزال لغ از بالنسبة لنا .لكن ال تلقي به بعيدا .لو لم يكن يسوع المسيح هو هللا ،فال يمكنه أن يتمم خالصك

(عبرانيين  .)15-14 :2وسيكون مجده غير ٍ
كاف إلرضاء الشوق األبدي الكتشافات جديدة للجمال .إن
ألقيت إلوهية يسوع المسيح بعيدا ،فإن تلقي نفسك ومعها كل فرحك في الدهر اآلتي.
ِ
ِ
ان
ان اْل َكل َم ُة هللاَ") و )3عالقته باهلل ("اَْل َكل َم ُة َك َ
لذلك رأينا  )1زمن وجوده (قبل كل زمان) )2 ،جوهر هويته (" َك َ
ِع ْن َد هللاِ") .واآلن نختم بعالقته بالعالم.
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 )4عالقته بالعالم:
ِ 3
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
اآليات " :3 -2ه َذا َك ِ
ان ".الكلمة الذي
انَ ،وب َ
ِغ ْي ِِره َل ْم َي ُك ْن َش ْي ٌء م َّما َك َ
ان في اْل َب ْدء ع ْن َد هللاُ .ك ُّل َش ْيء ِبه َك َ
َ
صار جسدا ،وحل بيننا ،وعلمنا ،وشفانا ،ووبخنا ،وحمانا ،وأحبنا ،ومات ألجلنا ،خلق الكون .تذكر أن تحتفظ

ٍ ِ
ان ".نعم ،كان آخر يعمل
بسر الثالوث في اآلية  .1ال تتركه بمجرد أن تصل إلي اآلية ُ .3
"ك ُّل َش ْيء ِبه َك َ
من خالل الكلمة .هو هللا .لكن الكلمة هو هللا .لذلك ،ال تدع نفسك تقلل من عظمة عمل المسيح كخالق.
كان هو وكيل اآلب ،أو الكلمة ،في خلق كل األشياء .ولكن في القيام بذلك ،كان هو هللا .هللا ،الكلمة ،خلق
العالم .مخلصك ،وربك ،وصديقك ـ يسوع صانعك.
المسيح غير مخلوق:
اآلن ،افترض أن مسلماً أو واحداً من شهود يهوه أو شخصاً ما من أي فرع من االريوسية (هرطقة قديمة من
لق .كان أول
القرن الرابع) قال" :يسوع ليس هو هللا ،لم يكن أزليا ،لم ُيولد من األزل ،بل بالحري يسوع ُخ َ
الخلق .األعلي بين أعلي المالئكة ".أو كما يقول األريوسيين" :كان هناك عندما لم يكن ".كتب يوحنا اآلية 3

على وجه التحديد بطريقة تجعل هذا مستحيالً.
ٍ ِ
ان ".ربما تعتقد أن هذا كافياً ليحسم األمر .فهو ليس مخلوقا ،بل هو خلق
لم يقل فقطُ :
"ك ُّل َش ْيء ِبه َك َ
"ك ُّل َشي ٍء" ال تشمل نفسه ".إنها تتضمن كل شئ ما عدا
المخلوقات .لكن قد تصور أحدهم قائال" :نعم ،لكن ُ
ْ
نفسه .لذا ُخلق بواسطة اآلب ،لكن بعد ذلك مع اآلب خلق كل شيء آخر.
ِغ ْي ِِره َل ْم َي ُك ْن َشي ٌء
لكن لم يترك يوحنا األمر عند هذا الحد .قال باإلضافة (الجزء األخير من اآلية َ ..." :)3وب َ
ْ
ِ
ِّ
ِغ ْي ِِره َل ْم َي ُك ْن َشي ٌء ِّم َّما
ِغ ْي ِِره َل ْم َي ُك ْن َش ْي ٌء"؟ َ"وب َ
ان" لمعني َ"وب َ
م َّما َك َ
ان ".ماذا أضافت العبارة األخيرة "م َّما َك َ
ْ
ان  ".أضافت هذا :تجعل بشكل صريح ومؤكد وواضح وضوح الشمس أن كل شئ من فئة الخلق ،خلقه
َك َ
المسيح .لذلك ،المسيح غير مخلوق .ألنه قبل أن توجد ،ال يمكنك تقديم نفسك إلى حيز الوجود.

المسيح غير مخلوق .هذا ما يعنيه أن يكون هللا .وكان الكلمة هللا.
ليساعدنا الرب لنري مجده .ونعبده .آمين.
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