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 رحلة التجسد
 بجسدنا،. تحادوا  نزول اهللا-ا
  لنا،وإنقاذه -٢
 ).٨: ٣خر (ه بنا من األرض ود ثم صع-٣

ى، بل بنزول اهللا ذاته في الجسد، فلذلك كان نزول اهللا في العليقة وس مبإرسالال يمكن أن يتم الخالص  
 . قبل بدء كل عمليات الخالصاًضروري

 .اتنا كل يوم حيفي التجسد  سر جسد الرب على المذبح عالمة على استمرارودوج 
 . من عبوديتهليخرجنيالمسيح تجسد ودخل الزمن  
 ).ثاؤطوكية االثنين............... (آدم فيما هو حزين 

 ...اء بالكثرة كثرت أحزانها وتنهداتهاو ح*
 . قلب اإلنسان قد امتأل بالحقد والغضب حتى قام األخ على أخيه هابيل وذبحه*
 .ا جسده فاشعل مدينة بأسرها ودمر مدينة سدوم وعموره وامتأل القلب بالشهية حتى اشتعل به*
 - يصل به للسماءاً بقدرته واختراعاته وبنى برجاً اإلنسان أمام اهللا معتزى ومأل الكبرياء قلب العالم، فتعال*

 . في بلبلة ألسنة العالم وانقسامه إلى دول مشتتةاًة بالكبرياء سببوءفكانت اختراعات اإلنسان الممل
إلنسان تحت سلطان المرض واأللم وأدمت رجاله من شوك األرض، وذاق الموت وما بعده من  اقعوو* 

 من اهللا له، وقاسى من الغربة والوحشة عن اهللا وصرخ قائالً مع إهمالنزول للجحيم، وأحس أن كل هذا 
 ".لقد صار السيد كعدو: " ارميا
 :ال ثم تمادى اإلنسان في شره وأدرك أن اهللا كره عبادته فق* 
 ).٧: ٢مراثى " (كره السيد مذبحه"

ويحي أنا اإلنسان : "ا قائلينوبعجزهم فصرخا  واآلباء األبرار الذين جاهدوا ضد الخطية بكل طاقاتهم أحسو* 
 ).٢٤: ٧رو " ( من جسد هذا الموتينقذني من الشقي



 أعمل ألرث ماذاا معلم ي: "صية فقالواوتمأله ال  لمبفراغ واس من صغرهم أحسوا النامو حتى الذين حفظ*
 ).١٧:١٠مر " (الحياة األبدية

 وتنهد البائسين، اآلن أقوم نيك المساراخأجل ص من: " اإلنسان إلى اهللا وتحنن قلبه فقالراخ ووصل ص*
 ". الرب أصنع الخالص عالنيةليقو
 ى، بل بنزول اهللاس بنبي مثل مواً لم يكن الخالص ممكن*

ى لفرعون نزل اهللا على األرض في شكل عليقة تشتعل وال تحترق، إشارة وسلذلك قبل أن يرسل اهللا م. ذاته
إلى أن الخالص ال بد أن يبدأ بنزوله وتجسده في بطن العذراء التي لم تحترق كالعليقة عندما حملت جمر 

 )يسثاؤطوكية الخم(   " يكلم النبي العليقة لم تحترق ألن اهللا داخلها وهو. "الالهوت
 
 ةارة المفرحشالب

+ فنزلتمت أوجاعهم، ل وع...لما رأيت مذلة شعبي الذين في العالم وسمعت صراخهم": قال الرب 
 ).٨، ٧: ٣خر" ( من األرضصعدهمأو+  )من يد الشيطان وجنوده (ألنقدهم

:  إلى فتاة عذراء قائالًرسالًمرئيس المالئكة جبرائيل  جاء المبشر... وفيما آدم حزين. وفي ملء الزمان 
أبشركم : " وبعد تسعة أشهر قال المالك للرعاة...) مخلصأي (يسوع وتلدين أبناً وتسمينه ن ستحبلينِتها أ"

 ".المسيح الرب  هولصمخ يكون لكم ولجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود عظيمبفرح 
 :للعالم كله في شخص العذراء بشارة التجسد 
 ".وضع ذاته وأخذ شكل العبد "نزلاهللا لما سمع صراخنا وعلم أوجاعنا * 
، )١٤: ٥ كو ٢" (ألنه إن كان واحد قد مات عن الجميع فالجميع إذاً قد ماتوا"  من الموت لينقذنا ونزل *

 .الشيطان بالصليب، وأغرقه في بحر العماد، وفدانا بدمه وسحق العدو
، ألنه أعطى الذين على )الجسدا مازلنا في العالم بننرغم أ (هعم من األرض عدناصأ وبعد أن نزل وأنقذنا *

 .ه وأعطاهم سالمهوتاألرض ما هو في السماء إذ مأل الكل باله
 )ىروغريغصالة الصلح القداس ال(
 ). اإللهيسالقدا.      (س، وأبطل الخطيئة بالجسدمو وأزال لعنة النا*

 :أتيت إلى بطن العذراء ...أتيت إلينا كل األرض 
 . الكلمة صار جسداً*
 . لهالذيعطانا أ ولنا  أخذ الذي*
 ...هللا ابن إنسان ليجعلنا أبناء  صار*
 )ثاؤطوكية الخميس( . قدمتها بالكمال اهللا الخالقعجينة البشرية العذراء *
نصيبنا في التجسد اإللهي عن طريق   وهذا هو...أنا وأنت منهاجينة البشرية التي قدمتها العذراء عهذه ال*

 .العذراء
 )لبش ثاؤطوكية السبت( .  مسكناً لهحل عليها، نحن من أجلها صرنا والروح القدس الذي *
 )ثاؤطوكية الخميس(  . ينبوعاً لعدم الموت  والبطن الذي ولد البنين بالوجع، صار*

 "!باركت طبيعتي فيك  "-النسب اإللهي 

 .أنشأها لمن اً، عندما صارت أمفي نسب إلهي دخلنا بالعذراء *



 . عندما قامت الملكة عن يمين الملكلوكيفي نسب م دخلنا بالعذراء *
 . عندما أعطانا سلطاناً أن نصير أوالًداً هللايةلهبنوة إ دخلنا بالعذراء في *
شاركنا في " ألننا صرنا أبناء الملك الذي تخدمه المالئكة، وألنه أخذ شكلنا تكرمنا المالئكة من أجل ذلك *

 ).١٤:٢عب " (اللحم والدم
  فينافصرنا ال نحيا نحن بل المسيح يحيا وبارك طبيعتنا فيه *
 

 : عيد البشارة 
يد لعا ا بهذوتحتفل الكنيسة.  كيهك بتسعة شهور٢٩ يسبق عيد الميالد أي - برمهات٢٩يوافق عيد البشارة 

فهل يا . تجسد والميالد والقيامةلارة اش المستمر ببالفرحيما يعيش أبناؤها س لالقبطي من الشهر ٢٩كل يوم 
 الفرح العظيم الذي لنا ولكل الشعب كقول -هذا العيد كل شهر؟ وهل حياتنا مملوءة بفرح البشارةأخي تعيد 

 في هذا العالم خسارة من أجل معرفة بشارة الخالص؟ وهل المالك؟ هل نحن نحسب أن كل ما كان لنا ربحاً
 ا كقول الرب ذاته؟نأن ينزعه م. ..هذا الفرح ال يقدر أحد أو شيء أو ألم أو حزن

 )ثاؤطوكية االثنين( . جسدياًحزين أشرق عليه الرب   فآدم فيما هو*
ألنه حل حاجز العداوة بالكمال . .. من أجل ذلك كل األنفس تفرح وترتل مع المالئكة مسبحين الملك العظيم*

 )اؤطوكية الثالثاءث( . ومزق كتاب العبودية التي آلدم وحواء وجعلهما حريين
 ).٤٧: ١لو ( "مخلصي تبتهج روحي باهللا":  وقالت القديسة مريم*
 ...".ا مريم األم والعبدةي افرحي": ني ونحن من وراء العذراء نرتل قائل*
 كانت منتظرة من ...اً ونهارم وطلبات ليالًو سنة لم تفارق الهيكل عابدة بأص٨٤ وحنة، وهي أرملة نحو *

 ).٣٧: ٢لو (" ند موتهاكل نفس ع يبشرها بفرحة الخالص من الجحيم، الذي كان ينتظر
: ٢لو ("  قد أبصرتا خالصكعينياآلن تطلق عبدك بسالم حسب قولك ألن : " وسعمان الشيخ قال بفرح*
٢٩، ٢٨ .( 
 

  من سلطان الزمنليخرجنيدخل المسيح الزمن 
 .تحت زمان غير المتجسد تجسد، غير المبتدئ ابتدأ، غير الزمني صار 

 .تحت زمان  الزمن مخلوق والمسيح األزلي صار*
/  المسافة= سرعتها صفراً عندئذ الزمن السرعة، وعندما تبطل حركة األرض ستصير/  المسافة=  الزمن*

ى مازلت ون مع كاألبديةفالمسيح دخل في الزمن ليعطيني نعمة الدخول في ! األبدية =مما ال نهاية= صفر

 .في هذا الجسد، وذلك عندما أخذ طبيعتي وأعطاني الذي له
 للميالد، فالعذراء اإلنسان حملت يخد حملت غير المحدود، واألزلي حدد له تاروذراء في بطنها المحدفالع *

فالعذراء عاشت مع المسيح جسدياً، .  لتعطى كل جنسها الحياة األبدية ونحن نعيش في هذا الجسدالحياة األبدية
وخرج بالعذراء وبكل   العذراء،فالمسيح دخل الزمن والمكان في بطن. وفي نفس الوقت عاشت األبدية به

 .سر األسرار، سر التجسد هذا هو!!! جنسنا من سلطان الزمن لنعيش به األبدية ونحن في هذا العالم
 من الناحية العقائدية، أما من الناحية االختبارية اليومية تجعلني تؤمن بوحدة الطبيعةالكنيسة القبطية  
: في جسد المسيح، ووحدة المسيح تجعلني أقول  ألني باإليمان عضو"ال أحيا أنا بل المسيح يحيا في": أقول



ألني عضو في الجسد المصلوب ومع المسيح قمت، وأقول وأصعدني وأقامني معه، " مع المسيح صلبت"
 .إني مجرد إنسان بشرى ولقوال أعود أقول أعمل أعمال المسيح، وأ
 التي وصارت أعمال المسيح  األبديوتهالزمن بالهووحد المسيح الحوادث البشرية " كذلك بوحدة الطبيعة *

 أعمال أي(كلها أصبحت أعمال إلهية خالدة، ... عملها بالجسد سوء كانت صالة أو رحمة أو محبة أو تألماً
 .١ أن الزمن اتحد باألبدية في شخص المسيحإي) المسيح الزمنية اتحدت باألبدية

أحيا ح غير المحدود، وأنا اإلنسان الزمني صرت بالمسيح أنا وأنت اإلنسان المحدود صرنا مسكناً للمسي 

 .إلى األبد

خروج بنا من  حضور المسيح بالجسد في زمن معين ولكن في نفس الوقت هوهو : لهيالقداس اإل 
 سلطان الزمن حيث نعيش مع المالئكة حول المسيح وبالمسيح في األبدية، فالصالة أو القداس اإللهي هو

 .٢ا على األبديةالطاقة التي نطل به
. حيث تستبدل حركة الساعة بحركة الروح... الصالة هي تحويل الزمن الميت إلى عمل إلهي خالد 

 من اًاح القديسة في األبدية ألننا باالقتراب من المسيح نقترب حتموالة تدعونا أن نشارك األرالصفالروح في 
 .٣ملكوت السموات

: هم بالرب خرجت من حدود الزمان والمكان كقول الرسول بشر مثلنا، بكثرة صالتهم والتصاقحاالسو 
 كو ٢" ( ال ينطق بها وال يسوغ إلنسان أن يتحدث عنهااًروأى أمرأعرف إنساناً صعد إلى السماء الثالثة و"

٣: ١٢( 
عندما تتقدس بالصالة تكتسب صفات إلهية، ) مواد األسرار( التي نستخدمها في الكنيسة األمور المادية 

 المادية عندما وأعمالنا. "المادية كاألكل والشرب عندما نباركها بالصالة تكتسب بركات غير محدودةواألمور 
. ..شلصفات الرديئة كالكذب والغ وات حقيرة، وتتصفي من الهم واألنانيةكاننباركها بالصالة تتقدس مهما 

 .٤"ينية األخرىتتقدس وتصير الئقة أن تقدم إلى اهللا جنباً إلى جنب مع أعظم الخدمات الد
محدودة  زمنية وغير  إلهية غيرإمكانياتإلى   المحدودة الزمنيةإمكانياتيالتجسد اإللهي أخرجني من  

. وأستطيع باإليمان بالمسيح الذي اتحد بطبيعتي البشرية" يقوينيأستطيع كل شيء في المسيح الذي  ":فأقول
 .أستطيع أن أنقل الجبال

 الذي يعتمد على الذات المحدودة والمال المحدود المادي الغنى حدودوالتجسد اإللهي أخرجني من  
كم افتقر وهو غنى لكي لمن أج "الغنى المحدود غير المحدودإلى ... والصحة المحدودة والوقت المحدد

"  في الضعف تكملقوتيتكفيك نعمتي ألن : "لهقووأيضاً ). ٩: ٨ كو ٢)" (أي بتجسده(تستغني أنتم بفقره 
 ).١٢ كو ٢" (ينئذ أنا قوىفحضعيف وحينما أنا "

 مرار سر التجسدستأدلة على ا
مازال به لآلن في السماء وإلى دهر ع الذي أخذ جسدنا من العذراء مريم و الدليل األول أن الرب يس-١

سيأتي على السحاب بجسده الذي أخذه منا وستنظره كل عين والذين طعنو وسيرى الجميع أثر . الداهرين
 .إلى أبد اآلبدين وال اختالط ببشريتنا امتزاجفالتجسد هو اتحاد اهللا بغير .! ..ربة في جسدهالمسامير والح

                                                 
 .٧ كتاب توجيهات في الصالة ص  1
 . عن آتاب توجيهات في الصالة 2
 . عن آتاب توجيهات في الصالة 3
 . عن آتاب توجيهات في الصالة 4



ت وبح والكاهن يعترف بصذ الدليل الثاني المهم جداً، أن جسد المسيح ودمه حاضر باستمرار على الم-٢
 وهو الجسد الذي ... "يمأخذه من سيدتنا ملكتنا القديسة مرأن هذا هو الجسد الذي : "عالي إلى النفس األخير

 وهكذا نحن نعشق التجسد اإللهي المستمر إلى األبد بأكلنا ..." بإرادته وحده عنا كلناأسلمه كل خشبة الصليب"
 .جسد الرب ودمه

 الزمني ألحداث المسيح بع والتتا...المولود من العذراء، وهو الجسد المذبوح  على المذبح هوودجوفالجسد الم
 . وقوع اإلنسان لعبيرية سلطان الزمنإالَّ و ما ه-حياتنا مسيح فيعلى المذبح أو ال

وأخضع كل شيء تحت ":  وأنا عضو في جسد المسيح كقول الكتاب المقدسالكنيسة هي جسد المسيح -٣
، ٢٢: ١أف  ("التي هي جسده ملء الذي يمأل الكل في الكل. اه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسةإي ويهقدم
٢٣( 
 

 التجسد باستمراركيف نحيا 
 اجتيازيوبالنسبة لما هي في .  التجسد اإللهي بدايته الزمنية هي في بشارة العذراء والحبل اإللهي-١

، ٢٢: ٤أف (ق والوالدة من فوق ولبس اإلنسان الجديد المخلوق بحسب اهللا يتالعوخلع اإلنسان المعمودية 
٢٣.( 

فكم كثيرين منا . لهي، أو الوالدة الجديدة في المسيحفاكتشاف حقيقة هذه الوالدة يعنى حياتي التجسد اإل
 صرت بأني لي اإللهيةوهي البشارة  والدتي بالروح، بدايةكن حقيقة هي ليسمعون عن المعمودية كذكرى، و

 إذاً المعمودية بدأت زمنياً في !.!جسد المسيح إلى دهر الداهرين مواطناً سماوياً، وهي بداية عضويتي في 
ستمرار واستمرار اهي .  موت جسدي ألنها والدة من فوق يعوقها، البال توقف ستستمروت تمرسواحياتي 

، مرة واحدة دفنت -؟ لقد مت مع المسيح بالمعمودية ودفنت أعيش المعمودية كل يومنافهل أللتجسد اإللهي، 
أنا ). ١٠ ٩: ٦و ر(والمعمودية ال تعاد، حملت الموت في إنساني العتيق، وقمت مع المسيح في جدة الحياة 

 فكيف لألبديةبي  بال توقف، انه عمل يستمر المعمودية فعل مستمر. ميت بإنساني العتيق، وحي وقائم بالمسيح
 هل والدتي من أبي وأمي األرضيين يمكن تغييرها؟ فكم بالحرى والدتي من الثالوث األقدس، !...يتوقف؟

 .فإنها ال تتغير وال تنتهي
فعالقتي بجسد المسيح ال تنتهي ألن الموت قد مت معه . ية بالموت مع أبي وأميوإن انتهت عالقتي الجسد

 . وأنا اآلن حي به ألنه حي إلى أبد اآلبدينحدةامرة و
هيا يا أحبائي نذوق كل يوم الحياة الجديدة بالمعمودية كينبوع يفيض دائماً بال توقف إلى حياة أبدية، وذلك 

 .لذهن وغسل النفس واستمرار عمل المعموديةبالتوبة المستمرة كل يوم لتجديد ا
 يحل الروح القداسوفي .  التجسد تم بحلول الروح القدس على العذراء فطهرها ثم حمدت بالجسد اإللهي-٢

ل التجسد في فع إلى جسد الرب ودمه ويتم فيتحول نالقدس على الكاهن والشعب فيطهرهم ثم على القربا
 .طبيعة واحدة فنأكل ونحيا

، بالتطهير بالروح القدس، وبالثبات في جسد اًميويا أخي كيف تعيش النفس التائبة التجسد اإللهي يأرأيت 
هذا هو "، "هذا هو جسدي"وا ا كلتعالو) بصوت يسوع(فالكاهن ينادى بصوت عالي . لمذبح الرب من على

 المسيح غير ودانظروا ج. "هت مع الهواً وملكتنا كلنا القديسة مريم وجعله واحدسيدتناجسد الذي أخذه من لا



 خشبة علىوأسلمه " ونأكل الجسد مذبوحاً ن، أن نعيش سر التجسد كل حيللتائبينالمحدود والذي وهبه 
 . القيامة كل يومشاة فنعيالحيكل نأ فنعيش المسيح المتجسد المصلوب كل يوم و"الصليب

 
 :  في جسد المسيح  أنا عضو-٣

فهل يمكن أن تعيش اليد أو الرجل أو العين بدون الجسم . قلة بدونه حياة مستليفليس   ومعنى إني عضو-أ
ال أحيا أنا بل " أن أعيش التجسد اإللهي كل أيام حياتي ليوهنا يحق .  إنها ستنتهي وتموت فوراً...كله؟

التي هي جسده ملء الذي يمأل الكل . ياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسةإو"، )٢٠٢غل " (يالمسيح يحيا ف
أفآخذ أعضاء المسيح : "ومرة أخرى يتحدث الرسول عن أعضاء جسده قائالً). ٢٢: ١أف (، )في الكل

 إرادة لي ينبغي أن أدرك أنه ليس فلكي أعيش التجسد باستمرار) ١٥: ٦كو ١" (وأجعلها أعضاء زانية حاشا
أما أنتم فلكم فكر "ح سيمال فكر غير  فكرلي وأن ال يكون "لتكن ال مشيئتي بل مشيئتك"منفصلة عن المسيح 

 ." الحياة هي المسيحلي" خاصة حياة لي، وليس "المسيح
تجعلني أحس باحساسات جميع  ملء الذي يمأل الكل في الكل ،المنظور  وعضويتي في جسد المسيح غير-ب

 أعطى وهو" بآالم بقية األعضاء وأعمل معهم ألجل وحدة الجسد حس فلكي أعيش التجسد ينبغي أن أاألعضاء
أف " (لبنيان جسد المسيح...  والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمينرسالًا وونالبعض أن يك

فالتجسد اإللهي بناء مستمر لجسم الكنيسة التي هي جسده، وثبات مستمر لألعضاء بعضها مع بعض ). ١٢: ٤
مع أخوتي في جسد المسيح تاً واالختبار العملي للتجسد اإللهي أن أعيش يومي وحياتي ثاب. "في الرأس

، أعيش جاهداً حياتي من أجل بنيان جسد المسيحم، "مكمالً في جسدي نقائص شدائد المسيح"آالمهم وبهمهم 
 .، وكعضو في الجسد يعمل ويساعد ويتعاون ويعيش في وحدانيةيأخذ ويعطىكغصن في الكرمة  العمر
  المسيحيون هم حياة يسوع المسيح الخفية في البشر-٤

 .معه قع الحياة المسيحية التي تبدأ مع كل مسيحي ثم تنمووا ألن حياة ربنا يسوع المسيح هي في ال
مع إبليس وانتصر بجسدنا، وحمل خطيئتنا على  )بجسدنا(الرب يسوع اتحد بجسدنا فولدنا معه، وتجرب بنا 

عد على الصليب بجسدنا وص" حمل اهللا حامل خطية العالم"من جسدنا، ونزل به لألردن  جسده الذي أخذه
على الصليب، وقام وأقامنا معه، وصعد بجسدنا فأصعدنا معه، وجلس في المجد ) إنساننا العتيق(وأماتنا 

بجسدنا هذا العالم، بعد أن واجهنا الشيطان في التجربة، وواجهنا الخطية  فالسيد المسيح عبر. فأصعدنا معه

فالتجسد اإللهي كان بداية في سلم الحياة الممجدة، . معهوالعالم والموت عند الصليب، وأخيراً أقامنا 
فالمجاهدون في حياة الموت عن العالم والقيامة من الخطية، والصعود بالفكر للسماء هم الذين يعيشون التجسد 

 اقعإن حياة ربنا يسوع المسيح هي في الو[: وإليك ما قاله كتاب الفيلوكاليا في هذا الصدد. اإللهي باستمرار
وتصل به إلى الكمال بواسطة إرادة ومشيئة اهللا اآلب  يحي، ثم تنمومسحياة المسيحية التي تبدأ مع كل ال

ح نفسه الذي وعد يالصالحة وبعمل الروح القدس الحال في اإلنسان المسيحي وتحت إرشاد الرب يسوع المس
 ...بأن يسكن فينا كل األزمان

 ...ميهحتضرورة ن بل وهذه الحياة ليست مستطاعة فقط لكل المسيحيي
 . درجاتها تدرجياًيتسلقونوالمختارون فيهم يتوغلون في أعماق حياة المسيح السرية ثم 

  ونعيش التجسد عملياً-٥
 ).٢١: ٢ بط ١ (مثاالً نتبع أثر خطواته ترك لنا في عالمنا هذا ألن المسيح 



 صورها وعاش شاباً وبارك الشباب لقد عاش يسوع طفالً كبقية األطفال، وبارك الطفولة وعاشها في أجمل
 .وعاشه في أطهر وأقوى صوره

عامل مع وت سنة وعمل نجاراً، وعال أمه وبارك العمل، ١٥مات العائل يوسف النجار وعمر السيد المسيح 
 فكيف كان يعاملهم؟، وكيف كان يقابل اإلساءة وكيف كان يقابل غيرة وحسد جيرانه -األشرار واألخيار-الناس 

، وكيف احتمل نالدرهميجبه نحو وطنه األرض يدفع افي العمل، وكيف تعامل مع أمه، وكيف أدى ولنجاحه 
 ...، كيف قابل كل ذلك؟ "ناصرياً -نصرانيانه "ظلم األشرار وكيف احتمل تهمة اسمه 

عة ولو كان المسيح بالجسد على األرض أيامنا هذه لدخل المدرسة وأدى امتحان الثانوية العامة ودخل الجام
 . ويلبس يسلكفكيف كان سيتعامل مع زمالئه، وكيف كان... وعمل

هذه هي حياة اإلله المتجسد ألجلنا الذي وضع لنا مثاالً لنقتفي أثر خطواته، ولنعيش اليوم حياتنا من الطفولة 
 شابهني في كل شيء ما خال الخطية نهخطوات الرب ونقول لنا الحياة هي المسيح أل للشيخوخة كل أثر

 القدس في وحيادة الروقنا يا أحبائي الختبار التجسد كل أيام حياتنا والختبار قوة المسيح قهذا هو طري. هاوحد
 .حياتنا
 تدريب الوجود الدائم مع اهللا -٦

 هو إشارة وحركاتي أعمالي اهللا معي في كل ودجوفاإلحساس المستمر ب.  إشارة إلى التجسد اإللهيو ه
 ).٢٨ :١٧أع " (جدوألننا به نحيا ونتحرك ون"حركاتنا تتم به ون أعمالنا صادقة إلى التجسد اإللهي وا

 لمحتاجينا ونيكمعاملتنا للمسا -٧
 ).٣٥ :٢٥مت  " (...فكسوتموني عرياناً ...فأطعمتمونيألني جعت  "اإللهي للتجسد ئع هي اكتشاف را

 وللكنيسة برنامج صلواتها -٨
 الصلوات والتأمالت والتراتيل حول يع تدور جمشهر كيهك في أوالً. استمرارسد ب لكي يحيا أبناؤها التج

ية حول العذراء كعجينة للبشرية وم اليالثاؤطوكياتت لواالتجسد من السيدة العذراء من أجلنا، ثانياً في ص
راجع كتاب العذراء .  التجسد، ومن هنا يتضح أهمية التسبحة في كيان الكنيسة القبطيةر في سقدمت هللا
 .سوثيؤتوك

  التفكير دائماً بأن بشارة التجسد التي نلناها هي بشارة مفرحة-٩
 فالفرح هو الترمومتر إلنسان المسيحي الذي به يحس أنه قد أدرك سر التجسد اإللهي، وهذا هو موضوعنا 

 :اآلن
 الفرح الكامل بالتجسد اإللهي

 . " لناأظهرتالحياة األبدية التي كانت عند اآلب " 

 )٢ :١ يو ١(

 " كتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كامالًون" 

 ).٤ :١ يو١(

 
 :اإللهيالفرق بين فرح العالم والفرح النافي من التجسد 

و فرح مؤقت فهفرح العالم ينشأ من الظروف االجتماعية واالقتصادية والصحية المحيطة باإلنسان، لذلك  
 .ومعرض لمخاطر كثيرة أهمها الموت



 حتى ولو كانت الظروف االجتماعية واالقتصادية وجود اهللا واتحاده بطبعناأما الفرح المسيحي فناتج عن  
المسيح ناتج من وجود اهللا  رحنا كمسيحيين في ميالدففلذلك . في المذودالمحيطة باإلنسان مضادة كما حدث 

 فتية والثالثة. ونبلغ قمة هذا الفرح عندما ندرك أعماق حب اهللا على الصليب. في وسطنا ولوفي مذود حقير
: لس الرسول كان يرنم بفرح في أعماق السجن قائالًوكانوا يسبحون اهللا في وسط األتون والنار مشتعلة، وب

 ألن اهللا تجسد حتى بالموت) ٢٢: ١٦يو (وهذا الفرح ال يمكن أن ينزع منا ). ١: ٣في  ("في الربوا افرح"
 .واتحد بطبعنا

، والقبر الذي سندخله ما هو )الحياة األبدية(ه اتذ لحياة أعطاناالمسيح ا: ح كامل بحياة ال يغلبها الموتر ف-١
والتاريخ . سد الترابي ولكن ليس له سلطان أن يفصل النفس عن الحياة األبدية التي اتحدت بهاج مكان للإالَّ

فالبعض واجه الموت بفرح كأنه شيء :  بالقديسين الذين كشفوا أن الحياة فيهم كانت أقوى من الموتمملوء
آخرون و شيوخ شيهيت، اًكالتسعة واألربعين شهيد) ٣٥: ١١عب (ولم يقبله النجاة ا آخرون عذبووضعيف، 
آخرون و مرات وقام، ٣اموا ألن الذي فيهم كان أقوى من الموت كمارجرجس الذي مات ق وابعد أن مات
وهكذا يعيش المسيحي .. .قائلين أين شوكتك يا موت، وآخرون اشتهوه بفرح) العدو األخير( بالموت استهزءوا

ت أن ينقصها بل على العكس يزيدها و يعيش في فرح كامل، ال يقدر الم-الذي اكتشف المسيح الحياة األبدية 
 .بهجة وكماالً

 ىد أدانها بالجسد علقمن أعظم خطية، والمسيح  ىو أقفيالحياة المسيح التي :  فرح كامل بغلبة الخطية-٢
" من كل خطية  المسيح يطهروعدم يس"ب أتوندما فعضعفي، لسقط فيها اليوم الصليب، حتى الخطية التي أ

سلنا من غالذي أحبنا وقد ":  وأتقدم للتناول من دم المسيح أقول مع الرسولرة أتوبفكل م). ٧: ١يو ١(
 . ألن دم المسيح قد غلب الخطية تماماًوة بقأحبائيإذاً لنفرح يا ). ٥: ١رؤ " (خطايانا بدمه

ت غلبأنا قد ا وقث"). ٤: ١ يو ١" (من الذي في العالم الذي فيكم أعظم": امل بالنصرة عل العالم فرح ك-٣
ية لهبالقوة اإل واا يسوع أحسويب وتبعلا الصوفالذين عاشوا التجسد وحياة التوبة وحمل). ٣٣: ١٦يو " (العالم

والعالم كما يكشفه .  أمام جليات الجبار معههللا اوةالتي فيهم التي تغلب العالم كما أحس داود بقة ودغير المحد
 ".ة العيون وتعظم المعيشةوالجسد وشهوة شه"لنا الرسول هو

به قد غلب الشيطان على جبل التجربة، وسحقه  فالمسيح الذي نحيا:  على الشيطانباالنتصار فرح كامل -٤
 نفس للجحيم  أين يحدر الذين وقعت في أسره، فلم يعد له سلطان على أكونزل الجحيم وف تحت الصليب،

 لنفرح أخوتيلذلك يا ". اليوم تكون معي في الفردوس: "لذلك قال الرب للص. كما فعل من قبل بجميع اآلباء
ألننا سوف ال ننحدر للجحيم  ، لنفرح باألكثر).٥٥: ١٥كو ١" (أين غلبتك يا جحيم: "مع الرسول ونقول

 .فحسب بل سنصعد للفردوس مع المسيح
 . النظر- الحب-الحياة األبدية :الحياة فرخ كامل ب-٥

، الحياة المنتصرة على إنها حياة االتحاد باهللا  هي المسيح ونحن نحياها اآلن في الجسد،الحياة األبدية 
 إنها حياة ال تغلب ألن الذي فينا ...العالم وأباطيله والخطية وصورها والشيطان وسلطانه والموت وجبروته

 .أقوى من الخطية إذ سحق الشيطان وداس الموتأقوى من الذي في العالم و
فالحب هو الذي جعله يخلى ذاته ويأخذ شكل العبد و يدخل البطن ". اهللا محبة" فهو طبيعة اهللا أما الحب 

 فالحياة األبدية حب يفيض ويمأل حياتنا، حب االتحاد بالحبيب، حب كامل هللا. المحدود و يصير تحت زمان
 .لنعيش الحب بأقوى صهره وبكامل ملئه ...وحب كامل للبشرية كلها



هو الذي يبدد ). ٢٨: ١٨مز " (ظلمتى الرب إلهي ينير"، وهو الذي أنار ظلمتى هو نوروالمسيح الحياة  
الذي يبدد كل ظلمة الشر الذي " أنا هو الحق"هو نور الحق المتجسد . الظالم فيكسب نفسي فرحاً ال ينطق به

إنه .. .والشرور والتعصبلحقد  الذي يبدد اللجميعر الحب و ظلمة للنجاسة، ن، نور الطهارة الذي يبدد كليف
 ."يضيء في الظلمة النورور الناس ووالحياة كانت ن "اإللهينور التجسد 

 
 .نا في المسيح الذي أخذ جسدنا وصار إنساناً، الذي أخذ الذي لنا وأعطانا الذي لهقهذا يا أخي هو ح

 لنشبع من الحياة ونعيشها،
 نشبع من الحب ونتلذذ به،و

 .آمين. حياتنا به وتستنير روونشبع من الن
 
 نسان نزول اهللا لإلمةعظ

فثمة الهوت وناسوت متحدين، ليس له على : ولد ولكنه كان مولوداً منذ األزل، ولد من امرأة، ولكنها عذراء
مسروراً   أمه واهتزءحشاأفي ه أمه في حشاها، ولكن عرفه النبي وهو ت له في السماء أم حملوالاألرض أب، 

دته المالئكة، مجيم في معلف ولكن قأ. ط ولكنه خرج من الكفن عند قيامتهلقملفف با. لمجيء الكلمة خالقه
 أجمل من اً منظر وال جمال وكان عند داود بهيودلم يكن له عند اليه. بميالده نجم، وسجد له مجوس وبشر

نه ورب بكج. واعتمد كإنسان ومحا الخطايا كإله.  من الشمساًقشراإأبناء البشر، وسطع على الجبل كثر 
 ء خبز السماوهوجاع ولكنه أشبع جماهير، . لب العالمغا إلى الثقة ألنه ونه إلهاً وهو يدعونر بكصإنساناً وانت

رب، ووعد من يؤمنون به أنهم يصبحون يش إلى وِتأفليمن كان عطشاناً : اح قائالًصالحي، عطش ولكنه 
نعاس ومشي على البحر، وزجر ل باكان مثقالً.  والمثقليننتعب، ولكنه راحة المتعبيلني اعا. ماء حي عبياين

من حلق السمك، وهو سيد   دفع الضريبة ولكنه أخرج المالءرق في الماغالرياح، وانهض بطرس، وقد كاد ي
من كان نازالً من أورشليم فوقع ولكنه خلص " مسكون" وانه ى سامرنهإ: اولاق. من يطالبونه بدفع الضريبة

. يبوهص ولكنهم لم يقدروا أن يهأرادوا أن يرجمو. بين أيدي اللصوص، وعرفته الشياطين فهربت من وجهه
يسأل أين وضعتم ألعازر، ألنه إنسان، . كينيبكى ويكفكف دموع البا. الة من يدعوهصيصلى، و يستجيب 

يقاد . ين من الفضة، ولكنه اشترى البشرية بثمن عظيم بثمن دمهبيع بثمن بخس بثالث.  ألنه إلهاًثه حيعويب
صار كالحمل هو الكلمة التي بشر بها صوت . كالنعجة إلى الذبح وهو راعى إسرائيل وراعى األرض كلها

كنه يعيد ليب وسمر عليه، ولرفع علما عود الص. عليل وجريح ويشفي كل مرض وعلة هو! صارخ في البرية
أسلم نفسه وله . ..اًرخمء مال اليحوسقى خالً ومراً، ولكنه من ذا؟ هو من . راتو المنظنا في جميعقنا حل

يموت . ى من القبوروت وقام الم،انشق حجاب الهيكل عند موته، وتصدعت الصخور. السلطان ألن يستعيدها
ألبرار وصعد إلى نزل إلى الجحيم ولكنه أخرج منه نفوس ا. ه هدم الموت، دفن ولكنه قاموتولكنه يحيى، وبم
 .ات ويخزى أدلة المارقينمو ليدين األحياء واأليالسماء وسوف يأت

ص أخرى تزيل الضالل فنسألكم باسم وفإن يكن في الكتاب نصوص تكون لكم علة للضالل، ففيه نص
أو باألحرى أن يصالحكم المسيح وينير الروح " الروحا وال تطفئو"حوا مع اهللا، تتصالالمسيح، ونرجو أن 

 به، ونظل ثابتين لصث، ونخوث فعسانا نحن على األقل ننقذ الثالالور روح السالم بالثصأن ينتو. لكموعق
 .نا، بالمسيح ربنا الذي له المجد إلى دهر الدهورئضوع رجاوم  بدون خطيئة إلى ظهور من هواًأطهار



 ).٢١ -١٩: ٢٩العظة (س النازينزى والقديس غريغوري
 

، اًغيرص طفالً د صارقالقديم األيام .  تجعل الدهش يأخذ منى كل مأخذه أن معجزة كهذ أقول؟ كيف أتكلم؟ماذا
الجالس على العرش األسمى في أعلى السماء مسطح في مذود، المستحيل لمسه، البسيط، غير المركب، عادم 

ل الحقارة إلى ون يحد بقمط ألنه قد شاء ذلك، قد اعتزم أقييئة مالخط ود قيالفاك. الجسد، تلمسه أيد بشرية
من ثم قد احتمل ذل جسدي . وةشرف، أن يلبس العار مجداً، وأن يظهر أن حدود التواضع هي حدود الق

أخذ .  كنز حياةي ليهيئيأخذ لحمى ويعطيني روحه، وبالعطاء واألخذ . ألتمكن من االتحاد بالكلمة األزلي
 )٢م ق على الميالد، الر٢الميمر ( الفم بيا ذه يوحنسالقدي...   ليخلصني، ويعطيني روحهليقدسنيلحمى 

ه، يوضح ءن من اهللا وصاروا أبنادو بعد ما قال إن الذين قبلوه مولواإلنجيلي". والكلمة صار جسداً وحل فينا"
 الواقعفي . ق الوصف، وهو أن الكلمة قد صار جسداً، وأن الرب قد اتخذ حالة عبدئلنا سبب ذلك الشرف الفا

 المقام إلى العاليت فحين يلت. ر الناس أبناًء اهللاين اإلنسان، بينما كان بكل الحقيقة ابن اهللا، ليصقد جعل ذاته اب
.  السافل من سفاهللا هذا ما حدث في المسيحفعايته آن يرغ مجده بأدنى ضرر ومسل، فذلك ال يلحاالسافل ا

صف، نحن الذين كنا على و إلى مجد ال يأنه رقانا  من طبيعته اإللهية، غيراًبنزوله من السماء لم ينقص شيئ
بعطف باهتمام، اً  فقيرتجرى األمور على هذا المنزل حين يخاطب ملك متسوالً. الدوام في العار والظلمات

 . في أعين كل الناساً ممتازاًل وجيهوفهو ال يهتك شرفه البتة بل يجعل المتس
  )حناو يإنجيل على ١١من الميمر (حنا ذهبي الفم والقديس ي

هذا الجسد بفضل . ، لذلك مات لمسيح للموتقابالً  أن يأخذ جسداً اًأخذ جسداً من امرأة، لذلك كان طبيعي
جيبين في وقت عك قام المسيح، وهكذا أتم عملين لذل بمقتضى طبيعته،  للفسادلم يعد خاضعاًكلمة بالاتحاده 
 :واحد
 "ان الجميع فالجميع إذاً ماتومات ع إن كان واحد قد " موت الجميع في جسد المسيحإتمام -١
 )١٤: ٥  كو٢ (
ب الجسد عدم وه ف- بفضل اتحاد كلمة اهللا بالجسد، ألن الكلمة غير قابل للفساد القضاء كل الموت والفساد-٢

 ).اتمولذلك قام من األ(فساد 
يشاركنا في  و-شوكته و يصالحنا مع اآلب بدمه و يكسر حمل الموت عناييفدينا ول -أخذ الكلمة جسدناوهكذا 

لذلك بالضرورة كان " اتوأبانا الذي في السم":  فنقولللتبنى ويدعونا - لنااًأخ كل شيء ما خالً الخطية فيصير
المضل  هذا هو.  في الجسداًفالذي ال يعترف بيسوع المسيح آتي"لذلك . ابن اهللا أبناً إلنسانينبغي أن يكون 
 ).٧ يو ٢" (والضد للمسيح

 . ] في جسد ولكنه بالحرى يستخدم الجسدراًن محصوإن كلمة اهللا لم يك[
 )عن كتاب تجسد الكلمة(اثناسيوس الرسولى 


