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 ميمر الظهور اإللهى

 لقديس إغريغوريوس صانع العجائبل 
 

تعالوا نذهب  مذا المسذيح . افتحوا آذانكم، أبواب سمعكم، واقبلوا اليوم حديثى عن معمودية المسيح

تعذذالوا بركفنذذا إلذذى اردد  . فمغبذذوك  ذذ  مذذن يفافهذذ  فذذى بذذها اللفيذذ ، كفيذذ  الحيذذا . إلذى اردد 

ليس فى حاجة إلى عمذاد، ولكنذ  يخ ذا لذهلط اللهذس ليمنحنذا لنفى يوحنا المعمدا  يعمد شخصاً 

 حينئه جاء يسوع من الجلي  إلى اردد  إلى يوحنا ليعتمد من . نحن العماد

 ويالتنازل  الهى ال يحد.. !الفب يا لتواضا

ملذذط السذذماوار يسذذفع إلذذى يوحنذذا ، بأذذيفر، دو  أ  يحذذف  جيذذوي مل كتذذ ، أو أ  يفسذذ  قدامذذ  

وإنما بو ـ فى بساكة متنابية ـ يأتى إلى جندي  الخاص،  جنذدى  متهذدماً إليذ  !  يةقوات  غيف المف

مدمجاً ذات  وسذ  الخذفاا ال ذالة  !  واحد من الجمابيف، مهللً نرس  بين المأسودين وبو الديا 

وبو الفاعى الصالح الهى من أج  خفاف  ال الة نزل مذن السذماء، وا   ذا  لذم يتذف  دغذم ذلذط 

 سمار

أليس بو الهى عفف  وقدم لذ  العبذاد ، وبذو فذى بلذن أمذ   أدد  يوحنذا أ  . دآر يوحنا عفف  ولما

فذأحنى دأسذ   عبذد، فذى . بها بو الهى من أجل  قد وث  قبلً فى أحأاء أم ،  اسفاً حدود اللبيعذة

 لى  أنا محتاج أ  أعتمد منط، وأنت تأتى إلسيدر مخاكباً إيار بههر الكلمار ملئ المحبة 

إ  الصذغيف بذو الذهى يتبذاد  مذن الكبيذف، ولكذن الكبيذف ال يتبذاد  ! ها الذهى ترعلذ  يذا سذيدى ما ب

المفيض يأري  . اللين يأكل  الرخادى، ولكن الرخادى ال يأكل  اللين! ويتهدس بواسلة الصغيف

 الرهيف ينال إعانة من الغنى، ولكذن الغنذى ال ينذال إعانذة. اللبي  ولكن اللبي  ال يعالج  المفيض

 ". أنا المحتاج أ  أعتمد منط، وأنت تأتى إلى  . "من الرهيف

أم ب  أدد  رنط من أجلى ولدر  ما ولذدر أنذا، ! ب  أستليا أ  أجه  من أنت، ومن أين أتيت 

أنكف عظمة البوتذط  أم بذ  بسذب  جسذد  بذها الذهى أخهتذ  رجذ  خذلص البأذف، إذ سذمحت أ  

 د البوتطا بهاء ومجتكو  مف ياً للناس، أتناسى أن

رن  ال يسذتليا أحذد أ  يعففذط مذالم يتمتذا . إننى أعففط يادب، أعففط جيداً، إذ أنط أنت علمتنى

أننى أعففذط يذادب جيذداً، رننذى دأيتذط بذالفوأ قبذ  أ  تنظذف عينذاى بذها . أوالً باالست اء  منط

جن، مفبوكذاً فعلى الفغم من أننى  نت محجوزاً باللبيعة فى أحأاء إليصابار  مذا فذى سذ. النود

بالفباكار اللحمية الوثيهة التى يكو  اركرال مفبوكين بها قبذ  والدتهذم، إال أننذى وثبذت محذترلً 

أفأذ  فذى فه  أنا الهى أخلفر بحلولط على اردض قبذ  أ  تولذد، !.. بميلد  فى بهجة المنتظف

 إددا  مجيئط بعد والدتط

وال أستليا إال أ  أنادى بذط، أنذت . ن    الخليهةإننى ال أستليا إال أ  أعبد  أنت أيها المعبود م

". المجذوس"يا من أخبفر عن  السماوار بواسلة النجم، واستهبلت  اردض بإدسال الحكماء إليذ  

والفعا  الهين  ذانوا يحفسذو  حفاسذار . بينما سبحتط جوقار المل كة فى ففأ على تنازلط إلينا

 .اللي  دتلوا لط  فاع أعظم للخفاا العاقلة

صذاد  فذى صذور  مذا قيذ   ـ  نعذم إننذى. إننى ال أستليا أ  أصمت فى ح ود  رننذى صذور

 3: 3، مت3: 04اي أعدوا كفي  الفب: البفية

رنذط . وإذ أنذا مذا أزال كرذلً، شذريت أبذى مذن صذمت . أنا ـ إذ ولدر ـ أزلت عهم ارم التذى حملتنذى

  ـ فإنذط لذم ترهذد أمذط بتوليتهذا، بذ  أمذا أنذت وحذد. أعليتنى منه كرولتى موببة صذنا المعجذزار

فمذا حلذت بتوليتهذا دو  والدتذط، ومذا أضذفر والدتذط . حرظتها لها وفذى بسذاكة أعليتهذا لهذ  أم

ممكذن لذديط،  الذوالد  والبتوليذة، توافهذا لغذفض واحذد، إذ أ  بذها: ببتوليتها بها ارمفا  النهي ذا 

 أنت يا مبدع اللبيعة

لى احتياج أ  أعتمد منذط، أنذت يذا مذن . أما أنت فاهلل. النعمة اإللهية أنا لست إال إنساناً مأتف اً فى

أنذت أيهذا  3:  1عذ أنذت يذا بهذاء مجذد ا ب   1: 1دء، و ا  ما هللا، و ذا  بذو هللا يذو ا  فى الب



2 

 

شذك  عبذد  أنت يا من حللت بيننذا فذى 9: 1ي ئ لك  إنسا  يأتى إلى العالم يو النود الحهيهى الهى

 ن عبيد ولم تميز نرسط ع

أننى أعفا مهداد  الفب لعبدر (يهصد الجندى الهى يسيف أمام الملط) الملط لسابه ! أنت تأتى إلى  

أننى أعفا مهداد الرذف  بذين . تروقط على، و يف أنط أنت شمس البف وما أنا إال مصباأ لنعمتط

النهيذة، إال  وعلى الفغم من أنط محجوب بسحابة جسد . التفاب والخال ، وبين اللين والرخادى

ى أننذ. أعذفا دبوبيتذط الكاملذة، وأدد  ترذابتى المللهذة: أننى ما أزال قذادداً علذى تميذز دبوبيتذط

 لست أبلً أ  أح  سيود حها ط"

   يذذف أمذذد يمينذذى نحذذو ، أنذذت الذذهى تمذذد السذذماء  سذذتاد  يذذف أجذذف  أ  ألمذذس دأسذذط اللذذابف 

،  يذذف أبسذذ  يذذدى الحهيذذفتين فذذو  دأسذذط  3: 33، وتبسذذ  اردض علذذى الميذذار مذذز2: 140مذذز

 أغسلط أنت الهى بل إثم وال دنسو يف 

 ن أولئط الهين ال يعففونطأى نوع من الصل  أقول  عليط، وأنت الهى تتهب  الصلوار حتى م

مذن : ولكن عندما أعمذد . عندما أعمد ا خفين أعمد باسمط، حتى يؤمنوا بط أيها ا تى فى مجدر

أم باسذم االبذن  ولذيس . عمد   ب  باسم ا ب  ولكن ا ب فيذط وأنذت فذى ا بأذ ف  وباسم من أ

د ، ومأذيئة واحذد ، وقذو  أم بذالفوأ الهذدس  ولكنذ  معذط فذى كبيعذة واحذ! بنا  ابن لآلب غيف 

 واحد 

، وتذوج دأسذى . فعمدنى أنت إذ  يادب ا  سمحت، عمذدنى أنذا المعمذدا  مذد يمينذط الفبيبذة علذى 

أ  أجفى فى كفي  ملكوتط، متوجاً  ساب ، وفى نأذاك أعلذن بذهر ارمذود بلمسط، حتى أستليا 

هللا الذهى ينذزع خليذة العذالم  بذا بذوذا حمذ  اكباً إيذابم بهذها النذداء الحماسذىالصالحة للخلا ، مخ

 29: 1يو

اقرذز، وقلذ  أمواجذط علذى إيهذاع . اشذتف  معذى فذى بذها الخذودس المبذته : وأنت يذا نهذف اردد 

لهذذد شذذابدر فذذى الهذذديم إسذذفا ي  آتيذذاً ليعبذذف ، . ط يهذذف إلذذى جذذواد  فذذى الجسذذدالذذنغم، ر  صذذانع

عذان  . فلتنهسم ا   بار ثف، ولتتدف  ميابط فذى يسذف.. فهسمت لججط، وانتظفر مفود العابفين

 ى فى الهديم نه  اليهود عن كفيهطأع اءر اللابف ، بها اله

 اسمح ا  : فأجاب يسوع وقال ل 

تعلذم أ  تخ ذا لذى فذى بذهر . تعلم أ  تكو  إدادتذط بذى إدادتذى. بكها ا   اسمح أ  يكو  ارمف

اسمح ا  يكو  ارمف بكها ا  ، فلم يحن . ارمود، وال تتدخ  بح  االستللع فيما أديد أ  أفعل 

الحهيهذذة،  كذذوتى بأذذرتيط، لذذئل يعذذفا اللاغيذذة الأذذيلا الوقذذت بعذذد ر  تعلذذن البذذوتى، ال تذذهع مل

، ويدخ  فى الصفاع معى  ما لذو . ى دبفبا بخصوصىفيبل  مأودت  الت دع الأيلا  يأتى على 

 اً، وفى ذلط يصيب  جفح  المميت نت شخصاً عادي

إنذذ  سذذف بذذها الذذهى يحذذد  ا   فذذى . اسذذمح لذذى أ  أ مذذ  الغذذفض الذذهى مذذن أجلذذ  أتيذذت إلذذى العذذالم

بنذا دمذز يجعذ  . فحذوايوجد دمز با بنا، ليس إليراء حاجتى وإنما حاجة بؤالء الهين ج. اردد 

رنذ  يليذ  بنذا أ   فاسذمح أ  يكذو  بذها بكذها ا  . اسبهر الميار تمث  الينابيا السماوية لتجديذد النذ

 نكم     بف

يليذ  بذى . فيلي  بى أ  أتمم    ما فيهذا، ثذم بعذد ذلذط أعلذى موببذة الحفيذة: إننى معلى الأفيعة

بى أوالً أ  أنهى العهد الهذديم، ثذم أملذى الجديذد،  يلي . أوالً أ  أتمم الناموس، وحينئه أعلى النعمة

يلي  بى أ  أصذعد علذى الصذلي ، ويثهذ  جسذدى . ا تب  على قلوب الناس بدمى، واختم  بفوحى

ين يلي  بى حتى أنزل إلى أعمذا  الهبذف مذن أجذ  المذوتى المحبوسذ. بالمساميف، وأشرى ارلم بارلم

 بنا ، وأحلم قو  المور بالمور

يليذ  . أتمم بهر ارمود، رنى من أج  بهر ارمود أخهر وضعى بذها مذا صذنعة يذدىيلي  بى أ  

لمتسذاوى فذى وفيما بعذد أمذنح معموديذة الثذالو  ا. بى أ  أتعمد بههر المعمودية فى الوقت الحاضف

 ارقانيم لجميا الناس
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ى أنذت فذى أعفنى لهلط أيها المعمدا  يد  اليمنى، و ما أعادتنى مفيم أحأذا ها وولذدتنى، غلسذن

و ما أ  بهر التى ولدتنى ولرتنى فى أقملة اركرال، امنحنى معموديتط  ما منحتنذى . ميار اردد 

 نهاالعهداء لب

الماء الهى يهدد أ  يزي     : عمدنى أنا الهى سأعمد    الهين يؤمنو  بى بالماء وبالفوأ وبالناد

كذن أ  تلذتهم وبالنذاد التذى بلبيعتهذا يموسخ الخلايا، والفوأ الهادد أ  يجع  التفابيين دوحيين، 

    ارشوا  المخالرة

وإذ ا ب قذد فذتح أبذواب . وإذ سما المعمدا  بهر الكلمار مد يدر منرهاً ارمف اإللهذى، وعمذد الذفب

بذها بذو ابنذى الحبيذ  الذهى بذ   هدوس على يسوع بهيئة حمامة، وقذالالسماوار، وأدس  دوح  ال

  سفدر

وإ  سألكم من . ى قب     الدبود، والهى بو من نرس كبيعتى لـ  اسمعواابنى الحبي  المولود من

 فأجيبور أنت بو المسيح ابن هللا الحى 13، 13: 13مت يهول الناس إنى أنا ابن االنسا  أ و 

 لحهيهى، الهى يعمد بالفوأ والنادوبكها استناد الناس وبدأوا يهتفبو  إلى المسيح، إلهنا ا

   و   أوا  وإلى دبف الدبود آمينب والفوأ الهدس المحيي ا الهى لـ  المجد ما ا 

 

 

 

 


