
 ديڤيد ويصا  عنهم وشمتسمع املسيحيين من سمعواا

 

 (1#إسمعوا_من_املسيحيين_متسمعوش_عنهم )

 !على عيس ى اإلنجيل منزِّلش

ع هو: ائِّ
َّ

 طبًعا السؤال الش

 فين اإلنجيل اللي نزِّل على عيس ى؟

 أو فين اإلنجيل اللي كتُبه عيس ى؟

ح حاجتين ..  عشان اجاوب الزم األول أوضَّ

 األولى:

 إن معندناش حاجة اسمها ]نزِّل[ على عيس ى ..

م إن الوحي في مجتمعنا ُمنَزل من فوق .. ِّ
 أنا ُمتفه 

ده ..بس في املسيحية م  ش كِّ

ل معاهم( ..
َ
دمُهم )يعني اشتغ  لكن عندنا ناس، هللا استخِّ

 كانوا عايشين مع املسيح، شافوه وسمعوه ..

موا منه .. ِّ
 
ه )أو حواريه( اللي اتعل

ُ
ا تالميذ  ُهمَّ

 اللي شافوه ده كتبوه، مش في أثناء حياة املسيح ..

 
ُ
ه وَرفُعه بل

ُ
 غة املجتمع( ..لكن بدأوا يكتبوا بعد موته وقيامته )أو بعث

ة من حياة املسيح وتعاليمه ..  اللي كتبوه ده هو أجزاء متنقيَّ

 وده ينقلني للحاجة التانية:

ُتب .. [إنجيل]
ُ
ى ك  مش معناه كتاب أو سورة، وال حتَّ

لو ..لكن   إنجيل كلمة أصلها يوناني ومعناها: خَبر حِّ

د ومات وقام ..
َ
 الخبر الحلو ده هو إن الرب يسوع اتَول

ما على عيس ى ..  يعني اإلنجيل ده مش كتاب نزِّل من السَّ

لو .. ا هو اإلنجيل، هو الخبر الحِّ  لكن عيس ى شخصيًّ

 الخَبر الحلو ده ببساطة هو إن هللا نزِّل وسطينا ..

ما ويبعتلنا أوامر مكتوبة ..  مكتفاش إنه يبقى في السَّ

نا ..  لكن نزِّل وعاش وسطينا ومش ي في أرضِّ

ن ِّ
فر من 

ُ
 ا، وال تقليل من قامة وقيمة هللا )حاشا( ..ده مش ك

 لكن ده تعظيم وإجالل هلل، سبحانه ..

 ألن العظيم بيتعرِّف بتنازله مش بكبرياءه ..
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 وده أنا شرحته في هاشتاج:

 #تجسد_هللا_في_املفهوم_املسيحي_ببساطة

 يعني إجابة سؤال: فين اإلنجيل اللي نزِّل على عيس ى؟

 يس ى هو اإلنجيل ..اإلنجيل منزِّلش على عيس ى، ع

 اإلنجيل مكتبوش عيس ى، اإلنجيل هو كتاب حياة عيس ى!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


