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في ربيع ُ ١٩۷٤كنت أُنهي دراستي في المانيا .وقد توفي أستاذي المشرف فجاء أوسكار كلمان ( Oscar

 )Cullmannالذي ُعرف بعمق دراسته للعهد الجديد من باسيل ( )Basilفي ميونخ ليحل مكان أستاذنا وُي ِ
درس
إنجيل يوحنا .وبحسب ما أذكر ،أنه بسبب عمق هذه اآليات وغناها ،فقد أكملنا  ١٤آية فقط في خالل ١٣

أسبوعاً من أصل األسابيع ال ١٨التي كان يتألف منها الترم الدراسي .فهذا هو مقدار عمق هذه اآليات.
الغنية بالحقائق حول المسيح
رسالة الميالد ّ
إذا ،فقد اخترت هذا النص بب ٍ
عض من الخوف من إمكانية عدم قدرتي على إعطاء هذا النص حقه في عظة

واحدة .ولكنني أخترته لسببين :األول ألنه مقطع ذو داللة كبيرة في ميالد المسيح؛ و اآلية األساسية التي تُظهر
ِ
ص َار َج َس ًدا َو َح َّل َب ْي َن َنا "...هذا هو المعنى الحقيقي لميالد المسيح.
هذا
ُّ
التوجه الميالدي هي اآلية َ " ١٤واْل َكل َم ُة َ
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وولد من عذراء ،في شخص يسوع المسيح .والسبب الثاتي الختياري لهذا المقطع هو
فقد أتى هللا الى العالمُ ،
احتوائه على حقائق محددة حول المسيح؛ وهي حقائق نحن بأمس الحاجة لمعرفتها واعتناقها.

هذا شيء مهم بشكل خاص في يومنا هذا ،ذلك أنه ،وكما قلت بعظة األسبوع الماضي في كلمتي الترحيبية،
أنه حتى الديانات األساسية غير المسيحية في العالم تتكلم هذه األيام كما لو أنها تقدر وتُكرم وتُؤمن بالمسيح.
هذه األشياء تسمعها خصوصاً هذه األيام من قادة مسلمين يريدون تبيان الحال وكأنهم ُيكرمون المسيح حتى
أكثر منا ألنهم ال يعتقدون أن هللا يمكن أن يسمح للمسيح أن يعاني ُخزي موت الصليب كمجرم .فلذلك من
المعلن عنه في الكتاب
المهم أن يعرف المسيحيون المسيح حق المعرفة لكي يكون بمقدورهم التفرقة بين المسيح ُ
المقدس وذلك الذي تدعي الديانات األخرى تكريمه.

لذا ،ما أرغب فعله بهذا النص العظيم عن المسيح ،والذي كتبه شخص عايشه وكان على معرفة وطيدة به
أكثر من أي شخص آخر ،أي يوحنا الرسول ،هو اإلشارة والشرح لخمس حقائق حول الكلمة الذي صار جسداً
ومن ثم تبيان الفرق الشاسع والواضح بين االستجابتين التي من الممكن أن تقدمها للمسيح هذا الصباح .هدفي
من وراء ذلك هو أن أجعلك تراه على حقيقته وأحثك على ُقبوله كرب وإله وككنز أسمى ال ُيعلى عليه .وإذا
ومخلصاً ،فأنا أُصلي بأن تُعانقه وتجعله كنزك وتبتهج به وتتبعه وتُظهره للمأل أكثر من
كنت ممن أخذه ربا ُ
قبل.
فلنبدأ إذاً بهذه الحقائق الخمس حول "الكلمة الذي صار جسداً" كما وردت في هذا النص.
 )1يسوع المسيح هو األسم الذي أُطلق على الكلمة الذي صار جسدا
ِ
َن النَّاموس ِبموسى أُع ِطي ،أ َّ ِ
يوحنا " :١۷ :١أل َّ
ص َارا".
َما الن ْع َم ُة َواْل َح ُّق َفِب َي ُسو َ
ع اْل َمسي ِح َ
ُ َ ُ َ ْ َ

"يسوع" هو األسم الذي طلب مالك لّلا من يوسف إعطائه للطفل ألنه يعني "المخلص" .متى " ٢١-٢. :١و ِ
لك ْن
َ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ُم ِ
ف أ َْن
ك َّ
الر ِب َق ْد َ
ف ْاب َن َد ُاوَد ،الَ تَ َخ ْ
ورِ ،إ َذا َمالَ ُ
وس ُ
ظ َه َر َل ُه في ُحْل ٍم َقائالًَ « :يا ُي ُ
يما ُه َو ُمتََفكٌر في هذه األ ُ
فَ
تَأْخ َذ مريم ام أرَتَك .أل َّ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
ص
يها ُه َو ِم َن ُّ
اس َم ُه َي ُسو َ
ُ َْ ََ ْ َ َ
ع .ألََّن ُه ُي َخل ُ
َن الذي ُحِب َل ِبه ف َ
سَ .ف َس َتل ُد ْاب ًنا َوتَ ْد ُعو ْ
اه ْم".
َش ْع َب ُه ِم ْن َخ َ
ط َاي ُ
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"المسيح" هو اللقب الذي ُيشير الى ملك اليهود المنتظر الذي سيعطي النصر للشعب وتكون رئاسة العالم على

أندروس أخاه بطرس بأنه التقى يسوع ،قال له كما جاء في إنجيل يوحنا َ " ٤١ :١ق ْد َو َج ْد َنا
كتفيه .عندما أخبر ا
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يح" .فالشخص الذي نتكلم عليه في هذه اآليات معروف في الكتاب
َمسيَّا ".ويكمل يوحنا "الذي تَْفس ُيرُه :اْل َمس ُ
المقدس والعالم أجمع باسم "يسوع المسيح ".وكال من هذين األسمين يحمل معنى عظيم :المخلص والملك.

 )2الكلمة الذي صار جسدا كان هللا وكان عند هللا قبل أن ُيولد كإنسان على األرض
ِ
يوحنا " ١ :١في اْلب ْد ِء َكان اْل َكلِم ُة ،واْل َكلِم ُة َك ِ
ان اْل َكلِ َم ُة هللاَ".
ان ع ْن َد هللاَ ،و َك َ
َ َ َ َ
َ
َ
متعص ِِبة دينية تُ ِ
ِ
قاوم اللغز الذي تتضمنه هاتان العبارتان" :الكلمة كان عند هللا" ،و"الكلمة
هناك دائماً جماعات
كان هللا" .ويقولون ،تحت عبودية تفكيرهم ومنطقهم البشري ،بأنه من المستحيل جعل االثنين معاً .فإما إنه "هللا"
أو أنه كان "مع" هللا .فإذا كان "مع" هللا ،فبالتالي هو ليس هللا .وإذا كان هو "هللا" ،فهو لم يكن "مع" هللا .وهكذا،
للهروب من مواجهة الحقيقة التي تكمن في هاتين العبارتين ،فهم يلجأون الى تحريف ترجمتها (كما يفعل جماعة

شهود يهوه) وهكذا تق أر "الكلمة كان مع هللا ،والكلمة كان إله" .ولكن هناك أسباب نحوية صحيحة فضالً عن
أسباب سياقية في أجزاء أخرى من إنجيل يوحنا وأسفار أخرى من الكتاب المقدس تدعم وتُ ِبين لماذا لم تقبل

الكنيسة المسيحية قطعاً مثل هذه التعاليم على أنها حقيقية وصحيحة ومقبولة.

الشيء الذي تعلِمنا إياه هذه اآلية األولى عن يسوع المسيح هو أنه قبل أن يصبح جسداً كان هللا ،وإن اآلب
كان أيضاً هللا .هناك أقنومان ولكنهما إلهاً واحداً .هذا جزء من حقيقة الثالوث التي نعرفها .ولهذا نعبد يسوع
االمسيح فنقول مع توما في إنجيل يوحنا " ٢٨ :٢.ربي والهي".

 )3قبل أن يصبح جسدا ،دعاه يوحنا بـ"الكلمة"
ِ
يوحنا " ١ :١في اْلب ْد ِء َكان اْلكَِلمةِ ،واْلكَِلمةُ َك ِ
ان اْلكَِلمَةُ هللاَ".
ان ع ْن َد هللاَ ،و َك َ
َ ُ َ َ َ
َ
َ

لماذا ُدعي بـ"الكلمة"؟ إحدى الطرق لإلجابة على هذا السؤال هو التأمل بما كان من الممكن تسميته ولماذا هذه

التسميات قد تكون غير مالئمة مقارن ًة بـ"الكلمة" .فمثالً ،كان بإمكان الرسول يوحنا تسميته بـ"الفعل" وعندئذ تُق أر
األية" :في البدء كان الفعل ،والفعل كان عند هللا ،وكان الفعل هللا ".أحد الفوارق بين الكلمة والفعل هو أن الفعل

أكثر غموضاً .واذا ظننا بأن "كلماتنا" في بعض األحيان غير واضحة وتخضع لتفسيرات ُمختلفة ،فـ"أفعالنا"
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مبهمة وأكثر غموضاً .لهذا السبب ُنعبر عن أنفسنا في معظم األحيان بالكلمات .فالكلمات تأسر معنى ما نفعله

بوضوح أكثر من األفعال بحد ذاتها .فاهلل قام بأعمال عظيمة عبر التاريخ ولكنه أعطى لـ"الكلمة" قيمة أعلى.

أحد أسباب هذا ،باعتقادي ،هو أنه يضع قيمة عالية للوضوح والتواصل.

ومثل آخر هو أنه كان بإمكان يوحنا تسميته بـ"الفكرة" وعندئذ تُق أر األية" :في البدء كان الفكرة ،والفكرة كان عند

هللا ،وكان الفكرة هللا ".ولكن أحد الفوارق بين "الفكرة" و"الكلمة" هو أن الكلمة بشكل عام تُصور وكأنها تتحرك
المفكر لكي يتواصل مع األخرين .أنني أظن أن يوحنا أرادنا أن نعرف أن ابن هللا
الى الخارج من الشخص ُ
موجود من أجل التواصل بينه وبين اآلب وليكون لنا عبر التاريخ وسيلة هللا للتواصل معنا.

ومثل ثالث هو أنه كان بإمكان يوحنا تسميته بـ"اإلحساس" وعندئذ تُق أر األية" :في البدء كان اإلحساس،
واإلحساس كان عند هللا ،وكان اإلحساس هللا ".وهنا أيضاً أقول بأن اإلحساس ال يحمل أي تصور أو هدف أو
أي (نية) واضحة وال حتى أي معنى واضح .فاإلحساس مثل الفعل غامض وبحاجة الى تفسير وتوضيح
بواسطة كلمات .ولهذا يبدو لي بأن تسمية يوحنا للمسيح بـ"الكلمة" هي طريقته للتأكيد على جوهر ُوجود ابن هللا

أال وهو ألجل التواصل .أوالً وقبل كل شيء هو أن المسيح موجود ،وقد كان أبداً موجوداً منذ األزل ألجل
التواصل مع اآلب .ثانياً ،وهذا ذو أهمية وداللة المتناهية ومطلقة ،هو أن ابن هللا أصبح وسيلة التواصل اإللهي

معنا .ومن الممكن القول ،وباختصار ،بأن دعوتنا للمسيح بـ"الكلمة" تعني بأنه "هللا_ ُمعبر_عن نفسه".
 )4كل ما هو ليس هللا قد ُخلق من خالل "الكلمة"

ٍ ِ
ِ
ان".
انَ ،وب َ
ِغ ْي ِِره لَ ْم َي ُك ْن َش ْي ٌء م َّما َك َ
يوحنا ُ " ٣ :١ك ُّل َش ْيء ِبه َك َ

هناك على األقل سببان جعال يوحنا يقول هذا عن "الكلمة" .األول هو أنه ُيؤكد أنه هللا .عندما نفكر باهلل ،نفكر
على التولي بالخالق .فاهلل هو المنبع والتفسير لكل شيء باستثناء هللا نفسه .لذا عندما يقول يوحناُ " ،ك ُّل َشي ٍء
ْ
ِ
ِ
ان ".فهو يعني أن الكلمة هو هللا وأنه غير مخلوق.
انَ ،وب َ
ِغ ْي ِِره َل ْم َي ُك ْن َش ْي ٌء م َّما َك َ
ِبه َك َ
ان ِفي اْل َعاَلمَِ ،و ُكو َن اْلعَالَمُ ِبهَ ،وَل ْم َي ْع ِرْف ُه اْل َعاَل ُم ".يبدو أن المغزى هنا هو
واالسبب األخر يظهر في األية َ " ١.ك َ
في التأكيد على ِج ِديَّة عمي العالم المذنب ،وعظمة شر العالم برفضهم للمسيح .آتانا خالقًاً ،وبقي العالم رافضاً
استقباله أو قبوله.
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إلى هنا ما قد رأيناه عن "الكلمة-صار-جسداً"؟ هو  )١إنه يسوع المسيح المخلِص والملك الممسوح )2 .هو
هللا ،األقنوم الثاني في الثالوث )٣ .هو الكلمة-هللا-في-تواصل ،هو هللا -م ِ
عبر-عن نفسه )٤ .هو خالق كل
ُ
األشياء.
 )5الكلمة الذي صار جسدا لديه الحياة في ذاته ،وتلك الحياة أصبحت نور الناس
ِ
ِ
الن ِ
ور َّ
اس".
يوحنا " ٤ :١فِيه َك َانت اْل َح َي ُ
اةَ ،واْل َح َياةُ َك َان ْت ُن َ

الحياة كلها تنبع من "الكلمة" .هذا واضح ألنه ،كما رأينا سابقاً ،هو خالق كل شيء .ولكن التركيز هنا هو على

األرجح هو على الحياة الروحية .بمعنى آخر ،هناك مشكلتان ساحقتان تواجهنا نحن البشر :نحن أموات روحيَّا
وبالتالي نحن روحياً عميان .يقول يوحنا هنا :المسيح هو العالج لكلتا المشكلتين :فهو لديه الحياة التي نحتاجها،
وهذه الحياة تصبح النور الذي نحتاجه.

ِ
ِ
ِ
يوحنا " ٢١ :٥ألََّن ُه َك َما أ َّ
اء ".بكلمات أخرى ،هو
يم األ َْم َو َ
االب ُن أ َْي ً
ات َوُي ْحِييَ ،كذل َك ْ
َن َ
ضا ُي ْحيي َم ْن َي َش ُ
اآلب ُيق ُ
يفعل معنا روحياً ما فعله مع لعازر عندما وقف أمام قبر لعازر وقال للميت" :لِ َع َازُرَ ،هُل َّم َخ ِار ًجا!" (يوحنا
.)٤٣ :١١

المعطاة من المسيح بالنور؟ توجد عالقتين .األولى إنها تمكننا من الرؤية .عندما تُعطى
وما عالقة تلك الحياة ُ
الحياة لألموات ،فهم يرون .أو ،بتشبيه آخر ،عندما تولد ،ترى .فالعالقة روحية .قال يسوع لنيقوديموس "اْل َح َّق
ِ
ِ
ِ
ًِ ،فالمسيح ُيعطي
َحٌد الَ يُولَدُ م ْن فَ ْوقُ الَ َيْقدُر أ َْن يَ َرى َمَل ُك َ
ول َل َكِ :إ ْن َك َ
وت هللا( ".يوحنا  )٣ :٣إذأ ً
ان أ َ
اْل َح َّق أَُق ُ
أوالً الحياة ومن ثم تصبح هذه الحياة نو ارً – القدرة على رؤية الواقع الروحي.
والطريقة الثانية التي تبين عالقة الحياة التي يعطينا إياها المسيح بالنور ليس فقط أن الحياة تمنحك المقدرة
على الرؤية ،ولكن أن المسيح هو نفسه "النور" الذي نراه .ففي النهاية ،ما هو الشيء الذي نحن ُعميان عنه
عندما نكون غير مؤمنين؟ إننا عميان عن الحق ،والجمال واستحقاق مجد المسيح .لذا عندما يقول يوحنا" :فِ ِ
يه
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ِ
الن ِ
ور َّ
اس "،كان يعني أن يسوع المسيح ،الكلمة الذي صار جسداً ،هو كال من
اةَ ،واْل َح َي ُ
َك َانت اْل َح َي ُ
اة َك َان ْت ُن َ
القوة لرؤية الروعة الروحية والروعة المرئية معاً.
ِ
جدَه ُِ "...وهذا ما صلى إلجله المسيح في
هذا ما تقوله األية "َ 14واْل َكل َم ُة َص َار َج َس ًدا َو َح َّل َبْي َن َناَ ،و َأرَيْنَا مَ ْ
َن هؤالَ ِء َّال ِذين أَع َ ِ
ظُروا َم ْج ِدي
َكو ُن أ ََنا ،لِ َي ْن ُ
ونو َن َم ِعي َح ْي ُث أ ُ
ط ْيتَني َي ُك ُ
َ ْ
اآلب أ ُِر ُيد أ َّ ُ
ُّها ُ
إنجيل يوحنا " ٢٤ :١۷أَي َ
َّ ِ
ط ْيتَِني "...،وهذا ما قصده عندما ردد مرتين "أنا نور العالم" (يوحنا  .)٥ :٩ ،١٢ :٨إذاً فالكلمة الذي
َع َ
الذي أ ْ

صار جسداً ينبض بالحياة في ذاته ،وهذه الحياة تصبح نو اًر للناس .هو القدرة على الرؤية والروعة المرئية.
باختصار ،ما هي الحقائق الخمسة عن الكلمة الذي صار جسداً كما رأينا؟
 -١هو يسوع المسيح بعد أن صار جسداً :المخلِص وملك اإللهي الممسوح على الجميع.
 -٢هو هللا :كان عند هللا وكان هللا.
ُ -٣دعي بالكلمة :هللا-في-تواصل ،هللا-م ِ
عبر -عن نفسه.
ُ
صنع بواسطته ولكنه هو نفسه لم ُيخلق.
 -٤هو الخالق :كل شيء ُ
 -٥هوالحياة والنور :القوة الحية للرؤية والروعة المرئية المشبعة للنفس.

وأخي اًر ،ما هي إذاً اإلستجابات التي يمكن أن تُعطيها لكل هذا اإلعالن عن يسوع المسيح ،الكلمة-صار-
جسداً؟
الرد األول :أنا ال أعرفه وانا لن أقبله
اصِت ِه
ِن اْل َعاَل ُم ِب ِهَ ،وَل ْم َي ْع ِرْف ُه اْل َعاَل ُمِ .إَلى َخ َّ
ان ِفي اْل َعاَلمَِ ،وُكو َ
هذا الرد واضح في إنجيل يوحناَ " :١١-١. :١ك َ
اصتُ ُه َل ْم تَْقَبْل ُه ".يمكنك أن تسمع هذه األيات وتقول" :أنا ال أعرفه وانا لن أقبله ".هذ الجواب لشيء
اءَ ،و َخ َّ
َج َ

ُمخيف تقوله عن خالقك وحياتك ونورك .فإنني أتضرع ،على األقل ،أن ال تُجاوب بهذا اإلستخفاف في عيد
ميالد المسيح هذا.
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الرد الثاني :أنا أعرفه وأنا أقبله
َّ ِ
طانا أَن ي ِ
ص ُيروا أ َْوالَ َد هللاِ ،أ ِ
َي
هذا الرد واضح في إنجيل يوحناَ " :١٣-١٢ :١وأ َّ
َع َ
وه َفأ ْ
َما ُك ُّل الذ َ
ط ُ
اه ْم ُسْل َ ً ْ َ
ين َقِبُل ُ
اْلمؤ ِمنون ِب ِ ِ َّ ِ
ين ُولِ ُدوا لَ ْي َس ِم ْن َدمٍَ ،والَ ِم ْن َم ِش َيئ ِة َج َس ٍدَ ،والَ ِم ْن َم ِش َيئ ِة َر ُجلَ ،ب ْل ِم َن هللاِ ".هذا الجواب
اسمه .اَلذ َ
ُْ ُ َ ْ
هو ما أُصلي ألجله هذا الصباح .إقبل الكلمة-صار-جسدا العظيم .إقبله مُ ِخلصاً وملكاً والهاً وكلمة وخالقاً و
حياةً و نو ارً .وكل ما هلل لك فيه!

فميالد المسيح ي ِ
جسد إرسال هللا البنه الى العالم ليجد كل من هو "بن الدن" العالمُ ،مخبأ في كهوف الظالم
ُ
والموت .وعوضاً عن رمي شهب النار داخل هذه الكهوف ،فهو يقف بباب هذه الكهوف ويقول" :أُخرج الى

الخطاة؛ إذا قبلتني إلهك وبديلك وكنزك ،فموتي ُيحسب بدال عن موتك
النور ألنني ُم ُّت على الصليب من أجل ُ
وبِ ِري ُيحسب ِ
برك ،وستحصل على الحياة األبدية".
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