مملوءا نعمة وحقا
رأينا مجده،
ً
يوحنا 18-14 :1
ًّ 15
اآلب ،ممُل ِ
14واْل َكلِم ُة صار جس ًدا وح َّل َب ْي َن َنا ،و أرَْي َنا م ْج َده ،م ْج ًدا َكما لِو ِح ٍيد ِم َن ِ
وحَّنا َش ِه َد َل ُه
وءا ن ْع َم ًة َو َحقاُ .ي َ
َ َ َ َ ََ ََ
َ َ
ََ َ ُ َ
َْ ً
ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
ان َقْبلِي»َ 16 .و ِم ْن ِمْلِئ ِه َن ْح ُن
ص َار ُق َّدامي ،ألََّن ُه َك َ
َوَن َادى قائالً«:ه َذا ُه َو الذي ُقْل ُت َع ْن ُه :إ َّن الذي َيأْتي َب ْعدي َ
ِ
َن النَّاموس ِبموسى أُع ِطي ،أ َّ ِ
ِ
َخ ْذ َناَ ،وِن ْع َم ًة َف ْو َق ِن ْع َم ٍة17 .أل َّ
ص َارا.
يعا أ َ
َما الن ْع َم ُة َواْل َح ُّق َفِب َي ُسو َ
َجم ً
ع اْل َمسي ِح َ
ُ َ ُ َ
ْ َ
18
ُّ
الب ُن اْلو ِح ُيد َّال ِذي ُهو ِفي ِح ْض ِن ِ
اآلب ُه َو َخب ََّر.
اَهللُ َل ْم َي َرُه أ َ
َ
َحٌد َقط .اَ ْ َ

ِ
ص َار َج َس ًدا َو َح َّل َب ْي َن َناَ ،وَأرَْي َنا َم ْج َد ُهَ ،م ْج ًدا
دعونا نبدأ باآلية  14لرؤية الفكرة الرئيسية في هذه الفقرةَ " .واْل َكل َم ُة َ
ِ
اآلب ،ممُل ِ
ِ
َكما لِو ِح ٍيد ِم َن ِ
ان
وءا ن ْع َمةً َو َحًّقا ".عودوا إلى اآلية  1لنسترجع عمن تشير الكلمة" .في اْل َب ْدء َك َ
َ َ
َْ ً
ِ
اْل َكلِم ُة ،واْل َكلِم ُة َك ِ
ان اْل َكلِ َم ُة هللاَ" (يوحنا  .)1 :1وبالتالي فإن الكلمة تشير إلى هللا االبن.
ان ع ْن َد هللاَ ،و َك َ
َ
َ َ َ
ِ
ص َار َج َس ًدا َو َح َّل َب ْي َن َناَ ،وَأرَْي َنا
أنا استخدم مصطلح االبن ألن المصطلح مستخدم هنا في اآلية َ " :14واْل َكل َم ُة َ
ِ ٍِ
ِ
ِ
وءا ِن ْع َم ًة َو َحًّقا ".ولذا فالكلمة هو ابن هللا.
َم ْج َد ُهَ ،م ْج ًدا َك َما ل َوحيد [االبن الوحيد] م َن اآلبَ ،م ْمُل ً
إله واحد ،ثالثة أقانيم:
يتعثر المسلمون أمام كلمة االبن هذه ،كما يتعثر عديد من اآلخرين .بعضهم يظن أننا نقصد أن هللا مارس
ِ
ِ
ان اْل َكلِ َم ُة".
الجنس مع مريم وأنتج ابنا .هذا ليس ما يقصده الكتاب المقدس .يقول يوحنا " 1 :1في اْل َب ْدء َك َ

هذا هو ابن هللا .وليس له بداية .كان هناك في البدء .كان هناك في البدء بقدر ما يمكنك أن تعود إلى
ٍ ِ
ِ
ان ".وهذا يعني أنه لم ُيخلق .هو ليس
انَ ،وب َ
ِغ ْي ِِره َل ْم َي ُك ْن َش ْي ٌء م َّما َك َ
األزل .واآلية  3تقولُ " :ك ُّل َش ْيء ِبه َك َ
جزًءا من الخليقة بأي شكل من األشكال .لذلك فهذا ما نعرفه عن ابن هللا )1 :هو هللا )2 .اآلب هو أيضا

هللا )3 .واالبن ليس هو األب ،بل كان عند األب )4 .وهو غير مخلوق ،وأزلي.

هناك أكثر من ذلك بكثير للقول عن عقيدة الثالوث ،مثل التعليم عن أن هللا موجود كإله واحد في ثالثة
أقانيم ،اآلب واالبن والروح القدس .ولكن احفظ هذا القدر في عقلك وقلبك في الوقت الراهن .االبن واآلب هم
إله واحد ،ولكنها أقنومين .لديهم طبيعة إلهية واحدة .هم إله واحد باثنين من مراكز الوعي.
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هللا صار إنسانا ،دون أن يتوقف عن كونه هللا:
اآلن ،ما تقوله اآلية  ،14وهذا هو واحد من أهم األحداث في التاريخ ،هو أن الكلمة ،أي االبن ،صار إنسانا
دون أن يتوقف عن كونه هللا .هذا ما سننظر إليه لمدة أسبوعين :كيف لنا أن نعرف أن هذا هو الحال ،وماذا
يعني ذلك بالنسبة لنا شخصيا؟
ِ
ص َار َج َس ًدا ".أي أن ،الكلمة اإللهية ،ابن اإللهي هلل ،صار إنسانا دون أن يتوقف عن كونه هللا.
" َواْل َكل َم ُة َ
كيف نعرف ذلك؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لنا؟ سوف نقضي كل وقتنا اليوم لإلجابة عن هذا من اآلية .14
الكلمة حل بيننا:
السبب األول أننا نقول أن الكلمة اإللهية لم يتوقف عن كونه الكلمة اإللهية عندما صار إنسانا هو ما جاء
في اآلية  14أن الكلمة " َح َّل َب ْي َن َنا ".إن الفاعل للفعل حل هو الكلمة .والكلمة هو هللا .وبالتالي فإن أكثر
الطرق الطبيعية لفهم هذا هو أن هللا ،في الكلمة ،حل بيننا .لهذا السبب قال المالك في متى ُ " 23 :1ه َوَذا

َّ ِ
ِ
ِ
ِ
هلل َم َعَنا) .لم يتوقف الكلمة ،االبن ،عن كونه
يل" (الذي تَْفس ُيرُه :اَ ُ
اس َم ُه ع َّم ُانوِئ َ
اء تَ ْحَب ُل َوَتل ُد ْاب ًناَ ،وَي ْد ُعو َن ْ
اْل َع ْذ َر ُ
هللا عندما صار إنسانا.

مجدا كما لالبن الوحيد هلل:
والسبب الثاني أننا نؤمن بهذا هو العبارة التالية في اآلية " 14و أرَْي َنا م ْج َده ،م ْج ًدا َكما لِو ِح ٍيد ِم َن ِ
اآلب ".لمن
َ َ
ََ َ ُ َ
المجد؟ مجد الكلمة ،والكلمة الذي هو هللا .وأي نوع من المجد هو؟ إنه "م ْج ًدا َكما لِو ِح ٍيد ِم َن ِ
اآلب".
َ َ
َ
عندما يقول يوحنا أن مجد الكلمة المتجسد هو "م ْج ًدا َكما لِو ِح ٍيد ِم َن ِ
اآلب "،هل تعني كلمة كما أنه مجدا
َ َ
َ
مقلدا؟ أي ليس المجد الحقيقي لالبن ولكن فقط كما ل مجد االبن؟ ال اعتقد هذا .إذا قلت ،على سبيل المثال،
"لدي كتاب ألعطيه ألحد ،وأود أن أعطيه لك كخياري األول" ،أنت ال تستجيب قائال "أنا لست حقا اختيارك
األول ،أنا فقط كخيارك األول ".ال .ليس هذا ما تعنيه كما/ك عندما أقول" :أعطيه لك كخياري األول ".بل

تعني :أعطيه لك كما أنك حقا خياري األول .عندما يقول يوحنا " أرَْي َنا م ْج َده ،م ْج ًدا َكما لِو ِح ٍيد ِم َن ِ
اآلب"،
َ َ
َ َ ُ َ
يقصد " َأرَْي َنا َم ْج َدهَُ ،م ْج ًدا َك َما هو حقا ،مجد ابن هللا".
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نحن نعرف هذا ألن مرة أخرى ،في الجزء األول من اآلية  ،14يقول يوحنا ببساطة وبشكل مباشر " َأرَْي َنا

ِ
ص َار َج َس ًدا َو َح َّل َب ْي َن َناَ ،وَأرَْي َنا َم ْج َد ُه".
َم ْج َد ُه" ،بال شرط .لمن المجد؟ إنه مجد الكلمة األزلي ،االبنَ " .واْل َكل َم ُة َ
لذلك ال يوجد أي تناقص للعجب من التجسد .الكلمة صار جسدا ،وفعل ذلك دون أن يتوقف عن كونه هللا.
فهو أظهر مجد هللا.
ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟
تقدم اآليات  18-15مزيدا من األسباب لإليمان بأن الكلمة صار جسدا دون أن يتوقف عن كونه هللا.
سنذهب هناك في األسبوع المقبل ،إن شاء الرب .لكن اآلن ،دعونا نسأل في اآلية  14ماذا يعني بالنسبة لنا

أن الكلمة صار جسدا ،أن ابن هللا صار إنسانا دون أن يتوقف عن كونه هللا .لماذا أسأل هذا السؤال؟ أوال،
ألن النص يجيب عليه .لكن هناك سببا آخر.
تشجيع ثقافة العالقات:
هل تتذكر أن قبل بضعة أشهر أنا وعظت عدة رسائل راجيا هللا أن يستخدمها لكي ينمي ما أدعوه ثقافة
العالقات في كنيستنا؟ وشرحت ما قصدته بالرجوع إلى فيلبي " 4-3 :2الَ َش ْي ًئا ِبتَ َحُّز ٍب أ َْو ِب ُع ْج ٍبَ ،ب ْل
ِ
ظُروا ُك ُّل َوا ِح ٍد إَِلى َما ُه َو لِ َنْف ِس ِهَ ،ب ْل ُك ُّل َوا ِح ٍد إَِلى
ض َل ِم ْن أ َْنُف ِس ِه ْم .الَ تَْن ُ
ض أَْف َ
ين َب ْع ُ
اض ٍعَ ،حاسِب َ
ِبتََو ُ
ض ُك ُم اْل َب ْع َ
ضا ".وبعبارة أخرى ،دعونا ننمو ككنيسة بطريقة نخرج فيها من أنفسنا ونخدم اآلخرين،
َما ُه َو َ
ين أ َْي ً
آلخ ِر َ
وننظر إلى ما هو لآلخرين.

يك ْم ه َذا اْل ِف ْكُر َّال ِذي ِفي
وهل تذكرون ما أساس هذه العقلية الخادمة للعالقات؟ اآليات التالية توضحَ" :فْل َي ُك ْن ِف ُ
َّ ِ
ِ
ورة هللاَِ ،لم يح ِسب ُخْلس ًة أَن ي ُكو َن مع ِادالًِ هللِِ .
ان ِفي ص َ ِ
َخَلى َنْف َس ُه ،آ ِخ ًذا
لكَّن ُه أ ْ
اْل َمسي ِح َي ُسو َ
ضا :الذي ِإ ْذ َك َ
ع أ َْي ً
َ ْ َ
ْ َْ ْ
َُ
ُ
ٍ
الن ِ
ص ِائ ًار ِفي ِش ْب ِه َّ
اس( ".فيلبي  .)7-5 :2وبعبارة أخرى ،فإن األساس للمحبة المتواضعة،
صَ
ورَة َع ْبدَ ،
ُ
والخادمة ،والثقافة المتجددة للعالقات في كنيسة بيت لحم هو :الكلمة صار جسدا وحل بيننا ومات من أجلنا.
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التجسد والتطبيق:
السبب في أنني أشير إلى هذه النقطة هو لكي ال نقول" :حسنا ،قمنا بالتركيز الصغير على العالقات في
الصيف الماضي ،واآلن نحن في علم الالهوت ".ال .فالالهوت الوحيد الذي يهم في أي شيء هو الذي
لفيلبي  ،2وهو بالضبط نفس الذي إلنجيل يوحنا .فهو يساعدنا أن نعرف المسيح ،ونفتخر في المسيح،
ونتغير بالمسيح من أجل المحبة (34 :13؛  ،)12 :15وهو ما يعني أنه يغير كنيستنا على مستوى
العالقات .يجعلنا أكثر حبا ،أكثر فائدة ،وأكثر تشبها بالخادم ،وأقل غرورا ،وأقل أنانية ،وأقل انعزاال ،وأكثر
رعاية.
لذلك عندما أقول" :دعونا ال نترك اآلية  14حتى نسأل ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا أن الكلمة صار جسدا"،
يمكنكم سماع بعض من ضربات القلب وراء هذا السؤال .فدائما أالحظ ما الفرق الذي يصنعه هذا الالهوت
العظيم في حياتنا الشخصية والعالقات.
في المسيح نرى مجد هللا:
لذلك ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا

ِ
ص َار َج َس ًدا َو َح َّل َب ْي َن َنا،
أن الكلمة صار جسدا؟ اآلية  14تقولَ " :واْل َكل َم ُة َ
ِ
وءا ِن ْع َم ًة َو َحًّقا ".وهذا يعني أن في يسوع المسيح يمكننا أن نرى
اآلبَ ،م ْمُل ً

َوَأرَْي َنا َم ْج َد ُهَ ،م ْج ًدا َك َما لِ َو ِح ٍيد ِم َن
وءا ِن ْع َم ًة
مجد هللا .وهذا يعني أن مجد هللا المعلن في المسيح ال يبيدنا في خطايانا .بدال من ذلك ،هو " َم ْمُل ً
َو َحًّقا ".أي أن مجد هللا في المسيح رغبته الكريمة فينا دون المساومة على حقه ،وأمانته لنفسه .ورغبته الكريمة

وءا تصف المجد .إن مجد ابن هللا هو
وءا ،فالكلمة َم ْمُل ً
هي عظيمة جدا ،جدا .لهذا السبب يستخدم لفظة َم ْمُل ً
ملء كرمه نحونا نحن الخطاة دون المساومة على حق هللا.

وءا ِن ْع َم ًة:...
َم ْمُل ً
هذه حقا أخبار سارة .كان من الممكن أن يختيار هللا أن يصير جسدا بوصفه قاضي وجالد .وجميعنا كنا
ويحكم علينا بالعقاب األبدي .لكنه لم يصبح جسدا بهذه الطريقة .فالكلمة ،االبن ،الذي
سنصبح أمامه مذنبين ُ
وءا ِن ْع َم ًة َو َحًّقا ".فكلمة هللا صار جسدا ليكون
هو هللا ،صار جسدا ليعلن عن المجد اإللهي الذي هو " َم ْمُل ً
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كريما لنا .الكلمة صار جسدا بحيث هذا الكرم لنا يأتي باتفاق مع حق هللا .هذه لن تكون نعمة ضعيفة
الشخصية ،مجردة من المبادئ ،وعاطفية.
سوف تكون نعمة مكلفة ،ممجدة هلل ،وصالحة .سوف تقود مباشرة إلى موت المسيح على الصليب .في
الواقع ،لهذا السبب هو صار جسدا .كان عليه أن يكون له جسدا ليموت .كان عليه أن يكون إنسانا من أجل
أن يموت كإنسان-هللا ،في مكاننا (عبرانيين  .)15-14 :2الكلمة صار جسدا حتى يكون موت يسوع المسيح
بهاء .تم تحقيق ذلك هناك وشرائه هناك.
ممكنا .فالصليب هو المكان الذي أشرقت فيه ملء النعمة بأقصى ً
َ ...و َحًّقا:
والسبب أنه حدث من خالل الموت هو ألن ابن هللا مملوءا من النعمة والحق .فاهلل كريم معنا وحق مع نفسه.
ولذلك ،عندما جاء ابنه ،كان مملوءا من النعمة والحق .وعندما مات المسيح ،كان هللا حقا مع نفسه ،ألنه تم
معاقبة الخطية .وعندما مات المسيح ،كان هللا كريما معنا ،ألن المسيح حمل العقاب وليس نحن.
ِ
ص َار َج َس ًدا" تعني بالنسبة لنا أن مجد هللا قد أُعلن في التاريخ كما لم يحدث من قبل ،أي في ملء
"اْل َكل َم ُة َ
بهاء في موت المسيح عن الخطاة.
النعمة وملء الحق حيث يسطع بأقصى ً
رؤية الجمال الروحي:
كن حذ ار هنا أال يقول" :حسنا ،لم أكن هناك لرؤيته ،وبالتالي فالمجد غير متوفر لي لكي أراه .أنتم أيها
النماذج الدينية يمكنكم الحديث كما تريدون عن مجد ابن هللا ،لكنه ليس هنا لرؤيته" .كن حذرا .ال تظن في
هذا المجد في اآلية  14أنه مجرد بهاء أو جماال خارجيا .لم يكن المسيح مشرقا أو جميال بشكل مادي" .الَ

ظ َر َف َن ْشتَ ِه َي ُه" (إشعياء .)2 :53
ظ َر ِإلَ ْي ِهَ ،والَ َم ْن َ
ال َف َن ْن ُ
ورَة َل ُه َوالَ َج َم َ
صَ
ُ

وال تظن في هذا المجد في اآلية  14كمجرد إظهار من المعجزات .كان هناك أشخاصا شاهدوا المعجزات،
وكانوا يعلمون أنها حدثت ،ولم يروا أي شيء جميل أو مجيد .أرادوا قتله (يوحنا .)48-45 :11
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ال ،فالـ "مجد" المعلن البن هللا ،مجد الكلمة ،مجد المسيح يسوع ،في مجيئه األول ،هو أساسا مجد روحي،
وجمال روحي .إنه ليس شيئا تراه بعيونك المادية ،ولكن بعيون القلب (أفسس  .)18 :1ننظر إلى الطريقة
التي يتحدث بها ويسلك ويحب ويموت ،وبالنعمة نرى مجدا إلهيا أو جماال بمصادقة ذاتية.
اختالط منقطع النظير من النعمة والحق:
الده ِر َق ْد أَعمى أَ ْذهان َغي ِر اْلمؤ ِمِنين ،لِ َئالَّ
ذكر بولس األمر هكذا في  2كورنثوس َّ " 4 :4ال ِذ ِ
َ َ ْ ُْ َ
له ه َذا َّ ْ
َ
ين في ِه ْم إِ ُ
َْ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
تُ ِ
ضيء َلهم ِإ َنارُة ِإ ْن ِج ِ ِ ِ
ورُة هللاِ" هو ما يسميه
يل َم ْجد اْل َمسي ِح ،الذي ُه َو ُص َ
صَ
َ ُْ َ
ورُة هللاَ " ".م ْجد اْل َمسي ِح ،الذي ُه َو ُ
ِ ٍِ ِ
ِ
وءا ِن ْع َم ًة َو َحًّقا".
يوحنا َ " 14 :1م ْج ًدا َك َما ل َوحيد م َن اآلبَ ،م ْمُل ً
وتذكر ،بولس يتحدث إلى أناس لم يروا المسيح على األرض ،ويوحنا يكتب إنجيله ألشخاص لم يروا المسيح
على األرض ،أناس مثلنا .مجد يوحنا  14 :1ومجد  2كورنثوس  4 :4هو المجد الذي تراه روحيا عند سماع
قصة المسيح.
َِّ ِ
آمُنوا َوَل ْم َي َرْوا ".نلقاه في إنجيل
من غير الضروري رؤيته ماديا .قال المسيح في يوحنا ُ " 29 :20
وبى للذ َ
طَ
ين َ
يوحنا والكتابات األخرى في الكتاب المقدس .وعند لقائه ،من خالل هذه القصص الموحى بها عن أقواله
وأفعاله ،يسطع مجده من خالل الجمال بمصادقة ذاتية لهذا المزيج الذي ال مثيل له من النعمة والحق.
الميالد الجديد باإلنجيل:
ليس من قبيل الصدفة أن تصف اآليات  13-12الميالد الثاني ،وتصف اآلية  14رؤية مجد ابن هللا.
اآليات :14-12
َي اْلم ْؤ ِمُنو َن ِب ِ ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
طاًنا أ ْ ِ
ين ُولُِدوا َل ْي َس ِم ْن َدمٍ،
َوأ َّ
اه ْم ُسْل َ
َع َ
اسمه .اَلذ َ
وه َفأ ْ
َما ُك ُّل الذ َ
ط ُ
ين َق ِبُل ُ
ْ
َن َيص ُيروا أ َْوالََد هللا ،أ ِ ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ص َار َج َس ًدا َو َح َّل َب ْي َن َناَ ،وَأرَْيَنا َم ْج َد ُهَ ،م ْج ًدا َك َما
َوالَ م ْن َمش َيئة َج َسدَ ،والَ م ْن َمش َيئة َر ُجلَ ،ب ْل م َن هللاَ .واْل َكل َم ُة َ
ِ ٍِ ِ
ِ
وءا ِن ْع َم ًة َو َحًّقا.
ل َوحيد م َن اآلبَ ،م ْمُل ً
ِ
ِ
الن ِ
ور َّ
اس ".عندما تُعطى الحياة الروحية الجديدة ،يحدث نو ار
اةَ ،واْل َح َي ُ
تذكر اآلية ِ " :4فيه َك َانت اْل َح َي ُ
اة َك َان ْت ُن َ

ضياء روحيا لمجد ابن هللا في اآلية  .14هكذا نستطيع أن نرى!
جديدا .والنور ليس نو ار ماديا .بل
ً
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وكيف تحدث لنا هذه الحياة الجديدة الروحية؟ تقول اآلية  13أنه يحدث عندما نولد ليس من ميشئة رجل بل
من هللا .وهو يحدث من خالل الميالد الجديد .هكذا نصل إلى اإليمان ،وقبول المسيح لنصير أوالد هللا (يوحنا
.)12 :1
باإلنجيل ،من خالل االستماع إلى قصة أفعال وكلمات المسيح المخلصة ،يخلق هللا فينا حياة روحية .نحن
نولد من هللا من خالل اإلنجيل ( 1بطرس  .)25-23 :1وهذه الحياة الروحية الجديدة ترى نور مجد المسيح

ور اْل َح َي ِاة" ،وعندما تُعطى الحياة
(يوحنا  .)4 :1يحدث ذلك على الفور .لهذا السبب يدعوه يوحنا ُ" 12 :8ن ُ
الروحية ،ترى المجد الروحي.
انظر المجد:
أو طريقة أخرى لقول ذلك ،وفقا لآلية  ،12هو أن هذه الحياة والبصيرة الجديدة تؤمن بالنور وتقبل النور
كحق ومجد ليسوع المسيح ،ابن هللا .وفي هذه الحياة والنور واإليمان والقبول تقول اآلية  12أننا نحصل
على الحق في أن ُندعى أبناء هللا .أي أننا أوالد هللا ألن هذه الحياة والنور واإليمان والقبول هي حق لنا أن
نكون أوالد هللا.

لذلك أنا أرفع أمامكم ابن هللا المتجسد :الكلمة صار جسدا وحل بيننا دون أن يتوقف عن كونه هللا .انظر
إلى مجده ،مجدا كما لالبن الوحيد من اآلب مملوءا نعمة وحقا .انظر إليه ،للمجد الذي له ،واحيا .آمين.
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