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 ل من األخ مكاريوس صبحي فارس سعد، يقول:سؤاورد إىل املوقع 
"كل ما نصلي القداس الغريغوري خاصة .. شعبك وبيعتك يطلبون اليك جند  

الشعب يصلي. ارمحنا يا اهلل اآلب ضابط الكل. ارمحنا يا اهلل خملصنا )االبن(. ارمحنا يا 
املفروض أن الليتورجيا ثالوثية ودائمًا نصلي لآلب واالبن والروح  اهلل مث ارمحنا )....(

القدس. فلماذا ال نصلي ارمحنا الثالثة للروح القدس املعزي؟ مث يسأل هلل القلدي    
غريغوريوس الالهويت نسى الروح القدس هنا؟ أم أن هناك قصد الهويت من وراء ذلك 

 مل نفهمه؟
 

هو مغزى لقب و ،الناطق بالروح القدسغريغوريوس  يا أخ مكاريوس مل ينَ  
 يل هو التسلي  الكنسي.اجلولكن الذي غاب عن  ،روح اهلل احمليي ،هلياتالناطق باإل

بل كما ورد يف  ،أواًل: نص الليتورجيا هو لي  كما أخذته أنت من الذاكرة
شلفاعة االبلن    ،وبك )االبن ،ليك )االبن(إألن شعبك وبيعتك يطلبون " :اخلوالجي

 جلسد( إىل اآلب معك قائلني ...رأس ا
ننا إف ،ولتأكيد املساواة مع اآلب ،ألننا نطلب مع رئي  الكهنة ورأس اجلسد 

ال "ألن رسول رب اجملد يقول علن شلفاعة رب اجمللد:     ؛نطلب منه هو وبه ومعه
يستحي أن يدعوه  أخوة: قائاًل أخرب بامسك اخويت ويف وسط الكنيسلة اسلبحك"   

 .(27: 12كلو  1أعضاء جسده اليت بله تتقلدم إىل اآلب )  ألننا  ؛(11: 2)عب 
بل هي نقل احلياة اجلديدة إىل  ،وشفاعة الرب يسوع ليست طلبة مثل طلبات املؤمنني

 أي حنن. ،أعضاء جسده

وقبل أن أكتب الرد أرجو أن حتصل على نسخة من كتاب اللروح القلدس    
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الطبعة الثانية وهو مرفوع على موقع الدراسات القبطية، وصدرت ) للقدي  باسيليوس
 .بعناية وافرة َحِرألن التسلي  الكنسي ُش ؛(2014 منه بالقاهرة يف

وال  ،وال يوجد خطأ يف الترمجة ،غفال استدعاء الروح القدسمد إعتحنن ال ن
خلدملة تبلدأ   ولكن إذا عدنا إىل القداس الغرريغوري وجدنا أن ا ،سهومن قبيل الهو 

نعملة   يَّفكار البشر .. ارسل علها الرب اإلله ضابط الكل العارف أيأ" :بصالة سرية
وأجعلين مستحقًا أن أقف عند مذحبك املقدس بغري وقوع يف دينونة.  ،روحك القدوس

بنك الوحيد والروح القلدس  وأقرب لك الذبيحة الناطقة غري الدموية .. جمدًا لك وال
 .."احمليي املساوي لك.

رسل لنا )اخلادم والشعب( عطية روحك القدوس لكي نأيت "ا :ويف صالة ثانية
 ."إىل مذحبك املقدس ونكمل هذه اخلدمة أمامك كما يرضيك

ولكلن   ،مث طلب عمل الروح القدس يف صالة الصلح حسب نعمة الثالوث 
وطبعًا أنت تذكر بكل  ."بنعمتك ومسرة أبيك الصاحل وفعل روحك القدوس" :الحظ

ر "ارسل علينا نعمة روحك القدوس لكي تطه ل  :تأكيد صالة استدعاء الروح القدس
وبعد التقدي  تلأيت   ،)تقدس( وتنقل هذه القرابني املوضوعة إىل جسد ودم خالصنا"

 الطلبة اليت ذكرهتا.

القدس هو نفسه عطية الروح القدس "يصبح صوت الروح بسبب نوال  
 :بل بعد ذلك يقول عن الروح القدس ،(144، ص 57: 24 صوت الذين نالوه" )ف

"يسكن الروح القدس يف النف  مثل اإلدراك الذي يكون فكرة يف القللب وأحيانلًا   
: 8يتحول إىل كلمة ينطقها اللسان. وهكذا يكون عمله عندما يشهد ألرواحنلا )رو  

، ص 61: 26)ف  "(4: 4بلا أيهلا اآلب )غلال    ( أو عندما يصرخ يف قلوبنا أ16
150). 

وبسبب سكىن الروح القدس فينا يصبح "الروح هو مكان القديسني وكلل  
، ولذلك وهيكاًل لسكىن اهلل ألنه يقدم ذاته ذبيحًة ؛قدي  هو حقًا مكان الروح القدس
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وألن كلل   ،(151، ص 62: 26)راجلع ف   "(19: 6كو 1هن  هيكل اهلل )قيل إ
فإن الروح القدس هو الذي يعطي لنلا معرفلة اآلب    ،بالروح القدس دَّسقمسيحي ت

، ص 47: 18)ف  "ألنه يقودنا إىل معرفة اآلب واالبن يف ذاته أي يف أقنومه ؛واالبن
( أيضلًا ال  27: 11نه ال أحد يعرف اآلب إال االبن" )مل   أولذلك "كما  .(128

( .. هذا يوصلنا إىل أن 3: 12كو 1يقول أحد أن يسوع هو رب إال بالروح القدس )
الروح القدس هو الذي يعلن يف ذاته جمد االبن الوحيد وانه هو الذي مينح السلاجدين  

"طريلق   -بكل تأكيلد -وهكذا يعين  ،(املرجع السابقاحلقيقيني املعرفة احلقيقية هلل" )
وبلذلك   ،معرفتنا باهلل يبدأ بالروح الواحد من خالل االبن الواحد إىل اآلب الواحلد 

د امللكوت من اآلب باالبن الوحيلد يف اللروح   جمهلي وقداسة اهلل ويصلنا الصالح اإل
 لينا هي من:املرجع السابق( حركة نزول النعمة إالقدس" )

 اآلب باالبن يف الروح القدس.
 :وقبولنا للنعمة ه

 ؛يف الروح باالبن إىل اآلب
وهي ما جتعل شفاعة الروح القدس فينا  ،ألننا بالنعمة نتحول إىل حياة جديدة

وأكاد أمسع صراخ القدي  باسيليوس ضد الذين يظنلون   .(27-26: 8)رو  أساسية
ألن الروح لي  أقل يف األلوهة وال يف الكرامة من اآلب  ؛أن الشفاعة هي توسل العبيد

ان ولذلك "ال خنطئ يف فه  معاين الشفاعة ألن الروح القدس فيك )إذا كل  ،و االبنأ
نه يصبح إنه إذ يعلمنا حنن العميان ويقودنا إىل اختيار األفضل فأحقًا فيك( وال حتسب 

بذلك أقل من اهلل. ال تسمح لنفسك بسبب الفه  اخلاطئ أن نفقد العقيدة الصحيحة 
ليك وتعطفه بوفرة فرصة حسن إن ُياملقدسة اخلاصة بالروح القدس. ال جتعل من حمبة َم

: 19ف ) "(30: 4كتوب ال حتزنوا الروح القلدس" )أفسل    إلنكار اجلميل ألنه م
 (.133، ص 50

ولذلك السبب جاءت صالة استدعاء الروح القدس يف القلداس الكريلسلي   
قنوم. احلال يف كل مكلان  أ"البارقليط. الكائن ب :إذ تقول عن الروح القدس ،واضحة

يف اللذين   ... وال حيويه مكان. والفاعل بسلطة حسب مسرتك الطهر )التقلدي ( 
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 ."أحبه  ولي  كاخلادم

ميان الصحيح باآلب "ال ميكن ألحد أن يتمسك باإل :يقول القدي  باسيليوس 
فلي  له نصيب يف السلوود   ،ميانواالبن بدون الروح القدس .. ومن جيحد هذا اإل

وال يستطيع أحلد أن   ،فال يستطيع أحد أن يسود لإلبن إال بالروح القدس ،احلقيقي
 (.98، ص 27: 11)ف  "يدعو اآلب أبا إال بروح التبين أي الروح القدس

 فالروح القدس يعمل فينا على هذا النحو:
"استعدنا سكنانا يف الفردوس، وصعودنا إىل ملكوت السموات، وعودتنا إىل 

بنلاء  ، وتسميتنا أوشركتنا يف نعمة املسيح ،هلنا اآلبإألن ندعو  وحريتنا ،مكانة البنوة
 .(112، ص 36: 15ومرياثنا يف اجملد األبدي .." )ف  ،النور

ولكن ما هلو التقلدي ؟    ،والروح األقنوم احلي "املتمايز بطبيعة التقدي "
لتثبيت ت. وما هو اوالروح القدس يثب  ،والكلمة خيلق ،رواجلواب هو: الرب اآلب يدب 

بالتقدي ، والتكميل يعين الثبات وعدم التغري، والتمسك بالصالح، فال سوى التكميل 
 (.116، ص 38: 16تقدي  بدون الروح القدس" )ف 

الصالة إىل اآلب باالبن هي أصاًل بالروح القدس الذي يقدمنا إىل اإلبن  
وعي الذي غرسه فينا وفتح وهو ال ،ه الوعي لآلب واالبنألنه فينا يوج  ؛وهو ،واآلب

وألننا نرى  ،الروح خيدمنا ألنه يقود صلواتنا .عيوننا على مجال ووحدة جوهر الثالوث
ننا نرى االبن يف الروح .. ألن الروح يعمل فينا ونستنري بالنور. ألنه إف ،االب يف االبن
 ،ولذلك السوود هو سوود لآلب واالبلن  ،لوهية الرب يسوع املسيحأُيعلن يف ذاته 

ومن يفصل نفسه عن الروح القدس ال يسلتطيع أن يسلود    ،فهو غري منفصل عنهما
: 25ميكن أن يفصله علن اهلل" )ف   ماومن يصبح يف الروح فال يوجد  ،لآلب واالبن

 (.153، ص 64
( 27)ف بالتسلي ، وهلو  وعليك يا أيها األخ الكرمي مراجعة الفصل اخلاص  

 ن كتاب الروح القدس للقدي  باسيليوس.م



 6 

كلمات حية للرأس الذي ُمسح بالروح  ،حنن نصلي بالروح الناطق فينا ،ذنإ 
 يضًا لكي نرى مجال خدمته الكهنوتية.أنا حنن َحَسالقدس والذي َم

 ،وبك نرى االبن ،ي الناري واملتواضع. افتح عيون قلوبنا لنراك فيناأيها املعز  
 بدية.أالثالوث الواحد غري املنقس  الذي خيدمنا خدمة حياة  ،وبه نرى اآلب

 د. جورج حبيب بباوي 


