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يشري عيد الظهور اإلهلي إىل معمودية املسيح يف هنر األردن على يد القـديس  
هذا جرى عند بلوغ املسيح سّن الثالثني، قبل أن بدأ . السابق، املسّمى املعمدانيوحنا 

  .مه الالحقة، خلالص اجلنس البشريمنهجياً عمله التعليمي وقبل آال
إن اختيار سّن الثالثني للبدء بالنشاط املعروف يف العامل يرتبط بأن التكـّون  

ني، إضافة إىل أن هذا األمر جيعلـه  البيولوجي للكائن البشري يبلغ كماله عند ذلك احل
 - ٣ :١٣مـىت  (يصف اإلجنيليون هذا احلدث . أكثر قبوالً عند إسرائيليي ذلك الزمن

لن نـدخل  ). ٣٤ - ٣٢: ١ ، يوحنا ٢٢ - ٢١: ٣ ، لوقا١١ - ٩: ١ ، مرقس١٧
ألساسـية الهوتيـاً   يف هذه التفاصيل بل سوف نركّـز علـى بعـض احلقـائق ا    

  .وخريستولوجياً
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ال يشري الكتاب املقدس إىل الكثري من األحداث يف الزمن املمتد بني دخـول  
ما نعرفه هو اهلرب إىل مصر والعودة منها، كما حضور . املسيح إىل اهليكل ومعموديته

هذا مل يكن من دون سـبب، فاألناجيـل مل   . املسيح إىل اهليكل يف سّن الثانية عشرة
بل لتقّدم جتّسد ابن هللا وكلمته وتعليمه وما حتمَّله  ،ُتكَتب لتصف كامل تاريخ املسيح
. األناجيل كانت باألساس أدوات مساعدة تعليمية. من آالم من أجل اجلنس البشري

وال لسـين   ،هلذا مل يكن من حاجة لإلشارة إىل األحداث التارخيية يف حياة املسـيح 
  .مبكرة على كونه ابن اهللاعالمة  ظهوره يف اهليكل َوَرد يف اإلجنيل ألنه كان. طفولته

.  يعين غياب أحداث طفولة املسيح ومراهقته أّنه كان غائباً عن اليهوديـة ال
). ٥١: ٢ لوقـا " (َوكَانَ َخاِضًعا لَُهَمـا "عاش املسيح إىل جانب أمه ومرّبيه يوسف 

اختراع اخليـال،   يتحّدث البعض عن أمور تفتقد لإلثبات، غري صحيحة وما هي إالَّ
املسيح ذهب إىل بلدان أخرى، كاهلند مثالً، وهناك قضى حياته إىل عمـر  ومنها أن 

ال بد هلذه األمور، لو أهنا قـد  . الثالثني، حني ظهر فجأة يف الناصرة وعند هنر األردن
يف أي حـال،  . جرت فعالً، من أن تترك انطباعاً مهماً عند أهل بلده وقت ظهـوره 

يح كان معروفاً عند أبناء بلده، وأنّ ما فاجأهم ظهر عدد من املقاطع اإلجنيلية أن املسُي
  .ثالث مميزة حتمل هذه احلقيقةمن هذه املقاطع . هو حكمته

ويذكر أّنه فيما كان املسيح يعلّـم يف   ،املقطع األول مأخوذ من إجنيل يوحنا
 يوحنا" (»ْم َيَتَعلَّْم؟كَْيَف هذَا َيْعرُِف الْكُُتَب، َوُهَو لَ«: َتَعجََّب الَْيُهوُد قَاِئِلَني"َاهليكل، 

واضح من النص أن اليهود كانوا يعرفون أن املسيح مل يـتعلّم يف املـدارس   . )١٥: ٧
  .املعروفة جيداً يف ذلك احلني
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يرد املقطع الثاين يف إجنيل مىت ويشري جمدداً إىل ذهول أبناء بلده عندما كـان  
ِه الِْحكَْمةُ َوالْقُوَّاُت؟ أَلَْيَس هذَا اْبَن النَّجَّارِ؟ ِمْن أَْيَن ِلهذَا هِذ«:قَالُوا"َيعلّم يف اجملمع، إذ 

أَلَْيَسْت أُمُُّه ُتْدَعى َمْرَيَم، َوإِْخَوُتُه َيْعقُوَب َوُيوِسي َوِسْمَعانَ َوَيُهوذَا؟ أََولَْيَسْت أََخَواُتـُه  
إذاً، كان املسيح ). ٥٦ - ٥٤: ١٣ مىت" (»َجِميُعُهنَّ ِعْنَدَنا؟ فَِمْن أَْيَن ِلهذَا هِذِه كُلَُّها؟

وخباصة اجلوار الذي ترّبى فيه، والذي تألّف مـن أمـه    ،معروفاً جيداً من أبناء بلده
  .ومربيه وإخوته الذين كانوا من زواج سابق ليوسف

ويوازي املقطع السابق، مـع  ) ٣ - ٢: ٦(يرد املقطع الثالث يف إجنيل مرقس 
  .ا يعين أّنه كان معروفاً أيضاً بصنعتهوَصف شخصياً بالنّجار، مفارق أن املسيح ُي

يظهر من هذه املقاطع أن املسيح، يف عمر الثالثني، كان معروفاً عند أبنا بلده 
وأّنه عاش يف منطقة حمددة مع إخوته من أوالد مربيه يوسـف، وأن اجلميـع كـانوا    

حـد  وبالتأكيد، عندما ينذهل أحد ما أل. يتعجبون من حكمته والعالمات اليت قام هبا
  .ظهِر معرفته بوجود األمر أو جهله هلذا الوجود يف آن معااألمور، ُي
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هو حضوره  ،احلدث الذي نعرف عنه أكثر من غريه من أحداث فتوة املسيح
. إىل اهليكل وحمادثته مع املعلمني، وقد كان يستمع للمعلمني طارحاً علـيهم أسـئلة  

" َوكُلُّ الَِّذيَن َسِمُعوُه ُبهُِتوا ِمْن فَْهِمِه َوأَْجوَِبِتـهِ "بالواقع، كما يذكر القديس اإلجنيلي 
قطعني من دون الدخول يف تفاصيل هذا احلدث، ميكننا التوقف عند م). ٤٧: ٢ لوقا(

يتعلّق األول حبياته بعد عيد الدخول يف عمـر   :ذي داللة الرتباطهما بتجّسد املسيح
َوكَانَ الصَّبِيُّ َيْنُمو َوَيَتقَوَّى بِالرُّوحِ، ُمْمَتِلئًـا  : "يكتب اإلجنيلي القديس. األربعني يوماً

ثاين يأيت بعد حدث اهليكل واملقطع ال). ٤٠: ٢ لوقا." (ِحكَْمةً، َوكَاَنْت نِْعَمةُ اِهللا َعلَْيِه
َوأَمَّا َيُسوُع فَكَانَ َيَتقَدَُّم ِفي الِْحكَْمـِة َوالْقَاَمـِة   : "وكان املسيح قد بلغ الثانية عشرة

  ).٥٢: ٢ لوقا." (َوالنِّْعَمِة، ِعْنَد اِهللا َوالنَّاسِ
هذا جـرى بالطريقـة   . ليس من مشكلة حول عمر املسيح ومنوه اجلسدي

تكمـن املشـكلة يف   . البشر لكونه إنساناً كامالً يف الوقت نفسهالطبيعية كما لكل 
، من جهة أن طبيعته البشرية تألّهت عند احتادها "َيَتقَدَُّم ِفي الِْحكَْمِة"و" ُمْمَتِلئًا ِحكَْمةً"

  .يسةبأقنوم الكلمة يف رحم والدة اإلله القد
ـ اهلرطوقي نسطوريوس قال إ ع الوقـت  ن العذراء ولدت جمّرد إنسان تلقّى م

هذا أدانته الكنيسة ألن الطبيعة البشرية تألّهت مباشرة عند احتادها بـأقنوم  . نعمة اهللا
تعين، حبسب القديس يوحنا الدمشقي، أّنه مـع  " َيَتقَدَُّم ِفي الِْحكَْمِة َوالْقَاَمِة. "الكلمة
مـة يف  لقد كانت احلك". احلكمة اليت كانت فيه"ر ظهِمه يف العمر، كان املسيح ُيتقدُّ

ه احلكمة كانت ُتظَهر املسيح بقوة االحتاد األقنومي للطبيعتني اإلهلية والبشرية، لكن هذ
  .حبسب عمره
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طّور القديس ثيوفيالكتوس هذه األطروحة حتليلياً، وهو يف تفاسريه يتبع اآلباء 
ن املسيح، وهو يف رحم أمه، إفهو يقول . القديسني وخاصةً القديس يوحنا الذهيب الفم

هلذا كان يتقّدم تدرجيياً مثل . ملء قامة الكائن البشري، لكن هذا قد يبدو كاخليال بلغ
ـ مل َي. حكمة كلمة اهللا ظهرت إىل جانب قامته اجلسـدية . كل األوالد ر املسـيح  ِص

بل تدرجيياً أظهر حكمته املتأّصـلة حبسـب عمـره    " ،حكيماً بسبب العمل املضين
مل يـزدد املسـيح   . لصغر، لكان بدا غريباًلو كان أظهر كل حكمته منذ ا. "اجلسدي

  .ر للبشر احلكمةَ اليت فيه أصالًباحلكمة مع تطوره اجلسدي، بل هو كشف وأظه
لكننا سوف نأخذ مثـاالً   ،ال يوجد ما يساوي هذا األمر يف احلاالت البشرية

يف من املواهب الفطرية اليت ال تظهـر مجيعـاً    عند الوالدة، يكون للطفل عدٌد. تنازلياً
لكنها تظهر مع تطوره اجلسدي  ،ميكننا أن ندرك بعضها بشكل أو بآخر. ذلك الوقت

لكن عندما ينمو يصري حكيماً  ،هذا الولد ميكن أن يكون حكيماً باإلمكانية. والعقلي
ميكن أن نالحظ . نه يعّبر عنها حبسب عمرهكميكن أن يكتسب مواهب فنية ل. بالفعل

املسيح كان إنساناً . املواهببوجوب استبدال اإللوهية  األمر نفسه يف املسيح مع فارق
الطبيعة البشرية اليت اّتخذها تألّهت منذ أوىل حلظات احلمل، لكن . كامالً وإهلاً كامالً
  .ظهرت مع النمو يف قامته اجلسديةحكمة كلمة اهللا 
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الظهـور  ُيَسّمى حدث معمودية املسيح على يد يوحنا السابق يف هنر األردن 
يف كنيسة العصور األوىل، كان عيدا امليالد ). Theophany - Epiphany(اإلهلي 

يف القرن الرابع، انفصل . والظهور ُيعيَّدان يف اليوم نفسه، أي السادس من كانون الثاين
العيدان وُنقل عيد امليالد إىل اخلامس والعشرين من كانون األول، أي أنّ اليوم الـذي  

على املنوال نفسـه،  . الوثنيون إلله الشمس صار يوم التعييد لشمس البِركان يعّيد فيه 
يصف القديس غريغوريوس الالهويت هذا العيد بأنه، بسبب املعمودية وإشعال النـار،  

  .عيد األنوار واستنارة املوعوظني
اُهللا ظََهَر ِفي الَْجَسِد، "من املقطع الرسويل ) Theophany(تأيت كلمة ظهور 

ِفي الرُّوحِ، َتَراَءى ِلَمالَِئكٍَة، كُرَِز بِِه َبْيَن اُألَممِ، أُوِمَن بِِه ِفي الَْعالَمِ، ُرِفـَع ِفـي    َتَبرََّر
تأيت كلمة ظهور . وهي مرتبطة باألغلب مبيالد املسيح) ١٦:٣تيموثاوس  ١." (الَْمْجِد

)Epiphany (الُْمَخلَِّصـةُ، ِلَجِميـعِ   َألنَُّه قَْد ظََهَرْت نِْعَمةُ اِهللا : "من املقطع الرسويل
عندها أدرك  ، وهي ترتبط بالدرجة األوىل مبعمودية املسيح إذ)١١: ٢ تيطس" (النَّاسِ

  .البشر نعمة امليالد
يف جممل األحوال، احلقيقة هي أّنه يف يوم معمودية املسيح، مع ظهور الثالوث 

اهللا وكلمته هو  القدوس واعتراف السابق الشريف، صار عندنا اعتراف رمسي بأن ابن
شري مـن اخلطيئـة والشـيطان    وقد صار إنساناً ليخلّص اجلنس الب" أحد الثالوث"

  .واملوت
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الشخص الذي لعب دوراً أساسياً يف معمودية املسيح هو السابق الشـريف  
فهو . إّنه نيب عظيم وشخصية عظيمة تأيت بني العهدين القدمي واجلديد. يوحنا املعمدان

لقد ُحبل به عجائبياً بتدّخل إهلـي  . العهد القدمي وأول أنبياء العهد اجلديدآخر أنبياء 
يشـري  . تتعلّق مبولده أحداث خارقة. بزرع من أبيه زخريا، وليس من الروح القدس

تعليمه عن التوبة كان لتهيئـة  . سكنه منذ عمر الثالثة يف الصحراء إىل السرية املالئكية
أّنه كما أن مقاربته للكمال تظهر . عه كان مثرياً خلوف اهللاّتضا. البشر الستقبال املسّيا

  .بلغ قامة مرتفعة من النعمة
كان السابق الشريف قريباً للمسيح لكون العذراء كانت قريبة ألليصـابات  

عندما كان السابق جنيناً ذا ستة أشهر يف رحم أمه، جاءت البشارة إىل . والدة السابق
تلقّى يوحنا السابق . السابق كان يكَبر املسيح بستة أشهروالدة اإلله، وهكذا نفهم أن 

إذ عنـدما  . الروح القدس الذي أبرزه نبياً عندما كان جنيناً ذا ستة أشهر يف بطن أمه
سلّمت العذراء، وكانت يف بداية محلها من الروح القدس، علـى أمـه أليصـابات،    

ومّرر املوهبة النبوية إىل أمه، هكذا صار نبياً ). ٤١: ١ لوقا" (ارتكض اجلنني يف بطنها"
  ).القديس غريغوريوس باالماس(له فهي هبذه الطريقة عرفت والدة اإل

. تعين عطية اهللا" يوحنا"كلمة . لقد أُعطيت الكثري من الصفات ليوحنا السابق
ألّنـه   ؛"املعمدان"هو ُيدعى . هو الذي يتقّدم على الطريق، أي بشري املسّيا "السابق"

يف قانون عيد الظهور، يصفه القديس قوزما املنشئ أسقف مايوما بثالث . عّمد املسيح
كما أنّ ابن اهللا وكلمته هـو  . صوت الكلمة، مشعدان النور وسابق الشمس: عبارات

وكما أن املسيح كإله هو النور األزيل . كلمة اآلب املتجّسد، يوحنا هو صوت الكلمة
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سيح هو مشس البِر، أي مشـس اإللوهيـة   وألن امل. غري املخلوق، السابق هو الفانوس
وهكـذا  . الالمعة، يوحنا هو جالب الفجر، أي جنمة الصبح اليت خترب مبجيء الشمس

ساسي الذي هو إعالن جيء يظهر أنّ كل األمساء واأللقاب واجلمل مرتبطة بعمله األ
  .املسّيا
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األثوسـي،  ، حبسب تفسري القديس نيقودميوس )Baptism(كلمة معمودية 
الذي يعين غطّس أو ) bapto(واليت تعين تغطيس، هي اسم فعلٍ يأيت من الفعل عّمد 

. يعلّم اآلباء أنّ هناك عدداً من أنواع املعموديـات . إذاً، املعمودية مرتبطة باملاء. غمر
األول هو معمودية موسى الـيت  . يعلّم القديس غريغوروس الالهويت عن مخسة أنواع

الثالث . الثاين هو معمودية السابق الذي عّمد الناس مبعمودية التوبة. قتاًتعطي تطهراً مؤ
الرابع . هو معمودية املسيح اليت هبا يصري البشر مسيحيني وهي تتّم بقوة الروح القدس

  .امس هو معمودية التوبة والدموعهو معمودية الشهادة والدم، واخل
. ديات، يضيف إليها أيضاًالقديس يوحنا الدمشقي، يف كالمه عن هذه املعمو

الثـاين  . األول هو معمودية الطوفان حملـو اخلطيئـة  . فهو يتحّدث عن مثانية أشكال
. معمودية البحر والغمامة، إشارة إىل حني عرب اإلسرائيليون البحر واختفوا بالغمامـة 

 الثالث هو املعمودية القانونية اليت حيكي عنها الناموس املوسوي واملرتبطـة بالطهـارة  
الرابع هو الذي قام به يوحنا السابق وكانت مدخالً ألهنا قادت املعتمـدين  . اجلسدية
بل هّيأ للغفـران مبسـاعدة    ،هذا يعين أن يوحنا مل يغفر اخلطايا باملعمودية. إىل التوبة

اخلامس هو معموديـة  . البشر ألن يدركوا خطيئتهم وينتظروا معمودية املسيح الكاملة
ألن املسيح كان بال خطيئـة ومل   ؛هذه معمودية خاصة.  األردناملسيح عند جميئه إىل

. السادس هو معمودية الرب الكاملة اليت جرت يف الكنيسة باملـاء والـروح  . يعترف
السابع هو معمودية الدم والشهادة اليت حّصلها املسيح لنا؛ وهـي تتعلّـق بـاآلالم    

والثامن هـو  . بآالم املسيحوالصليب، وعلى منواهلا شهادة القديسني الذين يشتركون 
املعمودية األخرية، وهي ال ُتوَصف باملعمودية اخلالصية، ألهنا تزيل اخلطيئة وتعاقبها إىل 

  .إهنا نار جهّنم. ما ال هناية



١١ 
 

األوىل ال . ميّيز القديس يوحنا الذهيب الفم بني املعموديتني اليهودية واملسيحية
معمودية الكنيسة أكثر مسواً مبا ال . فقط بل من قذارة اجلسد ،تطّهر من خطايا النفس

بني هـاتني  . يقاَرن ألهنا حتّرر اإلنسان من اخلطايا، تطّهر النفس، ومتنح الروح القدس
املعموديتني تأيت املعمودية اليت مارسها السابق الشريف، واليت كانـت جسـراً بـني    

هودية، ألهنا أشـارت  معمودية يوحنا كانت أرفع من املعمودية الي. اليهودية واملسيحية
  .سيحيةإىل املسيح، لكّنها أدىن من املعمودية امل
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مبا أن معمودية يوحنا قادت البشر إىل حتسس خطاياهم وهيأت الشعب لتقّبل 
معمودية املسيح األكثر كماالً، ومبا أن املسيح كان إهلاً كامالً وإنساناً كامالً ومل خيطأ 

  .ذا السؤال يكشف لنا حقائق عظيمةاب على هأبداً، ملاذا اعتمد إذن؟ اجلو
ن املسيح مل يعتمد ألّنـه كـان حباجـة إىل    إيقول القديس يوحنا الدمشقي 

كما أن املسيح تألّم وُصلب من أجـل اجلـنس   ". بل لينسب لنفسه طهارتنا" ،التطهر
الكثري من . البشري وأحّس باألمل وباألسى العظيمني، كذلك هو َنَسب لنفسه طهارتنا

إذاً، حبسب الدمشقي، اعتمد املسيح لكـي يسـحق   . ألمور جرت على هذا املنوالا
رؤوس التنانني اليت يف املاء، إذ كان االعتقاد السائد هو بأن الشياطني تعيش يف املـاء؛  
لكي يغسل اخلطيئة ويدفن آدم القدمي يف املاء؛ لكي يبارك املعمِّد، فالسابق مل يبـارك  

عندما وضع األخري يده على رأس املسـيح؛ لكـي حيفـظ     بل املسيح باركه ،املسيح
الناموس، ألنه هو نفسه وضعه وجيب أالّ يظهر خمالفاً له؛ لكي يكشف سر الثالوث، إذ 
عند تلك اللحظة متّ ظهور للثالوث القدوس؛ لكي يصري مثاالً ملعموديتنا الـيت هـي   

  . معمودية كاملة تتّم باملاء والروح القدس
هلـذا  . مور، باعتماده يف هنر األردن، بارك املسيح املياه أيضاًأبعد من هذه األ

. حنن، إىل اليوم، نقيم خدمة تقديس املياه وخالهلا نستدعي الروح القدس ليبارك املـاء 
 بل تصري ماء للتجديـد ألهنـا   ،وهكذا بعد مباركتها ال تعود جمرد مياه من السقوط

  .متحدة بنعمة اهللا غري املخلوقة
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لتقليد اآلبائي، يرتبط اعتماد املسيح يف هنر األردن بعبـور اإلسـرائيليني   يف ا
كما أن املصريني غرقوا واإلسرائيليني جنوا بقوة الكلمة غـري  . العجائيب للبحر األمحر

املتجسد الصانعة العجائب من خالل موسى، كذلك هنا بقوة الكلمة املتجّسد، يتجدد 
  .ق، أي أن الشياطني خيسرون قوهتمُتسَحاإلنسان الفاسد الشرير والتنانني 

نّ اخلّزاف حيتاج إىل عنصرين لكي يعطي إيقول القديس نيقودميوس األثوسي 
. املاء لتحويل التراب إىل طني، والنار لكي حيرق الطني ويعطيه شـكالً : الوعاء شكالً

طبيعتنـا  فهو، إذ أراد أن يغّيـر هيئـة   . واهللا، خّزاف طيننا العظيم، يفعل األمر نفسه
" ناراً آكلـة "املسحوقة باخلطيئة، استعمل النار واملاء، وهو يصبغ النار من نفسه كونه 

د املسيح، وبكـل  احلقيقة هي أّنه بتجسُّ. تأكل الشر، وهو يستعري املاء من هنر األردن
مراحل التدبري اإلهلي، مبا فيها اعتماده يف هنر األردن بالتأكيد، أُصِلح كـل اجلـنس   

هذا اإلصالح . حصلنا على اإلصالح والتجديد ابعد السقوط وسحق طبيعتن. البشري
ممكن، من جهة ألن الطبيعة البشرية مل ختتِف كلياً بعد اخلطيئة، ومن جهة أخرى ألن 

  .خلق اإلنسان وهو الذي يعيد خلقهاهللا هو الذي 
تشتعل  فالنار ال. يستحيل نوعاً ما أن يتواجد هذان العنصران معاً، املاء والنار

ألن  ؛يف هنر األردن يستطيعان أن يكونا معاً. وتزهو يف مكان رطب، واملاء ختمد النار
وعليه، النار غري املخلوقة ال تتـأثّر بعنصـر املـاء    . النار غري خملوقة بينما املاء خملوقة

  .ال بل على العكس، املاء املخلوقة تصري مقدسة بنار اإللوهية. املخلوق
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هنر األردن مشهوراً لعدد من األحداث يف التاريخ، لكن بالدرجة  لطاملا كان
  .األوىل بسبب تعليم يوحنا السابق ومعموديته، وأيضاً بسبب اعتماد املسيح فيه

يف . حبسب القديس يوحنا الذهيب الفم، األردن هو رمز للجـنس البشـري  
). Dan(والدن ) Jor(ألنه يأيت من مصدرين األر  ؛املكان األول، هو يسمى األردن

  .هذان النبعان يشكالن هنر األردن الذي يصّب يف البحر امليت
حبسب أحد التفاسري االختزالية، كل اجلنس البشري يأيت من مصـدرين، آدم  
وحواء، وباخلطيئة أُيت باجلنس البشري إىل التخدير، أي البحر امليت يف هـذه احليـاة   

خل هذا األردن، هذا اجلنس البشري، ده داملسيح بتجسُّ. احلاضرة، حيث يوجد املوت
  .اجلنس البشري إىل حياته السابقةوهبذه الطريقة غلب املوت واستعاد 

: ١١٤ مزمور" (البحر رأى وهرب؛ األردن رجع إىل الوراء: "يتنبأ النيب داود
هبذا يريد أن يشري إىل مفاجأة البحر ومعه املياه اليت انتشرت يف مكـان واسـع،   ). ٣

هذه املفاجأة مربرة يف صالة تقديس . ألردن عند نزول املسيح يف األخريومعهما هنر ا
األردن رجع إىل : "تقول الصالة. املاء اليت كتبها القديس صوفرونيوس أسقف أورشليم

نار الالهوت يف جسـد  ". اجلسدبوحالَّةً فيك  ،الوراء ملا عاين نار الالهوت منحدرة
  . املسيح حلّت يف املياه
البحر . بطريقة ما وإىل درجة ما، تنطبق أيضاً على حياة املسيحي هذه النبوءة،

وكما رأينـا سـابقاً،   . هو حياة اإلنسان املليئة باملصاعب، وبالتايل مسماة حبراً ماحلاً
األردن هو احلياة البشرية بعد سقوط آدم وحواء حيث أُيت هبا إىل اإلماتـة وُربطـت   
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ن من حبر احلياة املاحل فيما تتغّير حياته وتتبـّدل  بالتوبة يتحرر اإلنسا. بالركود والفساد
  ).إيسيخيوس الكاهن(معىن خمتلفاً وتعود إىل ينابيعها احلقيقية وتأخذ 
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أحد أهداف التجسد اإلهلـي،  . خالل اعتماد املسيح ظهر الثالوث القدوس
واحـد   كما معمودية املسيح، كان إظهار اإلله الثالوثي، إذ بالرغم من أن هللا جوهر

إذاً، صوت اآلب . أنه ثالثة أشخاص، اآلب واالبن والروح القدس وطبيعة واحدة، إالَّ
ُسمع شاهداً ومؤكّداً أن الذي يف األردن يف تلك اللحظة هو ابنه، بينما الروح القدس 

والتأكيد نفسه مـن اآلب   ،الكشف نفسه عن الثالوث القدوس". هبيئة محامة"يظهر 
ينبغي أن نتطرق إىل . يح بقليل، عند جتليه الذي متّ على طور ثابورقبل آالم املس تكرراً
  .ا األمر يف الفصل عن عيد التجليهذ

يعاجل القديس غريغوريوس باالماس بشكل الهويت سبب ظهور اإلله الثالوثي 
إصـالح  . إنه يعلّم أن اإلله الثالوثي يظهر عند خلق اإلنسان وجتديده. يف ذلك الوقت
اآلب، من خالل االبـن بـالروح   "مشتركة عند اإلله الثالوثي، ألن  اإلنسان هو قوة

ن اإلله الثالوثي قرر أن خيلق إإىل هذا، يقول الكتاب املقدس ". القدس يفعل كل شيء
اآلب خلـق  ). ٢٦: ١ تكـوين " (لنصنعن اإلنسان على صورتنا ومثالنـا : "اإلنسان

ومبا أن قوة اإلله الثالوثي . قدساإلنسان على صورة الكلمة ونفخ فيه احلياة بالروح ال
إذاً، كـان علـى   . مشتركة بني الثالثة، كل الثالوث القدوس اشترك يف خلق اإلنسان

إىل هذا، بدأ املسيح، بعد اعتماده، . اإلله الثالوثي أن يظهر يف إصالح اإلنسان وجتديده
  .عمله الظاهر خلالص اجلنس البشريب

ح اإلنسان إىل حقيقة الهوتية أخـرى،  يشري ظهور اإلله الثالوثي خالل إصال
وهي أن اإلنسان هو العضو األرضي والعابد للثالوث القدوس، وأيضاً إىل أنه املخلوق 

حبسب ما يشرح القـديس غريغوريـوس   . الوحيد املصنوع على صورة اإلله الثالوثي



١٧ 
 

هـذا  . باالماس، ال متلك احليوانات نوساً وعقالً، بل فقط روحاً حية ال تأيت من ذاهتا
فهي ال تبقى كوهنـا بـدون   . يعين أنه عندما متوت هذه احليوانات ختسر الروح معها

ولكن ال  ،للمالئكة ورؤساء املالئكة أيضاً نوس وعقل. القوة وليس عندها إالَّ ،جوهر
إذاً، هلذا السبب . روح حتيي اجلسد، وبالتايل اإلنسان وحده صورة اإلله املثلث األقانيم

ه، لكي خيلص العامل ويغّيره، صار إنساناً وليس مالكاً، ألن اإلنسان هو ابن اهللا وكلمت
  .ّدس يتّم حتّول اخلليقة وتغريهاوهكذا من خالل اإلنسان املتق. ذروة اخلليقة
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حبسب اإلجنيلي . صوت اآلب شهادة حيمل ويقّدم التأكيد على أّنه ابنه احلبيب
). ١٧: ٣ مـىت " (ين احلبيب الذي به سـررت هذا هو اب"مىت، تأيت العبارة بالغائب 

ال أمهيـة  ". أنت ابين احلبيب الذي به سررت"حبسب اإلجنيلي مرقس تأيت باملخاطَب 
كلمة اهللا ُولد . ما نراه هنا هو أن املتكلّم، أي اآلب، يشهد لكلمته، ابنه احلبيب. هلذا

الثـاين يف   للشـخص من اآلب قبل كل الدهور، وهذه الوالدة هي الصفة األقنومية 
  .الثالوث القدوس

الـذي بـه   "ما يستحق اإلشارة، حبسب القديس غريغوريوس باالماس، هو 
لكي نرى أمهية هذه اجلملة، وبشكل عام قيمة وأمهية جتسد ابن اهللا وكلمته، ". ررتُس

إرادة اهللا واحدة، لكنها . "واخلضوع إلرادته" ،"سرور اهللا"علينا أن ننتبه إىل الفرق بني 
اهللا رأى سقوط اإلنسـان  . اً تعمل بالسرور، عندما يريدها اهللا، وأحياناً بالتدبريأحيان

ال يستطيع اهللا . آتياً، فيما هو مل خيلقه لذلك، ويف النهاية أذعن ألن اإلنسان أراد هذا
. أن يلغي حرية اإلنسان، وبالتايل تتولد الكثري من املشكالت اليت يسمح هلا باحلدوث

وهكذا فـإن  . لكثري غريها مسح اهللا هبا، لكنه هو نفسه مل خيطط هلااملوت، املرض، وا
  .الرضى هي أمر، وبالتدبري أمٌر آخرإرادة اهللا ب

هـذا  "ن تأكيد اآلب وس باالماس إضمن هذا اإلطار يقول القديس غريغوري
د كان إرادة اهللا حبسب مسرته الـيت  ظهِر أن التجسُُّي" هو ابين احلبيب الذي به سررت

من اهللا باالسـتقالل  " مربجماً"د املسيح كان هذا يعين أن جتسُّ. إرادة اهللا السابقة ُتدعى
ص فقط من خالل هذا االحتاد بني املخلوق وغري ألن اخلليقة ختلُ ؛عن سقوط اإلنسان

لذلك، كل ما يف العهد القدمي من القوانني والوعود، كانت . املخلوق يف أقنوم الكلمة
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بـل   ،نتاج سقوط اإلنسان، فهي مل تتم حبسب إرادة اهللا السابقةغري مكتملة لكوهنا 
مل تكن نبوءات العهد القدمي وقوانينه وغريها وحدها . د الكلمةكانت هتدف إىل جتسُّ

د، بل حىت تأسيس العامل وخلقه كان هدفه احتاد الطبيعـتني اإلهليـة   هتدف إىل التجسُّ
العامل متّ لكي يتمكن اإلنسان من اّتخاذ خلق . والبشرية، احتاد املخلوق وغري املخلوق

حـىت  . عطي يف الفـردوس الشيء نفسه يصّح على الناموس الذي أُ. النموذج األول
  ".التدبري اإلهلي البشري"الطبائع واملصاف املالئكية تنحو حنو هذه الغاية، واهلدف 

. كلمتهواألمهية الكربى لتجسد ابن اهللا و ،ظهِر كل هذه األمور املعىن العظيمُت
اإلنسان، وهو ليس  - املسيح اإلله. من دوهنا يستحيل خالص اإلنسان وجتديد اخلليقة

اجلرمية األكرب يف زمننا هي أن اإلنسان ينظر إىل . إنساناً فقط، هو مركز العامل والتاريخ
ن جممل اجملهود النسكي املسيحي موّجه إميكن القول بثقة . نفسه على أنه مركز العامل

وطرح النظرة اإلنسـانية   ،اإلنسان – اب نظرة للحياة يكون مركزها اإللهحنو اكتس
  .، وليس اإلنساناإلنسان هو املركز - ينبغي أن يكون اإلله. املركز
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بل هو ابنه الوحيد تشـري إىل   ،إن شهادة اآلب بأن املعتِمد ليس إنساناً عادياً
الهوت األرثوذكسي، صـوت اآلب  حبسب ال. إلوهية الكلمة ومساواته باجلوهر ألبيه

بالتأكيد، يشـارك اجلسـد يف   . وليس أمراً ُيسَتوَعب باحلواس ،هو معاينة هللا وإعالن
أن صوت اآلب  حقيقةُ. لكن احلواس تتحّول لكي تتمكن من رؤية جمد اهللا ،معاينة هللا

ا ميكن أن نراها من شهادة اآلب املماثلة على جبل ثابور عنـدم  ،هو إعالن ورؤيا هللا
  .م عجزوا عن احتمال هباء الرؤياسقط التالميذ على األرض ألهن

ألن جوهر وقوة " شعاع جمد اآلب"االبن الذي شهد له اآلب يظهر على أنه 
يف الرسالة إىل العربانيني يستعمل الرسول بولس مجلة . اإلله الثالوثي مشتركة بني الثالثة

  .)٣: ١عربانيني (" َهاُء َمْجِدِه، َوَرْسُم َجْوَهرِِهالَِّذي، َوُهَو َب: "لإلشارة إىل إلوهية الكلمة
كـون  . تشري إىل اللمعان، اإلشعاع الذي يأيت من جسم مشـعّ " هباء"كلمة 

على . اجلسد خملوقاً فالبهاء خملوق، ويف حالة اجملد غري املخلوق يكون هباؤه غري خملوق
ال يعين أنه قوته ألن الكلمة هو ) جمده( ن االبن هو شعاع اآلبإاألكيد، عندما نقول 

وبالتايل يشتركان باجملد والقوة، وهذا ما  ،أقنوم خاص، لكنه يشارك اآلب يف اإللوهية
بالطبيعة واجلـوهر والقـوة   األقانيم ثالثة مشتركون . يصّح أيضاً على الروح القدس

  .واجملد
تية، حبسب ما يذكر لإلشارة إىل بعض احلقائق الالهو" البهاء"ُتسَتعَمل كلمة 
  :القديس ثيوفيالكتوس

، إلظهار أّنه، كما أن الشمس تصدر اللمعان، أيضاً االبن يصـدر عـن   أوالً
  .اآلب
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  .، إلظهار أن االبن ناتج من دون أي هوى لآلب، كذلك جمد الشمسثانياً
  .، كما أن الشمس ال تنقص بلمعاهنا كذلك اآلب ال ينقص بوالدته االبنثالثاً

بـن  ما أن اجملد، أي شعاع الشمس، ال ينفصل عنها كذلك أيضاً االرابعاً، ك
  .يشع أبدياً وأزلياً من اآلب
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الـروح  . ك أيضاً يف ظهور اإلله الثالوثي عند هنـر األردن الروح القدس شاَر
الثالث يف الثالوث القدوس، وهو ليس من مرتبة أدىن من االثـنني   القدس هو األقنوم

َرأَى ُروَح اِهللا َنـازِالً ِمثْـلَ   "يوحنا املعمدان . اآلخرين كونه يشترك معهما يف اجلوهر
يف حلظة نزول الروح القدس وجميئـه إىل املسـيح   ). ١٦: ٣ مىت" (َحَماَمٍة َوآِتًيا َعلَْيِه

  .هادة اآلبُسمَعت ش
أحياناً يظهر كنسـيم أو كرعـد،   . لعديد من ظهورات الروح القدسهناك ا

بل بدا مثلها، أي اّتخذ  ،مل يكن محامة". مثل محامة"هناك يظهر . أحياناً كلسان ناري
بل غري خملوق، كمثل كـل   ،هذا يرتبط حبقيقة أن الروح القدس ليس خملوقاً. شكلها

حني . بفلك نوح" كمثل محامة"دس يذكّرنا ظهور الروح الق. أقانيم الثالوث القدوس
ظهرت اليابسة عادت احلمامة اليت أرسلها نوح من الفلك ومعها غصن زيتون يف فيها 

عند اعتماد املسـيح يشـري إىل   " مثل محامة"الروح القدس . خمربة عن انتهاء الفيضان
ة بل أشار إىل زيت الرمح ،مل يكن معه غصن زيتون يف فيه. اخلالص من فيضان اخلطيئة

  .ي هو املسيح االبن احملبوب لآلباإلهلية الذ
إىل الـربيء  " كمثـل محامـة  "مبعزل عن هذا، يشري ظهور الروح القـدس  

وال ميكث حيث تكون  ،كما أنه يذكّرنا بأّنه، متاماً كما أن احلمام نظيف. واملتواضع
وال ميكث حيث توجد رائحـة   ،الرائحة العفنة، كذلك هو الروح القدس طاهر جداً

من الضروري التوقف عند نزول الروح القدس مثل محامة وإتيانه فوق . خلطيئة العفنةا
هذا ابين احلبيب "ويوحي بأنّ الصوت القائل  ،هذا مرتبط بشدة بصوت اآلب. املسيح

يشـري التـزامن بـني    . بل إىل املسيح ،ال يشري إىل يوحنا املعمدان" الذي به سررت



٢٣ 
 

ىل االشتراك باجلوهر بني أقانيم الثالوث القدوس، اإلشارتني، احلمامة وصوت اآلب، إ
إىل ذلك احلني كان الشعب حيترم يوحنا . كما إىل التمايز بني يوحنا املعمدان واملسيح

عالمة الروح القدس ومعها صوت اآلب يشـريان  . كثرياً، فيما مل يكن املسيح معروفاً
  ).فيالكتوسالقديس ثيو(ن إىل املسيح ابن اهللا املرَسل خلالص اإلنسا
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جند يف حياة القديسني خربات ملعاينة . لقد كان للسابق الشريف رؤية عظيمة
أُعطي يوحنا املعمدان أن يسمع صوت . جمد الثالوث القدوس بشخص يسوع املسيح

. لكن هذه املعاينة اإلهلية مل تكن رؤية حسية. اآلب، ويرى كلمة اهللا، ويعاين روح اهللا
اإلنسان أيضاً بعيين جسده، لكنهما تتحّوالن مسبقاً لكـي تصـريا   على األكيد، يرى 

يظهر اإلعالن الفائق الطبيعة وكشف الروح القدس من . قادرتني على حتّمل رؤية اهللا
إِذَا : "َيقول اإلجنيلـي مـىت  . العبارات اليت استعملها اإلجنيليون يف تقدمي هذا احلدث

َرأَى السََّماَواِت قَـِد  : "، واإلجنيلي مرقس)١٦: ٣ مىت" (السََّماَواُت قَِد اْنفََتَحْت لَُه 
ليس استعمال هـذين  . إذاً، السماوات انفتحت وانشقّت). ١٠: ١ مرقس" (اْنَشقَّْت

بل هو للتعبري عن حقيقتني خمتلفتني تتعلّقان بتجّسد ابن اهللا وبلطـف   ،الفعلني مصادفة
  .القديس غريغوريوس باالماستفسري الثالوث حنو اجلنس البشري، حبسب ما نرى يف 

وخسر اإلنسان شـركته   ،انفتاح السماوات يعين أّنها قد أُغلقَت بعصيان آدم
اآلن بطاعة املسيح الكاملة، وهو آدم اجلديد، تنفتح السماوات جمدداً ويصـري  . مع اهللا

إذاً املسيح هو املؤسس اجلديـد للجـنس   . اإلنسان قادراً على بلوغ الشركة مع اهللا
  . لكن روحياً حنن ننحدر من املسيح، آدم اجلديد ،حنن ننحدر من آدم باجلسد. البشري

تلقّى املسيح باجلسـد  . تشري إىل سّر آخر" َرأَى السََّماَواِت قَِد اْنَشقَّْت"مجلة 
نعرف جيداً عـدم قـدرة كـل    . قوة وطاقة ال تقاسان وال حتّدان من الروح القدس

السـماوات قـد   "ن إ. قدس، لكوهنا غري خملوقةاملخلوقات على احتواء قوة الروح ال
أظهر حقيقة أّنها مل تتحّمل اللحظة اليت فيها ظهر أنّ قوة الـروح القـدس   " انشقّت
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د الذي اّتخذتـه  كانت تنتقل إىل اجلسد املتأقنم إهلياً، أو على األصح ظهور تألّه اجلس
  .الطبيعة البشرية

فألنـه   ؛إذا صار هذا ممكناًيستحيل على املخلوق أن حيتوي غري املخلوق، و
القديسون، ". بنورك نعاين النور: "هلذا ننشد يف الكنيسة. ُيعطى القوة بالروح القدس

وأن ُيمَنح أحٌد مـا أن  . إذ قد أعطوا القوة بالنور اإلهلي غري املخلوق، رأوا اهللا كنور
 قوة اهللا يشترك جبسد املسيح ودمه يعود لواقع كونه عضواً يف الكنيسة وعنده حّصة يف

إن مل يشترك اإلنسان هبذه القوة اإلهلية يَر مسـاوات حياتـه   . املطّهرة املنرية واملقّدسة
تعـين  " مسـاوات "لكن حىت لو افترضنا أن كلمـة  . الداخلية تنشق ألّنه ال حيتمل اهللا

لو افترضـنا أن املالئكـة   . املالئكة، فإن هذا الكالم يشري إىل حقيقة الهوتية عظيمة
أّنهـم   مام وجه اهللا ألهنم على الدوام يتنقّون ويستنريون بقوة السيد، اهللا، إالَّأطهار أ

فقط يف املسيح، كونه إهلاً ومساوياً هللا، . دون طهارة الثالوث القدوس الفائقة والكاملة
هلذا، عنـد  . تستطيع طبيعتنا أن حتتوي هباء وشعاع وسلطان قوة الروح القدس اإلهلية

  .ل حىت املالئكة األطهار تراجعواليس فقط السماوات انشقّت، بجميء الروح القدس، 
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كما ذكرنا سابقاً، أحد أهداف معمودية املسيح هو أن تكون مثاالً ومنوذجاً 
وبالتايل باملعمودية اليت هي . ألن هبذا املثال قّرر املسيح سّر املعمودية ؛لنا يف آٍن واحد

كما أنّ عمل املسيح اخلالصي للعامل بدأ باملعمودية . ةدِخل حنن ُنقَبل يف الكنيسُم سرٌّ
وتبعتها أمور أخرى كاآلالم والصلب والقيامة والصعود إىل السماوات، على املنـوال  

  .احلياة الروحية بسّر املعمودية نفسه تبدأ
يف كتابه عن احلياة يف املسيح، يرى القديس نيكوال كاباسـيالس املعموديـة   

خامتة املعمودية وكل األسرار هي املناولـة  . سح باملريون واملناولةكميالد إذ يتبعها امل
وعليه، حنن نعتمد وُنمَسح باملريون لكي نصري قادرين، كأعضاء للكنيسـة،  . املقدسة

  .ارتباط اإلميان باملعمودية قوي جداً. على املشاركة يف جسد املسيح ودمه
مها طريقـان للخـالص    حبسب القديس باسيليوس الكبري، اإلميان واملعمودية

يكتمل اإلميان باملعمودية وتتأسس املعمودية على اإلميان، يتمم . طبيعيني وغري منفصلني
متاماً كما نؤمن باآلب واالبن والروح القدس، نعتمد باسـم  . أحدمها اآلخر ويكمله

. هذا يسبقه االعتراف الذي يقود إىل طريـق اخلـالص  . اآلب واالبن والروح القدس
  .ة تتبع لتثبيت قبولنااملعمودي

ُتقال هذه األمور من وجهة نظر أنّ هناك نوعني من اإلميان، التمهيدي الذي 
يف . ُيعّرف باإلميان املستند إىل السمع، والكمال الذي ُيعَرف باإلميان القائم على املعاينة
بلغ إىل البداية يسمع اإلنسان عن اهللا، يؤمن، من مثّ يعتمد وُيمَسح باملريون، وإذ ذاك ي

هذا ينبغي فهمه من وجهة نظر أن يف كنيسة القـرون األوىل مل  . اإلميان من معاينة اهللا
تكن املعمودية سراً رمزياً، أو حدثاً دنيوياً واجتماعياً، بل سر الدخول إىل الكنيسة، ما 
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كانت املعمودية وما تزال ُتدعى االستنارة، إذ مـن  . ر اإلنسانيعين أّنه يأيت بعد تطهُّ
  .يبلغ اإلنسان إىل استنارة نوسه الهلا ومن خالل سر املسح باملريون،خ
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وكلها تشري إىل القوة والعمل اللـذين   ،األمساء اليت أعطَيت للمعمودية كثرية

  .نتطرق إىل األكثر متيزاً بينها سوف. حتققهما
هذا التعبري أعطاه املسيح يف . ألهنا تعطي إعادة الوالدة ؛ُتَسّمى املعمودية والدة

إِنْ كَانَ أََحٌد الَ ُيولَُد ِمَن الَْمـاِء  : الَْحقَّ أَقُولُ لََك: "قال املسيح. حواره مع نيقودميوس
النبع هو الـرحم الروحـي   ). ٥: ٣ يوحنا." (َوالرُّوحِ الَ َيقِْدُر أَنْ َيْدُخلَ َملَكُوَت اِهللا

وهـذه  . بعد املعمودية حنن نشبه املسيح. نا إعادة الوالدة إىل حياة جديدةالذي يعطي
الوالدة هي ما مييزنا، هلذا فإن يوم ميالدنا هو يوم إعطائنا امسنا حبسب القديس نيكوال 

  .ترتبط الوالدة اليت تتم باملعمودية بالتطهر واالستنارة. كاباسيالس
ر كونـه  ح مل يكن حباجة للتطهُّن املسيإيقول القديس غريغوريوس الالهويت 

ر من أجلنا، أي أنه دخل األردن باجلسد فيما مل يكن هـو  الطهارة بذاهتا، لكنه تطهَّ
. وعليه، املسيح يطّهر اجلنس البشري وينريه مبعموديته ومسـحه بـاملريون  . جسدانياً

يقـول  . التطهر من األهواء يسبقه إمتام الوصايا وتعقبه االستنارة بقوة الروح القـدس 
ن حيث يكون التطهر تكون االستنارة إذ م: "القديس غريغوريوس الالهويت بشكل مميز

  ".دون األوىل ال ُتعطى األخرية
حبسب القديس يوحنا الدمشقي، غفران اخلطايا يعطى على قدم املساواة لكل 

. عطى نسبياً مع اإلميان والتطهـر السـابق  الذين يعتمدون، لكن نعمة الروح القدس ُت
اة عمودية املقدسة نكتسب الظهور األول للروح القدس وإعادة الوالدة هي بداية حيبامل

  .خمتلفة وختم ومحاية واستنارة
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معمودية املسيح يف هنر األردن ومعموديتنا مها طوفان استثنائي، أكثر رفعـة  
  :ومجاالً من طوفان نوح، حبسب ما يقول بروكلس بطريرك القسطنطينية

البشرية، لكن اآلن، ماء املعمودية باملسيح  الطبيعةَ املياُه يف ذلك احلني، أماتت
  .يعطي احلياة لألموات من اخلطيئة

يف ذلك احلني، بىن نوح فلكاً من اخلشب غري الفاسد، بينما اآلن املسيح، نوح 
  .العقلي، بىن فلكاً للجسد من مرمي غري الفاسدة

محلت بشرى شـذا   ،نيف ذلك احلني، احلمامة اليت محلت يف فيها غصن زيتو
  .املسيح السيد، اآلن الروح القدس الذي أتى بشكل محامة أشار إىل السيد الرحوم

يف حياتنا من خـالل  كل ما جرى عند معمودية املسيح يف هنر األردن يتكرر 
  .سر املعمودية
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كمقاربة شخصية للعيد، ينبغي . يشري عيد الظهور إىل حقائق الهوتية عظيمة
لتشديد علـى  نضيف بعض األمور املتعلقة مبعموديتنا، وبشكل خاص ينبغي ااآلن أن 

  .ثالث نقاط ذات داللة
ون مسيحيني، ألهنم يف نفس الوقـت  مَّ، الذين يعتمدون وُيمَسحون يسأوالً

 ؛ال يبِعد أي من األمرين اآلخـرَ . تالميذ املسيح وقد أخذوا املريون من الروح القدس
  .ألننا تالميذ املسيح بالنعمة اليت نتقبلها من خالل األسرار

حبسب ما يقول القديس نيقودميوس األثوسي، ميكن تسمية كل املسـيحيني  
. الذي يعين نعمة الروح القدس وشركته" املمسوحني باملريون املكّمل"مسحاء الرب، 

ب ألهنـم كـانوا   إذا كان ملوك العهد القدمي وكهنته وأنبياؤه ُيدعون مسـحاء الـر  
ُيمَسحون بزيت الطقوس غري الكامل، فكم باحلري أولئك الذين ُمسـحوا بـاملريون   

" َوأَمَّا أَْنُتْم فَالَْمْسَحةُ الَِّتي أََخذُْتُموَها ِمْنُه ثَابَِتةٌ ِفـيكُمْ : "املقدس؟ يكتب يوحنا اإلجنيلي
ًضا، َوأَْعطَى َعْرُبونَ الرُّوحِ الَِّذي َخَتَمَنا أَْي: "ويؤكّد الرسول بولس). ٢٧: ٢ يوحنا١(

املسح بالروح القدس، املرتبط باسـتنارة النـوس   ). ٢٢: ١ كورنثوس٢." (ِفي قُلُوبَِنا
  .ره، هو عربون الروح وختم اهللاوتنّو

. اإلنسان على عربون الروح، لكن مع إمكانية اإلمتام ل، باملعمودية حيصثانياً
ما أن الطفل يأخذ من والديـه إمكانيـة أن   ّنه كإيقول القديس غريغوريوس باالماس 

يصري رجالً ويرث األمالك الوالدية عند بلوغه السّن املناسب، لكنه خيسرها إذا مـات  
من خالل املعمودية حيصل اإلنسان على . يف خالل ذلك، فاألمر نفسه يتّم للمسيحي

ن ذلك املـوَت  القدرة ألن يصري ابن اهللا ووارثاً للخريات األبدية، إن مل ميت يف غضو



٣١ 
 

وبالتايل، إذا خسر اإلنسان شركته مـع اهللا، أي إذا مـات   . العقلي الذي هو اخلطيئة
على األكيد، ال تضيع النعمـة وال  . روحياً، فهو خيسر اإلمكانية اليت تلقاها باملعمودية

  .ب اإلنسان لكنها ال تنجز اخلالصتترك قل
َوَتلِْمذُوا " ذاً من كل األمم أعطى املسيح وصية لتالميذه ألن ينشئوا هلم تالمي
َوَعلُِّمـوُهْم أَنْ َيْحفَظُـوا   . َجِميَع اُألَممِ َوَعمُِّدوُهْم بِاْسمِ اآلب َواالْبنِ َوالرُّوحِ الْقُُدسِ

َوَعلُِّمـوُهْم أَنْ  "و " عّمـدوهم ). ""٢٠ - ١٩: ١٨ مـىت " (َجِميَع َما أَْوَصْيُتكُْم بِِه
  .هبا يكتمل اإلنسان الطريقة اليتتظهران " َيْحفَظُوا

، عندما تغطي اخلطيئة نعمة املعمودية، تصري معمودية التوبـة والـدموع   ثالثاً
ألهنا تؤسس حياة التوبة والتطّهر الـيت   ؛ُتسّمى السيامة الرهبانية معمودية ثانية. الزمة

  .من خالهلا يبلغ اإلنسان إىل جمده السابق
كل واحدة مـن دمـوع   ": يقول القديس غريغوريوس النيصصي بشكل مميز

". التوبة تساوي مياه املعمودية، واألنني املتألّم يعيد النعمة اليت فارقت لوقـت قصـري  
لّـم الكنيسـة   بالطبع ينبغي أن ُتذَرف هذه الدمعة يف جو من التوبة، حبسب مـا تع 

  .األرثوذكسية ومتارس
يقـة  اعتمد املسيح ليحفظ الناموس وليرتِل نعمته على املياه، من أجـل اخلل 

ا إمكانية بلوغ نعمة التبّني، أي وبالتايل، هو يعطي لكلٍ منَّ. بأسرها ومن أجل اإلنسان
هذا الظهور اإلهلي يشكّل معرفة اهللا، وكون هذه املعرفة . الظهور يف حياتنا الشخصية

  .ة وجودية فهي جتلب اخلالص أيضاًحقيق
 




