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  )١(ذكصولوجية للثالوث 

  
  ١-    لنمجد الذي ألجلنا تواض احلـي القـادر    األزيلُ. وصار يف هيئة إنسان ع 

 الوحيد  واالبن لكل إنسان،     النطق به الذي و  الكلمةُ. على كل األشياء وضابط الكل    
  . كل الكائنات بقوته ملسرة اآلب وفرح الروح القدسخالق

  ٢- لكي يرفـع تـراب      ؛ العامل يف شكل تواضعنا    إىل األزيل أرسل ابنه      اآلب 
 .د كواحد منا   صار بالتجس  .أخذ الناسوت من والدة اإلله    .  عرش الالهوت  إىلاألرض  

  . أي يف طبعنا،وسكن بالناسوت فينا

 ؛ اعتمد مـن الـصابغ     .إليها املياه نزل     خالق . األردن مياه اليوم نراه عند     -٣  
س املياه مليالد اخلليقة اجلديدةلكي يقد.  

 ،)٢١: ٣لوقـا   (ب عنه آدم األول     الذي تغر  الروح القدس    يتكان يصلي لكي يأ   
اليوم يدعوه الرب يسوع باسم البشرية. ب عن آدم بسبب ظالم فكرهوتغر.  

  :يد الفائق األخوة لنسمع السر اجلدأيهاتعالوا   

  . ومع اآلب يقبل مسحة الروح ألجلنا،الواحد مع الروح القدس

  .مبيالده صاحلنا الوحيد مع السمائيني

 الذي يتكون من أجل املرياث      ،صاحل الروح القدس مع إنساننا اجلديد     واليوم ي 
  .السماوي

                                           
  .تبدأ هذه العظة بالذكصولوجية) ١(



  ويف ،ده وبعد جتـس   . املوطن األبدي  ، عن السماء  ا غرباءَ ده كن  جتس  قبلَ -٤  
معموديته شلكي يسكن فينا؛ الروح القدس السماء ليأيتق .  

  : لنمجد الثالوث الواحد-٥  

  . وخالصاً للعاملاآلب الذي أرسل ابنه نعمةً

سح إنساننا اجلديدواالبن الذي اعتمد ألجلنا لكي مي.  

  . األبدإىلوالروح الذي قبلناه يف االبن 

  .قوي األزيل الإهلنااد للثالوث الواحد غري املنقسم 



  عظة األب صفرونيوس

  

  :مقدمة

 ألننا اليـوم    ؛ عيد الظهور اإلهلي هو أحد أركان اخلالص       إنَّ األحباء   أيها -١  
ده صـار   د، وبتجـس   أي جاء لكي يتجس    ،إلينا  لقد جاء االبن   .نسمع البشارة باحلياة  

 ا ومعنا كواحد من،  مـن والـدة اإللـه       اليت أخذها    اإلنسانيةحداً بالطبيعة    حامالً ومت
  .القديسة مرمي

  ٢-  كُ .ده كان انفصال البشرية عن اهللا هو علة املوت         قبل جتس ا غرباء عـن    ن
  .إلينااحلياة اإلهلية، وكانت غربتنا أبدية، لكن صالح اآلب جعله يرسل ابنه 

 الطبيعة اآلدميـة    إىل ولكنه جاء    ،)١٠: ١يوحنا  ( والعامل كون به     ،كان يف العامل  
  . األبدإىل االنفصال لق هوةَلكي يغ

  :د أساس الشركة يف احلياة اإلهليةالتجسُّ

  ٣-  أقنومـه  األبـد يف     إىل وكائنة   ، فيه إنسانيتناد ابن اهللا صارت      عندما جتس 
  . بغري اختالط وال امتزاج وال تغيرياً صارت معه واحد.اإلهلي

  ٤- ح ظَف ويؤسس  ،ت فيه  لكي حيفظ لنا سر الثبا     ؛ متحداً بالهوته   الناسوت 
  . على أساس جديد هو أساس االحتادإنسانيتنا

  ٥- قوة التبين اليت أخذناها     إىل ، األردن إىللنسرع  ف نسمع بشارة احلياة،      اليوم 
 :ا حيث يقول لكل واحد من     ، لكي ننال مع االبن قوة نداء اآلب       ؛يف سر احلميم اجلديد   

  . حظرية الشركةإىلخلراف الضالة  ابين الوحيد قد جاء با ألنَّ؛"أنت ابين احلبيب"



  :معمودية الرب يف األردن

 . أي ربنا يـسوع املـسيح      ،دس األقداس احلقيقي واألبدي    لنقف عند قُ   -٦  
هذا السر الفائقولنسمع يف صمت .  

لقـد  .  شركة أخرى مع الثالوث    إىل" الوسيط" بواسطة   إنسانيتنااآلن تدخل   
 ؛مسح فيه بالروح القـدس    يد، ولكنها اآلن ت    شركة اإلحتاد باالبن الوح     إنسانيتنا نالت

   وماذا أدعوها؟،لكي تنال شركة أخرى

 لكي ميسح الروح القدس من الداخل ومـن اخلـارج           ؛هي شركة يف الروح   
 ؛من الـداخل  .  ومن اخلارج للقيامة وعدم الفساد     ، من الداخل للتبين   :إنسانيتناجوهر  

د باألنني الذي ال   فاعة القوة وا   ولكي يرفع ش   ،لكي يكون لنا شركة مع االبن واآلب      
لكي ننال ذات النور اإلهلي الذي لناسوت الرب؛ ومن اخلارج.)٣٥: ٨رو (نطق به ي .  

ـ      اليوم ننال شركةً   -٧   صبح  يف يسوع لكي ن" أي ممـسوحني  ،"نيمـسيحي 
 وشركاء يف جوهر    ، ننال مسحة يسوع لكي نكون شركاء يف االسم        .بالروح القدس 

إنسانيةويف شكلٍ، جديدة جديد التبين هو جمد .  

  ملاذا مسح الرب يسوع يف األردن؟

  . وال نسمع تعاليم املخالفني، حنن ال نعثر يف هرطقات الشيطان-٨  

 وصار هو قدس األقداس احلقيقي الذي فيـه        . سح الرب يسوع ألجلنا   لقد م
  .يعلن اآلب مسرته

 ألنه كإله وأقنوم    ؛الروح القدس هو ال حيتاج    . لقد مسح الرب يسوع ألجلنا    
  يعلنها شركةًأنْ ولكنه ال يؤسس شركة احلياة دون ،مع الروح القدس يف جوهر واحد 

  .جديدةً



 فيه نقبل   أننا لكي ندرك    ؛ عند مياه األردن أعلن قبوله للروح القدس       ،وهكذا
  .الروح القدس

  ٩-      سح بالروح القدس، نقل االبنإنسانيته  وعندما م إىل بالهوتـه    حـدة  املت 
شركةعلَ مكاملةإهلية إعالناتت ثالثة  وبذلك متَّ، يف الروح القدسنة :  

 وألجله كوسيط   وبامسه عطية الروح القدس للتبين ستكون فيه        أنَّأعلن لنا   * 
  . اجلديدةاإلنسانيةورأس 

  . األبدية بني البشر والروح القدساحلميمةأعلن لنا العالقة * 

 املؤمنة بيـسوع    اإلنسانية لكي ال يفارق     ؛د املتجس البنا الروح على    لقد حلَّ 
 ويصرخ يف قلوبنـا ذات      ، اهللا أبناء نناأ يشهد الروح القدس ألرواحنا      ، ولذلك .كرب

د واملندهش من حمبة اآلبصراخ االبن الوحيد املتجس: "٤: ٤غال ( " اآلبأيهاا أب(.  

 والـيت تعطـى بامسـه       ، اهللا أعلن سر املعمودية املقدسة اليت ا صرنا أبناء       * 
  . لكي ندخل شركة الثالوث يف يسوع املسيح؛كوسيط

 مسح الرب يف األردن بالروح القدس لكي يـدخل الـروح خدمـة              -١٠  
 بل جعلـها تـسبق      ،ل الرب مسحته   ولذلك مل يؤج   .اإلنسانية أي خالص    ،اخلالص

اة بالبـشارة يف     لكي يشترك الروح القـدس يف املنـاد        ؛تقدمة الصليب وقربان حمبته   
 " د اهللا اآلب   يسوع هو رب  " أنَّ ويف إعالن    ، ويف طرد األرواح النجسة    ،املعجزات

  .)١١: ٢ليب في(

  : لنعمة املعموديةعيد الظهور اإلهلي جتديٌد

 اليوم نقترب من تقديس املياه ال لكي ننال مياه مقدسة           إننا األحباء   أيها -١١  
العظيماإلهلي قوة اإلعالن أيضاًكي نفهم  بل ل،ر كل من حيتاج للتطهريتطه .  

 س االبـن   ألنه عندما قـد    ؛ عناصر الكون  إىلاليوم ينقل الروح قوة التقديس      



 هذه  إىل ونقل قوة احتاده بالناسوت      ، من املياه  س كل العناصر اليت تنال حياةً      قد ،هامليا
  . اخلليقة من الفساد شركة مع اآلب يف انتظار انعتاقإىل لكي تعود من جديد ؛العناصر

 لقد مجع وحرر  ، يف ناسوته كل عناصر الكون اجلديد الذي سنحيا فيه          الرب 
 إىل عندما نـزل     ، ولذلك . وأعلن جمدها بقيامته   ،كل هذه العناصر من عبودية الفساد     

 عليه الروح القدس معلنـاً       حلَّ ،املياه واعتمد من يوحنا الصابغ وبعد خروجه من املياه        
نعتاق يف يوم   ل لال ت تدخل عصر الروح القدس وتؤه     ليقة اجلديدة قد بدأ    اخل أنَّبذلك  
  .الدينونة

 قت ونبارك الرب الذي ع    ، ونفرح باحلياة اجلديدة   ،لنسمع هذه البشارة ايدة   
  . وأباد املوت وأغلق فم اهلاوية، من الفسادأجسادنا

  : الكون اجلديدستعالنا

ويات يف انتظار يوم الدينونة الذي فيه  باملعمودية املقدسة ندخل السما- ١٢  
  . هبة القيامة وهبة امللكوت األبدي:نرى كل اهلبات كاملة

خبز اهللا" ألننا نأكل ؛ستعلن اآلن يف أسرار الكنيسة املقدسةهذه اهلبات ت "
 وكأس عهد حمبته ، دمه الكرمي، كأس الرب، ونشرب كأس امللكوت،)٣٣: ٦يوحنا (

وبالصالة والتمجيد نشترك مع القديسني يف ... مبسحة امللوك سح  ومنُ،الذي ال ينتهي
  .ملكوت ربنا يسوع املسيح حىت ننال امللء

ن الكونُستعلَهكذا ياجلديد كبذرة يف صلـواتنـا ويف أسرار  صغرية 
 .)١( يف يوم جمد ربنا يسوع املسيح  نراها كاملةًأنْ إىلالكنيسة 

                                           
  .واخلامتة يف آخر الورقة وهي بنفس اخلط ولون احلرب.  هذه عظةأنهكذا يبدو ) ١(




