بركات سرالتجسد األلهي
مقدمة :كل البركات التي نحن نعيش فيها اليوم هي بركات سر التجسد األلهي .السيد املسيح جاء للعالم لكي ينقل
العالم كله الي حياة أفضل وأرقى " .وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل" يوحنا 10 :10
ً
أي أن املسيحي سيحصل على الحياة من بعد أن كان ميتا بل وكل ما له بعد ذلك سيكون أفضل مما تركه للعاالم.
التجسااد أع اان لننسااان أيماال وأع اان لحياااة الوأاار معماام باال وأدااا لهاام عماار حياااة جدياادة ااي الحياااة األبدياال
السعيدة القادمل.
 1معرفة هللا :
 ااي العهااد القااديم كلااه لاام عاار األنسااان ل ولاام عاار حقيقياال وجااود ل باال كاناات معرفاال ل محاادودة
ً
جاادا .لاام تياان باانن ل واألنسااان أي ع أاال باال حاانن أراد ل أن عاار األنسااان عنااه جاااء النااامو وجاااءت
الأريعل التي – مع الت بيق كانت عاجزة عن توصيل األنسان ملعرفل ل.
 ااي العهااد القااديم كاناات الع أاال مااع ل هااي أااواننن وأحكااام وعقوتااات ولاام تتواجااد معاعاارة أو أل اات

مااع

ل ولم تتواجد عركل مع ل من أي نوع.
 وليان ااي العهااد الجديااد جاااء يوحنااا الحبياا" ليقااو لناا " :الا ي كااان ماان الباادءم الا ي ساامعناام الا ي رأيناااا
بعيوننااام ال ا ي ع اااسدناام وملسااته أياادينام م اان جه اال كلم اال الحي اااة .فااان الحياااة أوه اارتم وأااد رأينااا ونأ ااهد
ونخبااركم بالحياااة األبدياال التااي كاناات عنااد اا وأوهاارت لنااا .ال ا ي رأيناااا وساامعناا نخبااركم ب اهم لكااي يكااون
ليم أيضا عركل معنا" .وأما عركتنا نحن فهي مع اا ومع إبنه سوع املسيح .نيت" إلييم س ا لكي يكون
ً
فرحيم كام 1 " .يوحنا 4-1 :1
ً
 ي سر التجسد األلهي :عرفنا ل معرفل الرؤيل ومعرفل السمع ومعرفل الحوا أيضا .بل وأصبح لنا معه
ً
عأرة برة ي التعامل وس ا جميعه ليكون فرحنا كام .
 2التبني – البنوة الحقيقية هلل اآلب:
 س ا البنوة هلل ننالها حنن نأ مسحل املنرون املقدسال ألن بهاا حلاو الارول القاد فيناا و اي أجساادنا م لماا
حل الرول القد على الت ميا اي العليال .وتالتاالي نصانر سياكال هلل بسايمم الارول القاد فيناا " .أماا ععلماون
أنيم سيكل لم ورول ل سين فاييم " 1كورن او  " - 16 :3ألن كليام الا ين أعتمادتم للمسايح أاد لوساتم
املسيح" غ طيل  27 :3وتالتالي ل ينظر لنا ألبناء له ي صورة السيد املسيح.

 يقاو القااد و يوحنااا الحبياا"" :أنظااروا أياال محبال أع انااا اا حتاام نااد ى أو د ل" 1يوحنااا  1 :3ااي مااي د
املس اايح "أباان ل" و "أب اان األنسااان" أع اان لن ااا اا س ا ا البنااوة ااي املساايح .فكاال أنس ااان يص ا ب بص ااب ل
ً
املساايح يصاابح ااي نظاار ل سااو أباان حقيقااي بااالتبمي "وأمااا كاال الا ين أبلااوام فااأع هم ساال انا أن يصاانروا
أو د ل أي املؤمنون باسمه" يو12 :1
 وتولو الرسو نفسه يقاو  " :إذ لام تأ ا وا رول العبوديال أيضاا ل ،او م بال أ ا تم رول التبماي الا ي باه
نص اارا :ي ااا أب ااا اا " رومي اال  15 :8ف اااهلل ااي محبت ااه للوأ ااريل أع اان األنس ااان رول التبم ااي ال ا ي س ااو ال اارول
القد ال ي نناله ي املعموديل على أسم املسيح.
 والساايد املساايح ذاتااه ااي العظاال علااى الجباال أااا للأااع" " :فصاالوا أنااتم سي ا ا :أبانااا ال ا ي ااي السااماواتم
ليتقد اسمك  ".....متم 9 :6
 3الفداء والخالص من الخطية األصلية.


ا ا العااالم ماان ال ايااا يحتاااة إلااى كفااارة غناار محاادودة لفدا ااه .ولاايو غناار محاادود إ ل وحاادا .وأااام

السيد املسيح ل الكلمل املتجسد به ا الفداء وأفتدي جميع النا من كل إثم.
ً
 ي أو عبارة أيلت عن املسيح أا املا اي الوأاارة "فساتلد أبناا وتادعو أسامه ساوع ألناه يخلاب عاعبه
من

اياسم .متم 21 :1والسيد املسيح أا عن ذاته " .....لم آت ألدين العالمم بل أل لب العاالم" يوحناا

47 :12
 وأا السيد املسيح عن ذاته " ألن أبن األنسان أد جاء لكي ي ل" ويخلب ما أد سلك" لوأا 10 :19
 وكماا أااا باولو الرسااو "إن املساايح ساوع جاااء إلاى العااالم لاايخلب ال ااة الا ين أولهام أنااا" 1عاان15 :1
ً
ً
وأ ا ااا أيض ا ااا "ب ا ا نفس ا ااه ألجلن ا ااا يف ا اادينا م ا اان ك ا اال إث ا اام" ع ا اان 14 :2وأ ا ااا أيض ا ااا "املس ا اايح أفت ا اادانا م ا اان
لعنل النامو " غ طيل 13 :2
 و أحد يقدر أن ُيخلب من ال يل غنرا  :فقا القد و ب ر " ليس بأحد غيره الخالص" أع12 :4
 الف ااداء ال ا ي أدم ااه املس اايح ج اااء ع اان محب اال ل للوأ ااريل كله ااا "هك ذذحا هللاح ذذل هللا الع ذذالن ح ذ ب ذذح ابنذ ذ
ً
الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن ب " يو 16 :3وأوله أيضا " ...ليو ألحد ح" أعظم مان سا ا أن يضاع
أحد نفسه ألجل أحبا ه" يو13 :15

 4الحياة األبدية مع هللا ذات في هللاورشلين السمائية.
 ...." وأنا يوحنا رأيت املدينل املقدسل أورعليم الجديدة نازلل من السماء من عند ل مهيأة كعرو مزينل
ً
ً
ً
لرجلهااا .وساامعت صااوتا عظيمااا ماان السااماء أااا  :سااوذا مسااين ل مااع النااا م وسااو سيسااين معهاامم وساام
ً
ً
يكونااون لااه عااعبام ول نفسااه يكااون معهاام إلهااا لهاام .وسيمساهللا ل كاال دمعاال ماان عيااو هم ...........مان لاا"
يرث كل ش يء م وهللاكون ل إلها وهو يكون لي هللابنا ".سفر الرؤيا 7 -1 :21
ً
 ل أس ا ُاتعلن للوأ ااريل أو بالتجس ااد "عظ ذذين ه ذذو س ذذرالتق ذذو" هللا ه ذذرف ذذي ال س ذذد" 1ت ذ  )16 :3الحي اااة
األبدي اال الت ااي كان اات عن ااد اا محجوت اال عن ااا بس ااو" حال اال ال ي اال الت اام نول ااد فيه ااا .الحي اااة األبدي اال وسب اات
ً
ً
لإلنسان بموت املسايح علاى الصالي"م عنادما ماات عان الوأاريل وأاام ناأضاا أوجااع املاوت وأااسرا سال انه
ً
وكاساارا عااوكته " .ولياان اان أااد أااام املساايح ماان األمااوات وصذذاربذذاكورة الرا ذذدين" 1كااو 20 :15أمااا عاان
املوت "  ...أ ُبتلع املوت إلى غلبل .هللاين شوكتك يا موت؟ هللاين غلبتك يا هاوية؟" 1كو55 -54 :15

