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  إفراميات
  لإلله املتجسد

  ربنا يسوع املسيح
  

  قطع مستوحاة من مار إفرام السرياني
  
  
  
  
  

٢٠١٠  
 



 ٢

-١-  
  ،الذي ال يعرف املوت
  ؛ذاق املوت باجلسد

  .فيه جسداً وروحاً معاً لكي نذوق حنن احلياةَ

-٢-  
  ،اخلالُق

  ،أن يقترب منه الذي ال ميكن لألمل
  ؛تأمل

  .لكي حيررنا من األمل

-٣-  
  ،امللكالسيد و

  ،الذي ال ميكن أن ُيستعبد
  ؛صار يف صورة العبد

  .فحرر العبيد ونقل الكل إىل احلرية

-٤-  
  املالئ الكل واحلاضر يف كل مكان

  ،سكن يف جسدنا
  ؛بيننا وحلَّ

  ،لنحل حنن يف الثالوث
  .ولكي ميأل الكل من غىن الثالوث



 ٣

  
-٥-  

  ،اإلله الذي ليس يف طبعه شيء خملوق
  ،قة القابلة للموتأخذ الطبيعة املخلو

  .فخلدها فيه ونقلها إىل خلود طبعه باالحتاد هبا

-٦-  
  ،صار يف اجلسد
  ،وتأمل يف اجلسد
  ،وفيه ذاق املوت

  ،فأبطل األمل واملوت
  .وأنار احلياة األبدية

-٧-  
  ،القدوس

  ؛دهو وحده جتسَّ
  ؛اخلطاة إىل القداسة لكي يرد

  .لشركةفالقدوس وحده هو الذي حيمل اخلطية بعيداً عن ا

-٨-  
  ،الربيء

  .جاء بكل الدنسني إىل ينبوع الطهارة

  



 ٤

  
-٩-  

  ،العادل
  ،بعدله أصلح طريق املعوجني

  ،م سبيل الضالنيوقوَّ
  .ورد املائتني إىل احلياة

  
-١٠ -  

  ،الصاحل
  ،الذين ال يعرفون العطاء َعَمَج

  ،وأعطاهم هبة احلياة
  .فصاروا صاحلني وتعلموا منه العطاء

  
-١١ -  

  ،اداجلوَّ
  ؛ه يف جتسدهوَدعلن ُجأ

  ،هجبوِد لكي جيمع اخلليقة
  وينتشلها من وهدة املوت،

  .همن جديد حتت سلطان جوِد دهاويوحِّ



 ٥

-١٢ -  
  ،املالئ الكل

  ؛ملا رأى فقر بشريتنا
  ؛لينا وجتسدإتنازل 

  .لكي ميألنا من غىن حياته

-١٣ -  
  ،املتحنن

  ،الذي هو ينبوع احلنان
  ،رأفةحياتنا وانعدمت منها ال تملا جفَّ

  ،وقساوة قلوبنا شق ظلمة
  ،وفاض حنانه
  ،إىل جمد بنوته فرفع الترابيني

  .فتعلم الترابيون الرأفة واحلنان

-١٤ -  
  ،الواحد والوحيد
  ،االبن اهللا الكلمة

  ،)٣٠: ١٠يوحنا (واحد مع اآلب  الذي هو
  ،به وفيه ،دنا معاًوحَّ

  ؛وأشركنا حنن العبيد يف بنوته
  الوحيدهو لكي يظل 

  .)١٨: ١يوحنا (تح حضن اآلب الذي ف



 ٦

-١٥ -  
  ،غري املرئي

  ؛صار مرئياً يف اجلسد
  لكي ندرك حنن اجلسدانيني

  من شعاع جمدهإلوهيته عظمة جمد 
  إلوهيته،مبجد  الذي أنار عقولنا

  .الالهوت يف اجلسد أعمالملا رأينا 

-١٦ -  
  ،الواحد يف الثالوث
  ،املساواة وال يفترق الَّالذي ال يعرف إ

  ،لينانزل إ
  ،لكي يعطي لنا ذات حمبة اآلب

  ،يف مملكة جمده ويوحد الفرقاء
  .واحدة للكل معطياً جمداً مساوياً للكل ونعمةً

-١٧ -  
  ؛د وظل إهلاًجتسَّ

  ،ألن حمبته تنازلت دون ان تفقد جوهرها
  ؛إخالء ذاتهلكي ب) ٦ :٢فيليب (ه خيلي ذاته وتواضعه جعل

  ؛فينا كما سكن يف بشريته يسكن
  .يسكن يف كل اخلطاة أن لَبِء ذاته قَإخالألنه ب



 ٧

  
-١٨ -  

  ،دجتسَّ
  ،فحوَّل اجلسد إىل جمد األلوهة

  ؛اجلسد جسداً وظلَّ
  بدد،جدد وال ُيالعطية ُي ألن غىن

  دمر،ُيغين وال ُي
  ،إىل األبد عطية احملبة يهب وجيدد وحيفظ

  .)٢١: ٨رو (وجمد حرية أوالد اهللا 

  
-١٩ -  

  ؛دجتسَّ
  ؛لكي يهبنا جسده ودمه

  ،نحيا به بعد أن ذبح املوت يف جسدهف
  ،وأبطل الدينونة بسفك دمه

  ؛س املائدة السماويةفأسَّ
  ،لكي ُيطعم الترابيني من فيض حياته

  .ويطعم املائتني خبز اخللود

  
  



 ٨

-٢٠ -  
  الروح القدس

  ،الذي كوَّن جسده يف أحشاء البتول
  ،خروجه من املاء ه بعدَحَسوَم

  ،"املسيح الرب"وأعلنه 
  ،على مثال كيان يسوع رب اجملداجلديد  يكوِّن كيانناهو ذاته 

  ،)١٠: ٥رؤ (وكهنة هللا أبيه  وميسحنا لكي نكون ملوكاً
  الثالوث، سنا لكي ندخل شركة حياةويقدِّ

  .شركة أبدية

-٢١ -  
  الكلي اجملد والقدرة،

  صار يف اجلسد الضعيف واحلقري
  لكي يضع اجملد والقدرة

  .أساساً لبنيان جديد
  ،ليت بدأها يف بيت حلماخلليقة ا

  نا هباَروبشَّ
  ،ودمٍ بشارة حلمٍ

  ،مل تكتب حبروٍف
  بل بروح احلياة

  الذي كوَّن اجلسد
  .إهلي حلبٍ شهادةً



 ٩

-٢٢ -  
  املولود الذي ال يعرف حدود الوالدة،

  .وضع ذاته يف اجلسد
  صار، خالق الزمان

  حتت حدود الزمان،
  وجلس على عرشٍ جديد

  من حلم ودم مرمي
  ن جيلسبعد أن كا

  .على عرش الشاروبيم
  وحده املساوي لآلب

  ،جاء باملساواة
  ،وثبتها بني البشر

  .وجعلهم مساوين لتجسده
  ،ا املساواة لآلبأمَّ

  ،حقه األزيل
  فقد صارت

  .ضمانة اخلالص
  

  ،ن جتسدت من والدة اإلله بالروح القدساجملد لك يا َم
  ).٣ - ٢: ١يوحنا ١(ديدة وشركتنا مع اآلب وأعلنت احلياة اجل

† † †  




