
 

w w w . c o p t o l o g y . o r g  

 
  

  
  
 
  
  
  
 
 
 
 

 بمناسبة عيد الظهور اإللهي
  )عيد الغطاس(

 
٢٠٠٧ 

  
  



 مبناسبة عيد الظهور اإلهلي
  )عيد الغطاس(

  
  :يقول القديس كريلس

  يضاً؟أولكن كيف اعتمد ونال الروح : لني يعارضون قائإم"  
 وبال  النقاوةذ هو كليإنه مل يكن حمتاجاً للمعمودية املقدسة إ :فنجيبهم

ملنبثق  ألن الروح ا؛نه مل يكن حمتاجاً للروح القدسأكما .  من قدوسٍ، وقدوسعيبٍ
  .من اآلب هو معه ومساو له يف اجلوهر

  : أي خطة اهللا،شرح التدبري إىل نستمع اآلن أنْولذلك جيب 
 باإلميان ألننا :نا بطريق للخالص واحلياةدزو - لإلنسانحمبته  - اهللا يف إنَّ

 نغسل فإننا أمام شهود كثريين، اإلقرار وباعترافنا ذا ،باآلب واالبن والروح القدس
 ونصري شركاء الطبيعة ، ونغتين باحلصول على الروح القدس، وسخ اخلطيةكل

  .، وننال نعمة التبيناإلهلية
 وتنازل ليتخذ شكلنا، كان اإلخالء إىلكلمة اآلب نفسه وعندما وضع 

ن كان األول يف كل فم.  يصري من أجلنا منوذجاً وطريقاً لكل عمل صاحلأنضرورياً 
نه يبدأ هذا العمل إف ،لذلك.  أيضاًه مثاالً يف هذا يضع نفسأنعليه  ينبغي شيء

النعمة نعرف أيضاً  و،لكي نعرف قوة املعمودية املقدسة نفسها ،بنفسه) املعمودية(
  .إليها باإلقبالالعظيمة اليت حنصل عليها 

  ...............  
    هذا هو ابـين    : " اهللا قائالً من حنو املسيح أثناء عماده املقدس        لقد جاء صوت

 ابـن اهللا    فـإنَّ .  اإلنسان األرضي  وبواسطتهوكأمنا بذلك كان يتبىن فيه      ،  "حلبيبا
الوحيد احلق حبسب الطبيعة، ملَّا صار مثلنا، اقتبل من جديد لقب ابن اهللا، ليس كأنـه                

بل لكي يوصـل     – إذ أنه يف ذاته كان ومل يزل كما قلت إهلاً حقاً             –يناله لنفسه هو    



ـ . فقد صار لنا باكورةً وبكراً وآدماً ثانياً   ولذاك  إلينا هذا اد،     فكـل شـيء   ذا ل
٢١: ٣لو  (. وحنن إذ قد خلعنا عتق آدم، اغتنينا بالتجديد الذي يف املسيح          .  فيه ديتجد - 

٢٣(.  
  : ويقول أيضاً  
لقد أُعطي الروح يف البدء آلدم، غري أنه مل يستقر يف طبيعة اإلنسان؛ ألن آدم                 

، وصار إنساناً   ولكن ملَّا افتقر االبن الوحيد وهو غين      . اخلطيةغاص يف الضالل وزلَّ يف      
 يأتيه من خارج، حينئذ استقر الروح عليه،        وكأنه) من أجلنا (معنا وقَبِلَ روحه اخلاص     

 حىت يسكن   )٣٣،  ٣٢: ١يو  ("  الروح استقر عليه   إنَّ":  يوحنا اإلجنيلي يقول هكذا    فإنْ
، أي املسيح الذي    ى الباكورة الثانية جلنسنا   فينا أيضاً الروح من حيث أنه استقر عل       

  ).PG 71 – ٢٧: ٢تفسري يوئيل . (دعي أيضاً هلذا السبب آدم الثاين
  : ويقول أيضاً

لقد سبق أن منح الـروح يف القـدمي         . ) س ١: ١١أش  (" ويرتاح عليه روح اهللا   "  
ـ                ه، لباكورة جنسنا آدم، ولكن هذا صار متهاوناً من جهة حفظ الوصـية املعطـاة ل

ألن . "واستهتر مبا أُمر به، فسقط يف اخلطية، وبالتايل مل جيد الروح راحةً بني النـاس              
  .)١٢: ٣رو (" يس وال واحدلاجلميع زاغوا وفسدوا معاً ليس من يعمل صالحاً، 

ل عن كونـه     يتحو مث أن الكلمة ابن اهللا الوحيد صار إنساناً، ولكن دون أنْ          
ارتـاح الـروح يف    قابل أن ينساق حنو اخلطايا، حينئذ        وهو غري    فلما صار مثلنا  . إهلاً

طبيعة اإلنسان، فيه هو أوالً بصفته الباكورة الثانية جلنسنا، حىت يرتاح فينـا حنـن               
 وهكذا يشهد يوحنـا اإلهلـي يف      . ، حمباً للسكىن فيها   ، ويثبت يف نفوس املؤمنني    أيضاً

فكما صرنا شركاء   . املسيح من السماء على     بألفةموضع آخر أنه قد رأى الروح نازالً        
يف الشرور اليت أصابته، هكذا سنصري شركاء أيضاً        ) آدم(يف املرياث مع أول جبلتنا      

 – ١: ١١أش  ( "يف اخلريات احلادثة تدبريياً للباكورة الثانية جلنسنا الذي هو املـسيح          

PG 70(.  



   يسوع؟اعتمدملاذا 
  

  :أثناسيوسشرح القديس : أوالً
 ليس  االبن ز كل هجومها على فكرة واحدة، وهي أنَّ       كانت األريوسية تركِّ    

وبـالطبع  . بالطبع من ذات جوهر اآلب، وأنه تبعاً لذلك، خملوق مثل كل املخلوقات           
 من النـصوص    )٥٢: ٢لوقا  (" امة والنعمة  والق كان ينمو يف احلكمة   "لنص املشهور   كان ا 

  .احملببة لدى األريوسيني
يف ينمو يف احلكمة؟ وإذا كان الروح القدس        فك.. املسيح هو حكمة اآلب       
 ب، وحيتاج إىل حلول الروح القـدس؟       مع اآل  اًهو واحد يكون   عليه، فكيف    قد حلَّ 

 علـى   نه حلَّ إ نقول   فكيف ميكننا أنْ  ..  يف اهللا     الروح القدس كائن   ومن املعروف أنَّ  
  . اليوم ال نزال نسمعهاعتراضاتا األريوسية، وهي اعتراضاتاهللا؟ كانت هذه 

 ففـي  . هي عدم التمييز بني نصوص الكتاب املقدس   كانت مشكلة األريوسية    
 الكلمة، ونصوص أُخرى تتحـدث      االبن توجد نصوص تتحدث عن      الكتاب املقدس 
  : يف عبارة مشهورةأثناسيوسلفت نظرنا إىل هذه احلقيقة القديس  وي.عنه عندما جتسد

حياة الرب، ويسجل يغطِّي الكتاب املقدس عدة جماالت عن "  
 ألنه الكلمة وشعاع .واالبن فهو دائماً اهللا ؛صاإلجنيل حقيقتني عن املخلِّ

 أنه أخذ - احتياجنا وهذا بسبب -وحكمة اآلب، ولكنه يوصف أيضاً 
ن العذراء مرمي والدة اإلله، وأنه تأنهذا الوصف الشامل هلاتني . سجسداً م
 ٢٩: ٣األريوسيني ضد " (حى ااحلقيقتني، يوجد فقط يف األسفار املو

  ).٣٨٥: ٢٦جمموعة اآلباء اليونانيني جملد 
ـ               تعترضنا، علينا أن ندرس النص لن دركوهكذا، لكي نتغلب على أية صعوبة 

ولعل القـارئ   . د، أم أثناء وجوده يف اجلسد      قبل التجس  االبن إذا كان يتحدث عن      ما
 نقبـل أو نـرفض أي       ة اليت مبوجبها  ن القاعدة األساسي  الحظ أن السطر األخري يتضم    



 إجنيل، وهو أن األسفار املوحى ا تتحـدث عـن           اسمكتاب حىت وإن كان حيمل      
  . وكل من ال يتحدث عنه ذه الصورة، فهو ضالٌ. اإلنسانوابن اهللا، ابناملسيح 

  :يف ضوء القاعدة السابقة) ٥٢: ٢لوقا  (أثناسيوسويفسر القديس   
قدم يف النمو، وال تنمو يف احلكمة، أي أا ال احلكمةُ نفسها ال تت"  

 ألننا ؛ولكن البشرية هي اليت تنمو يف احلكمة. تنمو متجهة حنو نفسها
لذلك مل يقل اإلجنيل إن الكلمة تقدم .. نرتفع قليالً قليالً حىت نتشبه باهللا 
 والطبيعة البشرية .د الرب عندما جتساسميف احلكمة، وإمنا يسوع، وهو 
:  املرجع السابق٥٣: ٣ ينيريوساألضد " (هي اليت تنمو كما قلنا سابقاً

٤٣٦.(  
ذلك .  هو جزٌء أساسي من اإلميان اُألرثوذكسي       بإنسانية املسيح  االعترافإن    

  . وكان جسده ينمو مثل كل األجساد. جاء وأخذ كل ما لنااالبنأن 

   املسيح؟اعتمدملاذا 
كرسيك يا اهللا إيل    ) "٨-٧: ٤٥(مزمور  يقول القديس أثناسيوس، وهو يفسر      

إن املزمور يتحدث عن    : "االبتهاجدهر الدهور من أجل ذلك مسحك اهللا إهلك بزيت          
  : يف اجلسد، وهذا يشرح لنا كيف يوصف القدوس بأنه تقدساالبن

.. والذي تقدس هو اجلسد .  ألنه صار إنساناً؛نه تقدسإلقد قيل "  
وعندما . ِسح بشرياً، فإننا حنن الذين مسحنا فيهنه مإوعندما يقال اآلن 

  املرجع٤٧: ١ األريوسينيضد " ( فيهاعتمدنا كنا حنن الذين اعتمد
  ).١٠٩: السابق

 ميكن أن يزول متاماً إذا تذكرنا قاعدةً أساسيةً         وكل غموض يحيط ذا النص      
البشري الذي أخذه   ذلك أن اجلسد    . يف التفسري، وهي أن املسيح ميثل اإلنسانية كلها       

 هلذا اجلسد إمنا حيـدث       ولذلك، فكل ما حيدث    .هو جسد بشري كاملٌ مثل أجسادنا     
.  ألن الطبيعة البشرية هي وحدها اليت تقبل التغيري، وهي وحدها اليت تأخذ            ؛لإلنسانية

 كانـت   اعتمـد وعندما  . ختبار خاص بناسوته  ا الرب، فإن املعمودية هي      اعتمدفإذا  
  . شيئاً جديداً، هو هبة وعطية الروح القدس- يسوع -خذ فيه اإلنسانية تأ



 االبـن  حىت يأخذ هذا اجلسد من        جسداً االبنإن لُب التجسد، هو أن يأخذ         
ولقد كانت البـشرية    . ومن اآلب ومن الروح القدس كل ما هو الزم خلالص البشر          
يقـول  .. نحنـا إيـاه     حمتاجةً إىل الروح القدس، ولذلك قَبِلَه املسيح كانسان لكي مي         

  :أثناسيوس
 .إذا كان ألجلنا قدس ذاته، فإنه فعل هذا فقط عندما صار إنساناً"  

ومن الواضح أن الروح القدس نزل عليه يف األردن، وكان هذا نزوالً علينا 
 ومل حيل الروح لكي يرفع من مكانة الكلمة، وإمنا . ألنه أخذ جسداً؛حنن
الروح عليه من أجل تقديسنا لكي ما نشترك يف  حل : أقول– مرةً ثانيةً -

أنتم هياكل اهللا، وروح اهللا ."..مسحته، ولكي ما يتحقق ما قيل عنا 
  ).١٦: ٣ كورنثوس ١" (ساكن فيكم

 فيه اغتسلنا الرب يف األردن، كنا حنن الذين اغتسللذلك عندما   
 وهلذا السبب قيلَ .وعندما قَبِلَ الروح، كنا حنن فيه الذين قَبِلَنا الروح. وبه

 ،أنه مسح مبسحة أفضل من رفقائه، أي ليس مثل هارون أو داود والباقني
، وقد فسر الرب نفسه هذا "االبتهاجبزيت "فهو مل ميسح بزيت، بل مسح 

روح الرب علي ألنه  ": وقال القول النبوي.على أنه الروح القدس
" سحه اهللا بالروح القدسم ": والرسول يقول.)١: ٦١ أشعياء" (مسحين

، فكيف مت ما كُتب عنه إالَّ عندما جاء باجلسد لكي )٣٨: ١٠أعمال (
إن الروح  ":يعتمد يف األردن وحل عليه الروح؟ وحقاً يقول الرب نفسه

 أقبلوا ": ويقول لتالميذه،"وأنا سأرسله إليكم ":، وأيضاً"يأخذ مما يل
 فهو الكلمة وشعاع .)٢٢: ٢٠ و ١٤ - ٧: ١٧يوحنا " (الروح القدس

نه إ ورغم ذلك قيل عنه اآلن .اآلب الذي يعطي الروح القدس لآلخرين
ومنه هو بدأنا حنن نأخذ املسحة . تقدس، واجلسد الذي تقدس هو جسده

 .)٢٠: ٢يوحنا  ١" (ولكم مسحةٌ من القدوس ": ويوحنا يقول.واخلتم
ضد ) .. (١٣: ١أفسس " (ختمتم بروح املوعد ":والرسول يقول

 يف الد ٣٣٤ - ٣٣٣ راجع الترمجة االجنليزية ص - ٤٧: ١ ينيريوسألا



  ).الرابع من جمموعة آباء نيقية
كنا حنن فيـه الـذين      "عبارة  ، أو   "ألجلنا"هكذا ميكننا أن نفهم معىن كلمة         
وكـل مـا    . ، ذلك أن املشترك بيننا وبني يسوع املسيح هو الناسوت وحده          "اعتمدنا

 ولذلك عندما مسح الرب كان هذا       .لناسوت كان حيدث للطبيعة البشرية    احدث هلذا   
  .بداية مسح البشرية بالروح القدس

وسوف يشرح هذا، القديس كريلس بنفس الروح وبـنفس النـصوص، وال            
  . ألن اإلميان واحد؛االتفاقعجب يف هذا 

  :شرح القديس كريلس عمود الدين: ثانياً
ـ   زمن القديس كريل   مل تكن األريوسية قد ماتت يف        سكندري، ولـذلك   س ال
 كتبها قبل ظهور البدعـة      اليت القديس كريلس بالرد على آرائها يف كُتب التفسري          اهتم

وعلى الرغم من أن النسطورية خمتلفة      .  بالنسطورية متاماً  انشغلالنسطورية، وبعد ذلك    
 أنكـرت   لكنها و ،االبن، فهي مل تنكر صراحةً وال ضمناً الهوت         األريوسيةمتاماً عن   

  .اإلحتاد، وأثارت هي أيضاً موضوع معمودية املسيح
 بالقاعدة األساسية لتفسري النـصوص اخلاصـة        التزامهيؤكد القديس كريلس      
  :، ويقولأثناسيوس واليت وضعها سلفه القديس باملسيح

  "د كان يف صورة ومساواة اآلبقبل التجس .د ولكن يف التجس
د ال ميكن قبل التجس.. سماء، وقُدس مثل الباقني أخذ الروح القدس من ال

ولكن . اخل..  مثل األمل واجلوع لالبنأن ينسب أحد ما أية خربات إنسانية 
نه أخذ الروح القدس مثل كل البشرإد ميكن أن نقول عنه يف التجس "

: ١ جملد Puseyتفسري إجنيل يوحنا النص اليوناين الطبعة احملققة للدكتور (
  ).٣٢-٢٠ فقرة ١٧٩

   وهو يف اجلسد بالروح القدس؟االبنلكن ما هي عالقة   
  :كريلس بقولهعليه يسأل األريوسيون هذا السؤال، وجييب 



، )١(، ليس من قبيل املشاركة من اخلارجاالبنالروح القدس هو يف "  
  ).٢-١ فقرة ١٧٤: ١املرجع السابق " (بل هو فيه باجلوهر

 حىت  - االبن املتجسد طاملا أن     االبنلروح القدس على     ا لكن ملاذا وكيف حلَّ     
   واحد مع الروح القدس واآلب؟- وهو يف اجلسد

 االبـن  إلوهيـة  وسنرى أنه يؤكد     .جييب القديس كريلس على هذا بوضوح     
  . على املسيحومساواته باآلب، ولكنه يؤكد أيضاً أن الروح القدس حلَّ

  :يقول كريلس
 ابتسامةل سوف يقفز من مكانه، وعلى وجهه إن اهلرطوقي املغرم باجلد"

ماذا أمسع يا سادة؟ وماذا ستقولون عن هذا؟ هل لكم  ":كبرية ويقول لنا
، بل لقد مسحه االبنن الروح القدس نزل على إبرهان؟ إن اإلجنيل يقول 

وهذا يعين أنه أخذ ما ليس لديه، بل إن املزمور يشهد لنا قائالً . اهللا اآلب
" ذلك مسحك اهللا إهلك بزيت االبتهاج أفضل من رفقائكل ":عن املسيح

 من ذات جوهر اآلب الكامل، وهو قد االبن اعتبار فهل ميكن ،)٧: ٤٥(
 وهذا دليلٌ على عدم . إىل املسحة، مسحاحتاج ألنه عندما ؟مسح
  ".الكمال

  : األريوسي، ولذلك يسألاالعتراضبالطبع ال يسكت كريلس على هذا   
هؤالء الذي يقلبون تعاليم الكنيسة املقدسة، ويفسدون نقول إىل "  

 .)٥: ١يوئيل " (أفيقوا أيها السكارى من مخركم"احلق الذي يف األسفار 
 هو اهللا، فكيف تنسب إليه عدم الكمال؟ أال يعين االبنإذا كنت تؤمن بأن 

 وهذا يف حد ذاته هو عدم تقوى، ألن ؟هذا نسبة عدم الكمال لآلب أيضاً
 غري كاملٍ، االبنوإذا كان . نسب لآلب الذي يلده يلالبنسب ما ين

  .فاآلب كذلك غري كاملٍ

                                                           
هناك .  أي عالقة خارجية مثل عالقة اخلالق باملخلوقΚατα Μετοχην Επακτονاملشاركة من اخلارج ) ١(

 كما توجد مشاركة خارجية مثل حلول .وهي مشاركة طبيعية بني اآلب واالبن والروح ،مشاركة يف اجلوهر
  .الروح القدس علينا



رأيت الروح  ":ولكن اهلرطوقي حيتج لدينا بقول يوحنا املعمدان  
 عندما مسح، )١(نه بذلك تقدس من اخلارجإ، واالبنعلى " نازالً من السماء

عتراف صريح بأن او إن مثل هذا االعتراض، ه. وإنه أخذ ما ليس لديه
 ولكنه تقدس مثل  ...بن خملوق، وإنه كُرم مبجد زائد أكثر من غريهاال

وهذا يتعارض، بل . الباقني، وحصل على الصالح من آخرٍ، وليس من ذاته
من ملئه حنن مجيعاً  ": بالكذب، وبالذات ما قالهلالاميعرض اإلجنيلي 

 مملوءاً وهو يقبل أن يأخذ من آخرٍ؟ لكن  وكيف يكون بطبيعته."أخذنا
 الوحيد خملوقاً، وليس ابنهكيف ميكن أن نعتقد أن اهللا هو اآلب إذا كان 

 أصبح اآلب نفسه يدعى زوراً االبن صح كالم اهلراطقة عن ن؟ وإ"االبن"
، وتصبح كل ألقابه فارغة وجمرد "احلق" ال جيب أن يسمى واالبن .باآلب

 الذي منه، مساوٍ ابنه إذا كان اآلب هو اآلب حقاً، فإن لكن.. كلمات 
  .له

  كيف تلد الطبيعة اإلهلية الكاملة القداسة ذلك :وإذا سأل أحد 
 وهو خالٍ من الصفات االبنالذي خيلو من القداسة، أو أن يولد منها 

، ليمنحه القداسة كما )الروح القدس( إىل آخرٍ احتاجاإلهلية؟ ألنه إذا 
 فعليهم أن يعترفوا علناً أنه مل يكن دائماً القدوس، وأنه صار يقولون،

د كيف هذا؟، وهو قَبل التجس..  عليه الروح القدس كذلك عندما حلَّ
 قدوس ثالثُ :حون الثالوث قائلني ألن السارافيم يسب؛كان دائماً القدوس

ائماً فإذا كان هو د). ٣: ٦ أشعياء( والروح القدس واالبنمرات لآلب 
القدوس، فكيف وس قبل التجسإىل احتاجد، بل منذ األزل مع اآلب القد 

  .من يقدسه؟ لقد حدث هذا يف آخر الزمان عندما صار إنساناً
وأنا أتعجب، كيف فشلوا يف إدراك هذا وهم كما يدعون،   

 :إن الرسول يقول عنه يف موضعٍ معروف .. ؟محبون للبحث عن احلقيقة

                                                           
  .راجع نفس احلاشية السابقة) ١(



الذي إذ كان يف ..  فيكم الفكر الذي كان يف يسوع املسيح أيضاً فليكن"
 بل أخلى ذاته، وأخذ صورة ،صورة اهللا مل حيسب أن مساواته هللا سرقةً

ذاً قبل إهو ). ٨-٥: ٢فيليب (اخل " .. العبد ووجِد يف اهليئة كإنسان
التجسن اد يف صورة ومساواة اآلب، لكن يف التجسل الروح ملسماء د تقب
هو قبل كل الدهور القدوس واملساوي لآلب القدوس، ولكنه يف . وتقدس

 ٢" ( ألجلنا لكي بفقره نصبح أغنياءافتقروهو الغين .. الزمان أخلى ذاته 
  ).٩: ٨كور 

 آذانكم لتسمعوا برهاننا على صحة ما نقول، ولتدركوا أفتحوا  
ن اإلنسان خلق على إن األسفار املقدسة تشهد أ. معىن كلمات التعليم

" وخلق اهللا اإلنسان على صورته"ألن موسى يقول .. صورة اهللا ومثاله 
وختم اإلنسان بالروح القدس بعدما خلق ليكون ذا ). ٢٧ :١تكوين (

ونفخ يف أنفه  ":اخلتم على صورة اهللا، وهذا ما يشهد عنه موسى قائالً
  ).٧ :٢تكوين " (نسمة احلياة

الروح للخليقة األوىل، ومنحت احلياة من اهللا الذي وهكذا أُعطي   
وعندما كون الصانع العظيم، اهللا، اإلنسان . صورته يف اإلنسان" ختم"طبع 

كمخلوقٍ عاقلٍ على األرض، أعطاه الوصية احمليية، وظل اإلنسان يف 
الفردوس، كما هو مكتوب حمتفظاً بالعطية العظمى وهي الصورة اإلهلية يف 

لكن عندما سقط حبيلة الشيطان، .  فيهن بالروح القدس الذي حلَّاإلنسا
وبدأ حيتقر اخلالق، مث رفض الناموس الذي وضع له، بكل حزن سحب اهللا 

تراب أنت واىل  ":العطية اليت أعطاها له، والذي خلق للحياة مسع الكلمات
  ).١٩: ٢تكوين " (تراب األرض ستعود

 بسبب اخلطية اليت دخلت إىل اإلنسان، بدأت الصورة ،وهكذا  
اإلهلية يف اإلنسان تبهت، ومل تعد بعد صورة البهاء، بل أخذت تضعف 



 أعظم، احندارٍوعندما وصل اجلنس البشري إىل .  بسبب املعصية)١(ملَّوتظْ
وسادت اخلطية على الكل، فسدت نفوس البشر، وتعرت الطبيعة اإلنسانية 

 البشرية واحندرت البشرية،  كليةً الطبيعةَة القدمية، وفارق الروحمن النعم
  .)٢(العاقلة إىل محاقات ال حد هلا، حىت صاروا جيهلون خالقهم

  رتلكن اهللا كان يل الطبيعة ب خالص اإلنسان، ورتب اهللا أن حيو
ناك  ألنه مل تكن ه؛البشرية من جديد إىل جمد صورته اإلهلية بالروح القدس

. ..وسيلةٌ أُخرى إلعادة ختم صورة اهللا يف اإلنسان وإشراقها بالبهاء القدمي 
فكيف يغرس فينا من جديد، النعمة اليت ال تمحى، أي غرس الروح القدس 

 كيف وبأية وسيلة ميكن إعادة خلق اإلنسان إىل ...من جديد يف اإلنسان 
  حالته األوىل؟

دما خلق كانت له القدرة على اإلنسان األول من األرض، وعن  
. كان سيداً على دوافعه إىل اخلري أو إىل الشر. االختيار بني اخلري والشر

لكنه خبدعة دنيئة، مال إىل العصيان، فسقط وعاد إىل األرض أمه اليت أُخذ 
 وهكذا منا )٣(منها، وساد عليه املوت والفساد ونقل العقوبة إىل كل جنسه

ت ملكت اخلطية، وتعر.  فهمنا إىل ما هو أسوأاحنطوالشر وتكاثر فينا 
الطبيعة اإلنسانية من الروح القدس الذي سكن يف اإلنسان األول، وسفر 

الروح القدس روح احلكمة يهرب من اخلداع، وال حيل يف  ":احلكمة يقول
٥-٤: ١" ( متلك عليه اخلطيةجسد.(  

أُعطيت له من اهللا، وعندما مل حيتفظ اإلنسان األول بالنعمة اليت   

                                                           
والنور دائماً هو إشعاع اهللا يف الكلمة أو يف الروح .  عن اهللاالبتعادالظالم دائماً، نقيض للنور، وهو حالة ) ١(

  .القدس
 يتحدث عن سقوط البشرية على مراحل ،جتسد الكلمةكتاب  يف أثناسيوس أن كريلس مثل يالحظ القارئ) ٢(

بدأت بآدم ووصلت إىل حالة أبشع عند بناء برج بابل، وبالطبع يعترب جهل اإلنسان خمالفة من أسوأ نتائج السقوط 
  .ودليالً على االنفصال الذي حدث بني اإلنسان واهللا

 .تمسك بالفهم الشرقي للسقوط، وهو أننا أخذنا عن آدم املوت، وليس الذنبيالحظ القارئ أن كريلس ي) ٣(
هذا التعليم خمتلف متاماً عن .. وعندما جييء اإلنسان إىل العامل وهو ميت، فإن كل دوافعه وميوله تتجه إىل الشر 

  . الذي مل تدخل كتاباته إىل الشرق إالَّ يف بداية القرن التاسع عشرأوغسطينوستعليم 



 الوحيد الذي االبنكان اهللا اآلب يدبر إرسال آدم الثاين من السماء، أي 
ل فيه وال تغيري، فجاء إىل عاملنا، ذاك الذي ال يعرف هو بطبيعته ال حتو

صرنا حتت الغضب اإلهلي، ) ١٩: ٥رومية ( وكما مبعصية األول .خطية
ولذلك عندما . نة، وتنتهي كل شرورهاهكذا بطاعة الثاين نتحرر من اللع

 ولكن ذلك الذي )١( تقبل الروح القدس من اآلب،صار اهللا الكلمة إنساناً
حيفظ تلك العطية يف  -كإنسان  - قَبِلَ الروح القدس إذامل يعرف خطية 

 وهلذا .ويغرسها من جديد فينا، أي النعمة اليت فارقتنا) البشرية(طبيعتنا 
لقد . رأيت الروح نازالً من السماء واستقر عليه: دانالسبب قال املعم

فارقتنا النعمة بسبب اخلطية، ولكن الذي مل يعرف خطية، صار مثلنا لكي 
ما يتعود الروح أن حيل فينا دون أن يفارقنا، لذلك هو نفسه، قَبِلَ الروح 

٢( ألجلنا افتقرنه إد طبيعتنا إىل صالحها القدمي، وهكذا قيل لنا، وجد 
  ).١٨٥-١٨٣: ١املرجع السابق  (")٩: ٨كورنثوس 

سيح يف اخلالص، وهو     فهو يؤكد دور معمودية امل     .والنص ال حيتاج إىل تعليقٍ      
 أساسي دور.     د كريلس ملعمودية الرب بـشرح اخللـق         وميكننا أن نالحظ كيف ميه

 لإلنـسان   وسقوط اإلنسانية، مث العالقة بني اخللق واخلالص، وإعادة الصورة اإلهليـة          
دم الثاين أن يمسح بـالروح      ل آ بِولقد صار هذا ممكناً فقط، عندما قَ      . بالروح القدس 

 ويؤكد كريلس هذا يف     . وهو القدوس البار الذي مل يفارقه الروح القدس باملرة         القدس
  :نصٍ آخرٍ

 ألنه مل يكن قادراً على أن حيل ؛لقد فارق الروح القدس اإلنسانيةَ"  
 اآلن ظهر إنسانٌ جديد بني البشر، وهو وحده الذي يف الفساد، ولكن

املرجع السابق " ( ألن هذا اإلنسان بدون خطية؛جيعل عودة الروح ممكنةً
١٨٤: ١.(  

 القديس كريلس كلمةً شائعةً يف كتابات اآلباء منـذ القـديس            استخدموقد    

                                                           
 أن املسيح أخذ الروح يف :متسك اآلباء ذه النقطة اهلامة يف كل كتابام عن العالقة بني املسيح والروح القدس) ١(

  .املعمودية، ولكنه وهب الروح للذين يؤمنون به



منذ معموديـة    اإلنسانية يف    حيلَّ  الروح القدس أنْ   دتعولقد  " وهي كلمة    ايريناوس،
 أي تعود   accustomed إىل   Ποσεθισθη وقد ترمجت القواميس الكلمة اليونانية       ."املسيح

ي مـن   ففي يسوع وحده بدأ اهللا يعط     "ر  ولكن الكلمة اليونانية تفيد البقاء واالستمرا     
 ٣٩: ٧تفـسري يوحنـا     (" نسانية اجلديدة جديد، الروح القدس ألنه باكورة مثار الطبيعة اإل       

  .)٦٩١ :١ رجع السابقامل
 ألنه البكر وبدايـة     ؛ىل اإلنسانية، بدأت بيسوع املسيح    وعودة الروح القدس إ     

سانية يف  وكريلس يؤكد شيئاً هاماً، وهو أن عودة الروح القدس إىل اإلن          . األشياءكل  
، ذلك أن الرب والقداسة      مؤقتةً ليست عودةً  هي عودةٌ أبديةٌ، و    آدم الثاين يسوع املسيح   

حتـاد الالهـوت    اوهكذا صـار    . ل فيها سيح هي صفة ذاتية ثابتة ال حتو      وع امل يف يس 
 تغـيري   اسـتحالة  ألن   ؛الذي نالته اإلنسانية  " الثبات"و  بالناسوت يف يسوع املسيح ه    

 قداسةً دائمةً، وهذا وحده هو       جعلت قداسته وهو يف اجلسد     االبنالصفات اإلهلية يف    
  :لسيقول كري. طايا احلياة اجلديدةضمان ع

 الروح مرةً ثانيةً، ومل تكن هناك لقد وعد اهللا أن يعطي اإلنسانيةَ"  
طريقةٌ ميكن ا إعادة هذه النعمة إىل اإلنسانية بدون مفارقة، سوى يف 

"  والثباتاالستقرارإا عودةٌ سببها حالة . يسوع املسيح
στασιν ακλονητον أي unshaken state   

 ويف نصٍ رائـع     .إهلي من أجل خالص اإلنسان    جاء املسيح بكل ما هو       لقد  
، وهـو أن اإلنـسانية كلـها        أثناسيوسفريد يؤكد كريلس من جديد تعليم القديس        
  :يقول كريلس. موجودةٌ يف يسوع بسبب اجلسد الذي أخذه

، ومل يأت إليه من اخلارج مثل األشياء اليت االبنالروح هو روح "  
 كما هو يف اآلب حسب االبن يف الروح. تأيت من اهللا لنا حنن املخلوقات

نه أخذ الروح عندما صار إلكن قيل . ..صفات اجلوهر الواحد الذي هلما 
 اهللا اآلب املولود من ذات جوهر ابن وهو ،إنساناً وقَبِلَه كما يقبله اإلنسان

وال خجل باملرة إذا قال له اهللا . د، أي قبل كل الدهوراآلب قبل التجس
 ألنه وإن ؛)٧: ٢مزمور " ( أنا اليوم ولدتكابينأنت  ":دساآلب عندما جت



" اليوم ولدتك ":كان مولوداً من اهللا قبل كل الدهور، إالَّ أن اآلب يقول له
 ؛ ألن كل الطبيعة البشرية كانت يف املسيح.حىت ما نأخذ حنن فيه البنوة

حنن هنه سيأخذ روحه، لكي ما نأخذإ االبنولذلك قيل عن . سألنه تأن 
  .فيه

نه أمسك بنسل إبراهيم، وشابه إخوته يف إوهلذا السبب عينه قيل   
 الوحيد الروح االبنلذلك أخذ ). ١٧-١٦: ٢عربانيني (كل شيء 

 ولذلك .القدس، ال ألنه حيتاجه، بل ألن الطبيعة اإلنسانية كلها كانت فيه
ا إىل حالتها أخذ الروح حىت ما يرفع الطبيعة البشرية معيداً خلقَها وتكوينه

 وكيف أن ،وسوف نرى من األسفار املقدسة كيف حدث هذا. ..األوىل 
 ألن كل ؛ وإمنا قبله ألجلناإليه، مل يتقبل الروح ألنه كان حمتاجاً االبن

  .األشياء الصاحلة تصل إلينا منه وحده
عندما خدع أبونا األول آدم وسقط وعصى، مل حيفظ نعمة الروح   
ومل . )١(دت فيه الطبيعة البشرية كلها نعمة اهللا الصاحلة فق، وهكذا.القدس

ل فيه حمتاجاً إىل أن يتجسيكن اهللا الكلمة الذي ال حتوده د إالَّ ألن جتس
  .دائماً لطبيعتنا) نعمة الروح القدس(وحده ميكن أن حيفظ الصالح 

ر أحببت الب ":االبنويشرح املزمور هذه األسرار عندما يقول عن   
"  أكثر من رفقائكاالبتهاج لذلك مسحك اهللا إهلك بزيت اإلمثغضت وأب
)٧ :٤٥ .(وال االبن ألنك أنت يا اهللا -ر على الدوام وهو حيب الب ،بار 

كما أنك تبغض اإلمث دائماً.رميكن أن حتيد عن الب ،غضة اإلمث هي فيك  وب
فيك  نعم مسحك.ر، لذلك مسحك اهللا إهلكمتاماً مثل حمبتك للب نيا م 

البراء طبيعتك اليت ال ميكن أن متيل إىل اخلطية ؛ر الغري املتغي ألنه فيك مثل 
دت، حفَظَت يف نفسك للطبيعة اإلنسانية  ولذلك عندما جتس.ألنك تعرفها

  .املسحة املقدسة من اهللا اآلب، أي الروح

                                                           
تظهر معامل املفهوم الشرقي األرثوذكسي للسقوط يف هذا النص مع النصوص األخرى اليت أشرنا إليها يف ) ١(

  .السابقة وهو أن السقوط كان فقدان نعمة اهللاحلواشي 



 الصالح  الوحيد وصار مثلنا حىت يصبح فيه بدايةاالبنلقد تأنس   
 هذه املرة بضمان ن جديدغرس مكله، وتعود نعمة الروح القدس وت

)αραροτως أي securely (االبن وهكذا منحنا .للطبيعة اإلنسانية كلها 
 أي αµεταπτωτον( والكلمة الذي من اهللا اآلب من ثبات ،الوحيد

stability ( ،عليها يف آدم مكوفقدت قوة طبيعته؛ ألن طبيعة اإلنسان قد ح
ولكن الصالح األول الذي فُقد، يعود . الثبات وسقطت بسهولة يف الفساد

 أي يسوع املسيح الذي ال .كله من جديد إىل كل البشرية ولكن فيه
يعرف التغير، سوف نمنح فيضاً من النعم اإلهلية ستحفَظ بثبات جلنسنا 

يم، فليتقدم إلينا وخيربنا  وإذا كان هناك من يفكر يف عكس هذا التعل.كله
 أليس ألن اجلنس البشري خرج إىل الوجود ؟ملاذا دعي املُخلص آدم الثاين

لكن يف . اإلهليمن العدم يف آدم األول، ولكنه سقط عندما داس الناموس 
آدم الثاين يقوم اجلنس البشري ويعود من جديد إىل بداية جديدة متغرية إىل 

" ألن كل من يف املسيح هو خليقة جديدة. لفسادىل عدم اإحياة جديدة، و
  ).املرجع السابق (")١٧: ٥ كورنثوس ٢(

اذا مـات   يعود كريلس إىل سؤال هام جداً البد وقد عرب يف عقل القارئ، مل              
  .النص وجييب على هذا السؤال يف نفس املسيح على الصليب وقام؟

  :)١(الغطاس والقيامة 
  :يقول كريلس  

واحلياة األبدية، أُعطيت لنا بعدما " جتديد الروح القدس"ة ولكن هذه النعم"
وملا قام . ألنه حطَّم قيود املوت، وهزم الفساد؛د املسيح، أي بعد قيامتهمتج 

وإذا أردت أن .  ألنه إنسانٌ وواحد منا؛حياً، قامت فيه كل الطبيعة البشرية
 وليس تفحص عن السبب الذي ألجله أعطى الروح القدس بعد القيامة

 أول مثار الطبيعة اجلديدة ألن  صار املسيح: سوف تسمع منا اإلجابة،قبلها

                                                           
  .هذا العنوان للتوضيح وليس يف النص األصلي) ١(



وعندما قام حياً، كما قلنا، صار .دهاملوت مل يكن قادراً على أن يقي 
وأصبح كل الذين يعودون إىل احلياة اجلديدة بعده مثل النبات الذي الرأس ،

يظهر اجلذر الذي هو أساس زرع البذرة، وال تظهر أغصانه إالَّ بعد أن ت
هكذا كان من املستحيل بالنسبة لنا حنن الذين صار بدايتنا . كل شيء

 ولكنه أرانا .وجذرنا، ربنا يسوع املسيح نفسه، أن ننال احلياة اجلديدة قبله
 بعد ما قام من األموات، ونفخ  قد حلَّ)١(أن فصل جميء الروح القدس

 ألنه بعد القيامة .)٢٢: ٢٠يوحنا " (ساقبلوا الروح القد"وقال لتالميذه 
كان أوان التجديد على األبواب، بل دخل من األبواب، وكما منح نسمة 

، هكذا منحنا حنن نسمة احلياة روح )٧: ٢تكوين (احلياة آلدم األول 
، والروح القدس وحده هو "أنا هو القيامة واحلياة" : لذلك يقول.املسيح

لقنا من جديد حسب الصورة اإلهلية، لذلك القادر على أن جيمعنا وأن خي
ص من جديد، تلك العطية القدمية، وجددنا يف صورته أعطانا املُخلِّ

  ).١٩: ٤غل ) (املسيح(

  :)٢(الروح القدس يف العهد القدمي ويف العهد اجلديد 
 لقد وهب لألنبياء القديسني إنارةً، .دعونا نكمل املوضوع  
ن اومصباحلروح القدس كان كافياً وقادراً على أن يقودهم إىل  نورٍ قويٍ م

فهم األسرار اخلفية، ولكن الذين يؤمنون باملسيح ال حيصلون على مصباح 
  .نورٍ من الروح القدس، بل بكل يقني الروح نفسه، وأيضاً سكناه

 ومل يدع وال واحد من "هياكل اهللا"وهلذا السبب وحده دعينا   
وكيف نفسر هذا القول ". هيكل اهللا"يف العهد القدمي األنبياء القديسني 

احلق احلق أقول لكم مل يقُم من بني  ":ص املسيحالذي نسمعه من املُخلِّ
املولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا املعمدان، ولكن األصغر يف 

                                                           
  . إىل ربيع احلياة األبديةلإلشارةاستخدم كريلس كلمة فصل يف معظم رسائله الفصحية ) ١(
  .هذا العنوان ليس يف النص األصلي) ٢(



وما هو ملكوت ). ١٠: ١١مىت (ملكوت السموات أعظم من يوحنا 
ملكوت السموات " :عطية الروح القدس الذي قيل عنهالسموات سوى 

املرجع " ( ألن الروح جيد سكناه فينا باإلميان.)٢١: ١٧لوقا  ("داخلكم
  ).٦٩٦-٦٩٢: ١السابق 

  :قيمة هذه النصوص
 يف تتابعٍ يظهر نور اخلالص من بيت حلم، حىت الصعود عبوراً باألردن واجللجثـة               -١

 كان ألجل اإلنسانية، وكل ما فعله كان يف جسده،          كل ما فعله الرب   . وجبل الزيتون 
 ذلك اجلسد كل خريات وبركات السماء واحلياة األبدية، حىت ميكن أن            استودعألنه  

     واالحتاد بيسوع  . حد به يف األسرار ويف الكلمة املقدسة      تنتقل هذه اخلريات لنا عندما نت
  .لنا نعمة اهللاتصالٌ بني ناسوته وبيننا، وعند ذلك فقط ميكن أن تصاهو 
 ميكن ملن يدرك أبعاد احلياة الروحية اجلديدة أن يرى أن عقيدة الثالوث هي أساس               -٢

 وبالروح القدس أعطانا كل     ابنه ألن اآلب يف     ؛ وكريلس ألثناسيوسكل الشرح السابق    
وكلمـا كـان    .  وحده، أو بالروح وحده، وإمنا بالثالوث      باالبنحنن ال نتصل    . شيء

 االبـن ث صحيحاً، كلما كان فهمنا للخالص سليماً وعميقاً، ذلـك أن          إمياننا بالثالو 
 وهي ليست منحة    .الذي هو يف اآلب ومن اآلب، بل اآلب فيه هو الذي مينحنا البنوة            

  . اآلب يف ابنه بالروح القدسة وحده، بل منحاالبن
ر املسيح حاضر بيننا، مسيح األردن الذي هو بعينه رب الصليب ونـو           ..  وبعد،   -٣

 - كل عام، بل كل يوم       احتفالناهذه احلقيقة هي أساس     .. احلياة اليت أشرقت بالقيامة     
 سـامهت    حـي   ولوال أن الذي بيننا شـخص      . مبعمودية الرب من يوحنا    - إذا شئنا 

 ملا استطعنا أن ،أحداث األردن واجللجثة وجبل الزيتون يف تشكيل عالقته بنا، لوال هذا      
حتفال ليس ذكرى ماضية نستعيدها يف عقولنا، بل حقيقـة           وهذا اال  .حنتفل بالغطاس 

  .ر يف كل ما يف داخلنا األردن هو شركة املسيح فينا، وهي شركة تؤثِّاختبارحية ألن 

  :مالحظة هامة عن خلق اإلنسان األول
، أي عطية الروح القدس اليت      "نسمة احلياة "من الضروري أن نشري هنا إىل أن          



ح القديس كريلـس    وقد شر . هي التعليم الثابت آلباء اإلسكندرية    وهبت آلدم األول،    
 أن نـسمة     مؤكداً Tiberius يف جواب على سؤال طيربيوس       ٧: ٢األول نص تكوين    

ـ   )ألن هذا هو تعليم املانويني والغنوصيني     (احلياة ليست هي النفس اإلنسانية       ي ، بل ه
 احلياة هي العقـل أو       ويقول القديس كريلس إن تصور أن نسمة       .عطية الروح القدس  

  :النفس اإلنسانية، يؤدي إىل األخطاء العقائدية
نـه الـنفس    إ الروح القدس نفسه، فإذا قال أحـد       اسم هو   "نسمة احلياة " ألن   -١

ل الروح القدس إىل خملوقاإلنسانية، حتو.  
 لو كان أصل النفس اإلنسانية هو نسمة احلياة، لظل اإلنسان األول بال خطيـة،               -٢
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