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كاسـم لعيـد   " الغطاس"حسناً جداً أن احتفظت اللغة العربية القبطية باسم   
معمودية ربنا يسوع املسيح، ذلك االسم الذي يعود إىل اللغة املصـرية القدميـة، مث   

  .تغطيس يف املاءالواليت تعين  wmocالكلمة القبطية 
والزائر لكنائس مصر القدمية، كنيسة أبو سيفني، واألنبا شنودة، وغريها جيد 
عند الدخول إىل الكنيسة، املغطس وهو املكان الذي كان يتم فيه طقس تقديس ميـاه  

  ".اللقان"عيد معمودية الرب قبل أن ينحصر هذا الطقس يف 
ظهور اإلهلي، وال فرق بني عيد الغطاس حسب الكتب الليتورجية هو عيد ال  

، فاملعىن واحد وظاهر، وهـو اسـتعالن الثـالوث    "أبيفانيا"وكلمة " ثيئوفانيا"كلمة 
  ".سر املسحة"واستعالن " سر املعمودية"وتأسيس 
  :ما يليؤكد على العيد علينا أن نهذا ولكي ندرك أمهية   

ن اهللا، واملياه بني استعال -اليت سبقت معمودية الرب  -العالقة الوثيقة : أوالً
  .يف تاريخ اخلالص

هي أسم من " األردن"وكلمة  – األردنمعمودية الرب يسوع نفسه يف : ثانياً
، أي ينـزل أو يتواضع، وهنا املتواِضع احلقيقي هـو الـرب   "ي ر د"الفعل العرباين 
  ).شرح اجنيل يوحنا –العالمة اورجيينوس (يسوع املسيح 
  ".املسيح"صري مسحة الرب يسوع لكي ي: ثالثاً
، "مسيحي" السمشركتنا حنن يف مسحة الرب يسوع، واألمهية اخلاصة : رابعاً

  .أي املمسوح بالروح القدس حسب شرح اآلباء



٣ 

  ما سبق العيد من أحداث هامة يف تاريخ اخلالص
، وقد عبَّر مار إفـرآم  )٢: ١راجع تك (" كان روح الرب يرف على وجه املياه"  

  :ارة الروح القدس عن هذه احلقيقة بقولهالسرياين امللقب بقيث
  كان مثل الدجاجة اليت حتتضن"

  ،تدفئ املياه بنار الالهوت
  ...سبق هذا خلق آدم وحواء 

  

سبقه دم احلمل وقتل كان قد احلرية،  إىلجاء عبور البحر األمحر، العبور ملَّا و  
ردن، املياه اليت صارت مثاالً لعبورنا حنن يف مياه األعبور البحر األمحر وصار  ،األبكار

  ".رحم امليالد اجلديد" -كما يقول مار افرام  –
  ،لبس يسوع املياه كثوب"
  ".طع من املياه نور احلياة اجلديدةس
  

 .توقفت املياه ،ودخل تابوت عهد الرب مياه األردن ،األردن الشعُب عربملَّا و  
العهد اجلديد الذي فيـه  الذي صار جسده تابوت  ،جاء من هو اإلله املتجسدلكن ملَّا 

بل شـريعة   ،كن حيمل لوحي شريعة العهد القدميمل ي" عصا هارون"و )١("قسط املن"
قدس لكي يعطي شـريعة  حيث حيل روح الرب، الروح ال )٣١: ٣١ارميا (العهد اجلديد 

ليشـع  أن يقول إ أورجيينوسالعالمة هذا هو السبب الذي جعل و. )٣ - ١: ٨رو (احلياة 
  .)يوحنا إجنيلشرح (ألنه عرب األردن مرتني  إيليا؛من روح نال نصيبني 

يلخِّص التاريخ القدمي، تاريخ اخلالص، لكـي  وكأنه املسيح يسوع هنا يبدو 
  .إلينا" عصارته"يقدم 

                                                 
  .ثيئوطوكية األحد –هو اإلشارة اإلهلية إىل املن السماوي، اإلفخارستيا " قسط املن"راجع التسبحة السنوية  )١(



٤ 

  .جاء يسوع لكي يعتمد من يوحنا  
  :وقد سبق يوحنا الرب يف أمرين

 .ت كانت عـاقراً ألن أليصابا ؛بل به بقوة الروح القدس مثل اسحقُح :أوالً
صار يوحنا بدايـة   ،بالربكة إبراهيممثل اسحق الذي هو بداية عهد اهللا مع  ،ولذلك

أي  ،احلقيقية ومـرياث السـماء   إبراهيملكي ننال بركة  ؛العهد اجلديد مبجيء يسوع
  .الروح القدس
  .جاء يوحنا مبعمودية التوبة :ثانياً

 ، أيالـداخلي  μετανοιαولكن التوبة حسب اإلجنيل هي التحول الفكري 
مـن   االجتاهتغيري و ،"التحول"فهو بداية  .)١٧: ١لوقا (" األبناء واآلباء أيضاً رد قلوب"

بالروح القدس نفسه، ولـذلك   االغتسال إىلباملاء  االغتسالومن  ،الروح إىلاحلرف 
  :عن معمودية الرب يسوع أثناسيوس القديس يقول معلمنا

وهو يفعل هذا ألنه قد . أجلناس ذاته من قدِّإذن فإن كان ُي"
األردن، إمنا  يفصار إنساناً، فمن الواضح جداً أن نزول الروح عليه 

وهذا مل يصر من أجل ترقية . كان نزوالً علينا حنن، بسبب لبسه جسدنا
مسحته،  يفنشترك  ولكياللوغوس، بل من أجل تقديسنا من جديد، 

، وروح اهللا يسكن ألستم تعلمون أنكم هيكل اهللا"ا يقال عنَّ ولكي
األردن كإنسان، كنا  يففحينما أغتسل الرب ) ١٦: ٣ كو١" (فيكم

  .وبواسطتهحنن الذين نغتسل فيه 
قتبل الروح، كنا حنن الذين صرنا مقتبلني للروح اوحينما 

 –اقني ـأو داود أو الب. ، فهو ليس كهارونببالس ذاـوهل. بواسطته
ايرة جلميع الذين هم شركاؤه بل بطريقة مغ –كذا ـح بالزيت هِسقد ُم

 بالنيبقائالً  –ر أنه يعىن الروح سِّفُ ذيال –" االبتهاجبزيت " أي –
كما قال الرسول أيضاً ). ١: ٦١ أش" (مسحينروح الرب على ألنه "



٥ 

مىت قيلت عنه هذه ). ٣٨: ١٠ أع" (كيف مسحه اهللا بالروح القدس"
ونزل عليه . "األردن يفعتمد ااجلسد و يفار ـعندما ص إالَّ –األشياء 
الروح سيأخذ "ن إوحقاً يقول الرب لتالميذه ). ١٦: ٣ مت(؟ "الروح

أقبلوا الروح "و ). ٧: ١٦ يو" (أنا أرسله"و). ١٦: ١٤ ي" (يلا ـمم
لآلخرين  يعطي الذيالواقع هذا  يفأنه  إالَّ). ٢٢: ٢٠ يو" (القدس

أنه قد صار وهذا من حيث  ،ككلمة وهباء اآلب، يقال اآلن أنه يتقدس
 .يتقدس هو جسده ذاته والذيإنساناً، 

إذن فمن ذلك قد بدأنا حنن احلصول على املسحة واخلتم، مثلما 
ول ـوالرس .)٢٠: ٢ يو١" (أنتم لكم مسحة من القدوس"يقول يوحنا 

فإن  ،ومن مث). ١٣: ١ أف" (أنتم ختمتم بروح املوعد القدوس"يقول 
فضيلة  وأي، االرتقاء يفتقدم  فأي. بسببنا ومن أجلنا هيهذه األقوال 

  أجر عمل للرب، يتضح من هذا؟ أيأو عموماً 
إىل ملك  رقَِّيان قد ـفلو أنه مل يكن إهلاً، مث صار إهلاً، ولو ك

  .االحتمالوهو مل يكن ملكاً، فإنه يكون لقولكم بعض الظل من 
 أيفإىل " يدـعرش ملكه أب"أما إن كان هو اهللا، ويكون 

هو جالس على  الذيأو ماذا ينقص هذا . يرتقى اهللا؟دى ميكن أن ـم
 ،ال الرب نفسه، إن كان الروح هو روحهـعرش اآلب؟ وكما ق

: ١٦ ، يو١٤: ١٦ أنظر يو(والروح أخذ منه، وهو نفسه أرسل الروح 
 الذيكمة هو ـاللوغوس واحل باعتباره، إذن، فال يكون اللوغوس )٧
قد أختذه،  الذيبل اجلسد يعطيه هو ذاته،  الذيمسح من الروح، ُي
يصري التقديس الصائر إىل  لكيمسح فيه ومنه، وذلك ُي الذيو ـه

: يقول هألن. إىل مجيع البشر به) هذا التقديس(ان، يصري ـالرب كإنس
بل اللوغوس هو . )١٣: ١٦ أنظر يو" (ن نفسهـإن الروح ال يتكلم م"

بق من قول، فإن هذا يشبه ما س. للمستحقني) الروح(هذا  ييعط الذي
صورة اهللا، ومل حيسب خلسة  يفإذ كان  الذي"ألنه كما كتب الرسول 



٦ 

 ٦: ٢ فيلىب" (نفسه أخذاً صورة عبد أخلىأن يكون مساوياً هللا، ولكنه 
، مرسل إلينا أبديإنه إله وملك . وباملثل يرمن داود للرب). ٧ -

املزمور  يفألن هذا هو املقصود . و مائتـه الذيومتخذاً جسدنا 
ويتضح نفس ) ٨: ٤٥ مز" (مر وعود وقرفة تفوح من ثيابك"بالقول 

اء ـع مرمي حينما جـم الالئيمما فعله نيقودميوس والنسوة  يءالش
). ٣٩: ١٩ يو" (مزيج مر وعود حنو مئة رطل"نيقودميوس حامالً 

ضد ( ).١: ٢٤ لو(وكانت النسوة قد أعددن احلنوط جلسد الرب 
  .)١١٧ - ١١٥، ص ٤٧: املقالة األوىل –ة الطبعة الثالث –األريوسيني 
 

 ،امليالد بقوة غري بيولوجيـة تبـدأ بيوحنـا    .االجتاههكذا بدأ التحول، تغيري   
ألن يسوع وحده هو القادر على أن جيعل ميالده من والدة  ؛ولكنها تقف عند يوحنا

بـذلك يف  فأسس  ،قنومه اإلهليأُ إىلإذ قد حول أصل اجلنس البشري  ؛اإلله ميالداً لنا
  .قنومه البداية اجلديدة احلقيقية للميالد اجلديدأُ

ال جيب أن ننسى أن ميالد الرب يسوع كان له ثالثة حقائق ال ميكن فصلها 
  .الرب إلوهيةعند الذين ينكرون  باملرة إالَّ

  .حنن الترابيني هبة التبين إليناوالدة أزلية من جوهر اآلب حتمل  -١
س وألول مرة اإلنسان اجلديد الذي مـن  اء تؤسِّوالدة زمانية من العذر -٢

ألن  ؛ولكنه من السماء ،"احلقل الذي مل يزرعه أو يفلحه أحد" العذراءمن  –األرض 
أي يف كيانـه   ،بدون زرع بشري، بل بالروح القدس، فجمع يف نفسهمولوٌد املولود 

املتجسـد  ووحدمها يف كيانه اإلهلـي   ،"أي البشر ،أي الالهوت، واألرض ،السماء"
 )٩: ٢كولوسـي  (" ملء الالهوت"والعظام حيمل فيها اللحم والدم  ،والدة زمانية حقيقيةب

  .لكي يصبح يسوع هو آدم اجلديد



٧ 

ومل يقل أحـد   –ميالداً يلد اآلخرين من بين آدم، ليس ميالداً بيولوجياً  -٣
ية اجلديـدة الـيت   هو اإلنسان َدِلالذي ُو وإمناباملرة أننا نولد من العذراء يف بيت حلم، 

  .فهو الرأس وحنن األعضاء أي أعضاء جسده ،بدأت بيسوع
 ،وهكذا دخل امللكوت دنيا اإلنسان الترايب األسري للزمان واملكان واملـوت   

، ويف هـذا يقـول   لكي حيرر اإلنسان من أصله الترايب األول أي آدم ؛للبداية والنهاية
  :القديس أثناسيوس
ه مولواً من امرأة، فإن هذا األمر ال وإن كان اهللا قد أرسل ابن"

يسبب لنا عاراً، بل على العكس جمداً ونعمةً عظمى؛ ألنه قد صار إنساناً 
وقد صار جسداً من امرأة وولد من عذراء كي ينقل . لكي يؤهلنا يف ذاته
الذين ضللنا ولكي نصبح بذلك جنساً ) حنن البشر(إىل نفسه جنسنا 

إذن، فالكلمة ) ... ٤: ١بط  ٢(اإلهلية  مقدساً، ونصري شركاء الطبيعة
أخذ جسداً ألجل حترير كل البشر، وإلقامة اجلميع من بني األموات، 

سلسلة نصوص  -الرسالة إىل أدلفيوس (" ولكي يصنع فداًء من اخلطايا
املركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية  – ٢٠٠٠يناير  – ٤٧آبائية رقم 

  ).٢٧بالقاهرة، ص 
  

  :لمنا القديس أثناسيوسكما يقول مع
ن هو الذي ال يوافق ـفمن الذي ال يعجب هبذا الكالم؟ أو م"

أن هذا األمر هو إهلي باحلقيقة؟ ألنه لو كانت أعمال إلوهية الكلمة مل 
ه، وأيضاً لو أن الضعفات اخلاصة ا كان اإلنسان قد تألَّملَحتدث باجلسد، 

د حترر منها متاماً، وحىت ان قـا كان اإلنسنسب للكلمة، ملَباجلسد مل ُت
 ،د توقفت لفترة قليلة كما قلت سابقاً لظلت اخلطيةـلو أهنا كانت ق

ع اجلنس البشرى ـان احلال مـاإلنسان، كما ك يفالفساد باقيان  وظلَّ
ن كل ـفهناك أمثلة لكثريين قد تقدسوا وتطهروا م ،وهلذا. قبل التجسد



٨ 

ا ـويوحن ٥: ١ أر أنظر(ن الرحم ـتقدس م الذيخطية مثل أرميا 
عند مساع صوت  بابتهاج ارتكضالبطن  يفوهو ال يزال جنيناً  الذي

ملك املوت من "ومع ذلك فقد ). ٤٤: ١ أنظر لو(مرمي والدة اإلله 
 رو" (دى آدمـآدم إىل موسى، وذلك على الذين مل خيطئوا على شبه تع

، وهكذا ظل البشر مائتني وقابلني للفساد كما كانوا، )١٤: ٥
أما اآلن فإذ قد صار الكلمة  .معرضني لألوجاع اخلاصة بطبيعتهمو

إنساناً وجعل األمور اخلاصة باجلسد خاصة به، فلم تعد تلك األمور 
 اهنزمتاجلسد، فقد  يفقد جاء  الذيمتسك باجلسد بسبب الكلمة 

 اس بعد خطاةًـومنذ ذلك احلني فصاعداً مل يبق الن .األوجاع بواسطته
بل قد قاموا بقوة الكلمة، وصاروا غري مائتني  ،أوجاعهموأمواتاً حبسب 

اجلسد من مرمي  َدِلن هنا أيضاً فبينما ُوـوم. وغري فاسدين وأقوياء دائماً
يعطى  الذيدة اإلله، فإن الكلمة نفسه يقال إنه قد ولد، وهو ـوال

ينقل بداية تكويننا إىل نفسه،  لكي األخرىبداية الوجود للكائنات 
 بارتباطناجع فيما بعد كمجرد تراب إىل تراب، ولكن ال نر ولكي

لذلك . من السماء، فإننا ُنحمل إىل السموات بواسطته الذيبالكلمة 
يكون  لكيفإنه بطريقة مماثلة قد نقل إىل نفسه أوجاع اجلسد األخرى 

بل أيضاً ألننا قد  -ليس كبشر فيما بعد  –احلياة األبدية  لنا شركة يف
  .صرنا خاصني بالكلمة

آدم، بل بسبب أن  يفألننا مل نعد منوت حبسب بدايتنا األوىل 
إىل الكلمة، فنحن نقوم من  انتقلتبدايتنا وكل ضعفات اجلسد قد 

هو كائن فينا،  الذياألرض، إذ أن لعنة اخلطية قد أُبطلت بسبب ذاك 
مجيعاُ من األرض وىف آدم  وكما أننا حنن. قد صار لعنة ألجلنا والذي

املسيح حنيا  يفمنوت هكذا حنن إذ نولد من فوق من املاء والروح فإننا 
فال يعود اجلسد فيما بعد أرضياً بل يصري إهلياً كالكلمة، وذلك . مجيعاً

 – ٣٣: ٣ضد األريوسيني (" ألجلنا صار جسداً الذيبسبب كلمة اهللا 



٩ 

املركز األرثوذكسي للدراسات  –الطبعة الثانية  ١١٣نصوص آبائية رقم 
  .)٦٦: ٦٤، ص ٢٠٠٧ –اآلبائية بالقاهرة 

  

حيث خيتفـي  " التتابع"أي " الرتابة"عن الزمان قوة التجسد زع ـينهكذا و
: ٤غال (د جاء التجسد مبلء الزمان فق. احلاضر يف جوف املاضي ويظل املستقبل جمهوالً

ترتيـب األعيـاد    يفعامالً هاماً ن الزماكان  وبعد أن ،غايته إىلإذ وصل الزمان  )٤
مل يعـد   )بعـدها ما و ١٦: ٢كولوسي (م قد صارت كلها ظالالً واألزمنة والسبوت ومواس

دون ، "ملء الالهوت"االبن املتجسد من فقد امتألت اإلنسانية يف  ،ب شيئاًالزمان يرتِّ
 ،مثيـل لـه   إذ مل يرتب الزمان هذا اإلحتاد الفريد الذي ال ،أن يكون الزمان وسيطاً

عن وضع خط سري املوت، فاملسيح يسوع هـو البدايـة    تهوهنايالزمان وتوقفت بداية 
بل توقف املاضي أمام جتسد  ،احلاضر يف جوف املاضي ولذلك مل خيتِف ،وهو النهاية

" و أمس واليوم واىل األبـد هو ه"ألن يسوع  ؛"املاضي"أن يكون  نملء الالهوت ع
دون أن يكون هذا اجملـيء   إلينابل ألنه جاء  ،وق الزمانليس فقط ألنه ف ،)٨: ١٣عب (

وحسـب   ،إذ صار يوم الرب هو يوم امللكـوت  ،يبدأ وال ينتهي حدٍث، بل كزمانياً
يسـوع  " مشس الـرب "ألن  ؛"اليوم الذي ال غروب له"العبارة الليتورجية القدمية جداً 

  .كورة املوت وظالله وأنار على اجلالسني يف" أشرق جسدياً من العذراء"املسيح قد 
يطل علينا يف يسوع رغم ما نعانيه من فوضى وقالقل وسفك أيضاً املستقبل   

األبدية، فصارت األبدية  إىلدم وحروب وخماوف، فقد رفع مصري اإلنسان من الزمان 
وصاحل أبعـاد  " هدم املوت"الذي " اهللا العظيم األبدي"متجسدة ليس كفكرة بل يف 

  .إلهليالزمان يف استعالنه ا



١٠ 

  مسحة يسوع وشركتنا يف مسحة الرب
سم لوظيفة عرفهـا  الهو ا" املسيح"الشخصي للرب، لكن  االسميسوع هو   

" ال متسوا مسحائي"ولذلك يقول املزمور  ،"مسيح الرب"العهد القدمي، ألن امللك هو 
  .)١٥: ١٠٥مز (

 ،صلهاال ميكن ف تعندما جاء الرب ليعتمد يف األردن حقق الرب أربعة مميزا  
املتجسد ربنا يسوع  االبنبل  ،وال ميكن أن يقوم هبا نيب أو ملك أو إنسان مهما كان

  .املسيح
أسس الروح القدس بداية دخول البكر و ،من الروح القدس َدِلنه ُوأرغم  -١

أن هذه البداية رغم أمهيتها القصوى عائدة بالدرجـة األوىل   إالَّ ،)٦: ١عب (العامل  إىل
كو ١(يف آدم اجلديد أو األخري أي أهنا تعطي لنا األساس اجلديد  ،جسدعلى حقيقة الت

فـإن  ولـذلك   ،لكن املسحة تفتح لنا جماالت الشركة يف الروح القدس .)٤٥: ١٥
يف لغة الـوعظ   فهذا ما تردده الشيع اإلجنيلية ،حتية رسوليةجمرد استعالن اإلجنيل ليس 

  :وشارة احلياة هولكن استعالن اإلجنيل أي ب ،املعاصر الفقري
دس تكون مـع  ركة الروح القاآلب ونعمة الرب يسوع املسيح وش حمبة اهللا"  
  .)١٤: ١٣كو ٢راجع (" مجيعكم

وهي هنـا  . فخارستياأي تقدمي اجلسد والدم يف سر اإل ،هكذا تبدأ األنافورا  
كنـا حنـن   "فقد  ،الذي أشركنا يف مسحة يسوع" ركة الروح القدسش"متوقفة على 

هذه الِشركة هي اليت جتعلنا نصف جسد الرب  .)القديس أثناسيوس(سحنا فيه الذين ُم
امـتالء مـن الـروح    "بأنه التناول نصف وأن  )١("نعمة الروح القدس"ا مودمه بأهن
  ".القدس

                                                 
  .ال متنع عن شعبك نعمة روحك القدوس... من أجل خطاياي  )١(



١١ 

. لقد ُمسح يسوع وصار بذلك املسيح، وصرنا حنن حنمل اسم املسـيح  -٢
وهنـا   ذلك على أكمل وجـه، لكتابات اآلباء توضح  وأي مراجعة لألصل اليوناين

اليت يقـول   نكتفي بعبارة القديس كريلس األورشليمي يف شرح األسرار للموعوظني
  " صرمت مسحاء" :فيها بكل وضوح

  
  

) ٢٧: ٣غال (لقد اعتمدمت يف املسيح، وقد لبستم املسيح "
) ٥: ١أفسس (وصرمت مماثلني البن اهللا، ألن اهللا سبق فعيننا للتبين كأبناء 

ودعيتم مسحاء ) ٢١: ٣فيليب (شركاء يف صورة جسد جمده  وصرمت
χριστοι  ١٥: ١٠٥مزمور (ألن اهللا قال عنكم ال متسوا مسحائي (

  .بنوالكم مسحة الروح القدس" مسحاء"واآلن قد صرمت 

  
وهـو   .اختاره اهللا اآلب لنا بسبب قبولنا الرب يسوع" مسيحي" االسمهذا   
 االنتمـاء بعد ذلـك  جييء و ،فأنا أوالً مسيحي ،الوحيد الذي جيب أن حنمله االسم

فلكم مسحة  ا أنتمأمَّ"، "املسحة"والذي يعطي  االسمالكنسي الذي يؤهل حلقيقة هذا 
هذه املسحة جتعلنا مسحاء وجتعل كل مسـيحي ينطـق    .)٢٠: ٢يوحنا ١(" من القدوس

ـ ُم"نه أاملسيح الرب و إىلوعلناً بأنه انضم  منا يعترف صراحةًإ" املسيح"باسم  يف " َحِس



١٢ 

ولكن الذي يثبتنا معكم يف املسيح وقد مسحنا هو : "يسوع كما يقول الرسول بولس
  .)٢١: ١كو ٢(" ا عربون الروح يف قلوبنااهللا الذي ختمنا أيضاً وأعطان

ألننا ال نقدر أن  ؛من املسحة نأخذ أيضاً شركتنا يف يسوع املسيح نفسه -٣
باسـتعالن   وال نعرف األسرار إالَّ )٣: ١٢كـو  ١(قدس بالروح ال نعترف بيسوع رباً إالَّ

ولذلك حيـل   ،)صالة استدعاء الروح القدس(" لكي يظهرها قدساً لقديسيك"الروح القدس 
لكي نعرف يسوع ونشترك يف ميالده ومعموديته  ،الروح القدس أيعلينا روح يسوع 

  .ألن هذه الشركة هي أساسات اخلليقة اجلديدة ؛وموته وقيامته
دراسة  إىلالروح القدس، وهو موضوع حيتاج  يشركنا يف املسيح يسوع إالَّ ال

. مطولة بسبب اهلجوم الدائم على الروح القدس يف التراث الشعيب الفولكلوري املعاصر
القدس سح بالروح ُم، و"ولد يسوع بالروح القدس من العذراء " التدبري"لكن حسب 

، وقـام بـالروح   )١٣: ٩عب (بالروح القدس  بلُصو ،)١٨: ٤لوقا (" لكي يعلن البشارة
وسيأيت على نفس  ،)٩: ١أع (" الشاكيناه"اجملد اإلهلي  ومحلته سحابة ،)١١: ٨رو (القدس 

. فهل ميكن فصل الروح القدس عن االبن؟ بكل يقـني ال . السحابة يف ظهوره الثاين
ساسـات  بـل يف أ  ،التعليم ليس هو يف وحدة عمل الروح القدس واالبنجوهر لكن 

  .اخلالص نفسها
  .الوالدة يف بيت حلم هي بداية والدة اخلليقة اجلديدة من املاء والروح +
 ،املسحة هي شركة هذه اخلليقة يف قوة وعمل واستعالنات الروح القدس +

  .)٤: ٦عب (" شركاء الروح القدس"خلدام بل خدمة اإلجنيل اليت جتعل ا
صلب العـامل لنـا يف   عه لكي ُيوالصلب م ،املوت مع يسوع يف املعمودية +

وهكذا الروح الذي أقام يسوع، هو نفسه الساكن فينا والـذي   ،)٢٠: ٢غـال  (املسيح 
: ٨رو (يامة هنا رغم رباطات اجلسد يعطي لنا عربون القيامة ويؤهلنا لكي نرى هذه الق

١١(.  



١٣ 

سح فيه وبواسطته لكـي  يسوع لكي يكون املسيح، وحنن منُ َحِسلقد ُم -٤
  .)٧: ٤ – ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٤، ٦: ١إىل سرابيون رسائل  - أثناسيوسالقديس (ت املسحة ننال ذا

هذه املأساة احلقيقية اليت حدثت حجم يعجز القلم والفكر عن حتديد ولذلك   
حتولت مسحتنا األبديـة  فقد  ،عندنا وصارت هلا منابر تدافع عنها يف داخل الكنيسة

 ، يف حني أنل األقنوم الثالث عن احلياة املسيحيةومت فص ،"مواهب" إىلبالروح القدس 
 –األلسـنة   –فال وجود أبدي هلا أي الشفاء  ،املواهب كلها خاصة بالزمان احلاضر

هي قوة الروح القدس تعمل فينا حسب مسرة اهللا من أجـل  ولكنها . اخل... النبوات 
األلسنة فسـتنتهي  ا النبوات فستبطُل وأمَّ: ولذلك قال الرسول بولس ،الزمان احلاضر

فهـو   )٥: ٥رو (انسكاب حمبة اهللا بـالروح القـدس   ا أمَّ. )٨: ١٣كو ١(علم فسيبطُل وال
  .دائم ال ينتهي أبدٌي انسكاٌب

  خطورة فصل الرب يسوع عن عمل الروح القدس
اآلبائي، اهللا اآلب يعمل كل شيء فينا بواسطة ابنه  –حسب التسليم الرسويل   

، ١٤: ١إىل سرابيون القديس أثناسيوس  – ٢١: ١كو ٢القديس بولس (دس يسوع املسيح وبالروح الق

، وبالتايل ال ميكن فهم أو عيش حياتنا يف املسيح إذا فصلنا الرب يسوع عـن  )٢٩، ٢٠
  :عمل الروح القدس، لذلك

كل ما لدينا من ألفاظ تعبِّر عن إذا حصرنا جيب أن نلتفت بشدة إىل أننا  -١
يف عالقة اآلب باالبن  ،اخل يف الكتاب املقدس بعهديه.. كفارة اخلالص أو الفداء أو ال

 - رمبا عن جهل أو عناد أو حتت ضغوط اخلوف والعداوة - مع استبعاد الروح القدس
، األقباط املعاصـر فإننا نفقد عقيدة الثالوث اليت باتت من العقائد الغامضة عند جيل 

أي وحـدة اجلـوهر    ،لوحدة والتعددوفقدان عقيدة الواحد يف الثالوث يفقدنا رؤية ا



١٤ 

وحـدة اجلسـد   هو ما ينعكس على رؤيتنـا ل وتثليث األقانيم على املستوى اإلهلي، و
  .الواحد وتعدد أفراد هذا اجلسد على املستوى الكنسي

نفقد الوسيط والشـفيع  إذا فصلنا الرب يسوع عن عمل الروح القدس،  -٢
وتصبح عالقتنا بالرب عالقة عقلية  ،ثالثوهو األقنوم ال ،احلقيقي الذي يقودنا للمسيح

 لالهتـزاز، هلي، وعند ذلك يصبح األساس الذي نستند عليه قابل إنفسانية بال أساس 
  .االحتياجات املاديةاملعاصرة حتت ضغط  االرتداديفسر موجات هو ما وهذا 

وهو احلضـور الـذي    ،نفقد احلضور اإلهلي يف الليتورجيةكذلك فإننا  -٣
من املعمودية حىت صـالة   ه الروح القدس للصالة وقبول كل السرائر ابتداًءلنا فييؤهِّ

ل امليت من كل خطاياه العقليـة  صالة التحليل الذي نطلب فيه َحب تمختُتاجلناز اليت 
  .واإلرادية وغريها

+  
+  

  ،أيها الثالوث القدوس
  ،الوحيد االبنيا من أعلنت ذاتك يف معمودية 

  ،بعمل روحك القدوس ذاتك لنا بقوة وثبتنا أظهر
  .لكي نكون أمناء لك حىت النفس األخري

+  
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  أضواء من أشعار قيثارة الروح القدس

  افرآم السرياين
  

-١-  
  انظروا، النار والروح يف رحم اليت ولدتك  
  انظروا، النار والروح عند هنر األردن حيث اعتمدت  
  النار والروح يف جرن معموديتنا  
  .)١: ١٠نشيد عن اإلميان . (والروحويف اخلبز والكأس النار   

-٢-  
  ،يف أقماط حقرية فَّلقد لُ

  .ولكنهم قدموا له هدايا
  ؛لقد لبس ثياب الشباب

  .عطي هلم معونةيلكي 
  ؛لبس مياه املعمودية

  .سطع منها نور
  لبس الكتان يف ثياب املوت

  منهما أُعلنواالنتصار 
  بتواضعه جاء جمدنا
  .)١: ٢٣نشيد على جتسد الرب ( د جمده باآلمهمبارك الذي وحَّ



١٦ 

-٣-  
  النهر الذي اعتمد فيه

  حبل به مرة ثانية بشكل رمزي
  رطوبة مياه رحم األردن

  حبلت به يف نقاء
  ولدته يف البتولية

  فصعد من املياه للمجد
  يف رحم املياه النقي

  نرى بنت آدم أنميكننا 
  تلك اليت حبلت به يف النقاء

  وولدته بالبتولية
  .)٥ - ١: ٣٦أناشيد عن الكنيسة . (رجالً ألهنا مل تعرف




