الظهور اإلهلي  -عيد األنوار– الثيؤفانيا  -اإلبيفانيا
 مل يكن عماد املسيح عن حاجة للتطهر ااععرفا و اع عرن ررخبور طيرة (حتر الرو
كانت خطايا البش ية كلها) .مل يكن أيضاً عن ملء أا امتالء من ال اح القدس ألنه كان
كامل الطهارة اكامل الالهوت امالئاً للكل.
 لقد كانت مخبمودية يوحنا غاية باألهمية لتهيئة الشرخب اططهرإ رار ا يل بالتوبرة
ااععفا امغف ة اخلطايا حت يستقبلوا املسيح ايظه اارطه كواحرد مرنه اهرو ا
املتجسِّد املتحِد ببش يته .
 كان من أهدا مخبمودية املسيح أن يكون مشرارككاً للبشر يةو متضرامِناً مرا خطاياهراو
مكمالً للناموسو مقدِّاراً ملراء األردن امؤاسراً لسر املخبموديرة
ممثالً عنها انا باً هلاو ِّ
...اخل" .ألنَّ َنررا عيخبَنررا ب ر احٍ ااح ردا أيض راً اع َت َم ردٍنا رل ر جس ردا ااح ردا1[ ".كررو]11 :11
أي أننا اعتمدنا بخبماد املسيح اص نا مخبه جسداً ااحداً.
ليس هذا فحس بل كان للغطاس الخبديد من األهدا األخ ى ااألكث جوه ية اعمقاً.
()1
"يليقُ بِنَا أنٍ نُكمِّلَ كلَّ ب ٍّ[ ".مت]11 :1
 أال أهدا عماد املسيح اغايتره اووه يرةو كمرا أعلرن بنفسرهو هرو طكميرل كرل بر .
ااملقصود هنا الرب السما ي اليس ب الناس األرضي أا ب نه األردن ألن" :الذِي يأطِي ِمنَ
السَّما ِء هوَ فوقَ اومياك[ ".يو]11 :1
 الرب النازل من السماء هو ب اإلخالءو ب اخلضوع االطاعة اطواضرا القلر و كمرا رأينرا
طفل مزاد البق االخبامل البسيط النجار .ب ينمرو حتر منزلرة الخببرد الرذي يغسرل أرجرل
أاياد  .اب طاعة الصلي اظلمة القرب.

 الغطاس هنا أعلن لكل الخبامل خضوع ابن ا ااإلخالء ااحننراء الر أس االرنفس رت يرد
اإلنسان الذي خلقه.
 الغطاس أعلن لكل الخبامل خضروع ابرن ا االطاعرة للردعوة السرما ية االتردبإ اإلهلريو
اهليكرل
حس طأكيد املسيح بنفسه حينمرا ردَّى رااراء الكهنرة ارريوع الشرخب
متسا الً" :مخبموديةُ يوحنَّا ِمنٍ أينَ كانَتٍ ِمنَ السَّماءِ أمٍ ِمنَ النَّاسك؟" [مت]11 :11
* طكميل ب مخبمودية يوحنا اليت كانت باملاء فقطو اكان ينقصها ب انفتراح السرماء عليهراو
د ُك ٍ مباءا للتَّوبةِو لكنَّ الرذي يرأطِي
ب ال اح القدس اأيضاً ب صوت اآلب من السماء" :أنَا أعمِّ ُ
بخبدِي هوَ أقوَى منِّيو  ...هوَ ايخبمِّ ُد ُك ٍ بال ُّاحك القدسك انارٍ[ ".مت]11 :1
()1
" أنَا ملٍ أكُنٍ أع كفُهُو لكنٍ ليُظهَ َ إلا ا يلَ لذلك جئٍتُ أعمِّدُ باملاءِ[ ".يو]11 :1
 كرران عمرراد املسرريح بغايررة األهميررة االض ر ارة القصرروىو كرري يتخب ر عليرره يوحنررا -
بوااطة ال اح القدس  -اأيضاً كي يُظه لشخب رار ا يل" :لكرنَّ الرذِي أرارلنِي ألُعمِّردَ
باملاءِ ذاك قالَ لِي:الذي ط َى ال ُّاحَ نازكعً امستق اً عليهِ فهذَا هوَ [ "...يو]11 :1
 كان عماد املسيح أال رعالن مستخبلنٍ لكل الشخب مسموعاً امنظوراً بل مؤيرداً اموققراً
ت السماء اال اح القدس اصوت ال ب.
 حينما طخب َّ يوحنا ا قق من رخصية املسيحو أنره الرذي رل الر اح القردس ايسرتق
عليه .بناءاً عليه يتوج عل يوحنا أن يسلمه ال االة قر تتفري هروو ألن مهمتره
هرري رعررداد الط يرق أمررام املسرريح ااإلعررالن االشررهادة عررن برردء الخبهررد اوديررد  ..عهررد
ملكوت السموات" .ينبغِي أنَّ ذلك يزيدُ اأنِّي أنَا أنقصُ[ ".يو" ]13 :1رذاً ف حِي هذَا قدٍ
كملَ" [يو]12 :1
* لقد طفه يوحنا دار بالضبط كصديقٍ للخب يس:
" َمنٍ لهُ الخب اسُ فهوَ الخب يس[ "ُ.يو]12 :1
د ِ[ ".يو]11 :1
"اآلبُ ُّ اعبنَ اقدٍ دفاَ كلَّ ريءا ي ِ

"الذي يؤمنُ باعبنك لهُ حياةٌ أبديةٌ[ ".يو]13 :1
()1
" للوقتِ اهوَ صاعدٌ مِنَ املاءِ رأى السَّمواتِ قدِ انشقَّتٍ" [م ]13 :1
 أيضاً من األهدا اووه ية لخبماد املسيح انشقاق السماء عل البش بخبد طول انغرالق
اانخبزال  ..اهو ما كان رهوة اآلباء ااألنبياء منذ القِدم" :ليتَك طشقُّ السَّمواتِ اطنرزلُ".
[رش]1 :36
 ااو طظل السماء مفتوحة رىل األبد الن طنغلق قانية كما أكد املسيحِ " :منَ اآلنَ ط انَ
ن[ ".يررو]11 :1
السررماءَ مفتوح رةً امال كررة ا ِ يصررخبدُان اينزكُلررون عل ر اب رنك اإلنسررا ك
َّ
ألن نزال اعبن هو نزال أبدي لكلمة ا احلية الناطقة السراكنة فينرا  ..فامسره هرو
عمانو يل أي ا مخبنا".هَا أنَا مخبَ ُك ٍ كلَّ األيامك ارل انقضاءِ الدَّه ك[ ".مت]13 :12
 هذا ما رآ اآلباء اال ال منذ ذلك اليروم احتر يومنرا هرذا .مثرل اارطفانوسو بطر سو
بولسو يوحنا ...اخل .اهذا هو نفسه ما نلمسره اااراره يوميراً صرلواطناو طِلباطنراو
قداااطناو أصوامنا ...اخل.
 باملخبموديةو انشقت السماء ألنها احلجراب الرذي كران جر اآلب اهيكلره السرما ي
عنا .متاماً كما انشق حجاب اهليكل الفاصل بني الشخب اقدس األقداس حلظرة اكتمرال
الفداء عل عود الصلي و حيث انشق أيض ًا جسد املسيح الذي كان ج عهوطه عنا.
[ع ]12 :13
 أيضاً نذك انشقاق رداء ر يس الكهنة ازاال كهنوطره ابردء كهنروت املسريح السرما ي.
رنها حلظة "ملء األزمنة" ا قيق املصاحلة ليجما الكل جسد الذي هرو حنرن حلمره
اعظامه" .مَا فِي السَّمواتِ امَا عل األرضك" [أ ]13 :1

()6
" ال ُّاحُ مثلُ محامةا نازعً عليه" [مت1و م 1و لو1و يو]1
"أنَا قدٍ مسحتُ ملكِي[ ".مز]3 :1
"مسحَك ا ُ بدهنك اعبتهاجك[ ".مز]7 :61
"راحُ السَّيدِ ال َّبِّ عليَّ ألنَّ ال َّبَّ مسحَنِي" [رش]1 :31
االقوةِ" [أع]12 :13
َّ
"مسَ َحهُ ا ُ بال ُّاحَ القدسك
املسحة اصطالح عهوطي يفيد التخصص الكامل للخدمة .اع جي ي رع عل ر يس الكهنرة
اامللك االنيب.
 كان الخبماد حتمية كي يُمسح املسيح من السرماء مبارر ة" .الرذي أرارلأل ألعمِّردَ باملراءِ
ذاك قالَ لِي :الذي َط َى ال ُّاحَ نازعً امستق اً عليهِ فهذَا هوَ[ ".يو]11 :1
 يستحيل مخب فة املسيح االتخب عليه رخصي ًا دان عمل ال اح القردس الرداخلي الرذي
يفتح الذهن االبصإة بخبمل طكميل ب التوبة ااععفا اغف ان اخلطايا .فيتأكد يوحنا من
بنوة اعبن اي ى اخلالص االفداء رايا اليقني.
 رهد اص ع مبشِّ اً كل الربية امل يسكت أبداً" :هرذَا هروَ محرلُ ا ِ الرذي ي فراُ خطايَرا
الخباملك[ ".يو" ]12 :1أنَا رأيتُ ارهدتُ أنٍ هذَا هوَ ابنُ ا ِ[ ".يو]16 :1
 بصخبود املسيح من املاء انرزال الر اح القردس عليره ت اكتمرال عنصر َي اخلِلقرة اوديردة
ه ٍ ارلطاناً أنٍ
اامليالد من فوق -من السماء -اجتديد اعلتحام بني ا ااإلنسان" .أعطا ُ
يصإُاا أبناءَ ا ِ[ ".يو" ]11 :1رنٍ ملٍ طولدُاا ِمنَ املاءِ اال ُّاحك لنٍ طدخلُوا ملكوتَ ا ِ" [يو]1
س مرتني
 رنها بداية حيراة جديردة لسنسران مرا ا و أكملرها املسريح مبخبموديترهو اأارا ٌ
للط يق املسيحي حنو السماء.

()1
" هذَا هوَ ابنِي احلبي ُ الذي بِهِ اُ كرٍتُ[ ".مت]17 :1
رهادة لشخب را ا يل  ..ارهادة للمسيح نفسه" :أنتَ ابنِي احلبي ُ الذي بِرهِ اُر ك ٍرتُ".
[م ]13 :1
 صوت اآلب من السماء هذا هو أعظ رعالن مسرتخبلنٍ مرن السرماء نفسرها أن هرذا -
هو ابن ا املتجسد بني البش كواحد منه و بخبد أن أخل ذاطه آخذاً صورة عبد اصرا أ
ف ربه الناس.
 هذ هي امل ة األاىل لسماع صوت اآلب من السرماء اارتخبالن املسريح .املر ة الثانيرة
نسمخبه عند التجلي اقالثاً قبل اآلعم مبار ةو عند نهاية خدمته يوم أحد السخبف.
دتُ اُأمَجَّدُ أيضاً  ...أجابَ يسوعُ اقالَ :ليسَ ِمنٍ أجلِي صارَ
" فجاءَ صوتٌ من السَّماءِ مَجَّ ٍ
هذَا الصَّوتُ بلٍ ِمنٍ أجلِ ُك [ ".يو]12 :11
جاء هذا الصوت من أجلنا حننو كي ندرك أننا ما املسيح ابه افيهو ننخب بسر ار اآلب
السمااي انُحس أبناءاً له من خرالل املخبموديرة اعمرل راحره القرداس" :كرنٍ كرانَ
أحدٌ فِي املسيحك فهوَ خليقةٌ جديدةٌ1[ ".كو]17 :1
 اهكذا مبخبمودية املسيح اطغطيسه نه األردن ظه الثالوث القداس غرإ املنفصرل
 ..ا الواحد اليس قالقة .ظه لتجديدنا حنن البش الذين صر نا أبنراء ا برالتبأل بفضرل
مخبمودية ابنه.
 بخبدها جاء املسيح رىل اوليل يك ز ببشارة ملكوت ا " :اقفبَ ملكوتُ ا  .فتوبُوا اآمنُروا
باإلجنيلك[ ".م ]16 :1

