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  . ٢رسالة فيلبي إصحاح ، أدعوك تفتح معايا )وأتمنى إنه يكون معاك(لو كان معاك كتاب مقدس 
  

كنــا، أخويــا . أنــا طفــل صــغيرأفتكــر ليلــة كريســماس زمــان و . فــي قــرارات كثيــر بناخــدها وقــت الكريســماس
دري جــًدا، زي معظــم األطفــال، وننــزل نشــوف الهــدايا اللــي مســتنيانا تحــت وأنــا متعــودين نصــحى بــ األكبــر

ليلـة الكريسـماس دي بالــذات . ، قبـل بابـا ومامـا مــا يصـحوا، كنـا بنبقـى صــاحيينفـي الفجــر. شـجرة المـيالد
وكالمعتـــاد فـــي وقـــت زي ده، ســـبت . كلـــه كـــان بايـــت عنــدنا.. الجـــدود والعمــام والعمـــات: كــان بيتنـــا مليـــان

وبســبب الزحمــة وكــل . بتــاعي sleeping bagت فــي األرض فــي أوضــة مامــا وبابــا فــي الـــ ســريري، ونمــ
ديفيــد، أنــا عارفــة إن أنــت وأخــوك الكبيــر بتحبــوا تصــحوا : "النــاس الموجــودين فــي البيــت، مامــا قالــت لــي

بـس احنـا عنـدنا نـاس كثيـر فـي البيـت، فــ مـش هـا ينفـع تعملـوا كـده السـنة . بدري جًدا قبـل مـا حـد يصـحى
لــو : "وقالــت. الصــبح ٨أو  ٧، وحــددت وقــت معــين، كــان "أنــت محتــاج تفضــل نــايم لحــد وقــت معــين. يد

 sleeping bagيومهــا نــايمتني فــي الـــ . تهديــد واضــح". قمــت قبــل الميعــاد ده، مــش هــا تاخــد وال هديــة
 مــا.. افتكــر، مــا يــنفعش تقــوم ألي ظــرف مــن الظــروف، إال إذا كــان حيــاة أو مــوت: "بتــاعي وقالــت لــي

  ".ينفعش تقوم إال لما حد ييجي يقومك الصبح
  

لكنــي كنــت مــتحمس جــًدا لدرجــة إنــي . وكــان المفــروض اســتنى للصــبح sleeping bagواتقفــل علــي الـــ 
وبعــد ُنــص ســاعة، حســيت فجــأة إنــي محتــاج . مســتني الصــبح ييجــي ومــش عــارف أنــام.. مــش قــادر أنــام

لــة لــي إنــي مــا أقــومش تحــت أي ظــرف إال إذا كــان مامــا لســة قاي.. بــس كــان عنــدي مشــكلة. أروح الحمــام
فابتـديت . والموقـف ده ماكـانش موقـف حيـاة أو مـوت. يا إما مش هـا آخـد الهـدايا بتـاعتي.. حياة أو موت

ـــ  اخــرجاالختيــار األول إنــي . ٢كــان قــدامي اختيــار مــن .. أفكــر فــي الموضــوع  sleeping bagمــن ال
 وفــي الحالــة دي هــابقى باخــاطر إنــي مــا .. ، وأرجــع تــانيوأحــاول أروح الحمــام مــن غيــر مــا حــد يحــس بــي

دول كـانوا االختيـارين اللـي قـدامي ليلـة  ... !هـا أسـيبه لتخـيلكم.. االختيـار التـاني. أخودش الهدايا بتاعتي
  .الكريسماس
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ختيـار ختـاروا االختيـار األول، واألطفـال هـا يختـاروا االتعملـوا إيـه؟ غالًبـا الكبـار هـا ي يا ترى لو مكاني ها

ا مــا قــدرتش أمســك نفســي فضــلت ماســك نفســي علــى أد مــا قــدرت، ولمــ. أقــول لكــم أنــا عملــت إيــه. التــاني
بــس تــاني يــوم الصــبح لمــا بابــا . مــش لحظــة بــافتخر بيهــا بــالمرة. sleeping bag، عملتهــا فــي الـــ أكتــر

أنـا رايـح .. منـيشمـا يه: قلـت لهـم. بتاعـك sleeping bagوماما جم يصحوني، سألوا إيه اللي حصل للـ 
  . قرارات كثير بناخدها في وقت الكريسماس. ... آخد الهدايا بتاعتي

  
قـرار . واحنا في نهاية السلسلة دي عن التجسد، محتاجين نواجه أهم قرار وقت الكريسماس بيحطه قـدامنا

. المــيالددي مواجهــة مـع واقــع . أكتـر جديــة وأكتـر أهميــة مـن أي قــرار تـاني ممكــن ناخــده فـي حياتنــا كلهـا
نقـرا مـن . ، الجزء األخير من الفقرة اللي درسـناها فـي الحلقـات اللـي فاتـت١١ -٩: ٢خلونا نشوف فيلبي 

  :٥عدد 
الِذي ِإْذ َكاَن ِفي ُصـوَرِة اِهللا، لَـْم َيْحِسـْب ُخْلَسـًة َأْن ٦: َفْلَيُكْن ِفيُكْم هَذا اْلِفْكُر الِذي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َأْيًضا٥"

َوإِْذ ُوِجـــَد ِفـــي اْلَهْيَئـــِة ٨. لِكنـــُه َأْخَلـــى َنْفَســـُه، آِخـــًذا ُصـــوَرَة َعْبـــٍد، َصـــاِئًرا ِفـــي ِشـــْبِه النـــاسِ ٧. وَن ُمَعـــاِدًالِ هللاِ َيُكـــ
ـِليبِ  ى اْلَمـْوَت َمـْوَت الصَعـُه اُهللا َأْيًضـا، َوَأْعَطـاُه ا٩. َكِإْنَساٍن، َوَضَع َنْفَسـُه َوَأَطـاَع َحتـِلـذِلَك َرف ْسـًما فَـْوَق ُكـل

ــــْن َتْحــــَت اَألْرِض، ١٠اْســــٍم  ــــى اَألْرِض َوَم ــــْن َعَل ــــَماِء َوَم ــــي الس ــــْن ِف ــــٍة ِمم ــــْي َتْجثُــــَو ِباْســــِم َيُســــوَع ُكــــل ُرْكَب ِلَك
  ".َوَيْعَتِرَف ُكل ِلَساٍن َأن َيُسوَع اْلَمِسيَح ُهَو َرب ِلَمْجِد اِهللا اآلبِ ١١
  

ِلَكـْي َتْجثُـَو ِباْسـِم َيُسـوَع ١٠ِلذِلَك َرفَعُه اُهللا َأْيًضا، َوَأْعَطاُه اْسًما َفْوَق ُكـل اْسـٍم ٩.. "أعداد ٣خلونا نتأمل آِخر 
َوَيْعتَـِرَف ُكـل ِلَسـاٍن َأن َيُسـوَع اْلَمِسـيَح ١١ُكل ُرْكَبٍة ِممْن ِفي السَماِء َوَمْن َعَلـى اَألْرِض َوَمـْن َتْحـَت اَألْرِض، 

 ِلَمْجِد اِهللا اآلبِ  ُهَو َرب."  
  

فــي . الجــوهر األساســي للكنيســة األولــىإعــالن إن يســوع هــو رب، هــو . ده الجــزء اللــي حابــب نركــز عليــه
اَهللا َجَعـَل َيُسـوَع هـَذا، الـِذي َصـَلْبُتُموُه َأْنـُتْم، : "، بطـرس وقـف وقـال٣٦: ٢أول وعظة مسيحية، فـي أعمـال 

ــا َوَمِســيًحا يســوع بــُيعلن رب.. د الجديــد نشــوف اإلعــالن المحــوري ده مــرات ومــراتوفــي بــاقي العهــ". َرب .
ألنـي .. خلونـا نشـوف ده معنـاه إيـه. مرة في العهد الجديـد نشـوف إشـارة ليسـوع علـى إنـه رب ٧٥٠حوالي 

  . مقتنع إن األمر ده هو جوهر التجسد
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؟ أعتقـد إن الكلمـة "رب"إيـه يعني إيه إن الطفل ده، مولود المزود ده يبقـى رب ُمعظـم علـى الكـل؟ ويعنـي 

يعنـي إيـه إن يسـوع يكـون رب؟ مـش عـايزين الكلمـة تكـون . ممكن تكون مبهمة في مصطلحاتنا المسـيحية
نســـــتعد نـــــي إيـــــه إنـــــه يكـــــون رب، خاصـــــة واحنـــــا بيع. ، مـــــش عايزينـــــه لقـــــب ميـــــت للمســـــيحفاقـــــدة المعنـــــى
  للكريسماس؟

  
، وكمــان فــي شــهادة بــاقي ١١ -٩: ٢يلبــي جوانــب لربوبيــة يســوع بتتكشــف قــدامنا فــي ف ٤خلونــا نشــوف 

  . الكتاب
  
، بالتـالي مكانـةبيملـك فـي أعلـى . مكانـةيسوع بيملك في أعلى أول حاجة، كون يسوع رب معناه إن  -١

في اللغة األصلية للعهد الجديد في تأكيد على كون يسـوع اترفـع، كمـا لـو كـان بيقـول . اهللا عظمه أو رفعه
ونشــوف بعــدها إن االســم اللــي .. ســوع ألعلــى مكانــة، وأعطــاه اســم فــوق كــل اســماهللا رفــع ي". رفعــه جــًدا"

  .رب: يسوع أخده كان
  

ة، هــل ده معنــاه إنــه بعــد التجســد بقــى أعظــم ممــا كــون يســوع اترفــع ألعلــى مكانــ.. مــرخلونــا نفكــر فــي األ
ظـم ممـا هل بعد ما مـات علـى الصـليب وقـام مـن المـوت وصـعد للسـما، بقـى أعكان قبل مجيئه ألرضنا؟ 
من ناحية إنه كان إلـه بالكامـل قبـل التجسـد، وٕالـه بالكامـل . أكيد ما بقاش أعظمكان قبل ما يبقى إنسان؟ 

إيــه اللــي يســوع أومــال إيــه اللــي اتغيــر؟ .. هنــا ســؤال يطــرح نفســه. فـــ يســوع فــي جــوهره مــا اتغيــرش ..بعــده
اللــي عنـد يســوع دلـوقتي وماكــانش دلـوقتي بيملكــه فـي الســما ومـا كــانش يملكـه قبــل مـا ييجــي األرض؟ إيـه 
يســوع . طبيعتــه البشــرية.. ناســوته. عنــده قبــل كــده؟ اإلجابــة واضــحة بنــاء علــى الحلقــات التالتــة اللــي فــاتوا

هـو إلـه بالكامـل، وٕانسـان . ناسوته معاه لألبد. قام من الموت كإنسان، وصعد للسما كإنسان.. بقى إنسان
  . بالكامل ألبد األبدين

  
. شــوفناه فــي الحلقــات اللــي فاتــت، لمــا اتكلمنــا عــن إزاي يســوع وضــع نفســه وصــار إنســان وده يقودنــا للــي

نشوف إزاي يسـوع اتنقـل مـن هـوان البشـرية اللـي اتكلمنـا عنـه الحلقـات اللـي  ٩عدد  ٢ولما نوصل لفيلبي 
  . اتنقل من هوان البشرية لمجد اهللافاتت، 
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لـو . حـد عـارف العهـد القـديم كـويس.. بيقرا الكـالم دههنا محتاجين نحط نفسنا مكان القارئ اليهودي اللي 

الـرب، : أنت شخص يهودي، ها تبقى عارف إن في العهد القديم االسم اللـي اهللا أعلـن بيـه عـن ذاتـه كـان
لكـن . هـو الـرب. مهابته وعظمته المطلقة والغير محـدودة بتـتلخص فـي االسـم ده. ده اسم اهللا. يهوه، أهيه

، هــي نفــس الكلمــة )لقــب اهللا(هــا تالقــي الكلمــة اليونانيــة الُمســتخدمة لكلمــة رب لمــا تيجــي للعهــد الجديــد، 
يســوع ُمعظــم . ده معنــاه إن العهــد الجديــد بيســاوي يســوع بــرب العهــد القــديم. ١١: ٢الُمســتخدمة فــي فيلبــي 

لـي ده معنـاه إن كـل التسـبيح ال. وعالي كـرب زي مـا بنشـوف اهللا معظـم وعـالي كـرب فـي كـل العهـد القـديم
  .١١: ٢بينتمي هللا العلي في العهد القديم، بقى بينتمي دلوقتي ليسوع حسب فيلبي 

  
لـو مـش عـارف فـين المزاميـر، . افتح سفر المزاميـر. خليني أخدك في رحلة علشان أرويك عمق األمر ده

لـــو . ٨٣افـــتح مزمـــور . افـــتح كتابـــك المقـــدس علـــى الـــُنص، هـــا تالقـــي نفســـك فـــي مكـــان مـــا فـــي المزاميـــر
نا نشـوف مجموعـة مـن الفقـرات الهدف هنا إن. ب، أشجعك تحط دايرة حوالين كلمة رب كل ما تشوفهاحاب

يعنـي إيـه يسـوع يكـون ". رب"الكتابية علشان تـدينا فكـرة إيـه اللـي المفـروض يخطـر ببالنـا لمـا نسـمع كلمـة 
كـانوا عـارفين العهـد . .خلونا ندخل في اإلطار اللي أغلـب القـراء فـي كنيسـة فيلبـي كـانوا فيـهُمعظم كرب؟ 

  .القديم، الترجمة اليونانية للعهد القديم
  

 ١٨فـي عـدد . في المزمور ده يـتكلم عـن إزاي اهللا مرتفـع وحـده علـى كـل األرض.. ١٨ ، عدد٨٣مزمور 
  ".َوْحَدَك، اْلَعِلي َعَلى ُكل اَألْرضِ  )الرب( َيْعَلُموا َأنَك اْسُمَك َيْهَوهُ ) لـ(: "يقول

  
يـتكلم عـن إزاي الـرب بيملـك، فيقـول خلـي المـرنم بيتـدي بإنـه . نشوف نفس الشيء بيتقال ٩٧ور وفي مزم

َذاَبـِت اْلِجَبـاُل ِمْثـَل الشـْمِع قُـداَم ٥: "٥ويقول في عـدد . األرض تبتهج والجزر البعيدة تفرح ألن الرب بيملك
، ُقداَم َسيِد اَألْرِض ُكلَها ب٦. الر ـُعوِب َمْجـَدهُ َأْخَبَرِت السَعابِـِدي ٧ .َماَواُت ِبَعْدِلِه، َوَرَأى َجِميـُع الش َيْخـَزى ُكـل

ــُه َيــا َجِميــَع اآلِلَهــةِ . ِتْمَثــال َمْنُحــوٍت، اْلُمْفَتِخــِريَن ِباَألْصــَنامِ  َســِمَعْت ِصــْهَيْوُن َفَفِرَحــْت، َواْبَتَهَجــْت ٨. اْســُجُدوا َل
َعَلــْوَت ِجــدا َعَلــى ُكــل . َألنــَك َأْنــَت َيــا َرب َعِلــي َعَلــى ُكــل اَألْرضِ ٩. ِمــَك َيــا َرب َبَنــاُت َيُهــوَذا ِمــْن َأْجــِل َأْحَكا

  ".اآلِلَهةِ 
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افتكـروا، احنـا . إنمـا هـو فـي مكانـة مسـتقلة. الصورة هنا مش إن الرب عظـيم وبـس وسـط آلهـة تانيـة كتيـر
ال ُيقــارن، عــالي فــوق كــل .. مكانــة مســتقلة ده معنــاه إن يســوع فــي. هنــا بنشــوف إزاي يســوع مســاوي للــرب

  . هو عالي وُمعظم. ليه بتسجدكل اآللهة . اآللهة
  

فـي عـدد . نشوف إنه مـش بـس رب علـى كـل األرض، لكنـه كمـان رب علـى كـل الخليقـة ٩٥وفي مزمور 
ِذي ِبَيـِدِه َمَقاِصـيُر اَألْرِض، َوَخـَزاِئُن الـ٤. َألن الرب ِإلٌه َعِظيٌم، َمِلـٌك َكِبيـٌر َعَلـى ُكـل اآلِلهَـةِ : "المرنم يقول ٣

َهلُـــم َنْســـُجُد َوَنْرَكـــُع َوَنْجثُـــو َأَمـــاَم الـــرب ٦ .الـــِذي َلـــُه اْلَبْحـــُر َوُهـــَو َصـــَنَعُه، َوَيـــَداُه َســـَبَكَتا اْلَياِبَســـةَ ٥. اْلِجَبـــاِل َلـــهُ 
  ".َخاِلِقَنا

  
بتتكـــرر " رب"نشـــوف كلمـــة  ١٩فـــي عـــدد . نشـــوف تـــاني إزاي يســـوع بيتســـاوى بـــالرب ١٠٣وفـــي مزمـــور 

َبـاِرُكوا الـرب َيـا َمَالِئَكتَـُه اْلُمْقتَـِدِريَن ٢٠. َالرب ِفي السَماَواِت ثَبَت ُكْرِسـيُه، َوَمْمَلَكتُـُه َعَلـى اْلُكـل َتُسـودُ  ". كتير
. ِرُكوا الـرب َيـا َجِميـَع ُجُنـوِدِه، ُخداَمـُه اْلَعـاِمِليَن َمْرَضـاَتهُ َبـا٢١. ُقوًة، اْلفَـاِعِليَن َأْمـَرُه ِعْنـَد َسـَماِع َصـْوِت َكَالِمـهِ 

  ".َباِرِكي َيا َنْفِسَي الرب . َباِرُكوا الرب َيا َجِميَع َأْعَماِلِه، ِفي ُكل َمَواِضِع ُسْلَطاِنهِ ٢٢
  
تقـــدم المجـــد والكرامـــة الســـماوات بتســـبح اهللا، ومـــش الســـماوات بـــس، لكـــن كـــل األمـــم ب ١١٣مزمـــور فـــي و 

ِلــَيُكِن اْســُم الــرب ُمَباَرًكــا ِمــَن ٢. َســبُحوا اْســَم الــرب . َســبُحوا َيــا َعِبيــَد الــرب . َهلُلوَيــا: "١عــدد . والتســبيح للــرب
ــْمِس ِإَلــى َمْغِرِبَهــا اْســُم الــرب ُمَســبحٌ ٣. اآلَن َوإَِلــى اَألَبــدِ  ٤. ِمــْن َمْشــِرِق الش باُألَمــمِ  الــر َفــْوَق . َعــال َفــْوَق ُكــل
ـــَماَواِت َمْجـــُدهُ  ـــي اَألَعـــاِلي ؟ ٥. الس ـــاِكِن ِف ـــا الس ـــُل الـــرب ِإلِهَن ـــْن ِمْث ـــي ٦َم ـــَماَواِت َوِف ـــي الس ـــاِظِر اَألَســـاِفَل ِف الن

  ". اَألْرضِ 
  

ـــدينا  لعـــالم، فـــوق صـــورة عـــن الـــرب المـــتعظم والعـــالي فـــوق الســـماوات، فـــوق امـــن ده نشـــوف المزاميـــر بت
  .دي صورة الرب. الخليقة، فوق كل األمم والحكام في األرض

  
نشــوف فيــه أد إيــه الــرب غيــور علــى  ٤٢ األول مــن إصــحاح. مــن إشــعياء عــدديني دلــوقتي أوريــك خلينــ
يـِه َأَنـا الـرب هـَذا اْسـِمي، َوَمْجـِدي َال ُأْعطِ : "يبتدي اهللا يتكلم عن عبده البـار، فيقـول ٨: ٤٢إشعياء . اسمه

  .اهللا مش بيشارك مجد اسمه مع حد تاني" .آلَخَر، َوَال َتْسِبيِحي ِلْلَمْنُحوَتاتِ 
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 -٩: ٢مــافيش شــك إن الفقــرة دي هــي اللــي اتبنــت عليهــا فيلبــي . ٤٥ونشــوف العــدد التــاني فــي إشــعياء 

َمــْن . َيَتَشــاَوُروا َمًعــاَولْ . َقــدُموا. َأْخِبــُروا٢١". وشــوف أد إيــه فيلبــي مشــابهة ليهــا ٢١: ٤٥إشــعياء  اســمع. ١١
َلــْيَس . ار َوُمَخلـٌص َأْعلَـَم ِبهـِذِه ُمْنـُذ اْلَقــِديِم، َأْخَبـَر ِبَهـا ُمْنـُذ َزَمــاٍن؟ َألَـْيَس َأَنـا الــرب َوَال ِإلـَه آَخـَر َغْيـِري؟ ِإلــٌه َبـ

بِـَذاِتي َأْقَسـْمُت، َخـَرَج ٢٣. ني َأَنا اُهللا َوَلْيَس آَخـرَ ِاْلَتِفُتوا ِإَلي َواْخُلُصوا َيا َجِميَع َأَقاِصي اَألْرِض، ألَ ٢٢. ِسَوايَ 
ـْدُق َكِلَمـٌة َال َتْرجــعُ  ِلَسـانٍ : ِمـْن َفِمـي الص ُرْكَبـٍة، َيْحِلـُف ُكـل ـُه ِلـي َتْجثُـو ُكــلَقــاَل ِلـي٢٤. ِإن : اْلِبــر بَمـا بِـالرِإن

ُر َوَيْفَتِخُر ُكل َنْسِل ِإْسَراِئيلَ ٢٥. اْلُمْغَتاِظيَن َعَلْيهِ  ِإَلْيِه َيْأِتي، َوَيْخَزى َجِميعُ . َواْلُقوةُ  َيَتَبر بِبالر."  
  

وده يــدينا فكــرة عــن اللــي المفــروض يخطــر . مــرة ورا التانيــة. .دي الصــورة اللــي بنشــوفها فــي العهــد القــديم
عظـم وعـالي ففـوق كـل القـوات هو مُ . هو اللي ليه السلطان على كل شيء". رب"ببالنا لما نفكر في كلمة 

كــل الشــعوب .. وهــو غيــور علــى اســمه. فــي الســما وعلــى األرض، فــوق كــل األمــم والحكــام علــى األرض
  ".رب"دي الصورة اللي المفروض نشوفها لما نسمع كلمة . واألمم بيسجدوا له

  
لــي بنســمعه العــدد الونشــوف جمــع الماليكــة، يقــول المــالك  ٢بعــد كــده، لمــا نيجــي إلنجيــل لوقــا إصــحاح 

ــُرُكْم ِبَفــَرٍح َعِظــيٍم َيُكــوُن ِلَجِميــِع الشــْعبِ : "كثيــر فــي الكريســماس ــُه ُوِلــَد َلُكــُم اْلَيــْوَم ِفــي َمِديَنــِة ١١: َهــا َأَنــا ُأَبشَأن
متخيلـين ضـخامة اإلعـالن ده؟ الطفـل المولـود فـي ". ُهـَو اْلَمِسـيُح الـرب  )..اسمه إيه؟ اسمه( َداُوَد ُمَخلٌص 

لمزود ده هو رب كل الخليقة، هو رب السماوات، رب كل األمم، رب كل المخلوقات السـماوية، رب كـل ا
وبالتــالي هــو محــور عبادتنــا، هــو اللــي يســتحق كــل . وهــو مرتفــع علــى كــل اآللهــة! شــيء فــي كــل مكــان

بنســبح وبكــده لمــا نبتــدي نــتكلم عــن تســبيح الــرب فــي ســفر المزاميــر، فاحنــا . هــو المســيح الــرب. تســبيحنا
  ..سبحوا الرب. المسيح

  
ـــَماَواتِ " ِمـــَن الس بُحوا الـــرُحوُه ِفـــي اَألَعـــاِلي. َســـبُحوُه َيـــا َجِميـــَع َمَالِئَكِتـــهِ ٢. َســـبُجُنـــوِدهِ . َســـب ُحوُه َيـــا ُكـــلَســـب .
ــْمُس َواْلَقَمــرُ ٣ ُتَهــا الشِحيِه َيــا َأيــورِ . َســبِحيِه َيــا َجِميــَع َكَواِكــِب النُتَهــا ٤. َســبــَماَواِت، َوَيــا َأي ِحيِه َيــا َســَماَء السَســب

َوثَبَتَها ِإَلى الدْهِر َواَألَبِد، َوَضـَع َلَهـا َحـدا ٦ِلُتَسبِح اْسَم الرب َألنُه َأَمَر َفُخِلَقْت، ٥. اْلِمَياُه الِتي َفْوَق السَماَواتِ 
 .َفَلْن َتَتَعداهُ 
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٧ بِحي الــرَجــجِ  َسـبالل َنــاِنيُن َوُكـلُتَهـا التيُح اْلَعاِصــَفُة ٨. ِمـَن اَألْرِض، َيــا َأي ــَباُب، الـر ْلُج َوالضـاُر َواْلَبــَرُد، الـثالن
ـــاِنَعُة َكِلَمَتـــُه،  اَألْرِز، ٩الص ـــَجُر اْلُمْثِمـــُر َوُكـــل اآلَكـــاِم، الش اْلَبَهـــ١٠اْلِجَبـــاُل َوُكـــل اَباُت اْلُوُحـــوُش َوُكـــلباِئِم، الـــد

ــــِة،  ــــوُر َذَواُت اَألْجِنَح ــــل ُقَضــــاِة اَألْرِض، ١١َوالطُي ــــاُء َوُك َؤَس ــــُعوِب، الر الش ــــل ــــوُك اَألْرِض َوُك ــــَداُث ١٢ُمُل اَألْح
، َألنُه َقْد َتَعالَ ١٣َواْلَعَذاَرى َأْيًضا، الشُيوُخ َمَع اْلِفْتَياِن،  بُحوا اْسَم الرَمْجـُدُه فَـْوَق اَألْرِض . ى اْسُمُه َوْحـَدهُ ِلُيَسب

ــَماَواتِ  هــو مرتفــع ... . وهــو مســتحق كــل ســبحنا.. هــو المســيح الــرب. دي هويــة مولــود المــزود...  ".َوالس
  . في أعلى مكانة

  
مــن هــوان البشــرية لمجــد . ده اللــي محتــاجين نشــوفه فــي وقــت الكريســماس. الصــورة دي أكثــر مــن مذهلــة

فـي رسـالة فيلبـي . الصـورة مـش بـس لإللـه المسـتحق كـل تسـبيحنا. ا مـا ننسـاش السـياق هنـالكن خلون. اهللا
بـولس كــان بيخاطـب مجموعــة مـؤمنين منحصــرين فـي ذواتهــم، وبـدأوا يســتغلوا اآلخـرين علشــان مصــلحتهم 

ْيًئا َشـ) تفعلـوا(َال ٣: "يقـول لهـم ٤و ٣: ٢فجـه بـولس فـي فيلبـي . بدأوا يرفعوا نفوسهم ويوطدوا مكانتهم. هم
ٍب َأْو ِبُعْجٍب، َبْل ِبَتَواُضٍع، َحاِسِبيَن َبْعُضُكُم اْلَبْعَض َأْفَضَل ِمْن َأْنُفِسِهمْ  َواِحٍد ِإَلـى َمـا ٤. ِبَتَحز َال َتْنُظُروا ُكل

  ".ُهَو ِلَنْفِسِه، َبْل ُكل َواِحٍد ِإَلى َما ُهَو آلَخِريَن َأْيًضا
  

 ١١ -٩: ٢اللـي بنشـوفه فـي فيلبـي . نا، لكنه كمان المثال لحياتناالمسيح مش بس محور عبادتنا وتسبيح
الطريـق للنجـاح قـدام اهللا مش بـس إن المسـيح اتنقـل مـن الهـوان لمجـد اهللا، لكـن نشـوفه كمـان بيورينـا إن 

الطريــق للنجــاح قــدام اهللا ممهــد بعــدم . محتــاجين نــدرك األمــر ده كــويس. البشــر مــعبعــدم األنانيــة ممهــد 
األصـــحاح التـــاني مـــن فيلبـــي ده كـــان عكـــس كـــل حاجـــة متعـــارف عليهـــا فـــي مجتمـــع . البشـــر مـــعاألنانيـــة 

ابنـي نفسـك،  حاجـة فـي ثقافتنـا مبنيـة علـى مبـادئ كـل. فيلبي، وعكس كل حاجة في مجتمعاتنـا المعاصـرة
لكــن احنــا فــي المســيح اتخلينــا عــن حقوقنــا، ضــحينا .. عــزز مكانتــك، دافــع عــن نفســك، دافــع عــن حقوقــك

  .لشان ما نتعززش إنما نتضع علشان الناس تعرف إن الرب صالحبذواتنا ع
  

فــي . خـدام الـرب وضـعوا ذواتهـم وداقـوا مهانـة، والـرب رفعهـم ومجـدهم. ده الـنمط اللـي بنشـوفه فـي الكتـاب
نفــس . لمــا يســوع وضــع نفســه وقــدم نفســه، اهللا رفعــه. اهللا رفعــه.. مــين اللــي رفــع يســوع؟ اهللا ٩: ٢فيلبــي 

داود، آه . ســـنة عبوديـــة ومعانـــاة، وبعـــد كـــده اهللا رفعـــه ١٣مـــر بــــ . تكـــوين مـــع يوســـفالقصـــة فـــي ســـفر ال
ونشــوفه بيتنقــل مــن . اتمســح ملــك وهــو صــغير، لكنــه مــر بأوقــات مؤلمــة كثيــر قبــل مــا يملــك فعــًال كملــك
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ِكيِن طُـوَبى ِلْلَمَسـا: "فـي التطويبـات. وهي نفس القصة في كل تعلـيم يسـوع. المهانة المؤلمة للِرفعة المجيدة
وحِ  ــَماَواتِ  )اتضــاع( ِبــالر َلهُــْم َمَلُكــوَت الس َمــْن . "يســوع فــي كــل تعليمــه كــان بــيعلن األمــر ده)". تعظــيم( َألن

دي . ... بقـى زينــا علشــان يرتفــع.. اتجــرب.. يسـوع اتعمــد. وده اللـي عملــه فــي حياتــه". َيَضـُع َنْفَســُه َيْرَتِفــعُ 
  .هاردةالصورة، ودي رسالة الكريسماس لينا الن

  
احنـا مـش . نعزز مكانتنا وال علشان ندافع عـن حقوقنـا، وال علشـان نعلـي اسـمنااحنا مش عايشين علشان 

، علشـــان مجـــد المســـيح يســـتعلن إنمـــا عايشـــين علشـــان نضـــحي بحياتنـــا. عايشـــين علشـــان حاجـــة مـــن دول
أنــا مقتنــع إننــا لــو فــي كنايســنا ضــحينا بنفوســنا وحطينــا كــل حاجــة . هللا ده ونســيب موضــوع رفعنــا. حوالينــا

مته في مجتمعاتنا، فاهللا وقتهـا هـا يسـتخدمنا إلعـالن مجـده بطـرق ى المذبح بهدف إعالن مجد اهللا ورحعل
يســوع اترفــع ألعلــى مكانــة، . دي رســالة الكريســماس اللــي محتــاجين نســتوعبها كــويس. عمرنــا مــا نتخيلهــا

  .يملك منهاودي اللي ب
  
غيـر  سـلطانبيملـك مش بس يسوع بيملك من أعلى مكانـة، لكنـه كمـان . تاني جانب لربوبية المسيح -٢

تخيــل لــو . ، دلــوقتي خلونــا نشــوف الفكــر اليونــاني األممــي"رب"احنــا شــفنا الفكــر اليهــودي لكلمــة . هينــاتم
إن يسـوع اترفـع كـرب وٕان  ٢أنـت مـش يهـودي وعلـى معرفـة بالعهـد القـديم، لكـن أممـي وبتسـمع فـي فيلبـي 

  .كل لسان ها يعترف بيسوع رب
  

وده فــي حــد ذاتــه صــورة . كانــت بُتســتخدم علشــان توصــف ســيد أو مالــك عبيــد" رب"بالنســبة لألمــم، كلمــة 
الثـورة هنـا لحـد . اللي جه وأخد طبيعة عبد، بقى مالك كـل شـيء.. ١١ -٥: ٢مذهلة لما تفكر في فيلبي 

ودي الصـــورة اللـــي . ســـيد/ ده معنـــى إن حـــد يكـــون رب. لـــق علـــى اآلخـــرينة وســـلطان مطليـــه قـــوة مطلقـــ
  .. المرفوع بنشوفها للمسيح

  
ُدِفـَع ِإلَـي ُكـل "، ١٨: ٢٨لما مات على الصـليب وقـام مـن المـوت، قـال فـي متـى . ليه قوة وسلطان مطلق

يـه اللـي مـش تحـت سـلطانه؟ كلمـة لو كل حاجة تحت سلطانه، يبقى إ. "ُسْلَطاٍن ِفي السَماِء َوَعَلى اَألْرضِ 
  . السلطان كلهو ليه . حاجة خاضعة ليه كل. السحرية مغطية كل حاجة" كل"
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  :خلونا نفكر في سلطانه من ناحيتين
  
لــ  ٦واللي بتشير للـي حصـل فـي األعـداد مـن  "ِلذِلكَ "تبدأ بكلمة  ٩: ٢فيلبي . إنه يخلص سلطانليه  -١
صـليب، علشـان كــده اترفـع ألعلـى مكانـة، ونــال اسـم أعلـى مــن أي يسـوع أطـاع المـوت، حتــى مـوت ال. ٨

مـين غيـره علـى مـدار التـاريخ يقـدر يـدعي  .ووحـده ليـه سـيادة علـى الخطيـة. هو ليه قـوة إنـه يخلـص. اسم
هـل فـي حـد فـي التـاريخ مـن المعلمـين إن ليه سيادة على الخطية؟ هل في حد مننا قهر الخطية بالكامل؟ 

خلونـا . ر الخطية بالكامل؟ ما فيش إنسان واحد يقدر يدعي إن ليه سيادة على الخطيةالدينيين العظام قه
مــين غيــر يســوع اتغلــب علــى المــوت؟ مــافيش إنســان اتغلــب علــى المــوت .. ناخـد األمــر خطــوة أبعــد كمــان

إنـه  بتقولـه لنـا، ١٤: ٢ده بـالظبط اللـي عبـرانيين . هو وحـده ليـه القـوة  والسـلطان إنـه يخلـص. غير يسوع
  . أخد طبيعتنا البشرية علشان يبيد اللي ماسك بسلطان الموت، إبليس

  
أنــا عــارف إن وقــت الكريســماس واألعيــاد عامــًة بيكــون صــعب للعــائالت اللــي خــالل الســنة فقــدوا حــد مــن 

لكــن خلــوني أفكــركم إننــا فــي التجســد بنشــوف صــورة . عــادة ألــم المــوت بيظهــر فــي وقــت األعيــاد. أحبــائهم
دي . بالتـالي مـش محتـاجين نخـاف مـن المـوت. ليه سيادة على الموت. ليه سيادة على الموت يالرب الل

  .أخبار سارة لينا في وقت الكريسماس
  

مـين غيـره يقـدر تـبص لـه ويمنحـك سـلطان علـى المـوت؟ مين غيره يقدر يخلصك من خطيتك؟ مين غيـره 
  .هو وحده ليه السلطان إنه يخلصيعمل كده؟ 

  
بــيحكم كــل . هــو المالــك، ليــه الســيادة. إنــه يخلــص، لكــن كمــان ليــه ســلطان يملــك ومــش بــس ســلطان -٢

 -٩: ٢كولوسـي . هـو المالـك. دي الصورة اللي بنشـوفها ليسـوع هنـا. األشياء، وليه سيادة على كل شيء
هـــو الســـيد علـــى كـــل قـــوة وكـــل .  حـــال فـــي يســـوعتـــتكلم عـــن إزاي يســـوع هـــو الـــرأس، وٕازاي مـــلء اهللا ١١

  .ه سلطان يخلص، وليه سلطان يملكلي. ... سلطان
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هنا بنواجـه كـام . خلونا نقف هنا ثواني ونفكر في الميل الخطير جوانا إننا نفصل األمرين دول عن بعض
سـواء قلنـا الكـالم ده أو فكرنـا فيـه أو . أمر باسمع الناس بيقولوهم، لكنهم أبعـد مـا يكونـوا عـن فكـر الكتـاب

  .ل محتاجين نواجه واقع إن الكالم ده مش حقعشنا كأننا مصدقينه، ففي كل األحوا
  

، لكنـي مـا خضـعتش ليـه كـرب وسـيد لـي : "أول حاجة عادة بنقولها هنـا هـي أنـا قبلـت يسـوع مخلـص لـي ."
احنــــا بنفصــــل ســــلطانه فــــي ". يســــوع خلصــــني مــــن خطايــــاي، لكنــــه مــــش رب وســــيد فــــي حيــــاتي اليوميــــة"

أنــا طلبــت مــن "لنــا صــالة، ونمضــي تعهــد مــن نوعيــة بالتــالي، بنصــلي . الخــالص عــن ســلطانه فــي الُملــك
وحياتنــا يبقــى شــكلها زي . وبعــدها نكمــل نعــيش حياتنــا بعيــد عــن ســيادة المســيح". يســوع يغفــر لــي خطايــاي

هـو مـش رب وسـيد، . مـا فـيش ثمـر للمسـيح فـي حياتنـا.. مـا فـيش اخـتالف.. حياة أي حد تاني في العالم
  . لكننا بندعوه مخلص

  
لو بصيت علـى سـفر أعمـال الرسـل، هـا تالقـي يسـوع مشـار ليـه  .ه مش اختيار متاح قدامنالكن كتابًيا، د

ـــم يســـوع. ومـــرتين ُمشـــار ليـــه علـــى إنـــه مخلـــص. مـــرة ٩٢علـــى إنـــه رب  أنـــا هـــا أخـــده .. "مـــا نقـــدرش نقس
. مـا نقـدرش نسـتخدم يسـوع كمخلـص لـو رافضـينه كـرب وسـيد.. أكررهـا". مخلص، لكن مش ها أخده سيد

  .د، دي هويتههو رب وسي
  

علشان كده أدعوكم، خلونا ما نتقدمش للمسيح في عيد المـيالد ده بمظـاهر فارغـة، خلونـا مـا نـرنمش عـن 
األمـر . يا رب سـاعدنا مـا نـراوغش مـع سـيادة المسـيح. المسيح رب الكل لو الحق ده مش واقع في حياتنا

  .هو رب.. ده مهم جًدا
  

خلونـا نشـوف ". أنا قررت أخلي يسوع رب وسيد على حيـاتي" :تاني فكر غلط هو إن البعض أحياًنا يقول
أنت قررت تخلي يسوع سيد على حياتك؟ فـي الواقـع، أنـت مـالكش . العبارة دي في ضوء اللي درسناه هنا

أنــت . عــن اللــي أنــت وأنــا بنفكــر فيــه رب وســيد، بغــض النظــر.. هــو رب وســيد. اختيــار فــي الموضــوع ده
  . ده الحق.. هو رب. يد هويتهتعريف يسوع، وال تحد وأنا مالناش امتياز إننا نعيد
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السـؤال . هـو رب وسـيد علـى حياتـك بالفعـل" هل قررت تخلي يسوع رب وسيد على حياتك؟: "السؤال مش
هـــل جثـــت ركبتـــك لســـيادة "، ١١ -٩: ٢أو بتعبيـــر كولوســـي " هـــل خضـــعت لســـيادته علـــى حياتـــك؟: "هـــو

. تجثـو باسـم يسـوع، وكـل لسـان هـا يعتـرف إن يسـوع هـو ربالحق الكتابي بيقول إن كل ركبة ها " يسوع؟
ــــي  القــــرارده " بعــــد مــــا يفــــوت األوان؟ تســــجددلــــوقتي، وال هــــا  تســــجدهــــل هــــا : "الســــؤال الحقيقــــي هــــو الل

وده يطرح سؤال كنت أتمنى أقدر أسـأله . ده واقع الميالد اللي محتاجين نواجهه. الكريسماس بيواجهنا بيه
 .."ســجدت بركبتــك قــدام ســيادة يســوع؟ هــل خضــعت لقيادتــه؟هــل . "خصــيةلكــل واحــد بيســمعني بصــورة ش

" هـل آمنـت بيسـوع وصـدقت رسـالة المــيالد؟"مـش ".. هـل صـليت صـالة؟"مـش ".. هـل قبلـت يسـوع؟"مـش 
السـؤال األساسـي .. لكن هل سجدت لسيادته؟ ده السؤال الجوهري. حتى الشياطين مؤمنين برسالة الميالد

  . اللي أبديتنا مبنية عليه
  

ِإِن اْعَتَرْفــَت ِبَفِمــَك ِبــالرب َيُســوَع َوآَمْنــَت ِبَقْلِبــَك َأن اَهللا َأَقاَمــُه "، ٩: ١٠روميــة . حــد يســأل، أقصــد إيــه بكــده
ـــَواِت َخَلْصـــتَ  ـــَن اَألْم ـــه رب ".ِم ـــو لســـيادته، اعتـــرف بي ـــا ده المحـــور ا .دي بشـــارة اإلنجيـــل، اجث ـــي حياتن لل

االختيــار قــدامنا إمــا هــل ســجدت بركبتــك لســيادة يســوع؟ . ديتنا مبنيــة عليــهبالكامــل بتــدور حواليــه، واللــي أبــ
لـو سـجدنا بركبنـا، لـو آمنـا بيسـوع ودعينـاه سـيد، لـو .. نتيجـة ده الخـالص ىإننا نسجد بركبنا النهاردة وتبقـ

االختيــار التــاني إننــا مــا نســجدش . خضــعنا لســيادته فــي حياتنــا، يبقــى هــا نختبــر الخــالص بنعمتــه ورحمتــه
  .لو سجدنا بعدين، ها تبقى النتيجة هي دينونة.. الخالصها تكون مش وقتها وقتي، والنتيجة دل
  

.. إزاي؟ مــش يســوع قــال إنــه ماجــاش العــالم علشــان يــدين العــالم، لكــن علشــان يخلــص العــالم: "حــد يســأل
: تقـول ١: ٨روميـة . يسوع جه العالم علشان يقدم خالص. ده حقيقي" علشان يظهر نعمة ورحمة للعالم؟

  ". َال َشْيَء ِمَن الدْيُنوَنِة اآلَن َعَلى الِذيَن ُهْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ "
  

لكن كل اللي مش ها يخضع لسـيادة المسـيح، هـا يقـف . كل اللي ها يقبل الخالص، ما فيش دينونة عليه
خطيتــه، ويختبــر هــا يقــف مــذنب ب.. قــدام اهللا متغطــي بخطيتــه مــن غيــر مــا يالقــي حــد يشــيل العقوبــة عنــه

  .الدينونة اللي خطيته جلبتها عليه
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" هــل ســجدت بركبتــك لســيادة يســوع؟"علشــان كــده خلونــا نقــف هنــا ونتأمــل الســؤال ده .. ده أمــر كبيــر جــًدا
أدعــوك إنــك ألول مــرة . ده أمــر مهــول جــًدا. األمــر أهــم مــن إننــا نعديــه ونعــيش جــو الكريســماس وخــالص

  . تسجد لسيادة يسوع
  

وفـي نفـس الوقـت، لـو . للمسيح، أدعوك تتأمل في معنى كون المسيح رب وسيد على حياتك لو أنت تابع
أنـا بـاعترف إنـك الـرب، أنـت اإللـه : "ما سجدتش لسـيادة يسـوع، أدعـوك تصـلي فـي قلبـك ألول مـرة وتقـول

مش بس ها آمن بيك، لكن هـا ائتمنـك علـى كـل حيـاتي . محتاجك تغفر لي خطيتي. والمالك على حياتي
  . "كمان

  
هـو رب كـل الخليقـة، . وبنعتـرف إنـك رفعـت يسـوع ومنحتـه اسـم فـوق كـل اسـماحنا بنسـجد أمامـك يا رب، 

يــا رب، باصــلي إن النــاس تســتقبل عطيــة خالصــك بــاالعتراف . كــل الســماوات، كــل األرض، كــل حياتنــا
عمـق فــي باصـلي إن واقـع موتـك وقيامتـك، واقـع هويتـك، يت. باصـلي إن حياتنـا تخضـع لسـيادتك. بيـك رب

  .في اسم يسوع نصلي، آمين. قلوبنا بطرق جديدة مغيرة للحياة
  

أفكــركم، دي حاجــة  ...اتنــا كلنــايعلــى ح انــة، وبيملــك قــوة غيــر متناهيــة كــربيســوع بيملــك فــي أعلــى مك
ألنــه بكــده يقــدر يحمـي ويحــرس شــعبه بقــوة وســلطان . حاجــة كويســة إن ليــه الســلطان علـى حياتنــا. كويسـة

  .كويسة إن يسوع رب حاجة. خالق الكون
  ..آِخر جانبين لربوبية يسوع

  
مــش هــا نتعمــق أوي فــي النقطــة دي، بــس محتــاجين نشــوف الصــورة . كــونييســوع يســتحق تســبيح  -٣

الســجود قــدام حــد .. ورة مــن العهــد القــديم للعبــادةصــدي حرفًيــا . "ِلَكــْي َتْجثُــَو ِباْســِم َيُســوَع ُكــل ُرْكَبــةٍ ١٠". هنــا
كـل ركبـة . مجد والعبادة، عدم القـدرة علـى الوقـوف فـي حضـرته، والسـجود علـى الركـبمستحق الكرامة وال

  . إعالن إن يسوع هو رب على المألتعني حرفًيا " َوَيْعَتِرَف ُكل ِلَسانٍ ١١. "ها تجثو ليسوع
  

احنـا  ؟"ْرِض َوَمـْن َتْحـَت اَألْرضِ َتْجُثَو ِباْسِم َيُسوَع ُكل ُرْكَبٍة ِممْن ِفـي السـَماِء َوَمـْن َعَلـى األَ "طب يعني إيه 
ـــَماِء َوَمـــْن َعَلـــى اَألْرِض َوَمـــْن َتْحـــَت : "ممكـــن نفحـــص كـــل الدراســـات الكتابيـــة عـــن الجـــزء ده ـــْن ِفـــي الس ِمم
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ببســاطة لكــن الخالصــة اللــي وصــلت لهــا بعــد دراســة الموضــوع ده هــي إنــه . ، والفــرق بــين التالتــة"اَألْرضِ 
المهـم إن ده يشـملنا . ألرضعـن مـين فـي السـما أو علـى األرض أو تحـت ا مش مهـم بيـتكلم. يقصد الكل

  . كلنا
  

هنـا هـي إن كـل المخلوقـات المالئكيـة بتعبـد الصـورة . يشمل كل مـالك، سـواء فـي السـما أو تحـت األرض
. الماليكــة القديســين، والماليكــة الســاقطين. يســوع مســتحق تســبيح الكــون كلــه. المســيح وتخضــع لســلطانه

  ..من كل مالك. .يسوع مستحق تسبيح كوني. يسوعل أتباعه بيسجدوا لسلطان إبليس وك
  

كــل الشــعوب، األحيــاء مــنهم واألمــوات، مــن كــل القــارات، . شــخصومــش بــس كــل مــالك، لكــن كمــان كــل 
يسـوع مسـتحق تسـبيح كـوني . كل شخص ها يجثو السم يسوع، وكل لسـان يعتـرف بيـه.. على مر التاريخ

  . ..من كل مالك، وكل شخص
  

لكــن مــن . كلمــة لســان هنــا بتشــير إلعــالن اعتــراف الفــم".. َوَيْعتَــِرَف ُكــل ِلَســانٍ ١١"لمــا يقــول . وكــل لغــة... 
ــا لإلشــارة كمــان ألمــم وقبائــل ولغــات" لســان"ناحيــة تانيــة، كلمــة  خلونــا . بتســتخدم فــي العهــد الجديــد أحياًن

فـــي . glossaمـــرات كلمـــة جلوســـا  ٧فـــي ســـفر الرؤيـــا نشـــوف . نشـــوف كـــام عـــدد علشـــان نفهـــم األمـــر ده
َوَنَظــْرُت َوَســِمْعُت َصــْوَت : "يقــول ١١فــي عــدد . نشــوف ترنيمــة ليســوع، إعــالن عــن شخصــه ٥إصــحاح 

 َقـــاِئِلينَ ١٢وٍف، َمَالِئَكــٍة َكِثيـــِريَن َحــْوَل اْلَعـــْرِش َواْلَحَيَواَنـــاِت َوالشــُيوِخ، َوَكـــاَن َعــَدُدُهْم َرَبـــَواِت َرَبـــَواٍت َوُألُــوَف ُألُـــ
ْجـــَد ُمْســـَتِحق ُهـــَو اْلَخـــرُوُف اْلَمـــْذُبوُح َأْن َيْأُخـــَذ اْلقُـــْدَرَة َواْلِغَنـــى َواْلِحْكَمـــَة َواْلقُـــوَة َواْلَكَراَمـــَة َواْلمَ «:ِبَصــْوٍت َعِظـــيمٍ 

ــَماِء َوَعَلــى اَألْرِض َوَتْحــَت اَألْرِض، َوَمــا َعَلــى١٣. »!َواْلَبَرَكــةَ  ــا ِفــي الس َخِليَقــٍة ِمم َمــا ِفيَهــا،  َوُكــل اْلَبْحــِر، ُكــل
ْلَطاُن ِإَلى َأَبِد اآلبِـِدينَ «:َسِمْعُتَها َقاِئَلةً  يسـوع  ".»ِلْلَجاِلِس َعَلى اْلَعْرِش َوِلْلَخُروِف اْلَبَرَكُة َواْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد َوالس

َألنــــَك ُذِبْحــــَت ... ُمْســــَتِحق َأْنــــتَ  : "٩نشــــوف ده فــــي عــــدد . مســــتحق تســــبيح كــــل الشــــعوب بكــــل األلســــنة
ــةٍ  ــٍة َوِلَســاٍن َوَشــْعٍب َوُأم ــْن ُكــل َقِبيَل ــَدِمَك ِم  ١٠: ٢دي نفــس الكلمــة المســتخدمة فــي فيلبــي ". َواْشــَتَرْيَتَنا ِهللا ِب

  . ١١و
  

َبْعــَد هــَذا َنَظــْرُت َوإَِذا ٩"، ٩: ٧رؤيــا . خلونــا نشــوف عــدد تــاني مــن األعــداد المفضــلة لينــا فــي بــروك هيلــز
َم اْلَعـْرِش َوَأَمـاَم ِثيٌر َلْم َيْسَتِطْع َأَحٌد َأْن َيُعدُه، ِمـْن ُكـل اُألَمـِم َواْلَقَبائِـِل َوالشـُعوِب َواَألْلِسـَنِة، َواِقفُـوَن َأَمـاَجْمٌع كَ 
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ــــــَعُف النْخــــــِل  ــــــي َأْيــــــِديِهْم َس ــــــاٍب بِــــــيٍض َوِف ــــــُروِف، ُمَتَســــــْرِبِليَن ِبِثَي ــــــْم َيْصــــــُرُخوَن ِبَصــــــْوتٍ ١٠اْلَخ َعِظــــــيٍم  َوُه
  ". »اْلَخَالُص ِإللِهَنا اْلَجاِلِس َعَلى اْلَعْرِش َوِلْلَخُروفِ «:َقاِئِلينَ 

  
ده شـيء . ويسـبح الـرب ن األيـام الكـل هـا يسـجد قـدام العـرشكل مالك، كل شخص، كل لسان في يوم مـ

سـالية المسـيح ليـه نقـدم نفسـنا إلر . كلـه، قيمـة المسـيح الغيـر محـدودة تحفزنـا تسـبيح الكـون. يحفزنا ككنيسة
ليــه خــدماتنا بتــروح . ألنــه يســتحق تســبيح الكــون كلــه.. بســبب قيمــة المســيح الغيــر محــدودة بخضــوع تــام؟

ليــه احنــا ككنيســة بنضــحي بكــل حاجــة علشــان . وتشــارك محبــة المســيح؟ ألنــه يســتحق تســبيح الكــون كلــه
ليـه  .ح كـل واحـد فـيهمبيمجد اهللا ُيعلن في أقاصي األرض؟ ألن في ماليين الناس اللـي يسـوع يسـتحق تسـ

ويســوع .. آالف قبيلــة مــؤمنين بحيــاة المــادة ومــا يعرفــوش اهللا بــالمرة ٣بنــروح أمــاكن زي أفريقيــا؟ ألن فــي 
مليـــون بـــوذي بيتبعـــوا  ٣٥٠ليـــه نـــروح اليابـــان والوس وفييتنـــام؟ ألن فـــي . يســـتحق تســـبيح كـــل واحـــد مـــنهم

وح الهنـــد، باكســـتان، بـــنجالديش، ســـريالنكا، ليـــه نـــر . قواعـــد بـــوذا، ويســـوع يســـتحق تســـبيح كـــل واحـــد مـــنهم
بيعبـدوا عـدد مـن اآللهـة مـا نقـدرش حتـى مليـون هندوسـي  ٩٥٠المالديف؟ ليه نروح جنوب آسيا؟ ألن في 

صـين أو الوس ليه نـروح أمـاكن زي ال. ويسوع وحده يستحق تسبيح كل واحد من الهندوس دول.. نحصره
ون شــخص فــي الــدول دي نشــأوا وســط فلســفات إلحاديــة، علشــان فــي أكثــر مــن بليــأو دول شــيوعية تانيــة؟ 
األمـاكن الصـعبة دي؟ ليـه ليـه نـروح . همتسـبيحه وٕان اسمه يسوع وٕانه مسـتحق كـل مش مدركين إن في إل

مســـلم بيصـــوموا ويقـــدموا صـــدقات ويحجـــوا لمكـــة  ١.٢نـــروح أمـــاكن خطـــر فـــي الشـــرق األوســـط؟ ألن فـــي 
هـو . اسـتحقاق يسـوع ده يحفزنـا ككنيسـة .تحق تسـبيحهمويسـوع وحـده يسـ.. ويصلوا خمـس مـرات فـي اليـوم

  .هو مات على الصليب ألجلنا.. مستحق تسبيح الكون كله
  

هـــو ده لكـــن مـــا ". ممكـــن يحـــول الكريســـماس لـــدعوة إرســـاليةديفيـــد، أنـــت الوحيـــد اللـــي : "حـــد ممكـــن يقـــول
  .هو مستحق. ده القصد من كل شيء.. القصد

  
اهللا رفــع يســوع ألعلــى مكانــة  ٢فــي فيلبـي . بيــتمم الهــدف األســمىآخـر جانــب لربوبيــة يســوع هـو إنــه  -٤

سـمى اللـي اهللا رفــع إيـه الهـدف األ. ده السـؤال اللـي محتـاجين نفكـر فيــه ؟ليــه.. وأعطـاه اسـم فـوق كـل اسـم
. عمـق أكتـرعلشـان كـل لسـان يعتـرف؟ أل، أ. كتـرعمـق ا؟ علشان كل ركبـة تجثـو ليـه؟ أل، أيسوع علشانه

ـد يسـوع ورفعـه علشـان يجلـب .. عمـق أكتـررب؟ أ ععلشان ُيعلن إن يسو  ليـه اهللا رفـع يسـوع؟ اهللا اآلب مج



 ٤التجسد 

١٥ 

ده الهــدف األســمى لمجــيء المســيح لــألرض، وموتــه علــى الصــليب، وقيامتــه مــن المــوت، .. مجــد لنفســه
ا اآلِب َمْملُـــوءً  ا َكَمــا ِلَوِحيــٍد ِمــنَ َوَرَأْيَنــا َمْجـــَدُه َمْجــدً "، ١٤: ١يوحنــا . إن اهللا اآلب يتمجــد.. وصــعوده للســما

 اِنْعَمًة َوَحق" .  
  

دي الصـورة . إننا نشوف إعـالن مجـد اآلب.. ده الهدف األسمى للميالد. ده معنى إن الكلمة صار جسًدا
.. جـــدهنشـــوف مجـــده، ونعكـــس م. نشـــوف مجـــد اآلب فـــي المســـيح.. اللـــي المفـــروض نشـــوفها فـــي المـــيالد

ِنـي ِمـْن َهـِذِه : "لوقـالصـليب ا قـرب مـن وقـتيسوع  ١٢في يوحنا . نتأسر بمجده َهـا اآلُب َنجَمـاَذا َأقُـوُل؟ َأي
ــاَعةِ  ــاَعةِ . الس ــِد اْســَمكَ  .َوَلِكــْن َألْجــِل َهــَذا َأَتْيــُت ِإَلــى َهــِذِه الس َهــا اآلُب َمجاآلَن "، ٣١: ١٣وفــي يوحنــا ". َأي

َد اللُه ِفيهِ  َد اْبُن اِإلْنَساِن َوَتَمج َتَمج".  
  

لكـن خلونـا مـا نقفـش . نرجـع السـتعالن مجـد اآلب فـي المسـيح.. رة اللي نشوفها في الكريسماسدي الصو 
ــــا ــــدة هنــــا. هن لكــــن كمــــان فــــي . آه، نرجــــع الســــتعالن مجــــد اآلب فــــي المســــيح. مــــش دي الصــــورة الوحي

  !WOWواو. الكريسماس نتطلع لمجيء المسيح في مجد اآلب
  

ن اريسـماس وقـت احتفـال بمجـيء المسـيح لـألرض، وعلشـمافيش شـك إن الك. ما ينفعش يفوتنا الجانب ده
احنـا مـش بنفـرح بـس ألنـه جـه، لكـن بنفـرح ألنـه جـاي تـاني . لكـن فرحنـا مـا يقفـش هنـا. كده بنفـرح ونبـتهج

َكْي َيُكـوَن اُهللا اْلُكـل "تقول إن كل شيء ها ُيخضع لآلب  ١٥كورنثوس األولى . وها يعلن ملء مجد اآلب
 ــر. ِعْنــَد اْلُبــوِق اَألِخيــرِ " :ويكمــل". ِفــي اْلُكــلُق َفُيَقــاُم اَألْمــَواُت َعــِديِمي َفَســاٍد َوَنْحــُن َنَتَغي ــُه َســُيَبوَأْيــَن . ... َفِإن

. والشـكر للـرب يسـوع اللـي جـاي تـاني.. الخطيـة والمـوت اتهزمـوا" َشْوَكُتَك َيا َمْوُت؟ َأْيَن َغَلَبتُـِك َيـا َهاِوَيـُة؟
  ". َتَعاَل َأيَها الرب َيُسوعُ  .آِمينَ "، ٢٠: ٢٢رؤيا 

  
. لحقيقــة إن يســوع جــاي تــاني ليــك ولــي .. لــورا، لكــن نــبص لقــدامبــس خلونــا فــي وقــت المــيالد مــا نبصــش 

، ألن الـرب . اتكلمنا عن إزاي يسوع بيمنحنا نصرة على المـوت المـوت ماعـادلوش سـلطان عليـك وال علـي
  .وده جمال التجسد. اه لألبدوعد إننا ها نكون مع. وعد إنه جاي تاني

  
  



 ٤التجسد 
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  ..صالتنا للكريسماس بسيطة
  يا رب،

  افتح عيوننا، فنشوف عظم مجدك
  افتح قلوبنا، فنشعر بثقل نعمتك

  .النهاردة وبكره، وباقي السنة.. افتح قلوبنا، فنعلن عجب بشارتك
  

يـا رب بنجثـو . ةإنك أرسلت ابنك ورفعته ألعلـى مكانـ.. بنسبحك على خطة فدائك.. يا رب احنا بنسبحك
بنبص لورا على كـل اللـي عملتـه لمـا . يا رب، مشتاقين لمجيئك التاني. بركبنا النهاردة وندعوك رب وسيد

بنصـلي إن لحـد اليـوم ده إن حياتنـا تظِهـر .. آه يـا رب. جيت لنـا، وبنتطلـع للـي هـا تعملـه لمـا تيجـي تـاني
فـي اسـم . إنـك اشـتغلت وسـطينا لمجـد اهللا اآلبفيتقـال .. مجد إلهنا في كل حاجة بنعملها كأفراد وككنيسـة

  .يسوع نصلي، آمين


