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 وألجلنا ُمسح بالروح القدس ،عتمداألجلنا 

 ألنه صار إنساناً ألجلنا
 

مـن التـدريس  ُمنعـتُ  ،)١(يف جملـة مـرقس "ملـاذا اعتمـد يسـوع"مقـال  عنـدما نشـرتُ  
 االســمأن عيـد الغطــاس (كمـا درجنــا علـى اســتخدام مبنيــاً علــى وكـان قــرار املنـع  ،ملـدة عــام

 يف تراثنا الشعيب) هو استعالن الثالوث فقط.
ميـاه األردن وصــعوده مث إىل  زول الــرب نفسـهالتغاضـي عـن نـمـا ضـايقين هــو كـان 

مــا ضــايق الــذين كــانوا كــان . و ومــا يعنيــه ذلــك بالنســب للبشــرية حلــول الــروح القــدس عليــه
وراء قـــرار منعـــي مـــن التـــدريس يف الكليـــة اإلكلرييكيـــة هـــو االقتباســـات الكثـــرية مـــن دكـــاترة 

 ،ثناســيوس الرســويل وكــريلس الكبــري عــن قبــول الــرب يســوع الــروح القــدس ألجلنــاأالعقيــدة 
بــل كــان حلــول أقنــوم الــروح  ،ب اإلدعــاءمل يكــن قبــوالً "مواهبيــاً" حســالــذي ذلــك القبــول 

وكان هذا مبثابة دليل آبـائي علـى حلـول  ،على ناسوت الرب لكي ميسحه ويعلنه "املسيح"
 الروح القدس نفسه علينا.

نُعيد حبـث املوضـوع مـن أجـل السـؤال الـذي ال زال من أن نا ال غضاضة لدي لكن 
 :يرتدد ويصلنا على موقع الدراسات القبطية

 القة سر المعمودية بسر المسحة أو الميرون.ما هي ع -
 ميان على هذا النحو:ثناسيوس الذي يشرح اإلأالقديس إىل  ولنعد 

ومن الواضح أن نزول  ،سس ذاته وفعل ذلك عندما تأنَّ "ألجلنا قدَّ  
ألنه لبس جسدنا. ومل حيدث هذا  ؛الروح عليه يف األردن كان نزوًال علينا حنن

بعنوان اخلليقة اجلديدة يف  ١٩٧٠ هذا املقال كان أصًال جزء من رسالة الدكتوراه املقدمة منا إىل جامعة كمربديج )١(
املسيح يسوع حسب الهوت وطقوس الكنيسة القبطية األرثوذكسية، واجلزء األول من هذه الرسالة منشور على موقع 

 وما بعدها. ١١٤راجع ص  www.coptology.comالدراسات القبطية والالهوتية 
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ولكي  ،لتقديسنا لكي نشرتك يف مسحته ثانيةً  مرةً  وإمنالكي يتقدم الكلمة 
)" ١٦: ٣كو ١يقال عنا حنن "أنتم هيكل اهللا وروح اهللا يسكن فيكم" (

 ).٤٧: ١(ضد األريوسيني 
 أو محل جسدنا". سَ بِ عليه "ونزل علينا حنن ألنه لَ  * الروح حلَّ 

 * وحنن نشرتك يف مسحته ألننا صرنا هياكل اهللا.

 أي في أقنوم الكلمة: ،نسانيتنا فيهإكانت أي   ،كنا فيه
 :ثناسيوس الشرحأل القديس يكمِّ  

كنا حنن الذين اغتسلنا   ،"ألن الرب عندما اغتسل يف األردن كإنسان
 "فيه وبواسطته (به) وعندما قبل الروح كنا حنن الذين بواسطته قبلناه (الروح)

 ).٤٧: ١ضد األريوسيني (

 المعمودية عن سر المسحة: انفصالمعمودية الرب يسوع وعدم 
عليـــه الـــروح  وعنـــدما صـــعد حـــلَّ  ،ميـــاه األردنإىل  كـــان عمـــالً واحـــداً نـــزل الـــرب 

وُمسح فصـار "املسـيح"، هـذا ألجلنـا، ولـذلك السـؤال الـذي وصـلنا أكثـر مـن مـرة  ،القدس
عــن عالقــة املعموديــة بســر املســحة أو ســر املــريون جيــب أن جنيــب عليــه مــن واقــع التســليم 

ذلـــك التســـليم الـــذي ال يعـــرف انشـــطار الســـرائر ال ســـيما عنـــدما ُحتســـب  ،لكنســـي نفســـها
هــــو الــــذي أدخــــل يف الــــوعي ازدواجيــــة ال حســــب التــــدبري. ولعــــل تنــــوع األمســــاء  ،باألرقــــام

ـــأجســـد املســـيح الكنيســـة يف ســـرين منفصـــلني، لـــذلك الســـبب بعـــد إىل  االنضـــمام ر ن نطهِّ
وهــو االســم الشــائع يف  ،املعموديــة وســر التثبيــتقلوبنــا مــن تعلــيم العصــر الوســيط عــن ســر 

الهـــوت العصـــر الوســـيط الـــذي كـــان يُعطـــي ســـر حلـــول الـــروح القـــدس بعـــد املعموديـــة رمبـــا 
الكنســـي  االســـمولكـــن  Confirmationولـــذلك ُمســـي "التثبيـــت"  ،بســـنوات أو بشـــهور

 والشـــرح هـــو مـــن رســـائل القـــديس "،ســـر املســـحة"األصـــيل حســـب اآلبـــاء والليتورجيـــة هـــو 
، وإن كنــا )١٩٩٤ســرابيون عـن الــروح القـدس (الرتمجـة العربيــة مـايو إىل ثناسـيوس الرسـويل أ

 .قد أوردنا بعض اقتباساٍت أخرى للقديس كريلس األورشليمي، وردت يف �اية املقال
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 نعمة واحدة من الثالوث الواحد:
اآلب  .الكنسـيهـو التسـليم  ،"كل شـيء مـن اآلب بـاالبن فـي الـروح القـدس" 

ولكــن الكــل  ،والــروح هــو الواهــب واملــانح ،واالبــن هــو الوســيط والــرأس والنهــر ،املصــدرهــو 
 الثالوث. ،هو من اهللا

؛ إذ "النعمة اليت من اآلب هي واحدة وهي تتم باالبن يف الروح 
 ")١٦: ٤ًا للكل ويف الكل (أف واحد على الكل ربَّ  لهٌ إلوهة واحدة و اإل
 ).٥٧ص  ١٤: ١ دسالرسائل إىل سرابيون عن الروح الق(

 :وأيضاً 
"ثالوث واحد قدوس كامل يُعرتف بالهوته يف اآلب واالبن والروح  

املرجع ( "القدس .. فاآلب بالكلمة يف الروح القدس يعمل كل األشياء
 ).٨٣-٨٢ص  ٢٨: ١ السابق

 النعمة من الثالوث وتُعطى في الثالوث:
لـــــذلك يكتـــــب املعلـــــم  ،وألن مـــــنهج العصـــــر الوســـــيط غـــــري معـــــروف عنـــــد اآلبـــــاء 

 :السكندري
 ؛نح من اآلبعها الروح لكل واحد متُ "املواهب اليت يوزِّ 

 .ألن كل ما هو من اآلب هو من االبن أيضاً 
 ،من االبن يف الروح هي مواهب اآلب عطىإذن كل األشياء اليت تُ 

 .يضًا فيناأعطي الروح يكون فالكلمة الذي يُ وحينما يكون الروح فينا، 
وهذا ألنه قال سنأيت أنا واآلب ونصنع عنده منزالً"  ،) يف االبناآلب (كائن

 .)٨٧-٨٦ص  ٣٠: ١ املرجع السابق(
 مؤكداً بعد ذلك:

 ."النعمة واهلبة تُعطى يف الثالوث من اآلب باالبن يف الروح القدس 
ن النعمة املعطاة هي من اآلب باالبن، هكذا فإنه ال يكون لنا شركة أوكما 

تكون لنا حمبة اآلب  ،يف الروح القدس، ألننا حينما نشرتك فيه يف العطية إالَّ 



 ٥ 

 ).٨٧ص املرجع السابق، ونعمة وشركة الروح نفسه" (

 سر المسحة أو الميرون:
 ثناسيوس:أأوًال يقول القديس  

 ،"الروح ال يعطي االبن
 بل

 ).١٧: ٤املرجع السابق االبن هو الذي يعطي الروح" (
ولــذلك  ،لينــا عطيــة الــروح القــدسإ ألن الــرب جــاء وردَّ  ؛ذلــك هــو التــدبري اإلهلــي 

 لنا عطية الروح القدس. م الربُّ سلَّ 
لوهــة واحــدة "يف اآلب إلوهــة الثــالوث هــي إأن  -العظــيم حقــاً -ثناســيوس أويؤكــد  

 ).١٢٤ص  ٣: ٤املرجع السابق ويف االبن ويف الروح القدس نفسه" (
واألخــــري يف كتابــــة هــــذه الســــطور يف ووحــــدة جــــوهر الثــــالوث هــــي الســــبب األول 

 :سرابيونإىل  الرسالة الرابعة
 ،واحد وإميان"يف الثالوث نفسه معمودية 

يعطيهم  -بواسطة النفخ يف التالميذ-وعندما يرسل اآلب الروح، فاالبن 
 .)١٥: ١٦الروح، ألن كل ما لآلب هو لالبن" (يو 

 ،والفاعل والواهب هو الثالوث ،حنن ننال التبين من االبن يف املعمودية
 .وليس االبن وحده

 ،الكلمةألننا عندما نشرتك يف الروح تكون لنا نعمة 
 ،ويف الكلمة تكون لنا حمبة اآلب

 .لذلك فالثالوث غري منقسم" ،ن نعمة الثالوث واحدةأوكما 
 .)١١٦ص املرجع السابق (

 .)١١٧-١١٦املرجع السابق، ص ( "ألن الثالوث هو اساس الكنيسة"
 ).١١٦ص  ٦: ٣املرجع السابق، ( "وهو سبب التعميد باسم الثالوث"
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 ؟االكتمالما هو طقس أو ترتيب 
ألن الوجــود اإلنســاني الــذي ال شــركة  ؛الكمـال هــو كمــال الوجــود المسـيحي 

د الـرب هو ذات الوجود اآلدمي الذي ألجله تجسَّ  ،ناقص هو وجودٌ  ،له في الثالوث
ـــه مـــن  ـــرده ،األســـرلكـــي يحـــرره ويفدي ـــى  وي ـــذلك .الشـــركةإل إىل  االنضـــمامطقـــس  ،ول

الــذي اســتنار يف االنضــمام إىل املوعــوظني، هــو طقــس تكميــل الكيــان اإلنســاين  ،الكنيســة
 قبوله يف القلب ويف اجلسد والروح معاً.إىل  بل ،شرح اإلميانواآلن يدخل، ليس إىل جمال 

ـــالوثالإىل  أي ،الالهـــوتإىل  االنضـــمامهـــو طقـــس التكميـــل   ـــذي  ،ولـــذلك .ث ال
وهــــو مــــا جعــــل القــــديس  ،معموديتــــه غــــري صــــحيحةتكــــون  ،ينكــــر وحــــدة جــــوهر الثــــالوث

 ثناسيوس يرفض معمودية األريوسيني ويقول:أ
إىل  ليس انضمامًا تاماً  ،نكم متارسونهأن التكميل الذي حتسبون إ"

 .)٢٨٤الالهوت ألنكم متزجون املخلوق بالالهوت .." (ص 
 الكالم:ويشرح معىن هذا 

 -"االميان بالثالوث  
ُ
ن ذلك أوكما  ،جيعلنا متحدين باهللا -لينام إلَّ سَ امل

أو  ،د باسم اآلب وحدهويعمِّ  ،عد (يرفض) أي واحد من الثالوثبالذي يست
ال ينال شيئاً،  ،أو باسم اآلب واالبن بدون الروح القدس ،باسم االبن وحده
 .راجع ترمجة د. موريس) ٣٠: ١وغري مكتمل (الوجود) ( بل يظل غري حيٍّ 

 ؛وغري مكتمل الوجود )،واألفضل غري حي(ال بل يظل غري فعَّ "
 ).٨٥راجع ( "ألنه مل ينل شركة يف الثالوث

 ؛)٨٦لــه" (ص إن يفصــل "بــدون جيعــل َمــ ،ن فصــل أي أقنــومأوبعــد ذلــك يظهــر 
 وبذلك هدم وحدة جوهر الثالوث. ،ألنه أضاف خالق مع خملوق

 الثبات:قوة الوجود أو 
 .ن اخللق هو عمل الثالوثيقول أثناسيوس إ 

 ؛"ألن اآلب خيلق كل األشياء بالكلمة يف الروح
 .ألنه حيث يكون الكلمة، فهناك أيضاً الروح"



 ٧ 

 :مث
ص  ٥: ٣"املخلوقات تنال قوة البقاء (الوجود) من الكلمة بالروح" (

١١٤(. 
 :ويكرر ما سبق وذكره

 ،الثالوث)"توجد معمودية واحدة تعطى فيه (
 .)١٣٠ص  ٧: ٣هو التكميل يف يسوع املسيح ربنا ( وواحدٌ 

 وهنا ميكن اإلجابة على السؤال عن املعمودية واملسحة .. 
 ،فاالبن يعطي الروح القدس لنا -
 .والروح يعطي االبن لنا -

 يؤكد املعلم الكنسي: ١١١ابتداء من ص  ٣من الرسالة  ٣ويف الفقرة 
). واملســـــحة ألن الــــرب ُمســـــح بعـــــد ٢٧: ٢يوحنـــــا ١* "الــــروح مســـــحة وخــــتم" (

 صعوده من مياه األردن.
ن الــــذي عنــــده الــــروح يقــــول حنــــن رائحــــة أ* "املســــحة هــــي مســــحة االبــــن، حــــىت 

العطـور الـيت توضـع إىل  ورائحة املسيح الذكية هي اشـارة ،)١١ص  ٣: ٣املسيح الذكية" (
 يف زيت املسحة أو املريون.
. "خـــتم يكـــون صـــورة االبـــنن الـــذي يُ أحتـــى االبـــن، بصـــحبة  * "واخلــتم يُعطـــى

وهـي  ،أي صـورة الـرب نفسـه ،فالروح الخالق يعيد مع االبن تكـوين الصـورة الجديـدة
ولــيس  ،واآلن تصــبح صــورة المســيح .ت فــي الخلــق األولَبــهِ الصــورة اإللهيــة التــي وُ 

 صورة آدم ال قبل السقوط (وال بعد السقوط).
 ).١١١فهو هيكل اهللا" (ص  ،وإذ يكون له ،بن* "من له الروح القدس له اال

 من نفس الرسالة يؤكد وحدة عمـل الـروح القـدس الـذي جيمـع الكـل ٤ويف الفقرة  
 .)١١٣ – ١١٢ص  )،١٣: ١١كو ١جسد واحد الكنيسة (إىل 

"الـروح لــيس خـارج الكلمــة، بـل إذ هــو يف يقــول:  مـن نفــس الرسـالة ٥ويف الفقـرة 
وبقيــة العبــارة تــدحض كــل تعلــيم عــن املواهــب ألن املعلــم  .بالكلمــة"فهــو يف اهللا  ،الكلمــة

" وهكـــذا تعطـــى املواهـــب : -كمـــا لـــو كـــان قـــد رأى حمنـــة التعلـــيم عنـــدنا-يكتـــب بوضـــوح 



 ٨ 

"الـروح نفســه والــرب  :مث يؤكــد بعـد ذلــك .فـال موهبــة خـارج الثــالوث ،الروحيـة يف الثــالوث"
ألن اآلب نفسـه  ؛)٦-٤: ١٢كـو ١(هو الـذي يعمـل الكـل يف الكـل"  ،نفسه واهللا نفسه

 ).١٦٥(ص  "بالكلمة، يف الروح يعمل كل األشياء ويعطيها

 من التاريخ الكنسي والليتورجية: درسٌ 
وأقـدم شـهادة  ، واسـم "املسـيح" مـن املسـحة.جاء اسـم "املسـيحي" مـن "املسـيح" 

اء ألننــا .. نُــدعى مســح" :ورجيينــوس إلجنيــل يوحنــاأشــرح العالمــة  يوصــلتنا مــن التــاريخ هــ
 .)٢١٢: ١٤جملد  ٦ُمنسح يف املعمودية" (

 –يهمنــا بــاألكثر هــو مــا شــرحه القــديس كــريلس األورشــليمي (العظــات مــا لكــن 
األسـقف عـاش هـذا و  ،)١٩٧٦تعريـب األب جـورج نصـور  –سلسلة النصوص الليتورجية 

 ) (وقــد راجعنــا بعــض الكلمــات علــى األصــل اليونــاين) يف٣٨٧-٣١٤(مــا بــني ( الفــرتةيف 
وهــــي خاصــــة مبســــحة املــــريون يقــــول  ،الســــرائروهــــي العظــــة الثالثــــة علــــى شــــرح  ٢١العظــــة 

 :منا النص لسهولة قراءتهوقد قسَّ  ،القديس كريلس األورشليمي
) ٢٧: ٣"ها أنكم، اعتمدمت يف املسيح ولبستم املسيح" (غال 

ألن اهللا اختارنا ألن  )٢٩: ٨على مثال صورة املسيح ابن اهللا (رو  فأصبحتم
) وجعلنا على صورة جسد املسيح اجمليد ٥: ١بناء بالتبين (أفسس أنكون 
 ).٢١: ٣(فيليب 

 شركاء المسيح ومسحاء:
نتم مدعوون أ) ف١٤: ٣صبحتم شركاء املسيح" (عب أنكم أومبا " 

إنكم ) ١٥: ١٠٤(مز  "ال متسوا مسحائي"وعنكم قال اهللا  ،حبق "مسحاء"
مبا  )١(بتقبلكم ختم الروح القدس كل شيء فيكم مت باملثال صبحتم مسحاءأ
 نكم صورة املسيح".أ

 .األفضل املثال من االمتثال ألن الكلمة اليونانية هي  )١(
                                                           



 ٩ 

 معمودية الرب في األردن:
 إلوهيته،د املسيح يف �ر األردن. ومنح املياه مالمسة عندما تعمَّ " 

شابه على املشابه له. الروح القدس بذاته عليه. واستقر امل لَّ حَ صعد منها، فَ 
عندما خرجتم من جرن املياه املقدسة، قبلتم املريون. وهو  نتم كذلك،أو 

هبا الروح القدس الذي حتدث عنه  الصورة احلقيقية ملسحة املسيح وأعين
ن روح السيد ه وتكلم على لسان الرب قائًال: "إذ تنبأ عنإ ؛الطوباوي اشعياء

: ٦١(أش  "ألن الرب مسحين وأرسلين ألبشر املساكني (الفقراء) عليَّ؛الرب 
 )".١٨: ٤لو  – ١

 مسحة المسيح من اهللا اآلب نفسه:
لكن  ،نسانإأو مبسحة مادية على يد  ،سح بزيت"ألن املسيح مل ميُ  

ه بالروح القدس حَ سَ اآلب الذي سبق واختاره ليكون خملص العامل كله، مَ 
على حسب قول بطرس "يسوع الناصري الذي مسحه اهللا بالروح القدس" 

: ١عب  – ٨-٧: ٤٥ن يقتبس كلمات مزمور (أ)" وبعد ٣٨: ١٠(أع 
 يذكر صلب الرب وقربه وقيامته. ،)٩-٨

 على مثال المسيح:
موا معه قدَّ دفنوا وتُ صلبوا وتُ مت جديرين بأن تُ ربِ "أنتم يف املعمودية اعتُ  

على مثاله، وكذلك هي احلال مبا خيص املسحة، لقد ُمسح املسيح بزيت 
 حتم بالدهن وصرمت رفاق وشركاء املسيح".سِ البهجة الروحي، أما أنتم فمُ 

 المسحة ليست مسحة زيت عادي:
فخارستيا بعد استدعاء الروح القدس مل يعد خبزاً "كما أن خبز اإل 

صار جسد املسيح، كذلك املسحة املقدسة مل تعد بعد استدعاء  وإمنا ،عادياً 
 (الروح القدس) مسحة بسيطة عادية".
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 روح القدس:لوهية الإمسحة الميرون تعطي 
وقد أصبح حبلول الروح القدس، ماحنًا الهوته ..  ،نه عطاء املسيحإ" 

س نفسك بالروح سح فيه جسدك باملسحة املنظورة، تقدَّ ويف الوقت الذي ميُ 
 ).٤-١: ٣القدس احمليي" (العظة 

 استرداد الهوية األبدية:
ن رفـع الدينونـة أ ولذلك حنن نشرتك يف حياته بعـد ،دعانا الرب يسوع أبديةٍ  حلياةٍ  

التبـــين ومـــرياث امللكـــوت مث  ،احلريـــة والفـــداء مــن العبوديـــة، ووهبنـــا فيـــه هــو وأعطانـــاواملــوت 
 عطانا الروح القدس.أ

ألننــــا ُمنســــح لكــــي نكــــون "رفــــاق  ؛ن بســــبب مســــحة املــــريونو حنــــن مســــيحي أوًال:
 وشركاء املسيح" كما قال كريلس األورشليمي.

ألن  ؛يف سر املعمودية وسر املريون معـاً بـال انفصـال واحدةً  حنن ننال عطيةً  ثانياً:
 يظهر لنا تدبري اخلالص: -ثناسيوسأحسب شرح القديس -

 * االبن له اجملد يعطي لنا الروح.
 * الروح القدس الرب احمليي يعطي لنا االبن.

ن يســتقر أألن "النعمــة واحــدة" ومــا جيــب  ؛وال توجــد فواصــل بــاملرة وال ازدواجيــة 
 ن السرائر هي:أيف الوعي هو 

 ألن كل شيء من اآلب باالبن يف الروح القدس. ؛شركة عمل الثالوث* 
ولعــل أفضــل مــا  .فهــو بــالروح ،ومــا يعطيــه االبــن .فهــو بــاالبن ،مــا مينحــه اآلب* 
ـــال هـــو  ـــدبريننـــا يف اإلإيُق ـــالوث الواحـــد يف  ،فخارســـتيا وحســـب الت نـــدخل شـــركة عمـــل الث

يعطــي لنــا االبــن جســده ودمــه ولكــن بــالروح القــدس الــذي ُيســتدعى علــى  األنــافورا لكــي
 اخلبز واخلمر.

 ما هو المقصود بكلمة مثال؟
ولــذلك  ،شــديد يف االســتعمال الــدقيق تعــاين كــل الكلمــات الالهوتيــة مــن نقــصٍ  
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 شياء ضرورية للخالص:أالكلمة تعين ثالثة 
 ،هـو مـا حـدث يف التـاريخ نفسـه يف الواقـع ،ن ما حدث يف تدبري اخلـالصإ أوًال:

 فهو احلقيقة اليت ال تعاد وال تتكرر.
 :ن مـــا حيـــدث يف الســـرائرأإذا رســـخت هـــذه الفكـــرة، أصـــبح مـــن الواضـــح  ثانيـــاً:

ألن أفعـال اخلـالص  ؛هو شركتنا حنن فيمـا هـو حـادث ،فخارستيااإل –املريون  –املعمودية 
ن الـــرب أوشـــركتنا ال تعـــين  .فعـــالً  حـــادثٌ بـــل مـــا هـــو  ،مـــا حـــدث يف املاضـــيهـــي ليســـت 

ولكننـا حنـن البشـر الـذين  ،واخلطية معاً قد أُبيد كالمهـاألن املوت  ؛سوف ُيصلب أو ميوت
وزيــت وخبــز  هيــامم مــا لــدينا مــن مــا حــدث بــأن نقــدِّ  نــدخل يف مثــالِ  ،نتغــري يف كــل جيــل

 .نا نحنوفيما حدث لكي يتم في ،لَ نشترك فيما ُأكمِ  -بالتقدمي–لكي  ؛ومخر
ن تـــدبري اخلـــالص حـــدث أمــن أمجـــل مـــا مسعـــت مـــن القمــص مينـــا املتوحـــد  ثالثـــاً:

 ،وحيــــدث دائمــــاً لكــــي يــــتم مــــا حــــدث فينــــا حنــــن بواســــطة مــــا حــــدث يف يســــوع رب اجملــــد
 وبواسطة يسوع ألننا نشرتك فيه.

نــه أخلــى ذاتــه وأخــذ إ" :وعلــى ســبيل املثــال يقــول رســول املســيح بــولس عــن الــرب
، وحيـــدث عنـــدما ولكـــن "إخـــالء الـــذات" حـــدث بالتجســـد ،)٦: ٢(فيلـــيب  صـــورة العبـــد"

فهــو يف جمــده اإلهلــي خيلــي ذاتــه لكــي  ،لينــا الــرب نفســه لكــي يغســل أدنــاس خطايانــايــأيت إ
"مــن يأكــل جســدي ويشــرب دمــي  :وحســب الــنص القبطــي واليونــاين نفســه .يســكن فينــا

ثناســـيوس أهلـــي الـــذي قـــال عنـــه ألن الكينونـــة هـــي العمـــل اإل ؛وأنـــا أكـــون فيـــه" يكـــون يفَّ 
ن هــــذه القــــوة هــــي قــــوة أو  ،ن الثــــالوث ميــــنح الكائنــــات "قــــوة الوجــــود أو البقــــاء"إ :العظــــيم

ن ثالوثــــاً لكـــي يُعلِــــ ؛ن عنــــد األردنعلِ "االكتمـــال" ألن نبقــــى يف شـــركة الثــــالوث الــــذي اســـتُ 
 اإلنسانية يف رب اجملد املتجسد. واحداً يف مناسبة تبين

 ،،،كل عام وأنتم خبري 
 كتورد      

 جورج حبيب بباوي
 ٢٠١٤يناير      


