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َواْلَكلَِمةُ َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ بَْينَنَا، َوَرأَْينَا َمْجَدهُ، َمْجًدا َكَما لَِوِحيٍد ِمَن اآلِب، َمْملُوًءا "

 .(14:1يوحنا")نِْعَمةً 

 تجسدنجد فيها ف ،روعةكثر فقرات الكتاب المقدس كله قوة وألعل هذه الفقرة من 

 المسيح. وملءالمسيح  تمجيدالمسيح و

 ،الكلمةهو البشر، صورة يسوع، في وخذ شكل إنسان. يتيعني أن الروح  التجسد

هو عمل يسوع ن لقب إولقبه. تستخدم الكلمات للتواصل، لذلك بما  اسمهفهذا 

وأوضح ، هلل النهائيعنان كلمة"، يمكننا أن نرى أن يسوع، كلمة هللا، هو اإلال"

لإلنسان. من هللا بعبارة أخرى ، يسوع هو أفضل كلمة  معه.التواصل عنه، ور تعبي

ا ليصبح جسدً  ألفي سنةيًا منذ بشرجسًما لبس أن ياختار هللا أن هذا تعبير عن 

 بيننا.بشريًا، وحل 

يعيش بيننا.  أوويتخذ مسكنًا له "، يصنع خيمةأيًضا "معناه " أو يحل الفعل "يسكن

الذي طلب هللا من بني وضع العهد القديم، الماالجتماع في إشارة إلى خيمة وهذه 

إسرائيل أن يبنوه له. كانت خيمة مصنوعة من جلود الحيوانات وكانت تعرف باسم 

 لتقون معه.يومعهم حيث يلتقي هللا  أو خيمة االجتماع، مكان االجتماع

ظهر هللا يالنهار في  حول الخيمة كل يوم. ونخيمي مإسرائيل كلهكان شعب بني 

إسرائيل تظللهم من الشمس الحارقة، وفي الليل كان بني توفير سحابة فوق برحمته 

كان خنال ليالي الصحراء الباردة. يمدهم بالدفء  منار فوقهمن هناك عمود 

 كل احتياجات شعبه.يسدد  حضور هللا



خيمة االجتماع القديمة المسيح في جسده، مكان يسوع في العهد الجديد، أخذ 

إلنسان جديًدا الجتماع ا اسوع في جسده، مكانً وصار شخص ي. ييدباأل ةالمصنوع

 احتياجاتهم.يسدد كل يسوع  نتبعويالذين ومع اإلنسان. للقاء هللا هللا ومع 

إلى أبيه، أرسل الروح القدس إلى قلوب المؤمنين، رجع يسوع ليمضى عندما 

، لهروح هو مسكن جديد من المملوء إنسان ذا، كل ليعيش داخلهم ويمثلهم. وهك

احتياجاته. هذا هو اإلنجيل الجديد ... الَِّذي هَُو اْلَمِسيُح فِيُكْم َرَجاُء ينال كل وس

 للطبيعة.فائقًا  االمسيحي كائنً اإلنسان (. هذا يجعل ٢٧: 1اْلَمْجِد)كولوسي 

: "َواْلَكلَِمةُ َصاَر لكم . أكررهاتمجيد المسيحاآلن جانب آخر من هذه اآلية هو 

. من رأوا َجَسًدا َوَحلَّ بَْينَنَا، َوَرأَْينَا َمْجَدهُ، َمْجًدا َكَما لَِوِحيٍد ِمَن اآلِب، َمْملُوًءا نِْعَمةً"

ويوحنا الذين ذهبوا مع يسوع للصناة وشهدوا تجلّيه هم بطرس ويعقوب مجده 

مثل الشمس، ورأى الرسل لمعان ه أبيض بدجسصار عاٍل. هناك مرتفع على جبل 

 (.٢: 1٧معهم على األرض )متى يحيا يسوع قبل أن يأتي للالمجد الذي كان 

النعمة هذا المجد هما  داخلرأوا عنصرين آخرين مجد يسوع وبيتما هم يعاينون 

وضح َمْملُوًءا نِْعَمةً َوَحقًّا. كنا بحاجة إلى التجلي لي ...والحق. هذا كل شيء! َمْجًدا

ملء بالنعمة والحق. ملوء للكنيسة أن مجد هللا م وليوضحت مجد هللا ، مكونالنا 

 هو النعمة والحق. المسيح

 .اجتماع الصناة هذاركوا ت هؤالء التناميذ إذا تيفوما قد إلى جانب ذلك، تأمل في 

اْذهَْب " عندما وبخه يسوع بقسوة قائناً: انسحبهانة وإن بطرس شعر باإلماذا لو 

للتناميذ االثني ليكون كبيًرا اختير بطرس لقد (؟ ٢3: 16)متى "طَانُ َعنِّي يَا َشيْ 

، اهو المسييسوع أن إعنان تخلى عن كل شيء ليتبع يسوع وكان لديه وعشر. 

أي إنسان كله يناله في تاريخ الكنيسة توبيخ أكبر هو لكنني أعتقد أن هذا التوبيخ 

يفوت لم يجعل بطرس هذا من هللا: "اْذهَْب َعنِّي يَا َشْيطَاُن".يا له من أمر رائع، إن 

 .اجتماع الصناة

إذا بقيت فأصدقائي، بقسوة مع خدامه المختارين. ال تستسلم! قد يتعامل هللا أحيانًا يا 

ًرا يريك في وقت قريب أمويمكن أن مراجعاته المؤلمة لك، معه، حتى من خنال 



بطرس إلى جبل معه أخذ يسوع حينما سبوع التالي رائعة، مثلما حدث في األ

 مجده.ليعاين  التجلي

النعمة والحق. دعونا نسأل "ما هي  يا في كلمتبشكل أكثر تحديدً  نتأملاآلن، و

في النصوص اليونانية والعبرية وهذا ما درست هذه الكلمة ا، لقد حسنً  .النعمة؟"

 العذوبة.البهجة ووالفرح ولفضل وااللطف بالرأفة ونعمة" كلمة "ترتبط  .وجدته

هي ه ؤسمى "النعمة"، فستكون أعضاروحيًا يُ نوجد إنسانًا ، إذا كان علينا أن لكلذ

 عذوبة.والالبهجة الفرح والفضل والرأفة واللطف و

مضيت مع هللا بشكل أعمق وأطول كنت من أتباع يسوع، فكلما  ن، إيزأيها العز

أيت إنسانًا إذا ر لك،من كيانك. لذخلية ي كل النعمة والحق فلتا يت فضلأصت

نه مع إ ،، فهذا يعني أنه بعيد عن اتباع يسوعهذهليس لديه صفات النعمة  اسيحيً م

كثر الناس على وجه المسيحي أفنا بد أن يكون المتعصبين لتعاليمه. شد قد يكون أ

اكتساب النعمة نعرف أن ع، األرض عذوبةً ورأفة ولطفًا وتواضًعا. إننا بالطب

سنام( اللنعمة )وفي كل رسائله من أجل أن تكثر ايصلي بطرس عملية مستمرة. ف

 (.٢:1بطرس الثانية )من يقرأ تلك الرسائل ل

فكل من ا. ا أيضً مهم جدً  ا، الحقالنعمة لنا جميعً بقدر أهمية أصدقائي، يا لكن 

القطار إلى مسار، فمثل احتياج  السماوي لربنا.الرداء  نشكنايلنعمة والحق ا

أن النعمة اإللهية ندرك النعمة إلى الحق. يجب أن كذلك تحتاج ، والنهر إلى ضفتين

 .الحق من أجل الشعبيةعلى اإلطناق، ب ال تضحي

، فلم على اإلطناقالحق تنازل عن ا، فهو لم يلم يتزحزح يسوع عن الحق أبدً 

كثيرين  نه فقد أصدقاءً مع إ ،الحقوبشر ب عاش للحق. لقد الحق أو يخفيهحجب ي

هو كان ، ى، كما ترهألن إلى الصلب.الحق حتى أخذه الحق وظل مع  بسبب ذلك.

: 14)يوحنا  "أَنَا هَُو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحيَاةُ :"يقول يسوع .الحق ووه ،الحقنفسه 

6.) 

المسيحيون فهم النعمة على أنها تعني التسامح مع أساء لألسف، من البداية، 

فََماَذا نَقُوُل؟ أَنَْبقَى فِي اْلَخِطيَِّة مثلما يمكنك تمييز ذلك من كلمات بولس: "الخطيئة، 



ن النعمة لها إما يقوله بولس هنا هو (. ٢،1:6مية)رو"َحاَشا! لَِكْي تَْكثَُر النِّْعَمةُ؟

 الخطيئة.ببط تلن تروالخطيئة. بالطبع ال. لن تبتسم عند فهي لطفها. في حدود 

ولى، وهي في الكنيسة األها بالفعل في المسيحية اليوم كما رأينانفسها المشكلة  لدينا

يبدو أننا نريد الكثير ال النعمة، لكن عن  ترانيمثير من الرتل الكنحب النعمة ون إننا

عن الحب كلم ن نتوبالمثل، نريد أ .في طريقناقف الحقيقة ت عنها.من الحقيقة 

القداسة هي أقصى فانظر، إن الحب، لكننا ال نريد أن نتحدث عن القداسة. والحب و

تناحقها. تركض خلفها ومن الحقيقة بل هرب تعبير عن الحقيقة اإللهية. القداسة ال ت

ستمائة س )هناك حوالي ون هللا إله قدأالحقيقة تخبرنا  الذي تركض أنت خلفه؟ما ف

دعى بحق الكتاب والكتاب المقدس يُ  .القداسة في الكتاب المقدس(إشارة إلى 

 المقدس.

، يا صديقي العزيز، على سبيل المثال، إذا كنت تعيش في عناقة جنسية مع لكلذ

مع هللا(، فأنت تعيش في لك سابقًا اختبار ن امنه )ربما ك اتزوجً م ستشخص ل

ن الكتاب المقدس يقول أل نونة،ديماذا تقول في يوم الفالنعمة. لك تكثر ولن  ،فساد

إذا كنت تعيش على  .الحقعيش حسب الرب؟ علينا أن نرى ن تلدون القداسة ب كنإ

فجور )رومية علنه على كل نحو غير أخناقي، فأنت تعيش تحت غضب هللا الذي ي

1 :18.) 

الصواب والخطأ، يكشف لنا ديننا، والحق يبكتنا وكما ترون، الحق مهم ألن الحق ف

وحينئذ، تتغلب النعمة. جعلنا نتوب عن طرقنا الشريرة. ويضميرنا، الحق يوخز و

نعمة تغفر لنا. النعمة تطهرنا. والنعمة تجعلنا أشخاًصا جدًدا في المسيح يسوع ال

حيث هذا هو  .إلى كل من الحق والنعمة، وهذا هو يسوعإننا نحتاج ربنا. لذلك ، 

 وجد المجد.يُ 

 تشدد.ولديهم قسوة  توبسبب ذلك، كان .نعمةالدون بكان لدى الفريسيين الحق 

 كثيًرا. النعمةب سكورنثومن أهل  آمن المسيحيون ،رسائل بولسوكما ورد في 

تعهد بولس مع وقد إلى معرفة بعض الحق العظيم وااللتزام به.  الكنهم افتقرو

حياتهم ويصبحوا كنيسة طهروا أن يببالمثل، مهنا نحن و ،هؤالء الكورنثيين

 ا.نعمة وحقً  وءملمال هللا األبدي،مسكنًا لوجود وقدسة، م



ا النِّْعَمةُ َواْلَحقُّ فَبِيَُسوَع اْلَمِسيِح َصاَرا" : 1)يوحنا  "ألَنَّ النَّاُموَس بُِموَسى أُْعِطَي، أَمَّ

 الرب! واالرب! سبح واسبح (1٧

بالنعمة  وءلميسوع رأى ثناثة من تناميذه مجده الم الرب تجلىعندما 

 النعمة والحق في يوم من األيام.هكذا لكي تستعلن لكم  واشيوالحق.ع
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