
 يالتجسد اإلله

  !هل؟س أماهأي •
 ته؟اإلنسان ليعلن له ذل لينزل بكلمته قدرة اهللا

  !!.أم قدرة اإلنسان أن يصعد بعقله ليدركه؟
الو تخيلنا أبينزل األب ليتكلم مع الطفل بلغة بسيطة  ل أنه باللغات وله طفل صغير هل األسا عالم

  !!حى وبلغة األب؟فصة  أم أن يتكلم الطفل مع األب بلغ- لغة الطفل-دارجة
 يكذلك بين الطفل واإلنسان التائه ف  واهللا غير المحدود،-احة األبفصهكذا مع بعد الفارق بين 

 .غربة هذا العالم العاجز أمام أبسط األمور
  .أن يدرك اإلله اإلنسان لذلك يصعب على كبريائه. اعتاد اإلنسان أن يؤله اإلنسان •

 .ا المزود ويصير انسانًي أن ينزل فاهللا  ولكن كبرياءه ينكر قدرةاإلنسان يقبل بفكره أن يتأله،
. بدية، ويخرجنا من عبودية الزمنألوا الرب يسوع غيرخاضع للزمن ولكنه دخل الزمن ليلحمنا •

  ". صار تحت زمان يغير الزمن"

وخرج بالعذراء، وبكل جنسنا من سلطان الزمن .  بطن العذراءيالمسيح دخل الزمن والمكان ف •
  . سر التجسد- األسراررس هذه هو! ! هذا العالميلنعيش األبدية ونحن ف

 ي اجتيازي هو فيوبالنسبة ل. ي بشارة العذراء والحبل اإللهي بدايته الزمنية ه-يالتجسد اإلله •
أف ( المعمودية وخلع اإلنسان العتيق، والوالدة من فوق، ولبس اإلنسان الجديد المخلوق بحسب اهللا

٢٣، ٢٢: ٤.(  

 . من سلطان الزمنيدخل المسيح الزمن ليخرجن •
 .اصفر سرعتها ستصير وعندما تبطل حركة األرض. السرعة÷ المسافة = الزمن
  .األبدية= ما ال نهاية=  صفر ÷المسافة=  الزمنٍذعندئ

 المحدودة الزمنية إلى امكانيات إلهية غير زمنية وغير ي من امكانياتي أخرجنيالتجسد اإلله •
 اتحد ييمان بالمسيح الذإلوأستطيع با". ي يقويني المسيح الذيء فيأستطيع كل ش: "فأقول. محدودة
  ".قل الجبالنأستطيع أن أ" البشرية يبطبيعت
 .]يإنسان بشر  مجرديأعمل أعمال المسيح وال أعود أقول إن[: لووأق

 يدراك االلتحام اإللهإ بعد ال يمكن أن نذوقه أو نلمسه ونحسه ونعيشه ونأخذ بركاته إسر التجسد ال •
  ).ثيئوطوكية األربعاء" (بطن العذراء مريم "ي المعمل اإللهيبين الطبيعة اإللهية واإلنسانية ف

ح ل لجسد المسيفص هو يوبالتال. يفصل جسد العذراء عن جسد المسيح تعبيرالعلبة والجوهرة تعبير •
غل " (يال أحيا أنا بل المسيح يحيا ف"والحقيقة إن المسيحية مبنية على أساس مهم ...  أنايعن جسد

  . بدون اهللادراك اهللاإ بعجز اإلنسان عن اإيمانً). ٢: ٢

الست (الغرب ظنها . من الغرب  الفرق بين تعبير اآلباء والتعبيرالدخيل علينائيتأملوا يا أحبا •
 لكن فكر.  عن اإلله المتجسدان اإلنسان بعيدووبهذا يك. وا كل بركات التجسدإناء فأفسد) العذراء

. تومن لحمها ودمها لالتحاد بالاله) ميسخثيئوطوكية ال(على أن العذراء قدمت عجينة  آبائنا ركز
 . مناا أخذ جسدنا وصار واحديعمق ولذة وروحانية تجسد المسيح الذبوبهذا نحس 

 


