عيد الغطاس اجمليد
مقدمة:
 حتى القرن الرابع امليالدي كانت الكنيسة تعيد عيدي امليالد والغطاس معا يف عيد واحد
وكانت تسميه " االبيفانيا " أي الظهور االهلى علي أساس أن امليالد والعماد يؤديان معاا
مضموناً واحداً وهو  " -:إعالن الهوت السيد املسيح " ورأت الكنيسة بعاد للاف ل ا
ك عيد عن األخر لتعطيه أهميه أكثر .
 وقد عيدت الكنيسة القبطية االرثولكسيه يف  92كيهف بعيد مايالد ر اجملاد يساو
املسيح وإعالن املالئكة وأجناد السموات عن ميالده خلالص البشارية والياو  11طوباه
تعيد الكنيسة بعيد الغطاس اجمليد " عيد الظهور اإلهلي "وعيد تأساي سار املعمودياة
املقدس .
ملالا اعتمد السيد املسيح ؟
لكي يؤس هذا السر العظيم .كلنا يعرف أن املعمودية هي ميالد جديد لإلنسان وبواسطة
املعمودية يعود اإلنسان إلي رتبته مره أخري بفض د املسايح ولكان السايد املسايح ن يكان
حمتاجاً ملغفرة اخلطايا حيث هو الوحيد يف العان أمجع بال خطيه وهو الذي قال  " :مان مانكم
يبكتين علي خطيه " (يو  .) 64 : 8وقال عنه بيالط " لست أجد لياه علاه واحاده "
(يو .) 88 : 18
لاعتمد السيد املسيح يف نهر األردن وهو غري حمتاج إلي املعمودية ولكناه اعتماد ألناه هاو
الذي أس سر املعمودية يف نهر األردن  ،والن معمودية العهد اجلديد ال تاتم إال علاي ياد
كاهن شرعي لذلف واضع سر املعمودية املقدس لبالرغم انه غري حمتاج للعماد ملغفرة اخلطايا
إال انه اعتمد علي يد كاهن ابن كاهن وهو يوحنا املعمدان لكي يؤس هذا السر العظيم .

والن املعمودية هي ميالد جديد ويأخذ اإلنسان من خالل املعمودية نعمه التابين .لاذلف
يف نهر األردن أثناء معمودية السيد املسيح أعلن اهلل األ عن الهوت االبان واناه يف االبان
ننال نعمه التبين  .قال السيد املسيح " كما انف أنت أيها األ يف وأنا ليف ليكون هم أيضا
واحدا لينا ليؤمن العان انف أرسلتين ( يو . ) 91 : 11
اعتمد السيد املسيح أيضا لكي يقدس املاء ويفتح أبوا السماء :لقد قدس املاء بعماده ليعد
لنا التقدي والتبين بالنعمة لقد ظهر عن ر املاء باصطباغه يف نهر األردن واعد لنا الروح
القدس لتطهرينا وتربيرنا باعتمادنا بامسه القدوس  .لماء املعمودية قب عماد ر اجملد
يسو ن يكن له الفاعلية يف جتديد النف  ،لذلف نسمع يوحنا املعمدان يقول " أنا أعمدكم
مباء التوبة  ،يأتي بعدي من هو أقوي مين الذي لست مستحقاً أن احنين واح سيور حذائه
هو يعمدكم بالروح القدس ونار " .
أمااا بعااد عمليااه عماااد الاار صااار للماااء قوتااه ولاعليتااه الناريااة لااذلف يقااول القاادي
غريغوريوس النزينزي" كما أن يف أحشاء األ قوه ملنح احلياة اجلسدية هكذا ماء املعمودية قد
نال قوه ملنح احلياة الروحية " .ويقاول القادي باول الرساول  " :اآلن كلكام الاذين اعتماد
باملسيح قد لبستم املسيح " ( غال  . ) 91 : 8لباملعمودية تفتح أبوا السماء للمعتمادين
بعد أن كان مغلقا بسب مع ية أد اليت توارثت من خالل الد حتى أن داود النيب قال " :
ها أنا باإلثم صورت وباخلطية ولدتين أمي " ( مز . ) 1 : 11
لاملعمودية تطهرنا من آثامنا لذلف أحب املسيح الكنيسة واسلم نفسه ألجلها وأس هلاا
سر املعمودية للتطهري من اخلطية اجلسدية والروحية " كما أحب املسيح الكنيساة واسالم
نفسه ألجلنا لكي يقدسها مطهراً إياها بغس املاء بالكلماة لكاي رضارها لنفساه كنيساة
جميده ال دن ليها وال غضن أو شيء من مث للف ب تكون مقدسه وبال عيب " (أف 1
. ) 91:

اعتمد ليظهر لنا الهوته  :يف نهر األردن أعلن اهلل األ أبوته لالبن والهوتية االبن إل
قال  ":هذا هو ابين احلبيب الذي به سررت " .أن بنوه املسيح هلل ليست بنوه ماديه وال
جسميه  ،ب هي والدة روحيه وعقليه  ،كوالدة الفكر من العق  ،والنور من النور  .وهي
بنوه أزليه وليست زمنيه " املسيح ابن اهلل احلي مبعين انه من طبيعة اهلل وجوهره وهو ضياء
جمده وصوره جوهره " ( عب  . ) 92 : 1أي ن متر حلظه من الزمن كان ليها األ ون يكن
االبن معه لهو كائن معه وليه منذ األزل ..
أما لقب املسح ابن اهلل لهو لقب خاص به ال يشاركه ليه احاد لفاي نهار األردن أوضاح اهلل
طبيعته مثلاث االقاانيم واحاد يف اجلاوهر لااالبن كاان متدساداً وقائماا يف نهار األردن واأل
ينادي من السماء والروح القدس بشاك ااماه أتاي واساتقر علياه  .ماع مالحظاة أن الاروح
القدس ن يتدسد يف شك اامة ولكنه ح علي هيئه اامه ليكون ظاهرا  ،الن احلماماة
وديعة وهي رمز السال ( تف  " . )11: 8الروح الوديع اهلادئ الذي هو قدا اهلل كثري الثمن
( 1بط . ) 8،6 : 8
عالمة الظهور اإلهلي ( انشقاق السمااء) :قد تنبأ أشعياء النيب عن هذا الظهور لقال يف
نبوته " ليتف تشق السماء وتنزل " ( اش  . ) 1 : 41وقد عرب عن انشقاق السماء ك من
القدي ميت والقدي لوقا يف بشارتهما  .وقد عاين بعض التالميذ انشقاق السماء يف ظروف
خمتلفة  ،لالقدي اسطفانوس رآها مفتوحة ورأي جمد اهلل ويسو قائما عن ميني اهلل " (
ا  . )11: 1ورآها يوحنا يف جزيرة بطم ( رؤ  . ) 11 : 12والقدي بطرس الرسول يف
رؤياه رأي السماء مفتوحة ( أ  .) 11: 12وك أولئف دلي علي أن الطريق بني السماء
واألرض مفتوحة مبديء السيد املسيح له اجملد الذي قال " احلق احلق أقول لكم من اآلن ترون
السماء مفتوحة ومالئكة اهلل ي عدون وينزلون علي ابن اإلنسان .
وملا انشقت السماء كان هذا ال وت " هذا هو ابين احلبياب الاذي باه ساررت " (مات : 8
 . )11وجاااء هااذا ال ااوت ثااالمل ماارات املاارة األولااي عنااد العماااد ( ماار  .)11 : 1واملاارة
الثانية لوق جب التدلي ( مت  . ) 1 : 11واملرة الثالثة قب آالمه ( يو . ) 98 : 19

