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 اإلهلية النفخة
 بقمم األنبا بيشوى 

نفخيا هللا حينما  ىالنفخة التفي بحثنا حول موضوع نصوص الكتاب المقدس  يكون مرجعنا ىوالبد أن 
 ذتخص التالمي  ىموات والتعشية قيامتو من األ ىا السيد المسيح فينفخ ىخمق آدم وكذلك النفحة الت
وحَ قال " إذ لمخطايا بالروح القدسليم ومغفرتيم ارسإالرسل وكانت بخصوص  : ٕٓا " )يو ُقُدسَ  ْ ا  أْقَبُموا رُّ

ٕٕ.) 
 

  النفخة في أنف آدم ىي النفس الحية والروح العاقل الخالد
" َنْفسًا َحيَّةً َوَنَفَخ ِفي َأْنِفِو َنَسَمَة َحَياٍة. َفَصاَر آَدُم َوَجَبَل الرَّبُّ اإِلَلُو آَدَم ُتَرابا  ِمَن اأَلْرِض " يقول الكتاب:

 (.ٚ: ٕ)تك 
بداية كالم ألييو بن في سفر أيوب  ىلكى نفيم ما ىى ىذه النفخة حسب النص الكتابى سوف نجد ف

أصحابو الثالثة الذين كانوا أكبر سنا  و يوب أل توبيخوعمى كالمو مع برخائيل البوزى الذى كان هللا موافقا  
 : ذكر ما يمى ، أنومن ألييو

َبرَّ ِمَن َغَضُب َأِليُيَو ْبِن َبَرْخِئيَل اْلُبوِزيِّ ِمْن َعِشيَرِة َراٍم. َعَمى َأيُّوَب َحِمَي َغَضُبُو أِلنَُّو َحَسَب َنْفَسُو أَ َفَحِمَي "
اَن َأِليُيو َقْد َصِبَر َعَمى َوكَ  َوَعَمى َأْصَحاِبِو الثَّاَلَثِة َحِمَي َغَضُبُو أَلنَُّيْم َلْم َيِجُدوا َجَوابا  َواْسَتْذَنُبوا َأيُّوَب. هللِا.

َفَقاَل  َفَممَّا َرَأى َأِليُيو َأنَُّو اَل َجَواَب ِفي َأْفَواِه الرَِّجاِل الثَّاَلَثِة َحِمَي َغَضُبُو. َأيُّوَب ِباْلَكاَلِم أَلنَُّيْم َأْكَثُر ِمْنُو َأيَّاما .
: َأَنا َصِغيٌر ِفي   اأَليَّاِم َوَأْنُتْم ُشُيوٌخ أَلْجِل َذِلَك ِخْفُت َوَخِشيُت َأْن ُأْبِدَي َلُكْم َرْأِيِي.َأِليُيو ْبُن َبَرْخِئيَل اْلُبوِزيُّ

ِنيَن ُتْظِيُر ِحْكَمة . ُمُيمْ ُروحًا َوَلِكنَّ ِفي النَّاِس  ُقْمُت: اأَليَّاُم َتَتَكمَُّم َوَكْثَرُة السِّ -ٕ :ٕٖي أ) "َوَنَسَمُة اْلَقِديِر ُتَعقِّ
ٛ). 

إال أنو بإرشاد إليى يمكنو أن  أنو شاب من رغمبال لعاقلروح اال بيا أنيعنى ألييو العبارة األخيرة كان ىذه 
ِفي النَّاِس  َوَلِكنَّ قال "ف وىو ربط الروح العاقل في ىذا بنسمة القدير التي أعطاىا هللا آلدميتكمم بما ىو حق 

ُمُيمْ ُروحًا   . أى أن كثرة السنين ليست شرطا   "َوَنَسَمُة اْلَقِديِر ُتَعقِّ
ُمُيمْ ُروحًا ِفي النَّاِس "ألييو قال:   .(ٛ: ٕٖ" )أي َوَنَسَمُة اْلَقِديِر ُتَعقِّ

 .(ٗ: ٖٖ" )أي َوَنَسَمُة اْلَقِديِر َأْحَيْتِني"ُروُح هللِا َصَنَعِني وعاد ألييو بعد ذلك في اإلصحاح التالى فقال: 
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 (ٛ: ٕٖ" )أي َوَنَسَمُة اْلَقِديِر ُتَعقُِّمُيمْ ُروحًا ِفي النَّاِس مرتين مرة قال " "القديرنسمة "نالحظ أنو تكمم عن ف
" )أي َوَنَسَمُة اْلَقِديِر َأْحَيْتِني"ُروُح هللِا َصَنَعِني  ، وفى المرة الثانية قالالروح العاقليتكمم عن  في ىذاوىو 
 نسمة"لكن في المرتين يتكمم عن  ،كيان البشرى الالموجودة في  النفس الحيةيقصد  فى ىذاو  (ٗ: ٖٖ

 أى نفخة هللا في أنف آدم.  القدير"
في والثانية أنيا جعمت  عاقلً  اً الواحدة أنيا جعمت في آدم روح :نمعنى ذلك أن نسمة القدير ليا مفعوال

  جسده نفسًا حية.
ُسُكْم ِبالتََّماِم. "في قولو:  بنص كتابىمعممنا بولس الرسول  ادىأكّ  حقائقال هىذ اَلِم َنْفُسُو ُيَقدِّ َلُو السَّ َوْلُتْحَفْظ َواِ 

التكوين ىذا  .(ٖٕ :٘تسٔ) "َكاِمَمة  ِباَل َلْوٍم ِعْنَد َمِجيِء َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ  ُروُحُكْم َوَنْفُسُكْم َوَجَسُدُكمْ 
)تريخوتومى(. وكان مثمث  Trichotomy بتعبير باليونانية معروفالثالثى )الروح والنفس والجسد( 
ن من د أن اإلنسان مكوّ ليؤكّ  ؛كثيرا  ما يشير إلى ىذه اآليةفي تعميمو الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث 

إن حياة الجسد ىذه تنتيى فاعميتيا بعد أن يموت . (حياة الجسد النفس يقصد بيا)وجسد  ونفس روح عاقل
   .يموتخالد ال الجسد لكن الروح العاقل 

َوَنَسَمُة ُروحًا ِفي النَّاِس نعود فنقول أن نسمة الحياة التي نفخيا هللا في أنف آدم أعطتو روح عاقل خالد "
" )أي َوَنَسَمُة اْلَقِديِر َأْحَيْتِني"، وليس ىذا فقط لكن نسمة القدير أيضا  أحيتو  (ٛ: ٕٖ" )أي اْلَقِديِر ُتَعقُِّمُيمْ 

َوَجَبَل الرَّبُّ اإِلَلُو آَدَم ُتَرابا  " كما ىو مكتوب آدممنو نفسا  حية لمطين الذى جبل الرب  وأي أعطت (ٗ: ٖٖ
 .(ٚ: ٕ)تك "ِمَن اأَلْرضِ 

 

  خمقشريك في الالروح القدس 
َوَنَسَمُة اْلَقِديِر  ُروُح هللِا َصَنَعِني" :شيء جميل جدا  أن يذكر أن الروح القدس إشترك في خمقة اإلنسان

ُكلُّ " فيقول معممنا يوحنا اإلنجيمى ،بكممتوكل الخميقة نحن نعرف أن هللا خمق . (ٗ: ٖٖ" )أي َأْحَيْتِني
 "اْلُكلُّ ِبِو َوَلُو َقْد ُخِمقَ " يقول معممنا بولس الرسول (ٖ: ٔ)يو "َشْيٍء ِبِو َكاَن َوِبَغْيِرِه َلْم َيُكْن َشْيٌء ِممَّا َكانَ 

 . (ٖٙ: ٔٔ)رو "أَلنَّ ِمْنُو َوِبِو َوَلُو ُكلَّ اأَلْشَياءِ " ويقول أيضا   (ٙٔ: ٔ)كو
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َماَواُت  فقيل في المزمور: يضا  في خمقة المالئكةأ "عبارة "نسمة القديرقد ذكرت و  "ِبَكِمَمِة الرَّبِّ ُصِنَعِت السَّ
بِّ "عبارة  .(ٙ: ٖٖ)مز  َوِبَنَسَمِة َفِمِو ُكلُّ ُجُنوِدَىا"  "نسمة فمو"و ،لى هللا الكممة أي االبنإ" تشير ِبَكِمَمِة الرَّ
  .المقصود بو الروح القدس

أن الروح القدس داخل في النفخة التي نفخيا هللا في أنف آدم. فكل قدرة وكل طاقة  بد أن نؤكدنحن ال
 إليية حسب أقوال اآلباء ليا أصميا في اآلب وتتحقق من خالل اإلبن بواسطة الروح القدس.

 :غريغوريوس أسقف نيصصقال القديس 
“Every operation which extends from God to the Creation, and is named according to our variable 

conceptions of its origin from the Father, and proceeds through the Son and is perfected in the Holy Spirit”.
1
 

الخميقة، وتسمى بحسب فيمنا المتنوع ليا. ليا أصميا من اآلب وتأتى إلينا كل عممية تأتى من هللا إلى "
 ."من خالل االبن وتكتمل فى الروح القدس

 :القديس أثناسيوسقال 
“The Father creates all things through the Word in the Holy Spirit”.

2
 

  ".اآلب يخمق كل األشياء من خالل الكممة فى الروح القدس"
 وقال أيضا :

“The Father does all things through the Word in the Holy Spirit”.
3
 

 ."اآلب يفعل كل األشياء من خالل الكممة فى الروح القدس"
فى حديثو عن  يّوضح كيفية منح الحياة من هللا لمخميقة قالو لمقديس أثناسيوسويوجد نص جميل 
 :ألوىية الروح القدس

“It is clear that the Spirit is not a creature, but takes place in the act of creation. For the Father creates all 

things through the Word in the Spirit; for where the Word is, there is the Spirit also, and the things which 

are created through the Word have their vital strength out of the Spirit from the Word. Thus it is written in 

the thirty-second Psalm: “By the Word of the Lord the heavens were established, and by the spirit of His 

mouth is all their power.”
4 

فى عممية الخمق. ألن اآلب يخمق  من الواضح أن الروح )القدس( ليس مخموقا ، ولكنو يشترك )لو دوره("
كل األشياء من خالل الكممة فى الروح )القدس(؛ ألنو حيثما يوجد الكممة، فيناك الروح أيضا ، واألشياء 

                                                           
1  N. & P.N. Fathers, series 2, Vol. V, Gregory of Nyssa, Eerdmans Pub. 1978, On “Not Three Gods”, p. 334. 
2 Shapland, Concerning The Holy Spirit, 3rd letter to Serapion, chapter 5, 174-175. 
3 Shapland, Concerning The Holy Spirit, 3rd letter to Serapion, chapter 28, 134_135. 
4 The Spirit & the Church: Antiquity, Stanely M. Burgess, Hendricksons Publishers, 1984, p.118. 
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التى خمقت من خالل الكممة تأخذ قوتيا الحيوية )خارجة( من الروح من الكممة. لذلك ُكتب فى المزمور 
  ."سموات وبنسمة فيو كل قواتياالثانى والثالثون "بكممة الرب صنعت ال

إذن ىذه النفخة ليا أصميا من اآلب، وعممية الخمق إشترك فييا االبن والروح القدس. فاالبن خمق آدم  
 والروح القدس أيضا  خمق آدم.

 النفخة ليست الروح القدس
فيصير الروح  القدسالروح  إشترك فييا أيضا  الروح القدس لكن ىذا ال يعنى أن النفخة ىيفي آدم النفخة 
 ليذه النقطة قال:الذى تنبو  القديس أغسطينوسفمثال   ذلكن يؤكدون و آلباء القديساو  .ىو روح آدم القدس

“We ought to understand this passage so that we do not take the words “he breathed into him the breath of 

life, and man became a living soul” to mean that a part, as it were, of the nature of God was turned into the 

soul of man... The nature of God is not mutable, does not err and is not corrupted by the stains of vices and 

sins...  Scripture clearly says that the soul was made by the almighty God and that it is therefore not a part of 

God or the nature of God.”
5
  

عمينا أن نفيم ىذه الفقرة حتى ال نأخذ عبارة "نفخ في أنفو نسمة حياة فصار آدم نفسا  حية" عمى أنيا "
ا، كما لو كان، من طبيعة هللا قد تحول إلى نفس اإلنسان... إن طبيعة هللا ليست متغيرة وال  تعنى أن جزء 

فس مخموقة بواسطة هللا النتخطئ وليست فاسدة بوصمة الشر والخطية. فاألسفار تقول بوضوح أن 
  ." القدير فيى بالتالى ليست جزءًا من هللا أو من طبيعة هللا

أنف آدم نسمة الحياة وبين الروح  ىنفخيا هللا ف ىبوضوح بين النفخة الت القديس إيرينيئوسيميز كما 
 فيقول: ،القدس معطى الحياة

“The breath of life which also rendered man an animated being, is one thing, and the life-giving Sprit is 

another.”
6
  

 ."الروح معطى الحياة ىو آخرو ، ئش ىكائنًا حيًا ىأيضًا جعمت اإلنسان التي إن نسمة الحياة "

لكن .." ي"الرب المح عنو رازق الحياة أو معطى الحياة وفى قانون اإليمان نقول ىوالروح القدس إن 
ل في البداية لمطين الذى تشكّ ونتج عنيا أنو صار  كما قمنا، اآلب واالبن والروح القدسالنفخة ىي من 

أي النفس مكون من جسد دخمت لو الحياة  ،عاقلحى كائن  أنو كيان آدمبذلك نتج فروح عاقل ونفس حية 
                                                           
5
 Ancient Christian Commentary on Scripture, Old Testament, Vol 1, InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois, 2001, p. 52, 

Quoting Augustine, Two Books on Genesis Against the Manichaeans 2.8.11.5. 
6
 Ante Nicene Fathers, Vol I, Irenaeus Against Heresies, chapter 12, par, 2, p. 537. 
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لو نفس  جسد أىو حياة صارت للكن  ا  جسد لم يستمر طينالف. (تشكل مظاىر الحياة لمجسداألمور التي )
 .روح عاقلمتحد بو يضا  أو 
 

  الروح القدس لو أقنومو الخاص
ىبة من الروح القدس لكن ال نفسو وال روحو العاقل ىو الروح القدس.  ماىوروحو العاقل نفس آدم الحية 

ال صار آدم ىو الروح القدس وفى و  ال يمكن نقبل أن يتطاول أحد ويقول أن روح آدم ىو الروح القدس وا 
تحول إلى تعدد في ي ولمالروح القدس لو شخصو الخاص بو ألن  !أقنوم رابع!!آدم ىو ىذه الحالة يكون 

  !األشخاص

(. ٔ: ٔو"الكممة كان نحو هللا" )يو  الخاص وواالبن لو شخصالخاص،  (بروسوبون ) اآلب لو شخصو
(. "أوبس" بمعنى "وجو" " ونحو"بمعنى  "بروس") "نحو وجو"وتعنى  "بروسوبون "كممة شخص باليونانية ف

الثالوث ثالث أقانيم ولكل لقد أجمع اآلباء عمى أن خصو الخاص. شلو اآلب االبن متجو نحو اآلب ألن 
تشخصنت الطبيعة  ىو شخصيا   وصخشم الكممة بنفس أقنوم لو شخصو الخاص. الذى تجسد ىو أقنو 

َلى اأَلَبدِ " البشرية فيو بنفس شخصو الذى ولد من اآلب  .(ٛ: ٖٔ)عب "َيُسوُع اْلَمِسيُح ُىَو ُىَو َأْمسا  َواْلَيْوَم َواِ 
وقد شرح  .بحسب ناسوتو ىو نفسو الذى ولد من العذراء في ملء الزمانبحسب الىوتو قبل كل الدىور 

القديس كيرلس ىذا األمر بإستفاضة وقال أن هللا الكممة لو ميالدان، كما قال أنو لم يتخذ شخصا  من 
الكممة ىو الوحيد من األقانيم البشر. بمعنى أنو ليس ىناك تعدد أشخاص في أي أقنوم من الثالث أقانيم. 

حيد الذى كان من الممكن أن يتجسد الثالثة الذى تجسد ومات بحسب الجسد بالتدبير الخالصى. ىو الو 
ويموت. إن كتاب "تجسد الكممة" لمقديس أثناسيوس يشرح أن الكممة بحسب الىوتو ال يمكن أن يموت 
لذلك كان يجب أن يتخذ طبيعة بشرية لكى يقّدم بيا الذبيحة الخالصية التى يكفر بيا عن خطايا البشرية 

 ليوفى العدل اإلليى حقو.

 بالنفخة ىل نحن نشترك فى حياة هللا
 إن حياة هللا ىى صفة من صفات الجوىر اإلليى. 
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.  فيى مخموقةبإرادة هللا . أما الحياة األبدية فيى عطيةوىى غير مخموقة إن حياة هللا تخص هللا وحده
: ٔتى ٕبمقتضى القصد والنعمة )أنظر  وىناك فرق بين ما يخص هللا فى جوىره، وبين ما يمنح كعطية

ٜ). 
. معنى ىذا أن روح آدم البعض يقولون أن هللا أعطى آدم فى النفخة الروح القدس وليس روحًا بشرياً 

 القدس!! ىذا كالم ال يقبمو أحد.  ىو الروح القدس وبيذا يكون آدم ىو الروح
النعمة بالروح ي أعطاه هللا آلدم بالنفخة أعطاه أيضا  ذلكن إلى جوار النفس الحية والروح العاقل الخالد ال

فارق النعمة  و منفارق مابعدما أكل من شجرة معرفة الخير والشر.  وىذه النعمة فارقو بعضيا القدس
 ىى طاقة إليية.روحو وفارق جسده أيضا . والنعمة 

 . تحمل معيا الحياة األبديةكانت النعمة التى هللا لم يعط آدم جوىره اإلليى، لكن أعطاه 
 

  قبل وبعد السقوط الروح القدسمواىب 
مثل أن تكون لو شركة روحية مع اآلب واالبن كما  ،الروح القدس أعطى آلدم بعض المواىب مثل اإلستنارة

ىذه . (ٖ: ٔيؤ) "َشِرَكُتَنا َنْحُن َفِيَي َمَع اآلِب َوَمَع اْبِنِو َيُسوَع اْلَمِسيحِ َوَأمَّا " يقول يوحنا في رسالتو األولى
"شركة وموىبة  نقوليا لمشعب الحاضر في صموات الكنيسة في نص البركة الرسوليةالشركة الروحية التي 
ل موىبة العمم التي تكمم معرفة تمثّ أعطاه الروح القدس أيضا  لقد ". تكون مع جميعكم وعطية الروح القدس

لذلك نقول في القداس  (،ٕٔكو ٔ)أنظر  عنيا معممنا بولس الرسول حينما ذكر مواىب الروح القدس
قد بيذه المعرفة إستطاع أن يسمى كل الخميقة الموجودة عمى األرض و  .الغريغورى "أعطيتنى عمم معرفتك"

هللا ألنو ىو الذى أعطاه أن يسمييا. بال شك كان آدم قبل وقبميا  التي سماىا بيا آدم، األسماءبدعيت 
لم تعطو  ىذه الموىبة نإال أموىبة النبوة  ربما كان لو ما يشبو، السقوط لو مواىب من مواىب الروح القدس

الشركة الروحية مع هللا التي تكمم عنيا يوحنا في رسالتو األولى كما موىبة ن أجمل المواىب م .العصمة
وِح اْلُقُدِس َمَع "، وقال عنيا معممنا بولس الرسول قمنا ِنْعَمُة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، َوَمَحبَُّة هللِا، َوَشِرَكُة الرُّ

 بال شك كان آدم وحواء يتمتعان بحياة الشركة مع هللا في الفردوس.  . (ٗٔ :ٖٔكو ٕ) "َجِميِعُكمْ 

يصل  ، لئالبالتمام ئلكن هللا لم يسمح أن يفقد اإلنسان كل شلقد فقد اإلنسان بعض األمور بسبب السقوط 
يعقوب أب اإلباء عمى فراش الموت قال إن لخالص. إلى الو إمكانية أن يشتاق  كون أنو ال ت درجة لىإ
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 في المزاميرمفيوم االشتياق إلى الخالص  رددتما كثيرا  . و (ٛٔ: ٜٗ)تك  "ِلَخاَلِصَك اْنَتَظْرُت َيا َربُّ "
: ٜٔٔ)مز  "َتاَقْت َنْفِسي ِإَلى َخاَلِصكَ "و ،(ٚ: ٘ٛ)مز  "َأِرَنا َيا َربُّ َرْحَمَتَك َوأَْعِطَنا َخاَلَصكَ : "لذلك ومثال
 .(ٖٕٔ: ٜٔٔ)مز  "َكمَّْت َعْيَناَي اْشِتَياقا  ِإَلى َخاَلِصكَ "و، (ٔٛ

ىنا يتضح أنو كانت ىناك و . (ٕٗ: ٘)تك  "َخَذهُ َوَساَر َأْخُنوُخ َمَع هللِا َوَلْم ُيوَجْد أَلنَّ هللَا أَ مكتوب "أيضا  
بعض النعم الروحية التي كانت قد أعطيت آلدم قبل السقوط وجاىد القديسون بعد ذلك في السعي نحو 

 إلى أحضان هللا ونالوىا. لقد أشرق هللا عمى أخنوخ بضياء من معرفتو. الجزئية العودة 
َوَقاَل الرَّبُّ ِلُنوٍح: اْدُخْل َأْنَت َوَجِميُع َبْيِتَك ِإَلى " (ٛ: ٙ)تك" ِنْعَمة  ِفي َعْيَنِي الرَّبِّ َوَأمَّا ُنوٌح َفَوَجَد كذلك كتب "

ِباإِليَماِن ُنوٌح َلمَّا وقال معممنا بولس الرسول ". (ٔ: ٚ)تك  "اْلُفْمِك أَلنِّي ِإيَّاَك َرَأْيُت َباّرا  َلَديَّ ِفي َىَذا اْلِجيلِ 
 الَِّذي ِو َعْن ُأُموٍر َلْم ُتَر َبْعُد َخاَف، َفَبَنى ُفْمكا  ِلَخاَلِص َبْيِتِو، َفِبِو َداَن اْلَعاَلَم، َوَصاَر َواِرثا  ِلْمِبرِّ ُأوِحَي ِإَليْ 

 . (ٚ: ٔٔ)عب "َحَسَب اإِليَمانِ 
َمْوِتِو َباَرَك ُكلَّ َواِحٍد  ِباإِليَماِن َيْعُقوُب ِعْندَ "وقد ذكر معممنا بولس الرسول كثير من رجال اإليمان فقال مثال  

ِباإِليَماِن ُموَسى َلمَّا َكِبَر َأَبى َأْن ُيْدَعى اْبَن ( "ٕٔ: ٔٔ" )عب ِمِن اْبَنْي ُيوُسَف، َوَسَجَد َعَمى َرْأِس َعَصاهُ 
ال  ِباأَلْحَرى َأْن ُيَذلَّ َمَع َشْعِب هللِا َعَمى َأْن َيُكوَن َلُو تَ  اْبَنِة ِفْرَعْوَن، : ٔٔ" )عب َمتٌُّع َوْقِتيٌّ ِباْلَخِطيَّةِ ُمَفضِّ

ُقوَىا ". (ٕ٘-ٕٗ ِفي اإِليَماِن َماَت َىؤاَُلِء َأْجَمُعوَن، َوُىْم َلْم َيَناُلوا اْلَمَواِعيَد، َبْل ِمْن َبِعيٍد َنَظُروَىا َوَصدَّ
وا ِبَأنَُّيْم ُغَرَباُء َوُنَزاَلُء َعَمى اأَلْرِض.  َفِإنَّ الَِّذيَن َيُقوُلوَن ِمْثَل َىَذا ُيْظِيُروَن َأنَُّيْم َيْطُمُبوَن َوَطنا . َوَحيُّوَىا، َوَأَقرُّ

َوَلِكِن اآلَن َيْبَتُغوَن َوَطنا  َأْفَضَل، َأْي َسَماِوّيا .  َفَمْو َذَكُروا َذِلَك الَِّذي َخَرُجوا ِمْنُو، َلَكاَن َلُيْم ُفْرَصٌة ِلمرُُّجوِع.
يقول  وهللا نفسو .(ٙٔ-ٖٔ: ٔٔ" )عب ِبِيِم هللُا َأْن ُيْدَعى ِإَلَيُيْم، أَلنَُّو َأَعدَّ َلُيْم َمِديَنةً ِلَذِلَك اَل َيْسَتِحي 

َأمَّا اْلَبارُّ " عن عالقة اإلنسان باهلل ويقتبسيا معممنا بولس الرسول فيقول (ٗ: ٕ" )حب َواْلَبارُّ ِبِإيَماِنِو َيْحَيا"
ِن    (.ٔٔ: ٖوغل  ؛ٚٔ: ٔأنظر رو  ؛ٖٛ: ٓٔ" )عب اْرَتدَّ اَل ُتَسرُّ ِبِو َنْفِسيَفِباإِليَماِن َيْحَيا، َواِ 

ة أن يتمتع بيا أو يمارسيا لو كان تستمرت بعض من النعم والمواىب والعطايا في إمكانيإسقط اإلنسان  لما
قدس مثل ثمار الروح ال لكنيا ال تساوى عطايا الروح القدس في العيد الجديد ،يشتاق إلى الخالص
َوَأمَّا َأْنُتْم َفَمُكْم قيل عنيا "( ومسحة الروح القدس في العيد الجديد التي ٖٕ، ٕٕ: ٘التسعة )أنظر غل 

 .(ٕٓ: ٕيؤ) "َمْسَحٌة ِمَن اْلُقدُّوِس َوَتْعَمُموَن ُكلَّ َشْيءٍ 
   

 في العيد القديم الروح القدسعمل 
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دور واضح فى العيد القديم. فيقول معممنا بولس لم يتوقف روح هللا عن أن يعمل فى البشر بل كان لو 
 . (ٔ: ٔ)عب "َاهلُل، َبْعَد َما َكمََّم اآلَباَء ِباأَلْنِبَياِء َقِديما ، ِبَأْنَواٍع َوُطُرٍق َكِثيَرةٍ الرسول "

بِّ ِحيَنِئٍذ اْبُتِدَئ أَ َوِلِشيَث َأْيضا  ُوِلَد اْبٌن َفَدَعا اْسَمُو َأُنوَش. عمى سبيل المثال كتب " )تك  "ْن ُيْدَعى ِباْسِم الرَّ
 . من الذى حرك القموب لتدعو باسم الرب؟ إنو روح الرب.(ٕٙ: ٗ

 (.ٛٔ: ٗٔتك أنظر ثم ظيرت شخصية مثل ممكى صادق الذى كان كاىنا  هلل العمى يقدم الخبز والخمر )

"روحك القدوس ال تنزعو بل إن الروح القدس كان يسكن في األبرار حتى أن داود بعدما أخطأ صرخ قائال  
 .(ٓ٘)مز  منى"

سحق ويعقوب(، وفى األبرار  باء البطاركةاآلفى و  ،الناطق في األنبياء ىوإن الروح القدس  )إبراىيم وا 
الروح  لكن .ماسح المموكىو و  ،(ٛٔ: ٕٚأنظر عدد  قادة الشعب )يشوعفى و  ،رؤساء الكينةفى و  )نوح(،

مدى بالضرورة ا  وليس مؤقتأحيانا   وحمولكان شخاص معينين و أ يعمل فىفي العيد القديم القدس كان 
 .محدد ولغرض الحياة

  :مسحة النبوة

يُ " ْبِعيَن َرُجال  الشُّ وِح الِذي َعمْيِو َوَجَعل َعمى السَّ وَخ. َفممَّا َحمْت َفَنَزل الرَّبُّ ِفي َسَحاَبٍة َوَتَكمَم َمَعُو َوَأَخَذ ِمَن الرُّ
وُح   .(ٕ٘: ٔٔ)عد "َتَنبَُّأوا َولِكنَُّيْم لْم َيِزيُدواَعمْيِيِم الرُّ

 "اْمَسْح َأِليَشَع ْبَن َشاَفاَط ِمْن آَبَل َمُحوَلَة َنِبّيا  ِعَوضا  َعْنكَ " :قال الربفليشع نبيا  مسح أأمر الرب إيميا أن ي
 (ٙٔ:   ٜٔمل  ٔ)

وُح َوَأَخَذِني"يقول حزقيال النبى:  " َوَيُد الرَّبِّ َكاَنْت َشِديَدة  َعَميَّ  ،َفَذَىْبُت ُمّرا  ِفي َحَراَرِة ُروِحي ،َفَحَمَمِني الرُّ
 .(ٗٔ: ٖ)حز 

أَلنَُّو َلْم َتْأِت ُنُبوٌَّة َقطُّ وقال معممنا بطرس الرسول " ،وبيذه المسحة كتب أنبياء العيد القديم األسفار القانونية
وِح اْلُقُدسِ ِبَمِشيَئِة ِإْنَساٍن، َبْل َتَكمََّم  يُسوَن َمُسوِقيَن ِمَن الرُّ ِ اْلِقدِّ ، وقال معممنا بولس (ٕٔ: ٔبط ٕ) "ُأَناُس َّللاَّ

، ِلَكْي ُكلُّ اْلِكَتاِب ُىَو ُموحى  ِبِو ِمَن هللِا، َوَناِفٌع ِلمتَّْعِميِم َوالتَّْوِبيِخ، ِلمتَّْقِويِم َوالتَّْأِديِب الَِّذي فِ الرسول " ي اْلِبرِّ
با  ِلُكلِّ َعَمٍل َصاِلحٍ  َيُكونَ   .(ٚٔ، ٙٔ: ٖتي ٕ) "اْنَساُن هللِا َكاِمال ، ُمَتَأىِّ
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 :مسحة الممك

ُل ِإَلى َرُجٍل آَخرَ قال صموئيل النبى لشاول بعد أن مسحو ممكا  " " َفَيِحلُّ َعَمْيَك ُروُح الرَّبِّ َفَتَتَنبَُّأ َمَعُيْم َوَتَتَحوَّ
: ٓٔصم  ٔ" )ِعْنَدَما َأَداَر َكِتَفُو ِلَيْذَىَب ِمْن ِعْنِد َصُموِئيَل َأنَّ َّللاََّ أَْعَطاُه َقْمبا  آَخرَ َوَكاَن ( "ٙ: ٓٔصم ٔ)
ِديٌء ِمْن َوَبَغَتُو ُروٌح رَ  ،َوَذَىَب ُروُح الرَّبِّ ِمْن ِعْنِد َشاُولَ "ر الرب قيل خالف أوامعاند واستكبر و (. ثم لما ٜ

 (ٗٔ :ٙٔصم ٔ) "ِقَبِل الرَّبِّ 

ْىِن  ُقِم اْمَسْحُو أَلنَّ َىَذا ُىَو." لصموئيل قال الرب: لما أتى من بين الغنم مسح داود َفَأَخَذ َصُموِئيُل َقْرَن الدُّ
 .(ٖٔ، ٕٔ: ٙٔصم  ٔ) َوَمَسَحُو ِفي َوَسِط ِإْخَوِتِو. َوَحلَّ ُروُح الرَّبِّ َعَمى َداُوَد ِمْن َذِلَك اْلَيْوِم َفَصاِعدا  

 (.ٜٔمل  ٔمسح حزائيل وياىو ) (،ٔٔ: ٕٕأى ٕ(، مسح يوآش )ٖٗ: ٔمل  ٔسميمان )مسح 
 :مسحة الكينوت

ُسُيْم ِلَيْكَيُنوا ِلي َتْمَسُحُيمْ َوُتْمِبُس َىاُروَن َأَخاَك ِإيَّاَىا َوَبِنيِو َمَعُو وَ قال الرب لموسى " )خر   "َوَتْمؤَلُ َأَياِديِيْم َوُتَقدِّ
 (.٘ٔ: ٓٗمسح بنى ىارون )خر ثم  (.ٔٔ: ٛ؛ ال ٖٔ: ٓٗأنظر أيضا  خر  ؛ٔٗ :ٕٛ

 :حمول مؤقت لغرض

ى. سَ " وُح َعَمى َعَماَساَي َرْأِس الثََّواِلِث َفَقاَل : َلَك َنْحُن َيا َداُوُد, َوَمَعَك َنْحُن َيا اْبَن َيسَّ اَلٌم َساَلٌم َلَك, َفَحلَّ الرُّ
 .(ٛٔ :ٕٔاخبار ٔ) "ُؤوَس اْلُجُيوشِ أَلنَّ ِإَلَيَك ُمِعيُنَك. َفَقِبَمُيْم َداُوُد َوَجَعَمُيْم رُ َوَساَلٌم ِلُمَساِعِديَك. 

، مؤل (ٙ: ٔٔصم  ٔ ؛ٓٔ: ٓٔصم  ٔعمى شاول ) ، حل(٘ٔو ٗٔحل عمى شمشون )أنظر قض 
ونطق عمى فم بمعام إبن بعور  (،٘-ٕ: ٖٔبصمئيل إلختراع مخترعات لمعمل في خيمة االجتماع )خر 

 (.ٜٕ: ٔٔ؛ قض ٖٗ: ٙ؛ قض ٓٔ: ٖحل عمى قضاة الشعب )أنظر قض  ،(ٕٗ-ٕٕ)أنظر عدد 

 يقود إلى اإليمان

السفينة التي ىرب فييا يونان فآمنوا باهلل، وفى أىل نينوى، وفى نعمان السريانى،  أىلعمل روح هللا في 
 إلخ.الذين سجدوا لمسيد المسيح ونبوخذ نصر الممك، وفى المجوس 
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وحكى بولس الرسول حديث السيد المسيح معو في الطريق إلى دمشق وتحذيره من مقاومة تبكيت الروح 
 َفَممَّا َسَقْطَنا َجِميُعَنا َعَمى اأَلْرِض َسِمْعُت َصْوتا  ُيَكمُِّمِني ِبالمَُّغِة اْلِعْبَراِنيَِّة: َشاُوُل َشاُولُ "القدس )المناخس(: 
 .(ٗٔ :ٕٙع أ ) "َصْعٌب َعَمْيَك َأْن َتْرُفَس َمَناِخَس ِلَماَذا َتْضَطِيُدِني؟ 

 

 عمل الروح القدس في العيد الجديد
وُح اْلُقُدُس َيِحلُّ َعَمْيِك كقول المالك جبرائيل "ا ول الروح القدس عمى العذراء مريم في تجسد الكممةمح لرُّ

 .(ٖ٘ :ٔ)لو "َفِمَذِلَك َأْيضا  اْلُقدُّوُس اْلَمْوُلوُد ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن هللاِ َوُقوَُّة اْلَعِميِّ ُتَظمُِّمِك 
 

 يوم قيامتو ىنفخة السيد المسيح لمرسل ف 
ُل اأُلْسُبوِع َوَكاَنِت اأَلْبَواُب ُمَغمََّقة  َحْيُث َكاَن الّتالَ " ُمْجَتِمِعيَن ِلَسَبِب ِميُذ َوَلمَّا َكاَنْت َعِشيَُّة َذِلَك اْلَيْوِم َوُىَو َأوَّ

َوَلمَّا َقاَل َىَذا َأَراُىْم َيَدْيِو َوَجْنَبُو َفَفِرَح  اْلَخْوِف ِمَن اْلَيُيوِد َجاَء َيُسوُع َوَوَقَف ِفي اْلَوَسِط َوَقاَل َلُيْم: ساَلٌم َلُكْم.
. َوَلمَّا َقاَل َىَذا َنَفَخ  ْم. َكَما َأْرَسَمِني اآلُب ُأْرِسُمُكْم َأَنا.َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع َأْيضا : ساَلٌم َلكُ  الّتاَلِميُذ ِإْذ َرَأُوا الرَّبَّ
وحَ  -ٜٔ: ٕٓ" )يو َمْن َغَفْرُتْم َخَطاَياُه ُتْغَفُر َلُو َوَمْن َأْمَسْكُتْم َخَطاَياُه ُأْمِسَكْت  .اً ُقُدسَ  ْ اً َوَقاَل َلُيُم: أْقَبُموا رُّ

ٕٖ.) 
  .يغفروا الخطايالينالوا الكينوت فرسل في عشية يوم قيامتو لقد أعطى الرب ىذه النفخة لآلباء ال

 :يقول القديس كيرلس الكبير

، عمى وأقاميم خدامًا وكينة لممذبح اإلليى"بعد أن كّرم الرسل القديسين ومّيزىم بإمتياز الرسولية المجيد 
نعمة الفور قّدسيم بإعطاء روحو ليم بعالمة منظورة أي "نفختو"... ما فعمو الرب بعد قيامتو يعمن لنا أن 

 ٚليكونوا رسال  هلل." الروح ُتعطى لكل الذين شرطنيم

: "الكممة الذى في اآلب ال يمكنو أن يخطئ وما يفعمو إنما يفعمو بكل صالح فيو القديس كيرلس وأضاف
غفروا ويمسكوا الخطايا يتصبح ليم القوة عمى أن الذى دبر أن الذين منحوا الروح القدس وىو الرب وهللا، 
  ٛرية".، حسب إرادتو رغم أن العمل يتم بوسيمة بشألن الروح القدس الساكن فييم ىو الذى يغفر ويمسك

                                                           
 .ٗٓ٘صفحة شرح إنجيل يوحنا لمقديس كيرلس اإلسكندرى، مؤسسة القديس أنطونيوس، المجمد الثانى،  ٚ
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 يوم العنصرةحمول الروح القدس في 
  .وضع مميز عمى أنوحمول الروح القدس في يوم العنصرة  نظر إلىيجب أن يُ 

خاصة  لكنو أعطى قوة ،المؤمنين وليس فقط لآلباء الرسل لكلإن حمول الروح القدس يوم العنصرة كان 
َلِكنَُّكْم َسَتَناُلوَن ُقوَّة  َمَتى َحلَّ " ليم السيد المسيح قبل صعوده مباشرة: كما قال لآلباء الرسل واإلنجيميين

َلى أَ  اِمَرِة َواِ  وُح اْلُقُدُس َعَمْيُكْم َوَتُكوُنوَن ِلي ُشُيودا  ِفي ُأوُرَشِميَم َوِفي ُكلِّ اْلَيُيوِديَِّة َوالسَّ ع أ ) "ْقَصى اأَلْرضِ الرُّ
أيضا  حكمة يتكممون . كما أنو أعطى لآلباء الرسل واإلنجيمين عمى الشيادةى أنو أعطاىم القوة أ ،(ٛ: ٔ

 "أَلنِّي َأَنا أُْعِطيُكْم َفما  َوِحْكَمة  اَل َيْقِدُر َجِميُع ُمَعاِنِديُكْم َأْن ُيَقاِوُموَىا َأْو ُيَناِقُضوَىابيا كما سبق أن وعدىم "
 الي تى شيدتفي كتابة أسفار الكتاب المقدس الموىبة الوحى مواىب خاصة مثل وأعطاىم  ،(٘ٔ: ٕٔ)لو

ألنيا كانت ضرورية لمكرازة باإلنجيل  في يوم العنصرة أيضا  أعطاىم موىبة التكمم بألسنةالكنسية الجامعة. 
  التبشير بإسمو القدوس في المسكونة كميا.في العالم كمو، و 

وكان يوزعيا لكل واحد حسب قصده، فيقول معممنا بولس  الروح القدس في العيد الجديد أعطى مواىب
وَح َواِحٌد.": الرسول َوَأْنَواُع أَْعَماٍل  َوَأْنَواُع ِخَدٍم َمْوُجوَدٌة َوَلِكنَّ الرَّبَّ َواِحٌد. َفَأْنَواُع َمَواِىَب َمْوُجوَدٌة َوَلِكنَّ الرُّ

.َمْوُجوَدٌة َوَلِكنَّ هللَا َواِحٌد الَِّذي َيْعَمُل ا وِح ِلْمَمْنَفَعِة. ْلُكلَّ ِفي اْلُكلِّ َفِإنَُّو ِلَواِحٍد  َوَلِكنَُّو ِلُكلِّ َواِحٍد ُيْعَطى ِإْظَياُر الرُّ
وِح اْلَواِحِد. وِح َكاَلُم ِحْكَمٍة. َوآِلَخَر َكاَلُم ِعْمٍم ِبَحَسِب الرُّ وِح اْلَواِحِد. َوآِلَخرَ  ُيْعَطى ِبالرُّ  َوآِلَخَر ِإيَماٌن ِبالرُّ

وِح اْلَواِحِد. َوآِلَخَر َأْنَواُع َأْلِسَنٍة َوآِلَخَر َوآِلَخَر َعَمُل ُقوَّاٍت َوآِلَخَر ُنُبوٌَّة َوآِلَخَر َتْمِييُز اأَلْرَواِح  َمَواِىُب ِشَفاٍء ِبالرُّ
وُح اْلَواِحُد ِبَعْيِنِو  َتْرَجَمُة َأْلِسَنٍة. : ٕٔكو ٔ)" ِسمًا ِلُكلِّ َواِحٍد ِبُمْفَرِدِه َكَما َيَشاءُ َقاَوَلِكنَّ َىِذِه ُكمََّيا َيْعَمُمَيا الرُّ

 مقسمةمنح مواىب وعطايا ييمنح جوىره بل  حل اليوىذا يدل عمى أن أقنوم الروح القدس لما  .(ٔٔ-ٗ
 جوىر الروح القدس ال ينقسم ألن "الروح واحد".و 

بمن يحل عمييم كما يّدعى أصحاب  أقنومياً إتحادًا إن األقنوم يحل ويسكن في المؤمنين، ولكنو ال يتحد 
 بدعة تأليو اإلنسان.

                                                                                                                                                                                                                
 .ٓٔ٘صفحة نفس المرجع  ٛ
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ن أن الروح القدس كان يوزع المواىب بقصد معين فمن " تبيّ َقاِسما  ِلُكلِّ َواِحٍد ِبُمْفَرِدِه َكَما َيَشاءُ وعبارة "
ِإَلِيي َأنِّي َأَتَكمَُّم َأْشُكُر "الممكن مثال  أن يعطى واحد ألسنة أكثر من غيره مثمما قال معممنا بولس الرسول 

. فحتى الموىبة الواحدة حينما تعطى ألكثر من شخص ال تكون (ٛٔ: ٗٔكو ٔ) "ِبَأْلِسَنٍة َأْكَثَر ِمْن َجِميِعُكمْ 
مرض لكن بغزارة شديدة جدا  لدرجة أن بالضرورة بنفس المساواة. ممكن أن يعطى واحد موىبة شفاء األ

ر نفس الموىبة لكن بقدر أقل، وىكذا باقى المواىب التي تكمم عنيا تصل إلى إقامة األموات، ويعطى آخ
 معممنا بولس الرسول.

فيقول معممنا يوحنا الرسول  في المسيح لذلك نسميو روح التثبيت ا  الروح القدس في العيد الجديد يعطى ثبات
َوَأمَّا َأْنُتْم َفاْلَمْسَحُة الَِّتي َأَخْذُتُموَىا ِمْنُو " (ٕٓ: ٕيو ٔ" )َشْيءٍ َوَأمَّا َأْنُتْم َفَمُكْم َمْسَحٌة ِمَن اْلُقدُّوِس َوَتْعَمُموَن ُكلَّ "

ٍء، َوِىَي َحقٌّ ، َواَل َحاَجَة ِبُكْم ِإَلى َأْن ُيَعمَِّمُكْم َأَحٌد، َبْل َكَما ُتَعمُِّمُكْم َىِذِه اْلَمْسَحُة َعْيُنَيا َعْن ُكلِّ َشيْ َثاِبَتٌة ِفيُكمْ 
، َحتَّى ِإَذا ُأْظِيَر َيُكوُن َلَنا ِثَقٌة، َواَل اْثُبُتوا ِفيوِ َواآلَن َأيَُّيا اأَلْواَلُد،  .َتْثُبُتوَن ِفيوِ َعمََّمْتُكْم با . َكَما َوَلْيَسْت َكذِ 

  (.ٕٛ، ٕٚ: ٕيو ٔ" )َنْخَجُل ِمْنُو ِفي َمِجيِئوِ 
الذى  .القدس بعد المعمودية التي ننال بيا نعمة الروح في سر التثبيتىذه المسحة ىي مسحة الميرون 

وِح َفُيَو: َمَحبٌَّة َفَرٌح َسَلٌم، ُطوُل َأَناٍة ُلْطٌف " روحية: ثمارا   ثمري نا وال نحزنوحينما يسكن في َوَأمَّا َثَمُر الرُّ
 (.ٖٕ-ٕٕ: ٘" )غل َوَداَعٌة َتَعفٌُّف. ِضدَّ َأْمَثاِل َىِذِه َلْيَس َناُموٌس  َصَلٌح، ِإيَماٌن.

 

ستنارة ،بصموات قداسة البابا األنبا تواضروس الثانى ،الروح القدس فميعطنا وليحفظنا  ،فيما  ألقوال هللا وا 
وَح من حيل المضاد الذى يريد ان يضل أوالد هللا عن اإليمان كما أعمن معممنا بولس الرسول: " َوَلِكنَّ الرُّ

 "َيْرَتدُّ َقْوٌم َعِن اإِليَماِن، َتاِبِعيَن اْرَواحا  ُمِضمَّة  َوَتَعاِليَم َشَياِطينَ َيُقوُل َصِريحا : انَُّو ِفي اأَلْزِمَنِة اأَلِخيَرِة 
 .(ٔ: ٗتئ)
  


