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 ٧

  إهــداء
  إىل شهيد الوطن والكنيسة

  نيافة احلرب اجلليل األنبا صموئيل
  واالجتماعيةأسقف اخلدمات العامة 

  
قد متنيت يا سيدنا أن ترى هذه الدراسة يف شكلها العريب بعد أن رأيتها ل  

وأنت صاحب الفضل األول يف صدور هذه الدراسة ألا مثرة من ... بلغات أخرى
 اليت ثابرت لكي حتصل منها على املنحة الدراسية چكامربيدمثرات الدراسة يف جامعة 

  ...اليت بدوا كنت سأعجز عن تقدمي ما قدمته
  وراهب فاضل مل ، عظيم بني رعاة الكنيسة اجلامعة وراعٍ، بني اآلباءأنت أب 

فأنت حبق عظيم من ... نسمع منك كلمة سوء أو سعاية أو شكوى يف أحلك املواقف
  . وعظيم يف ملكوت ربنا يسوع املسيح،عظماء كنيسة مصر

 وأخرياً تعمدت بدمك... واالاماتباإلشاعات ... لقد عشت مطعوناً  
... الطاهر حيث حرصت أن تكون حاضراً رمزاً للسالم واُأللفة والوحدة الوطنية

وبعد معمودية الدم ال ... وهناك قدمت حياتك من أجل مصر ومن أجل وحدا
أما ... وسوف نراك يف أى مجال األبدية ويف معية القديسني... توجد معمودية أعظم

  ...وعار الوقيعة وسوء الكراهية.  املذمةالذين قالوا عنك السوء فسوف يغطيهم ظالم
لقد آمنت باملعرفة طريقاً للتحرر من اجلهل، وباحملبة قوة دافعة لكل ما هو   

وها أنت اآلن تعيش يف عامل املعرفة احلق وملكوت احملبة حيث ال ... جليل وباقٍ



 ٨

... ن اهللاأي الذين ولدوا م... يدخل عندك إال الذين ولدوا من معاناة احملبة وطهارا
  ...ألن اهللا حمبة

واآلن وبعد معموديتك القانية سوف ترى أننا نسري على ذات درب اآلباء   
لكي يكون لنا معك ومع قديسي مصر وشهدائها النصيب ... الذي سلكت فيه قبلنا

  ...األبدي
  ابنك  

  جورج حبيب بباوي  



 ٩

  كلمة الناشر
  

يعها صارت أكثر من ذي حاجتنا إىل العودة إىل مصادر األرثوذكسية ويناب  
قبل، فنحن نعيش يف أيام تضاربت فيها األفكار وكثر فيها اللغط واشتدت فيها نزعات 

 عن األرثوذكسية ابتعادنامذهبية تريد أن حتولنا عن األرثوذكسية، لكن استحالة 
مصدرها األساسي ليس فقط صالبة اإلميان وإمنا صالبة األرثوذكسية نفسها، اليت 

سيح له اد صخر الدهور كلها والرسل واآلباء وشهداء كتبوا العقيدة شيدت على امل
  .بدمائهم وحفظوا الطقوس اليت تسلموها من اآلباء

هلذا تصدر هذه الدراسة اليت جتئ يف أواا لتضع أول لبنة يف بناء ضخم كبري   
وهو سلسلة املصادر اليت ستصدر لكي تضع بني يدي القارئ القبطي جمموعة من 

دراسات العلمية والتارخيية يف العقيدة والطقس تعتمد على آباء الكنيسة اجلامعة قبل ال
ودف هذه السلسلة إىل خلق مكتبة من املراجع اليت ميكن أن يعود إليها . االنقسام

القارئ والباحث ليجد فيها ما يكفيه من معلومات ودراسات تعينه على البحث 
ضاً إىل رد احلياة األرثوذكسية إىل أساسها الثابت ودف هذه السلسلة أي. والدراسة

املتني وهو العقيدة والطقس حىت ال ختتلط املفاهيم أو تتوه األهداف، وتتحول احلياة 
األرثوذكسية إىل جمموعة من القواعد األخالقية اجليدة ميكن ملن ال يعرف األرثوذكسية 

  . إليهااالنتسابباملرة أن يدعي 
 بنشر التراث الكنسي وترمجات االهتمامذي وضع يف قلوبنا إهلنا الصاحل ال  

اآلباء وتقدمي كل ما هو ممكن من أمهات الكتب الكنسية، يبارك هذه البداية الصاحلة 
  .ويعوض كل من له تعب يف ملكوت السموات



 ١٠

  مقدمة املؤلف

املعمودية هي باب دخول الكنيسة اجلامعة وهي الباب الذي دخلنا منه مجيعاً   
ومن هنا أي من جرن املعمودية يبدأ كل ... اسطته عربنا إىل األسرار األخرىوبو
الوالدة الروحية، معرفتنا بالعقيدة، ممارستنا للطقس الذي يالزمنا طوال أيام ... يءش

وكل بداية صحيحة البد وأن تبدأ باملعمودية، والبد أن تعود . غربتنا يف هذه الدنيا
وهكذا نعود إىل .. معة الذي يولد منه كل أبناء اهللاإليها، فهي رحم الكنيسة اجلا

  :وقد قسمنا هذه الدراسة إىل. املعمودية لندرس كيف كانت الكنيسة متارسها
  .االنقساماملعمودية يف الكنيسة الواحدة اجلامعة قبل * 
  .االنقساماملريون يف الكنيسة الواحدة اجلامعة قبل * 
  .لقبطية األرثوذكسية عرب العصوراملعمودية واملريون يف الكنيسة ا* 

وقد شئنا أن نقدم دراستنا عن املعمودية يف الكنيسة اجلامعة حىت يسهل علينا   
دراسة املعمودية يف الكنيسة القبطية، وحىت نستطيع أن نتعرف من خالل اإلملام 

 وقد التزمنا. بالتراث الثابت يف القرون اخلمسة األوىل على قدم وأصالة الطقس القبطي
بتقدمي كل ما هو ثابت وأصيل عند آباء الكنيسة اجلامعة فال جيب أن نقدم معرفة 

كما التزمنا مبراجعة كل ... كنيسة من أي نوع وليست معروفة وثابتة عند اآلباء
  .الترمجات العربية اليت ظهرت آلباء الكنيسة والتحقق من دقتها قبل استخدامها

ين سامهوا يف صدور هذه الدراسة، وأخص  أن أشكر الذوأخرياً ال يسعين إالَّ  
بالذكر أسرة القديس كريلس عمود الدين اليت أخذت على عاقتها أن تم بنشر التراث 
الكنسي، والكلية اإلكلرييكية بطنطا اليت فتحت لنا أبواب الدراسة والبحث بفضل 

رهبان دير اهتمام مديرها نيافة األنبا يؤنس أسقف الغربية وسكرتري امع املقدس، و



 ١١

األنبا مقار الذين عاونوا يف طبع هذه الدراسة وقدموا الكثري، والذين أعدوا النص 
  ...للنشر مبطبعة األنبا رويس

  .الرب الذي أعاننا يكمل مسرية هذا العمل ويعطي لكل أحد جزاء أتعابه  

  جورج حبيب بباوي. د            



 ١٢

  
  
  
  
  
  

  اجلزء األول

 



 ١٣

  الفصل األول
  

  املصادر القدمية
  

نظراً ألن املراجع اخلاصة بالطقوس تعتمد على عدة مصادر قدمية رأينا أن   
  .نقدمها حسب الترتيب األجبدي، وليس حسب التتابع التارخيي

 *Abercius أسقف مدينة هريابوليس يف القرن الثاين وقد ترك لنا نقشاً على احلجر 
  .يف غاية األمهية

 *Acts of Apolloniusيف روما، نشر ١٨٠اين أُستشهد سنة  ضابط باجليش الروم 
 باللغة استشهاده وعثر على قصة ٢١: ٥ يوسابيوس املؤرخ قصته يف تاريخ الكنيسة

  :ةاألرميني
F.C. Conybeare, (Monuments of Early Christianity), London, 

1894. 
 *Acts of the Apostles وهي قصص قدمية يف كرازة الرسل أمهها قصة تكال 

Theclaتعود هذه القصص إىل عصر ما قبل نيقية بالتأكيد .  تلميذة بولس الرسول
وإن كان هناك شك يف أا كُتبت يف عصر الرسل إال أا مصدر غين جداً حافل 

وتوجد عدة طبعات أفضلها . باإلشارات إىل طقوس الكنيسة والعادات املسيحية القدمية
  .Acta Sanctorum: الطبعة املعروفة باسم

 *Acts of Eugenia  تعود إىل القرن الثالث نشرها اآلباءBollandists وأعاد 
  .يف نفس املرجع السابق F.C. Conybeareنشرها 



 ١٤

 *Acts of Baul & Thecla وحسب القصة هي تلميذة بولس الرسول نشرها 
  .الكتاب السابق

 *Acts of Scillitan Martyrsتعود إىل القرن الثاين ، نشر النص .  
J.A. Robinson, (Passion of St. Perpetua), Cambridge, 

1897. 
 *Acts of Xanehippe وآخرين تعود إىل القرن الثاين ، ومن املؤسف أن 

  :الغنوسيني عبثوا بالنص وأدخلوا فيه عقائدهم ، نشر النص كامالً يف كتاب
M.R. James, (Apocrypha Apocrypha Anecdota), Cambridge, 

1897. 
 *Africanus, Julius عد كتابه أهم مرجعأحد مؤرخي القرن الثالث وي 

، وقد ضاع "تاريخ الكنيسة" به يوسابيوس القيصري يف كتابة مؤلفه الكبري استفاد
  . يوسابيوساقتبسهاالكتاب متاماً وبقيت الشذرات اليت 

*Analecta Ante-Nicene. وهي ثالثة جملدات حتتوي على أهم الوثائق 
  :ون الثالثة األوىل نشرهااخلاصة بالقر

C.J. Bunsen, (Christinanity and Mankind), London 
1854-7. 
 *Apollinaris  أشار إليه يوسابيوس . م١٧١أسقف هريابوليس حوايل سنة

 ,M.J. Routhذرات الباقية يف كتابه شاملؤرخ أكثر من مرة ونشرت ال
(Religuiae Sacrae),   

 *Apostolic Canons  عرفوهي حسب " قوانني الرسل"عندنا باسم وت
  : قانوناً وقد أُضيفوا إىل كتاب معروف باليونانية باسم٨٤النص اليوناين 

Apostolic Constitutions مع يف القرنأي املراسيم الرسولية، وهو كتاب ج 
وكتاب املراسيم . الرابع وأفسد األريوسيون نصه وأدخلوا عليه عبارات أريوسية كثرية 

لية هو دمج لكتابني أقدم منه بكثري، األول هو النص السرياين للدسقولية الرسو
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Didascalia  والكتاب الثاين املعروف باسمDicache أو تعليم اإلثىن عشر مع 
  :وميكن اإلطالع على املقدمة اهلامة اليت كتبها. القوانني الرسولية

C.J. Hefele, A History of the Christian 
Councils.  

 وهو النص الصعيدي Egyptian Church orderنص القبطي يسمى وال  
 ,P.De Lagarde   ونشر النص الصعيدي يف كتاب٦٢-٣١للقوانني الرسولية 

(Aegyptiaca), Gottingen   ونشر الترمجة اإلجنليزية املرسل اإلجنليزي
H.Tattam يف كتابه :(Egyptian Church Order).  شر النص البحريي معمث ن

   الكتاب إىل اسمريب واألثيويب وغير الع
G. Horner, (The Statues of the Apostles), London, 1904.  

وهذه الطبعة األخرية تعد من أهم الطبعات ألا حتتوي على النص األثيويب مع   
ترمجة إجنليزية، وقيمة النص األثيويب أنه حيتوي على نص الصلوات مع القوانني وليس 

والدسقولية الرسولية كتاب .  كما هو احلال يف النص اليوناين أو القبطيالقوانني فقط
جيمع عدة نصوص وإضافات، وأقدمها بال شك هو النص السرياين القصري وله ترمجة 
. التينية، ومجع النص السرياين مع إضافات أخرى ونشر يف القرن الرابع باسم املراسيم

ضاع، وظلت الترمجة العربية اليت نشرها والنص القبطي يف غاية األمهية، ولكنه 
  .، باقيةقالدةالدكتور وليم سليمان 

 P.Deالنص السرياين عن خمطوطة تعود إىل القرن العاشر نشره *   

Lagarde  ونشر شذرات النص الالتيينE.Hauler عن خمطوطة تعود إىل القرن 
 وترمجة فرنسية Gibsonالثالث مث أُعيد نشر النص السرياين كامالً مع ترمجة ملدام 

Nau رجم نص مداموقد ت Gibson  إىل اللغة الالتينية فنشر العامل اإلجنليزي
Connolley الترمجة الالتينية مع ترمجة إجنليزية وأضاف إليها حواشي على قدر كبري 
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 أما النص األثيويب فقد Bidascalia Apostolorumمن األمهية يف كتابه املشهور 
  .J.M. Harden, The Ethiopic Didascalia.ليزي نشره العامل اإلجن

   *Aristides راجع يوسابيوس ( يف أثينا وهو أحد املدافعني عن اإلميان
يف مكتبة . م١٨٧٨وقد عثر على النص األرمين كامالً يف سنة ). ٣، ٢:٤املؤرخ 

ير  يف د١٨٨٩القديس لعازر يف البندقية مث عثر على النص السرياين كامالً يف سنة 
 وهو مقدم إىل ١٣٨القديسة كاترين بسيناء ويعود هذا الدفاع إىل حوايل سنة 

  : وقد نشرت الترمجات اآلتيةAntonius Piusاإلمرباطور أنطونيوس بيوس 
- J.R. Harris, (The Apology of Aristides). 
- J.A. Robinson, (Texts and studies I), Cambridge 1893. 
- D.M. Kay, The Apology of Aristides. 

   *Arnobius  وهو يف مشال أفريقيا، كتب دفاعه يف سبعة كُتب يف الفترة
ذكره القديس جريوم يف كتابه مشاهري الرجال ودرس على يديه املدافع ) ٣١٣-٣٠٣(

 ANF: راجع الترمجة اإلجنليزية يف جمموعة  Lactantiusاملشهور الكتانتيوس 
H.Bryce and H, Campbell Vol 16- 

401-572. 
  Athenagorus  املدافع، وكتب دفاعه املشهور عن املسيحيني يف الفترة

موجه إىل اإلمرباطور ماركوس أوريليوس وإبنه لوسيسو أوريليوس ) ١٧٢-١٧٠(
، الترمجة اإلجنليزية )٣٦:١ (القيامةأشار إليه ميئودوسيوس يف مقالته عن . كومودوس
وقد ترجم الدفاع نيافة األنبا  B.P. Pratten Vol. 12,129 ANF: يف جمموعة 

  .غريغوريوس وهي ترمجة عربية جيدة
   *Barnabas  وهي رسالة برنابا منسوبة إىل الرسول برنابا، وبكل يقني

وهناك تقليد .  وأورجيينوسأكليمنضسكُتبت يف اإلسكندرية ألا معروفة لكل من 
اك اختالف حول الفترة اليت قبطي قدمي يقول أن الرسول برنابا جاء إىل مصر، وهن

وهناك أيضاً مقدمة جيدة مع ). ١٥٠- ٧٠(كُتبت فيها ولذلك توضع يف الفترة ما بني 
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 اليت أشرف Apostolic Fathers, London, 1891ترمجة إجنليزية يف جمموعة 
  : وقد نشرت ترمجة إجنليزية جديدةLightfootعلى إصدار العامل اإلجنليزي األسقف 

J.A. Kleist, (The Letter of Barbabas)  شرت النور مع رابطة الدراساتون
الالهوتية ترمجة عربية جيدة للبطريرك إلياس معوض بطريرك أنطاكية للروم 

  .األرثوذكس، ونص آخر نشرته الكلية اإلكلرييكية بطنطا
   *Canons of Hippolytus وهي قوانني أبوليدس وكاتبها هيبوليتوس 

وقد أُستشهد هيبوليتوس . ٢١٢رجيينوس عندما زار روما يف سنة وقد مسعه العالمة أو
ومن أهم كُتبه التقليد الرسويل وهو أقدم ما وصلنا عن قواعد العبادة . ٢٣٥يف سنة 

واخلدمات الكنسية، ويعود إىل بداية القرن الثالث ورمبا أقدم من القرن الثالث بكثري، 
. ت الثالثة مث القداس واملعموديةويتضمن هذا الكتاب طقس رسامات درجات الكهنو

وقد ضاع األصل اليوناين للكتاب وظلت شذرات منه معروفة باليونانية أدخلها ناسخ 
 لكن ظل كتاب التقليد الرسويل معروفاً Apostolic Constitutionsكتاب 

 والترمجة الالتينية تعود إىل القرن الرابع على األقل وقد. بالقبطية والالتينية والعربية
اكتسب التقليد الرسويل قوة ومكانة يف الشرق، األمر الذي دفع بعض علماء اآلباء إىل 

وعرف التقليد الرسويل يف مصر )  أنطاكية–اإلسكندرية ( اعتباره من أصل شرقي 
، ١٦٩١وقد عثر على النص األثيويب يف سنة ). النص العريب(باسم قوانني أبوليدس 
 وتعد الطبعة اإلجنليزية اليت نشرها العامل ديكس J.Ludolfنشره العامل األملاين 

  :اإلجنليزية من أهم الطبعات املوجودة حالياً
      G.Dix, (The Apostolic Traditon), London, 
1948. 

   *Clement of Alexandria بالكامل طيطوس فالفيوس وامسه 
مث استقر يف أثينا ) ١٥٠سنة ( ولد حوايل Titus Flavius Clemens أكليمنضس

 بانتينوس، وله Pantaenus السكندرييف اإلسكندرية ودرس على يدي األستاذ 
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وهو أهم ) البديعيات(مؤلفات رائعة أمهها رسالة إىل الوثنيني، املؤدب، املتنوعات 
مصدر عن احلياة املسيحية يف اإلسكندرية وطقوس وعقائد كنيسة اإلسكندرية يف 

 الد الثاين ترمجة ANFكل كُتبه يف جمموعة القرنني الثاين والثالث، ونشرت 
W.Wilsonوآخرين .  

   *Clement of Rome وهو حسب شهادة القديس ايريناوس ضد 
راجع أيضاً يوسابيوس . ثالث أسقف على روما بعد الرسول بطرس) ٣:٣(اهلرطقات 

، )١٠١- ٩٠(وعلى ما يبدو من شهادة يوسابيوس أنه عاش يف الفترة ) ١٥:٣(املؤرخ 
 الذي أشار إليه الرسول أكليمنضسوحسب شهادة العالمة أورجيينوس هو نفسه 

ويوسابيوس ) ٣٦:٦تفسري إجنيل يوحنا (راجع ) ٣:٤(بولس يف رسالته إىل فيليب 
)٣:٦.(  

 الروماين الرسالة إىل كورنثوس وهي وثيقة أكليمنضسمن أهم ما تركه لنا   
 عنها تشري إىل اضطهاد نريون مث هامة حتتوي على إشارات عقائدية وطقسية ال غىن

تذكر اضطهاد اإلمرباطور دومتيان وهناك مقدمة جيدة للنص اليوناين والترمجة 
 Apostolic Fathers يف جمموعة Lightfootاإلجنليزية اليت نشرها العامل اإلجنليزي 

 فاسدة متاماً أكليمنضسوتوجد كُتب أخرى متحولة منسوبة إليه تعرف باسم عظات 
  ).اجع األبيونية لنيافة األنبا غريغوريوسر(

   *Chrysostom ذهيب الفم وهو ال حيتاج إىل تعريف، وأهم ما ندرسه يف 
. ١٩٠٩هذه الدراسة هو تعليم املوعوظني الذي عثر عليه يف جبل آثوس ونشر عام 

 من ٣١ ترمجة إجنليزية جيدة يف الد Paul Harkinsوقد نشر األب الكاثوليكي 
  .ة الكتابات املسيحية القدميةسلسل
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   *Cyril ًن لنا من اآلباء وصفاً كامالكريلس األورشليمي ، وهو أول من دو 
 فقد تركنا السكندريأما ما خيص القديس كريلس . للمعمودية واملريون والقداس

  .التعريف به للجزء اخلاص باملعمودية يف الكنيسة القبطية
   *Cyprian أحد تالميذ العالمة ترتليان وأحد  وهو الشهيد كربيانوس

أعمدة كنيسة مشال أفريقيا وقد قال عنه القديس جريوم يف كتابه مشاهري الرجال فصل 
ولدينا حياة .  أنه مل يكن مير يوم دون أن يقرأ كربيانوس شيئاً ألستاذه ترتليان٥٣

س كربيانوس من واقع الوثائق الرومانية األصلية مجعها ودوا الشماس بونتيو
Pontius عد كُتب كربيانوس من أهم وثائق القرن الثالث، غنية جداً باإلشاراتوت 

الد  C.Thornton ترمجة ANFإىل أسرار الكنيسة وقد نشر معظمها يف جمموعة 
  .الثالث

   *Didache بالكامل هو تعليم واالسم اليوناين، االسم وهي أول كلمة من 
ىن عشر، وقد عثر على هذا النص الفريد يف سنة ربنا إىل األمم بواسطة الرسل اإلث

 أغناطيوس تضم جمموعة رسائل ١٠٥٧ وهو أصالً خمطوطة تعود إىل سنة ١٨٨٣
 الروماين، مث عثر على النص الالتيين هلذه الوثيقة يف دير أكليمنضساألنطاكي، برنابا، 

ثة األوىل،  يف النمسا وهو نص غري كامل لكنه حيتوي على الفصول الثالMelkميلك 
مث عثر على هذا النص القبطي غري كامل يف بردية تعود إىل القرن اخلامس حمفوظة يف 

) ٢٠٠-١٥٠(املتحف الربيطاين وتصف هذه الوثيقة الطقوس وقواعد العبادة يف الفترة 
) ١٥٠-١٠٠(والبعض يقول أا تعود إىل عصر مبكر عن ذلك أي تعود إىل الفترة 

 The Apostolicيوناين مع ترمجة إجنليزية جيدة يف جمموعة وميكن مراجعة النص ال

Fathers  اليت أعدها األسقفLightfoot .  
وهناك ترمجة عربية نشرت يف جملد اآلباء الرسوليني ترمجة البطريرك إلياس   
  .معوض
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  Diognitus دف الدفاع عن املسيحيني وشرح احلياة وهي وثيقة كُتبت 
 أا Lietzmannشخص جمهول ويعتقد املؤرخ األملاين املسيحية وهي موجهة إىل 

موجهة أصالً إىل معلم اإلمرباطور ماركوس أوريليوس، واعتقد البعض أن مؤلفها هو 
بينما يظن البعض أا " التقليد الرسويل"هيبوليتوس الروماين صاحب الكتاب املشهور 

يات النص نفسه حيث وهذا الرأي يدعمه حمتو. السكندريمن تأليف القديس بنتينوس 
  .تواكب األفكار األساسية للرسالة الهوت مدرسة اإلسكندرية

   *Dionysius سأورجيينو أسقف اإلسكندرية، وهو أحد تالميذ العالمة 
 يف رئاسة مدرسة اإلسكندرية حوايل سنة Heraclasوخلف العامل العظيم هرياكالس 

عاصر هذا القديس اضطهاد ، وقد ٢٤٧، مث صار أسقفاً لإلسكندرية يف سنة ٢٣١
 وقد احتفظ يوسابيوس املؤرخ مث القديس Valerian مث Decianاإلمرباطورين 

  .أثناسيوس الرسويل بأهم الفقرات من مؤلفاته
   *Dionysius يوسابيوس احتفظ، ١٩٨-١٧١ أسقف كورنثوس يف سنة 

  .املؤرخ بعدة شذرات من مؤلفاته
   *Dionysius املسمى باألريوباغي Areopagita وهو حسب شهادة 

لكن هناك . وليس له أي مؤلفات باملرة. التقليد أحد تالميذ القديس بولس الرسول
األرثوذكسي منسوبة أربعة كتب الهوتية هامة تعد أحد مصادر الالهوت الشرقي 

للقديس ديوناسيوس األريوباغي لكن مجيع علماء اآلباء يؤكدون أا من مؤلفات 
 األريوباغي عليها اسمؤلفها أراد هلا الرواج والشهرة فوضع القرن اخلامس وأن م

 وهي من Pseudo-Dionysius Areopagitaولذلك تسمى هذه الكتب باسم 
أهم مراجعنا عن القداس الشرقي بوجه هام وال ميكن فهم الكثري من الترتيبات الكنسية 

  .بدون دراسة مؤلفات األريوباغي
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  Firmilianوقد احتفظ لنا )٢٧٢- ٢٣٣(وك يف  أسقف قيصرية الكياد ،
القديس كربيانوس الشهيد مبقاطع من مؤلفات هذا األب وقد اقتبسها كربيانوس 

  .لتأكيد صحة تعليمه
   *Gregory Thanumaturgus أي العجائيب وهو أحد قديسي القرن 

، تنيح غريغوريوس حوايل سنة سأورجيينوالثالث وتلميذ ويف خملص ألستاذه العالمة 
 وتعد رسائله القانونية من أهم املصادر القدمية يف القرن الثالث لفهم موضوع ،٢٧٠

 غريغوريوس مبكانة كبرية عند باسيليوس الكبري وغريغوريوس حظيالتوبة، وقد 
   .Nazianzus وغريغوريوس الالهويت املعروف باسم الرتيرتي Nyssaي يصالن

   *Hegesippus ورمبا كان يهودي  وهو أول من كتب تارخياً للكنيسة
، وكان كتابه بعنوان ١٨٦-١٥٤متنصر ألنه أجاد اآلرامية، وقد عاش يف سنة 

Memoirs ويقع يف مخسة أجزاء، وهو أحد املصادر األساسية اليت اعتمد عليها 
ويعد هيجيسبوس من أهم . يوسابيوس املؤرخ يف مجع معلوماته عن الكنيسة األوىل

  .ة الرسولية والتقليد الكنسي بوجه خاصمصادر القرون األوىل عن اخلالف
   *Hermas سمى عادة الراعيوي Shepherd ألنه حيتوي على رؤيا مالك 

لراعي وقد تأثر هرماس إىل حد كبري بسفر رؤيا القديس يوحنا، وحسب شهادة 
 Fragmentum Muratorianumالوثيقة املعروفة باسم القانون املوراتوري 

ا بيوس األول، وال ميكن حتديد الوقت الذي كتب فيه فهرماس هو شقيق أسقف روم
كتاب الراعي، وهناك عدة مشاكل خاصة بالنص، لكن الكتاب معروف بكل تأكيد 

، مث للعالمة )١٦املقالة( ، مث لترتليان )٢١ ، ٢٠:٤ضد اهلرطقات (للقديس ايريناوس 
، وهو ١٥٠ وبالتايل ال يتأخر كتاب الراعي عن سنة). ١١:٤املبادئ (أورجيينوس 

أحد املصادر األساسية عن طقس املعمودية، وكتاب الراعي غين باملصطلحات الفنية 
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وهناك طبعة جديدة لنص كتاب الراعي يف . الالهوتية اليت نراها يف الصلوات الطقسية
  .The Apsotolic Fathersجمموعة 
   *Ignatius والشهيد، وهو أسقف أنطاكية وقد املعروف باسم حامل اإلله 

 ، جريوم ٢٢:٣راجع يوسابيوس ( يف زمان اإلمرباطور تراجان ١١٠د يف سنة شهِستا
تعد رسائله السبعة اليت كتبها للمؤمنني وهو يف طريقه إىل روما ). ١٦مشاهري اآلباء 

من أهم مصادر الالهوت والطقس وبالذات يف واجبات األسقف ودوره يف الرعاية 
  . من أهم الطبعاتLightfootبعة األسقف وطقس القداس واملعمودية، وتعد ط

   *Irenaeus سمى عادةً برجل ٢٠٢-١٧٧ أسقف ليون يف فرنسا منوي 
التقليد وهو من آسيا الصغرى وتلميذ للشهيد بوليكاربوس أسقف مسرينا الذي 

  Tours، وحسب شهادة غريغوريوس تورس )٢٠:٥يوسابيوس  (١٥٥استشهد سنة 
من أهم " الكرازة الرسولية"، ويعد كتابه عن ٢٠٢ة استشهد القديس ايريناوس سن

 باإلشارات إىل ممارسة غين" ضد اهلرطقات"مصادرنا عن قانون اإلميان وكتابه 
  .الكنيسة

   *Justin ١٥٠ الشهيد وله كتاب هام يسمى الدفاع، كُتب حوايل سنة ،
 اليهودي ، ويعد كتابه الدفاع واحلوار مع١٦٠وقد أُستشهد يوستينوس حوايل سنة 

 من أهم املصادر القدمية اليت احتوت على وصف عام للعبادة يف القرن Tryphoتريفو 
  .الثاين

   *Lactantius فإنه درس ) ٨٠لرجال مشاهري ا( وحسب شهادة جريوم
 وال نعرف الكثري عن الكتانتيوس ولكنه كان يف بالط Arnobiusمسه على يد عامل ا

 وقد احتوت Crispus اإلمرباطور البن  كمرب٣١٧ٍقسطنطني الكبري يف سنة 
  .مؤلفاته على إشارات الهوتية هامة
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  Melito أسقف ساردس Sardis وقد أشار يوسابيوس املؤرخ إىل مؤلفاته 
وقيمة هذه املؤلفات . ، وقد عثر على مؤلفاته كاملة٢٤:٥يف كتاب تاريخ الكنيسة 

واملعمودية ونزول املسيح  وقد أشارت إىل البصخة ٢٠٠-١٧٠هي أا تأيت يف سنة 
  . إىل اجلحيم مث يوم األحد أي يوم الرب 

   *Methodius وقد أشار إليه ٣١١ أسقف أوملبيوس أُستشهد يف سنة 
وهو أحد خصوم ) ١٣:٦(وسقراط املؤرخ ) ٨٣مشاهري الرجال (جريوم يف كتابه 

  .  وهامجه بكل عنف وبدون رمحةسأورجيينوالعالمة 
   *Minucius Felix  عد دفاعه املشهور باسمأي الوثنيني " ضد األمم"وي

من أعظم كُتب املدافعني املسيحيني يف الصياغة األدبية والبناء الالهويت والفلسفي، وال 
  .نعرف شيئاً عن حياة مينوكيوس فيلكس ولكنه بال شك أحد آباء القرن الثالث

   *Origenعاش يف  العالمة أورجيينوس أستاذ اآلباء ومعلم القديسني ،
، له مؤلفات على كل أسفار الكتاب املقدس )٢٥٣ - ١٨٥(الفتـرة ما بيــن 

وليس هناك . بقى منها حوايل الثُلث والباقي دمرته يد البغضاء واحتقار الرأي املعارض
من آباء الكنيسة اجلامعة إال وقد تعلّم شيئاً من أورجيينوس، وتعد مؤلفاته املصدر األول 

  .سكندرية ونظام حياا بل وعقائدهاعن طقس كنيسة اإل
  Papias ١٣٠-٧٠ أسقف هريابوليس ويضعه البعض يف الفترة من سنة 

، وقد احتفظ لنا يوسابيوس املؤرخ بفقرات هامة ١٤٠-١٣٠والبعض اآلخر من سنة 
  .من مؤلفات بابياس تتعلق بالتقليد واخلالفة الرسولية

   *Peter٣١١-٣٠٠رية من سنة  بطرس خامت الشهداء وأسقف اإلسكند 
وهو رئيس مدرسة اإلسكندرية وقد احتفظ لنا شاهد عيان بوقائع استشهاده وترمجت 
من اليونانية إىل القبطية والسريانية والالتينية، ولعل من أهم ما تركه لنا هذا القديس 
األربعة عشر قانوناً اليت وضعت يف زمانه للمرتدين وجاحدي اإلميان، وعلى ما يظن 
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 هذه القوانني جزءاً من مقالته املشهورة عن التوبة اليت ضاع نصها الكامل كانت
  .وظلت اإلرشادات اخلاصة باجلاحدين واملرتدين، وقد وصلتنا على شكل قوانني

   *Pliny حاكم بيثينيا Bithynia على البحر األسود يف عهد اإلمرباطور 
سيحية من خالل  وهو كرجل وثين حاول أن يفهم امل١١٢تراجان حوايل سنة 

التحقيقات اليت كانت تتم مع املعتقلني من املؤمنني وكتب رسالته املشهورة إىل 
اإلمرباطور يصف فيها بشكل عام إمجايل عقائد املسيحيني األوائل وعبادام، وهي 
أقدم الشهادات الوثنية اليت وصلتنا عن الكنيسة، وهي على قدر كبري من األمهية ألا 

  . رمسي وحاكم من حكّام اإلمرباطورية الرومانيةتأيت من موظف
   *Sibylline Oracles عرف يف األدب املصري املسيحي باسمسبله " وت
 لعدة كُتب قدمية، ويعتقد علماء اسموهي ليست شخصية تارخيية وإمنا " احلكيمة

جزء منه التاريخ املسيحي أن الد املوجود يف أيدينا اآلن يعود إىل ما قبل املسيحية، و
عاصر املسيحية وقد أشار آباء القرن الثاين إىل هذا املؤلف الغريب، راجع دفاع 

وراعي هرماس رؤيا ) ١:٣٠(ودفاع أثيناغوراس ) ١٢:٤٤، ٢٠:١(يوستينوس 
. وكذلك الدسقولية العربية املطولة) ٥٣:٧(مث أورجيينوس الرد على كلسوس ) ٤:٢(

، )الثقافة الالهوتية(قفني من املسيحيني وكمؤلف اكتسب شعبية يف أوساط غري املث
على الكثري من املمارسات الكنسية مثل رشم ) أصالً من مثانية أجزاء(حيتوي الكتاب 

 Odes ofوهذا الكتاب مثل كتاب آخر عرف باسم أناشيد سليمان .اخل... الصليب

Solomom.  
دالً مل وقد أثار ج J.Harris ونشره ١٩٠٨عثر على النص السرياين يف سنة   

ينته حىت هذه اللحظة وقد اعتقد البعض أا يهودية فريسية األصل واعتقد 
J.Bernard ا مسيحية وأنـهاخاصة باملعمودية واملريون والتناول، )  نشيدا٤٢ً( أ
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 بأن االعتقادوقد أدى اكتشاف أناجيل جنع محادي اخلاصة بالشيع الغنوسية إىل تعزيز 
  :الطقس املسيحي األنطاكي، راجع النصأناشيد سليمان استخدمت يف 

J.R. Harris, (An Early Christian Psalter), London, 1909. 
   *Tertullian قس يف مشال أفريقيا قضى معظم حياته يف قرطاجنة وكتب 

وملا كان ترتليان قد عاش يف . أول مقالة مرتبة لشرح املعمودية يف الكنيسة املسيحية
 فقد سجل يف مؤلفاته الكثري من املوضوعات اليت شغلت ٢٢٠-١٦٠الفترة من سنة 

أذهان املسيحيني يف تلك الفترة وهو أحد الثقاة األساسيني يف دراسة تاريخ العقيدة 
  .والطقس
   *Testament of Our Lord  عرف يف املصادر العربية وعند أوالدوي

 عهد ربنا يسوع كتاب: الكتاب بالكامل واسم، "كتاب العهد السيدي"العسال باسم 
، وحيتوي الكتاب على جمموعة من القواعد الطقسية "املسيح لتالميذه اإلثىن عشر

والالهوتية وضعت يف سوريا يف اية القرن الرابع ومع هذا احتوى هذا الكتاب 
الغريب على إشارات إىل املمارسات الكنسية كما كانت يف القرن الثالث وقد شاع 

  :الشرقية فقط، ونشرت الترمجة اإلجنليزية بواسطةهذا الكتاب يف الكنائس 

J.Cooper and A.Maclean (The testament of our lord) 
Edinburgh, 1902 

  .١٩٧٢ونشرت الترمجة العربية عن السريانية يف بريوت سنة 
   *Theophilus ،أسقف أنطاكية كتب يف النصف الثاين من القرن الثاين 

  .ول من أشار إىل املريون يف العهد اجلديد، وهو أ١٨٢تنيح يف سنة 
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  الفصل الثاين
  

  قيمة هذه املصادر

   من الناحية التارخيية:أوالً
 وهي فترة م٤٥١ – ٩٠تغطي املصادر اليت ذكرناها الفترة الزمنية من سنة   

حامسة عاشت فيها الكنيسة يف وسط العامل الوثين الذي يستند على قوة اإلمرباطورية 
ولعل أول ما نالحظه .  من أقوى األنظمة السياسية والعسكرية يف العاملكنظام يعد

على هذه الفترة أا فترة حافلة بالكتب الدفاعية اليت قدمها كاتبوها إىل األباطرة 
ومثقفي ذلك الزمان ولذلك حرص كاتبوها على حتديد معامل اإلميان املسيحي يف 

ولذلك كانت هذه .  يف تلك الفترة اليت كانت توجه للمسيحيةاالاماتمواجهة 
املصادر شحيحة جداً فيما يتعلق بالطقس الكنسي حيث أنه موضوع ال حيظى باهتمام 
غري املسيحيني بل كان حمظوراً على غري املسيحيني حضور الصلوات املسيحية أو 

  . يف املمارسات املسيحية مهما كانتاالشتراك
 والساعني إىل هدمها بكل الوسائل كان الوثنيون يعدون من خصوم املسيحية  

ولذلك حاول املسيحيون قدر جهدهم إبعادهم عن التجمعات اخلاصة م وبالذات 
كانت هذه أسراراً صعبة على العقل الوثين بل حىت لليهود أنفسهم . املعمودية والقداس

حيث ) ٦  صاإلفخارستيا -٣املعمودية ص (على النحو الذي نراه يف إجنيل يوحنا 
غرب نيقودميوس من سر الوالدة الثانية، واليهود ككل من سر عطاء اجلسد والدم، است

ن الذين و وحىت املوعوظ،املؤمنني من حضور اجتماعات ناملوعوظووهلذا السبب منع 
ولقد حرص آباء القرون الثالثة األوىل على تقدمي بعض من . تقبلوا بعضاً من التعليم
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 ابنلك بالقدر الذي يسمح هلم بالتعرف على املسيح رسالة اإلجنيل للوثنيني، وكان ذ
  .اهللا

كانت الكنيسة تراعي ما يعرف باسم التسليم السري، أي عدم إذاعة ونشر   
 ولسوف ندرس موضوع املعمودية، لكن على ،أسرار الطقوس يف حضور الوثنيني

ية وكتاب التقليد  ولعل مقالة ترتليان عن املعمود،ل لنا اآلباء الكثريالرغم من هذا سج
الرسويل هليبوليتوس من أقدم مصادر القرن الثالث حيث شرحت لنا الطقوس بشكل 

وقيمة املصادر يف القرون الثالثة األوىل هي فوق كل تقدير، ذلك أا . وجيز مناسب
تأيت يف فترة مل تكن الكنيسة فيها قد ظهرت من حتت األرض، كانت ال تزال حتفظ 

 فالقرون الثالثة هي أيضاً قريبة أكثر من ، ومن ناحية أخرى.نفسها كجماعة سرية
 وسوف يندهش البعض من اهتمام ايريناوس بتسجيل حقيقة أنه عرف ،عصر الرسل

.  هو تلميذ للقديس يوحنا اإلجنيلي– أي بوليكارب –ومسع القديس بوليكارب، وهو 
 إىل تقليد الرسل االنتماءوكان رجال اجليل الثالث املسيحي أكثر وعياً وإدراكاً حلقيقة 

وقد نسأل ملاذا أو ما هو قصد شخص مثل . املباشر من رجال القرن العشرين
كانت اهلرطقات ... هيجيسبوس من كتابة تاريخ الكنيسة وتدوين التسليم الرسويل؟

الغنوسية قد انتشرت يف وسط املؤمنني كما بدأت الشيع املختلفة تكتب لنفسها إجنيالً 
فكان على الكنيسة . ل مثل إجنيل بطرس وإجنيل الطفولة وإجنيل احلقيقةأو عدة أناجي

أن تقاوم، وكان التاريخ هو السالح األول يف الدفاع عن األناجيل احلقيقية، ذلك أن 
 ، األجزاء اليت ال تناسبه من رسائل بولس الرسول وإجنيل لوقااقتطعمرقيون الغنوسي 

قيون الرسل؟ هل تتلمذ ألحد من الرسل؟ هل فكان على اآلباء أن يسألوا هل رأى مر
 ومن هنا جتئ شهادة بابياس وغريه كشهود حلقيقة التسليم ؟استلم منهم اإلميان
" التسليم الرسويل"فكأننا هنا يف فترة ما قبل نيقية نسمع كلمة . الرسويل وصحته

 ولسوف ندرس بعد ذلك أن جممع نيقية مل ،بوضوح كاف أكثر من أي فترة أخرى
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 لكنه ليس أول ،أول جممع مسكوينوإن كان  فهو ، يف الكنيسةانعقدكن أول جممع ي
  .جممع يف حياة الكنائس احمللية أو اإلقليمية

ومل يكن آباء القرن الثالث غافلني عن مؤلفات الذين سبقوهم أوالً ألم   
ة  وألم أدركوا أن هذه املؤلفات هي شهادة أصلية حي،درسوا عليهم كلمة احلياة

على صحة التسليم واستمراره، ولعل خري مثل على ما نقول هذا التسلسل املعروف يف 
... ديونيسيوس... هراكالس... أورجيينوس... أكليمنضس... اإلسكندرية بنتينوس

 إىل ما بعد سنة م١٥٠وكأننا هنا أمام فترة تبدأ من سنة .،أثناسيوس... بطرس الشهيد
وقد أجاد أثناسيوس يف . سبقوهم ودرسوا الذين  وكل هؤالء اآلباء قد مسعوام٣٢٥

نسب للقديس ديونيسيوس يالدفاع عن هذه احلقيقة عندما حاول أريوس أن 
 فكان على أثناسيوس أن يقتبس كل رسالة ، عبارات وأقواالً تؤيد تعليمهالسكندري

م بكل ما جاء يف التسليم عن ربنا  يعلِّ– أي ديونسيوس –ديونيسبوس ليؤكد أنه 
 وهو اهتمام ،بل ميكننا أن ندرس مثالً آخر خمتلف متاماً. وع املسيح وعن الهوتهيس

 مث اهتمام باسيليوس ،كربيانوس الشهيد مبا كتبه فرمليان أسقف قيصرية الكبادوك
 ومل .)١٣٨رقم (بدراسة فرمليان وكربيانوس قبل أن يكتب رسالته القانونية املشهورة 

 بل كانوا أيضاً يدرسون صحتها يف  فقط، سبقوهميكن اآلباء يدرسون أقوال الذين
 ولعل ، وكانت موافقتهم عليها هي دعم لصحة ما جاء فيها من تعاليم،نفس الوقت

خري مثال على هذا هو دراسة الرسالة اخلامسة ألثناسيوس عن الروح القدس حيث 
ات أما عن كلم":  فكتب على هذا النحو،ل عن معىن التجديف على الروح القدسئس

 ،)١٦: ٣  بطرس١( يل يا حبييب بضمري صاحل اغفر ،اإلجنيل اليت نبهتين إليها يف خطابك
 الشديد يف حبث املعىن عن اماكي منها خوفاً من أن يعطلين االقترابإنين أيب 

أما عن سؤالك ملاذا ... الوصول إىل معىن كلمات اإلجنيل نفسها وهي كلمات عميقة
 بينما يظل التجديف على الروح القدس بال مغفرة ليس يف االبن،يغفر التجديف على 
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 ،هذا الدهر وال الدهر اآليت، فقد قرأت ما كتبه األب احلكيم وااهد أورجيينوس
قال . س، ألرى ماذا قالوا خبصوص هذا املوضوعووكذلك ااهد العجيب ثيثوغنوست

لى نعمة الروح ن التجديف على الروح القدس هو عودة الذين حصلوا ع إكالمها
نه ال مغفرة هلم كما ذكر إ ولذلك يقول كل منهما ،القدس يف املعمودية إىل اخلطيئة
 عند هذه النقطة كل منهما يتحدث مثل .)٦ - ٤:٦(بولس يف رسالته إىل العربانيني 

 –الرسالة اخلامسة عن الروح القدس ( "اآلخر متاماً ولكن بعد ذلك كل منهما له رأيه اخلاص

وبعد ذلك صحح أثناسيوس ما جاء يف . )٦٤٩ - ٦٤٨: ٢٦  اآلباء اليونانيني جملدجمموعة
س وهذا يعين أننا ندرس لكي نكتشف التسليم وكتابات أورجيينوس وثيثوغنوست

ن يف كُتب اآلباء وبشهادة التاريخالرسويل على أساس تارخيي سليم معروف ومدو.  

  : من الناحية الالهوتية والطقسية:ثانياً
ا ال شك فيه أن فترة ما قبل نيقية حافلة بكل ما هو هام وأصيل، ذلك ألن مم  

وليس . الكنيسة كانت مضطهدة بقسوة، وكانت تطارد يف كل أرجاء اإلمرباطورية
 ألا نابعة من ؛اعترافات الشهداء واملضطهدين وشهاداممن يف احلياة ما هو أمثن 

 وأا ليست جمرد كلمات تقال ،ياة نفسها باإلميان هو احلاالعترافقلوب أيقنت أن 
 بل هي كلمات خطرية حتمل املوت والتجريد من ،إلرضاء الناس أو اإلمرباطور

  .اخل... املمتلكات والطرد
تاب هذه الفترة من الشهداء أو املعترفني أو الذين أصيبوا ولعل أغلب كُ  

ن ما هي املسيحية وما هي هؤالء كانوا يعرفو. االضطهادخبسارة مادية أو معنوية أثناء 
ولعل هذه الفترة اليت متتد من . قيمة التعاليم والطقوس اليت تسلموها من السابقني

، هي الفترة اليت ال خيتلف املسيحيون على ما فيها من تعاليم م٤٥١الرسل حىت سنة 
 أي ما يعرف باسم امع م٤٥١ذلك ألن انقسام الكنيسة بعد سنة . وطقوس
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 بل ،الذي شطر الكنيسة إىل شطرين، جعل البحث بعد ذلك صعباًاخللقيدوين و
، حىت وصل إىل القرن السادس االنقسام ساد غرباًومستحيالً، ألننا بعد ذلك جند أن 

 فإذا جاز لنا أن نتحدث اليوم عن .الربوتستانتية أي عند ظهور حركة اإلصالح ،عشر
 إذا رجعنا إىل وحدة لن نتحدث إالَّ فإن هذه ال،الوحدة املسيحية والعودة إىل اإلميان

القرون األربعة األوىل وهي أصل شجرة الكنيسة املسيحية اليت تفرعت اليوم إىل عدة 
  .قوي جداًو بل ،فروع بعضها ضعيف والبعض اآلخر قوي

 مل يؤثر كثرياً على االنقسامومن الناحية الطقسية، تؤكد هذه الدراسة أن   
هذه .  قليالًر إالَّافظ على األصول القدمية ومل يغيالطقوس الشرقية، وأن الشرق ح

. األرثوذكسية، هي بناء ألهم املعامل املسيحيةاحلقيقة تؤكد أن وحدة الكنائس الشرقية 
 وأخرياً يف ،وعودة إىل الكنيسة اليت علّمت العامل كله اإلميان يف اإلسكندرية وأنطاكية

  .القسطنطينية
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  الفصل الثالث
  

  الطقوس يف الكنيسةملاذا ظهرت 

  
لكن يهمنا هنا . سوف نكتشف اإلجابة على هذا السؤال يف الفصول التالية  

األسباب الرئيسية اليت أدت إىل  -تفاصيل الدون أن نناقش  - أن ندرس بصورة شاملة 
إن رسالة املسيح هي رسالة  -حبق  -لقد قيل . ظهور الطقوس يف حياة الكنيسة

واجلزء األول من هذه العبارة صحيح، فالعهد .  طقوس وأا ال حتتاج إىل،روحية
اجلديد يؤكد يف كل موضع فيه أن اهللا روح والساجدون يسجدون له بالروح واحلق 

  .)٢٤: ٤ يوحنا(
 االعتقادولكن اجلزء األخري من العبارة خطأ فظيع، بل هي تنطوي على   

 شر، وهي هرطقة الغنوسية رطقة قدمية تستند إىل فلسفة أفالطون القائلة بأن املادة
حه من صنع إله آخر هو إله  بينما رو،اليت زعمت أن جسد اإلنسان من صنع إله الشر

 أو ، وكأن جسد اإلنسان،هذه الثنائية هي السبب احلقيقي يف رفض الطقوس. اخلري
 ملاذا حنن – وهو موقف غريب ال ميكن فهمه –املادة أو الكون كله ال عالقة له باهللا 

بنا اجلسد املادي؟ بل ملاذا سيقام هذا هأحياء يف هذا العامل املادي املنظور؟ وملاذا وهنا 
أال يتناىف مع صالح اهللا ... اجلسد يف اليوم األخري إذا كان هو عنصر فساد وشر؟

! ؟دينء فان قذر يءاملطلق أن مينح اإلنسانية قيامة األجساد مادام هذا اجلسد هو ش
ذين يعارضون الطقوس بشدة ينكرون سقوطهم يف الثنائية أو وعلى الرغم من أن ال
 أن احتقار املادة واجلسد بشكل خاص  والغنوسية، إالَّاألفالطونيةاألثنينية وهي أساس 



 ٣٢

وإنكار التجسد . يكشف عن موقف الهويت منحرف وهو إنكار ظهور اهللا يف اجلسد
متها، ذلك ألن اإلعالن ل هو إنكار املسيحية برب ، يف الكنيسةيءهو إنكار لكل ش

  .)١٤: ١ يو(" اهللا الكلمة صار جسداً وحل بيننا"اإلهلي العظيم من العهد اجلديد هو 
عندما أراد اهللا أن يعلن لنا عن نفسه يف العهد اجلديد أعلن عن نفسه يف جسد 

 يف اجلسد، ولقد أجاب الرب عن سؤال بشري مؤكداً لنا أننا لن نستطيع أن نراه إالَّ
، وما يؤكده ربنا )٨: ١٤ يو(" الذي رآين فقد رأى اآلب ":بقوله" أرنا اآلب "فيلبس

 يف اجلسد، ذلك ألن الالهوت ال ابنهيسوع املسيح هنا هو أن رؤية اآلب ممكنة يف 
فقد كشف حمبته لنا عندما احتد .  ولكن بسبب التجسد أمكن رؤية اهللا، باملرةرىي

 وأخذ ما نستحقه أي ،ته عندما قبل مصرينا وظهرت أعماق رمح،بالطبيعة اإلنسانية
لقد مت كل هذا يف .  لكي يعطينا عوضاً عنه البنوة واملرياث األبدي؛املوت والفساد

  . وبدون اجلسد كان اخلالص مستحيالً،اجلسد
 ألنه ؛ أصبح الطقس حقيقة واقعية،لكن اآلن وقد حدث اخلالص يف اجلسد

إننا عندما نرشم . سد ربنا يسوع املسيح أي يف ج،يستند على ما حدث يف الواقع
ا  فإننا نؤكد اعترافنا مبوت الرب عن،عالمة الصليب مثالً وهو أصغر الطقوس الكنسية

 وهو األهم نشترك يف حقيقة موت الرب بعالمة ، مث إننا فوق هذا،على الصليب
نا أن  بل حقيقة حاضرة دائماً ميكن، ألن الصليب ليس حدثاً تارخيياً فقط؛الصليب

 إا حقيقة . ويف األسرار، وكلمة اهللا، يف الصالة:يءنشترك فيها ونتذوقها يف كل ش
  .تقدمي الرب ذاته ذبيحة عنا وألجلنا لكي يعطينا ثقة يف القدوم إىل اآلب

كانت الطقوس يف العهد القدمي وسيلة هامة القتراب اإلنسان من اهللا، ولكن   
آخر خمتلف، فهي تؤكد حضور اهللا وتكشف عن الطقوس يف العهد اجلديد تقوم بدور 

 بل لتقوده الكتشاف ،حضوره السري يف الرموز اليت مل توضع لتقييد حرية اإلنسان
 ،ومن هنا ندرك أن دراستنا للطقوس هي دراسة حلقيقة اشتراكنا يف املسيح. املسيح
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يه ليشرب فهو السر الذي أحاطته الطقوس بكل جالل لتعطي اإلنسان إمكانية العودة إل
 تعلن عن سر املسيح، فهو سر فالطقوس هي رموز. ماء احلياة األبدية كلما احتاج

عميق ال ميكن مواجهته إال باستعداد داخلي للرؤيا، وهو ما متنحه الطقوس وتغرسه يف 
  .العقل والقلب
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  الفصل الرابع
  

  األساس الالهويت للطقوس يف العهد القدمي

  
 العهد القدمي، فهذا ليس اال، وإمنا جمال ذلك ال نريد أن نتحدث يف طقوس  

 عرف الناس اخلدمة والصالة بكل أنواعها قبل ،ولكن بصورة عامة. العهد القدمي
 ويكفي أن نذكر أن كل مالمح الطقوس يف العهد القدمي ،موسى النيب بزمن كبري

الالويني  ( أي يف عهد البطاركة قبل أن تنشأ الشريعة،ظاهرة بوضوح يف سفر التكوين
  ). العدد– التثنية –

شريعة تقسيم أن ، بل )٥ -  ٣: ٤تك ( الرابع اإلصحاحفالذبائح تظهر يف   
احليوانات إىل طاهرة وغري طاهرة معروفة لنوح الذي بين أيضاً مذحباً للرب وقدم عليه 

 وهناك أمر صريح من اهللا بتقدمي ذبائح عندما قطع اهللا. )٢٠: ٨ – ٢: ٧ تك(ذبائح هللا 
وسوف نرى فيما بعد وبالذات يف العهد اجلديد . )١٨ - ٨: ١٥ تك(عهده مع إبراهيم 

وإذا كانت الطقوس قد سبقت الشريعة . كيف قام العهد اجلديد على ذبيحة املسيح
املوسوية، فهي ال تزال ترافق نعمة العهد اجلديد لكي تعلن عن حضور اهللا يف حياة 

  .البشر
ريعة كان اخلتان هو عالمة ظاهرة يف اجلسد لعهد يف العهد القدمي وقبل الش

اهللا مع إبراهيم ومبوجبها ارتبط العرباين باهللا نفسه وبالشعب، إن هذا الطقس البسط 
 وإمنا هو أيضاً بني اهللا ،هو أول ما أكد لنا أن العهد ليس بني الفرد واهللا فقط

بناً إلبراهيم، اوالشعب، فصار طقس عضوية حيمله العرباين يف جسده لكي يبقى 
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س ثياب معينة أو إبدال الثياب بأخرى ، ولب)٢٠ - ٩: ٤٨ تك(كذلك وضع اليد للربكة 
ر عن بدايات إلدراك استعداد النفس للحياة ، هو بدوره يعب)٣، ٢: ٣٥ تك( مناسبة 
 ١٧: ٢٣ تك(، والشكل الديين للدفن )٢٢ - ٢٠: ٢٨ تك(كذلك النذور والعشور . الروحية

ن الشريعة كانت تنظيماً وتقنيناً ملا إ وميكننا أن نقول دون أدىن خطأ )١٣ -  ٧: ٥٠ ،٢٠ -
 الروحية  فقدمت نظاماً جلوهر احلياة، من البطاركة ومن آدم نفسهإسرائيلورثه بنو 

  .هو حمور الصالة والطقوس، مث الذبيحة والكهنوت و،الذي كان حيتاج إىل ضبط
لطقسية املرتبطة بالطقس نفسه، يف أسفار الشريعة نرى نصوص الصلوات ا

 ولعل . وإمنا يف أسفار الشريعة وحدها،وهذه النصوص ال تظهر يف األسفار التارخيية
م م الرب موسى قائالً كلِّوكلَّ"أشهر هذه النصوص صيغة الربكة اليت أمر ا الرب 

،  قائلني هلم يباركك الرب وحيرسكإسرائيلهارون وبنيه قائالً هكذا تباركون بين 
 والنص الذي يرافق تقدمي .)٢٦ - ٢٢: ٦ عدد(..." يضئ الرب بوجهه عليك ويرمحك

ومىت : " إذ يقول سفر التثنية،بكور مثار األرض هو أيضاً على جانب كبري من األمهية
وتأيت ... تأخذ من أول كل مثر األرض... أتيت إىل األرض اليت يعطيك الرب إهلك

يوم للرب إهلك إين دخلت األرض اليت حلف الرب وتقول له اعترف ال... إىل الكاهن
آرامياً تائهاً كان أيب فاحندر  مث تصرح وتقول أمام الرب إهلك... آلبائنا أن يعطينا إياها

١٠ -  ٣: ٢٦عد (..." فصار هناك أمـة كبـرية. ب هناك يف نفر قليلإىل مصر وتغر(.  
 بل هو ،شأ من فراغوهنا نالحظ بكل وضوح أن تقدمي أول مثار األرض مل ين  

مرتبط أساساً بالعهد مث بالوعد الذي قطع إلبراهيم، واملعجزة الكربى يف تاريخ 
وهذا مبدأ هام يشرح لنا كيف ترتبط الطقوس باهلدف . اخلالص وهي حادثة اخلروج

، وهو ما جيعل للطقس األساس التارخيي املتني " الوعد–العهد "العام للخالص وهو 
 ١٢: ٢٦ تث(وميكننا دراسة هذا بكل وضوح يف طقس تقدمي العشور . الذي يستند عليه

 ذلك النص اجلميل ، الطقسية اهلامة اليت دخلت القداس القبطينصوصومن ال. )١٥ -



 ٣٦

الذي كان موسى النيب يترمن به عند صعود تابوت عهد الرب أو عند وقوفه يف احمللة 
  .)٣٦، ٣٥: ١٠ عدد( )1(..." قم أيها الرب اإلله ولتتفرق مجيع أعدائك"

 أن التصميم  علىتأكيدالوعندما بىن اهليكل كان حرص داود وسليمان هو   
 ١١: ٢٨  أخبار١( وأنه مت وفق إرادة اهللا وحسب ما أعلنه ،وشكل البناء كان بإعالن إهلي

  .)٣: ٣ أخبار ٢، ١٩ -
ومما ال شك فيه أن كل عناصر العبادة املسيحية تظهر بوضوح يف العهد   

وقد أخطأ .  عليها كل ما يف العهد اجلديد، وبالذات األصول اليت ارتكز أو بينميالقد
 متاماً ومل تعد له انتهىالغربيون عندما وقعوا يف خطأ تقييم العهد القدمي كله كموضوع 

 ًالسيد املسيحيءأمهية نظرا ،لٌّ وأنه ظمتاماً بظهور نور اإلجنيل خمتف .  
واليت " الغنوسية" باسمدة هي لُب اهلرطقة املعروفة وكانت هذه الدعوى الفاس  

- ويف احلقيقة إن العهد .  يف أوساط بعض الشيع يف أورباظهرت جمدداً – بكل أسف
 بل هو أساس لكل ما يف العهد اجلديد، ويصعب بل يستحيل ،القدمي ليس ظالً باملرة

 يكن قد درس العهد على أي إنسان أن يفهم أبسط املوضوعات يف العهد اجلديد ما مل
حىت كل ما خيص الرب يسوع نفسه ال ميكن إدراكه بعمق أن بل . القدمي بعناية وافرة

ما مل يتوافر لنا فهم املصطلحات واملبادئ الالهوتية اليت تربط بني إعالنات اهللا وعالقته 
 وميكننا أن نرى من العهد القدمي ومن اللمحة السريعة اليت أشرنا إليها كيف. بشعبه
 وكيف دخلت املصطلحات والطقوس يف صياغة كل ما هو ،تب العهد اجلديد نفسهكُ

 مأخوذ من بريعتوهو " احلمل الذي يرفع خطية العامل" فهو ،خاص بربنا يسوع نفسه
، وكيف ميكن أن نتحدث "الذبيحة"طقس عيد الفصح يف العهد القدمي، وهو كذلك 
  ؟ التثنيةعن املسيح وذبيحة الصليب ما مل نعد إىل سفر

                                           
  .عتراف الصحيح بهجيئ هذا قبل االعتراف باإلميان، ألن املسيح أدخلنا إىل الراحة وأرض املوعد، باال) 1(



 ٣٧

ألن فصحنا املسيح قد ذُبح "هل ميكن أن ندرك ما يعنيه الرسول بولس   
ح  دون أن نعود إىل العهد القدمي لدراسة الفصح وعالقته بالفص)٧: ٥  كو١(" ألجلنا

  احلقيقي يسوع املسيح ربنا؟
 مث ،)املسيح(املاسيا بتب عن الروح القدس وعالقته وهل ميكن أن نفهم ما كُ  
 لقد دخل الرب ؟الشعب دون أن ندرس عمل الروح القدس يف العهد القدميعالقته ب

 بل سفر أشعياء - مل يكن يقرأ العهد اجلديد–يسوع امع ذات سبت وقام ليقرأ 
روح الرب علي ألنه  " وجد املوضوع الذي كان مكتوب فيهوملا فتح السفر(النيب 

 لو( )1("قد مت هذا املكتوب يف مسامعكمأنه اليوم ... ر املساكنيبشُأل) جعلين(مسحين 

وهنا نالحظ العالقة بني العهدين، ونالحظ أيضاً أن املسيح نفسه يشرح . )٢١ - ٦: ٤
 إسرائيلنبوة أشعياء يف امع اليهودي مؤكداً أن البشارة جاءت يف العهد القدمي وأن 

راجع (قيقي املرتبط ا ر النبوات ويعطي هلا املعىن احل أي الكنيسة هو الذي يفس،اجلديد

  .)١٨ - ٤: ٣  كو٢
  :ولقد أرسى العهد القدمي القواعد املتينة للحياة الكنسية بثالثة أمور هامة  
كان .  يف قلب التاريخ على صدق مواعيد اهللا شهادةًصار الطقس: أوالً  

املؤمنون يف العهد القدمي يذحبون خروف الفصح مث حيتفلون باألعياد األخرى، وكان 
ص اهللا الذي  مث خال،خالص اهللا الذي حتققهلذه األعياد معىن روحي عميق وهو 

 وهو املعىن العميق الكامن وراء ،، كان الشعب يرى احلاضر يف نور املاضيسيتحقق
 أول مثار األرض قبالً عنويوضح ذلك املثل الذي ذكرناه .  والطقوساالحتفاالتكل 

كان تقدمي الثمار طقساً حياً مثل خروف . عندما يقدم العابد مثار هذه األرض هللا
وسوف نرى كيف أنار العهد القدمي الطريق أمام . الفصح وغريه من الطقوس األخرى

                                           
أي عصر " سنة الرب املقبولة"يقرأ هذا الفصل يف قداس رأس السنة القبطية ألنه حيتوي على إشارة هامة وهي ) 1(

  .املسيح أو عصر الروح القدس الذي ميسح كل املؤمنني باملسيح ليكون كل فرد بالفعل ممسوحاً ، أي مسيحياً



 ٣٨

 وهو ما ،العهد اجلديد وجعل من الطقوس شاهداً على حتقيق اخلالص يف يسوع املسيح
  .حتتفل به الكنيسة دائماً

 ومل يكن ،رتباطاً احتفالياً طقسياًااالرتباط بني اهللا وشعبه بالعهد كان : ثانياً  
.  بل هو عمل مرئي منظور مت يف وقت معني،عمالً قام به اهللا واختزنته ذاكرة البشر

وألنه عهدوميكننا أن .اً أبدياً عهده ألن؛ والبقاءاالستمراراكتسب قوة فقد  ، قائم 
و خبز هذا ه: " إذ كان يقول،حتفل العرباين باخلروج من أرض مصراندرك كيف 

 ومع أن اخلبز ال ميكن أن حيتفظ به الشعب من اخلروج حىت دخول أرض ،"املشقة
 ،املوعد، ولكن الذي جعل اخلبز يف أيدي احملتفلني هو ذات اخلبز الذي أكله آباؤهم

 تث(  العهد هنا فوق الزمان وفوق األشخاص .الذي قطعه اهللا مع شعبه" العهد"هو 

هو حضور اهللا ، وهذا العهد اجلديد )٣١أر (عهداً جديداً  لقد قطع معنا املسيح .)٣: ١٦
مثل طقوس ، ولذلك كانت طقوس العهد اجلديد )١٤: ١يو (يف وسطنا وسكناه فينا 

 بل نالت طقوس االستمرار، فهو وحده قوة ، العهدمن تكتسب أبديتها ،العهد القدمي
 )١٦: ١٤ يو(يف الكنيسة  وهي قوة الروح القدس احلاضر دائماً ،العهد اجلديد قوة أخرى

  . أو واقعاً روحياً يعاش ويخترب،والذي يشهد للمسيح وجيعل من الطقوس حقيقة حية
 .كانت الطقوس يف العهد القدمي هي شركة حضور اهللا يف وسط شعبه: ثالثاً  

 ولذلك كان حضوره الدائم يف ،مل يكن اهللا غائباً أو حمصوراً يف التماثيل مثل آهلة األمم
 للعالقة وللشركة القوية اليت أسسها استمرار أو اهليكل فيما بعد، هو االجتماع خيمة
كان العرباين يصلي ويصوم ويقدم الذبائح وهو على يقني من حضور اهللا، ذلك . هو

 وكانت هذه املعجزات عالمة ،أن كل معجزاته كانت دف إىل خالص الشعب
رها العرباين وهو تذكَّفقد كة، ولذلك منظورة على رمحته وحمبته ورغبته يف دوام الشر

رِفَو سعيدمز(" الساكن يف وسط يعقوب" وبكل ثقة كان يرتل مزامريه وأناشيده هللا ،ح 

١١، ٧: ٤٦(.  



 ٣٩

 بل صار اإلنسان نفسه ،يف العهد اجلديد مل يعد لنا هيكل واحد نذهب إليه
ة البشرية يف ع وهو تطور طقسي خطري جاء بسبب إحتاد الالهوت بالطبي،هيكل اهللا

 ١(صار الناس هياكل له .  بل متحداً بنا،مل يعد اهللا حاضراً فقط. يسوع املسيح الواحد

للطقس األساس املتني  - يف العهد اجلديد -، وهكذا أعطى التجسد )١٧ -  ١٦: ٣ كو
لكن عندما صرنا .  وسوف نشرح هذه النقطة فيما بعد،الذي بين عليه الطقس كله

م عليه جسد املسيح ودمه حبلول الروح اهليكل يف الكنيسة الذي يقد صار ،هياكل اهللا
 وصار هيكل الكنيسة ، ما يفسد يف هياكل اهللا احليةوإصالحالقدس هو وسيلة ترميم 

 كما صار هيكل اإلنسان على صورة هيكل ،على صورة هيكل اهللا أي اإلنسان
١: ١٢ رو(م فيه ذبائح روحية الكنيسة تقد(.  

 لتقدم لنا ، بني العهديناالستمراريةادئ الثالثة األساسية تشرح لنا هذه املب  
ر عنها لكي ال يفقد اإلنسان العمق الروحي ألسرار اهللا، اليت تشهد هلا الطقوس وتعب

  .الرؤية السليمة حلقيقة حضور اهللا



 ٤٠

  الفصل اخلامس
  

  طقس املعمودية يف العهد اجلديد

  :حياة املسيح أساس الطقس: أوالً
.  على حياة املسيح، وموته وقيامتهسةٌوف نكتشف أن املعمودية مؤسس  

لكن ما صلة هذا ...  )١٩: ٢٨ مت(حقيقي أا تستند على األمر اإلهلي املعروف يف 
 كيف وإالَّ... كون املعمودية جمرد أمراألمر حبياة املسيح نفسه؟ من املستحيل أن ت

وقيامة مع املسيح  - دفن -ة هي موت حيث يؤكد الرسول أن املعمودي) ٦رو (نفهم 
  .إىل حياة جديدة

ا هو فسوف  أم،أنا أعمدكم مباء للتوبة"وما معىن قول يوحنا املعمدان   
 لو الحظنا أن املعمودية مرتبطة بعطية الروح ؟)١٦: ٣ لو(... " يعمدكم بالروح القدس

 ألمكننا أن ،ده وأن عطية الروح القدس مرتبطة مبوت املسيح وقيامته وصعو،القدس
 وقد شرح الرسول .)٣٨: ٢ راجع أع(ندرك أن املعمودية مرتبطة مبوت املسيح وقيامته 

هل صلب بولس ألجلكم أم هل  ": عندما قال)١٣: ١  كو١(بولس ذلك بوضوح يف 
 هل صلب بولس اعتمدمتأنتم الذين "وكأن الرسول يسأل  ". بولسباسم اعتمدمت

 يؤكد )٤: ٦ عب( ويف ." من صلب ألجلكم وهو املسيحباسم اعتمدمتألجلكم أم هل 
 – استناروا ألن الذين ؛بولس مرة ثانية أن املعمودية هي شركة يف موت املسيح

ال ميكن ...  يف الروح القدسمشتركني وذاقوا املوهبة السماوية وصاروا –اعتمدوا 
عمودية ال ميكن أن فامل...  اهللا من جديدابنجتديدهم مرة ثابتة للتوبة ألم يصلبون 

ويؤكد . تعاد ألا املوت مع املسيح الذي فيه يتحقق التجديد وعطية الروح القدس
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والترتيب .  الروح– املاء –الدم : العالقة بني) ٦: ٥(الرسول يوحنا يف رسالته األوىل 
  . عطية الروح القدس– املعمودية –موت املسيح : واضح

 وبالذات معمودية املسيح، ،األناجيل األربعةوسوف يظهر لنا إذا ما عدنا إىل   
 )٢٢: ٣ ، لو١٦: ٣  مت،١٠: ١ مر(ففي معمودية املسيح . العالقة بني املعمودية والصليب

  ". احلبيب الذي به سررتابينهذا هو : "يقول اآلب
هوذا عبدي الذي أعضده خمتاري الذي "والنداء اإلهلي يشري إىل نص نبوي   

س١٠: ٤١ أش( "ضعت روحي عليه فيخرج احلق لألممت به نفسي، ور(. 
 األخرية يف سفر أشعياء حافلة بالكثري من األقوال اخلاصة بعمل املسيح واإلصحاحات

: ١٢ ، ففي مت"ابين"و " عبدي" ولعل أول ما يلفت النظر هو العالقة بني ،الكفاري
 ،ه تغيري هام ولكناالقتباس، يظهر بوضوح نفس نص أشعياء مع تغيري طفيف يف ١٧

ويف اللغة اليونانية هناك عالقة الهوتية ". فتاي"كتب الرسول مىت " عبدي"فبدالً من 
". عبدي" الوحيد، واالبناليت تعين املولود الوحيد أو " خمتاري"و " حبييب"واضحة بني 

ففي كل هذه الكلمات اإلشارات واضحة إىل خمتلف وظائف املسيح الكفارية جبانب 
وكلمة إنسان هي ". وجد يف اهليئة كإنسان"ذلك أن املسيح .  وإنسانيتههإلوهيتتأكيد 

 ،"عبد"تأكيد ملساواة املسيح لكل الناس، هذه املساواة ال متنع عن املسيحية كلمة 
 وهي صفة البنوة ،ولكن من الضروري أن يؤكد العهد اجلديد صفة أخرى هلذا العبد

هو أمر متعمد يتضمن " فتاي"إىل " بديع"وتغيري كلمة ". ابين"، "فتاي"باستخدام 
 ، لكن هذا ال ميكن فهمه إالَّ)عبد(اإلشارة إىل حتقيق بنوة اإلنسان الذي هو يف األصل 

 ،" اهللا وخمتارهابنوأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو  "٣٤:١يو يف املسيح، ولعل نص 
  .١:٤١أشعياء   نصهو بال شك

فقط  أن العهد اجلديد ال يقدم  وهي،وهنا نلمس حقيقة تارخيية ممتازة  
 ، بل يضع هلا اإلطار التفسريي اخلاص خبالص اإلنسان، من العهد القدمياقتباسات



 ٤٢

 يف ضوء إعالن اآلب عن وحيده احملبوب )١: ٤٢ أشعياء(ولذلك أشار الرسول مىت إىل 
 ،"هوذا عبدي"، إعالن جديد مرتبط باإلعالن القدمي " احلبيبابينهذا هو "يف األردن 

  ".اآلب"واملتحدث يف كلتا احلالتني واحد وهو 
 وهو أن معمودية املسيح كانت دف إىل حلول ،نعود إىل املوضوع األساسي  

ل فيه اإلنسان  وكانت بداية اإلعالن عن عمله الكفاري الذي سيتحو،الروح القدس
ف  سو، لكن هذا التحول الذي يأخذ طريقه أوالً يف الرب نفسهابن،من عبد إىل 

  .يظهر بعد ذلك كعطية للمؤمنني، الذي يولدون عبيداً ويصبحون باملعمودية أبناء
   أو عن موته ومعموديته؟،ماذا قال املسيح عن معموديته  
الحظ أن " (هل تقدرا أن تعتمدا باملعمودية اليت اعتمدت ا ":قال مرةً  

 واضح بني تباطاالر ٣٨: ١٠مر  وهنا يف .) صبغة كلمةالترمجة البريوتية تستعمل
يل  ": وعندما يتطلع إىل الصليب يقول.املعمودية واملوت، ولقد اعتمد الرب للموت

أنين حمصور أو " والحظ أن الرب يقول ،)٥٠: ١٢ لو(" معمودية وسوف أعتمد ا
 وهذا ، اعتمد الرب ملوتهفقد. )٥٠: ١٢ لو("  أن تتم أو تكملمشدود إليها جداً إىل
 اآلن ألنه ينبغي أن نكمل كل امسح" رده على يوحنا املعمدان أيضاً ما يصرح به يف

ومن هنا .  وهو حتقيق الفداء ومغفرة اخلطايا اإلنسانية، وإكمال الرب له معىن واحد."بر
ميكننا أن ندرك كيف أمكن لبولس الرسول أن يقول إن املعمودية هي موت مع 

  .املسيح
رح معمودية املسيح بشهادة وعلينا أن نالحظ أن إجنيل يوحنا بالذات يش  
" محل"وما كلمة . )٣٤ -  ٢٩: ١ يو(..." ل اهللا الذي يرفع خطية العاملمحهوذا  ":يوحنا
 بأنه خمتار اهللا، ٣٤:١ إشارة إىل موت املسيح وذبيحته الكفارية، مث تأكيد يف إالَّ

، ولذلك )٣٨ - ٣٦: ١٠ راجع بدقة أعمال(فاملعمودية هي بداية حتقيق ما سبق وأعلنه األنبياء 
 يء فقد كان يعين جم،عندما يعلن الرسول بطرس عن املعمودية كبداية خلدمة املسيح



 ٤٣

لَبِ لقد قَ. فيه الروح للكلعطىالروح القدس الذي سيالرب ألجل اإلنسانية الروح ، 
 نزول الروح ارتبطولقد . وهو ما سيشرحه بدقة آباء الكنيسة خلفاء الرسل

 ؛دية الرب هي بذرة صليبه، وارتبطت آالم املسيح بعطاء الروح ألن معمو؛باملعمودية
ونالحظ . ألن الروح مل يكن من املستطاع إعطاؤه إلنسانية مل تتطهر بعد من أدناسها

 فهو يقدم للمعجزات ،كيف ربط الرسول مىت بني عمل الروح واملعمودية واملعجزات
فالروح . )٢٢ -  ١٧: ١٢ ،١٧ – ١٦: ٨ ، راجع مىت٤: ٥٣ – ٢، ١: ٤٢ أشعياء(باالقتباس من 

 فيفتح الطريق ،حيقق املغفرة -كذبيحة  -  ألن املسيح ؛القدس يرافق عمل املسيح دائماًَ
 فهو يكشف عمق عمل املسيح ، وعندما يعمل الروح القدس،لعمل الروح القدس

  .)١٤: ١٦ ، يوحنا٢٦: ١٥  يف ضوء يوحنا٧: ١٦ راجع يوحنا(
 أي طقس، ترتيب،اً يف إدراك أننا لسنا أمام جمرد هذه احلقائق أساسية جد  

  .وإمنا أمام حياة املسيح اليت يسكبها الروح القدس فينا

  : إىل جسد املسيحاالنضماماملعمودية طقس : ثانياً
" وكان الرب يضم كل يوم إىل الكنيسة الذين خيلصون ":يقول سفر األعمال  

 يضم، – وهذه الكلمة". ون للربوكان مؤمنون ينضم "١٤: ٥ ، ويف أع)٤٧: ٢ أع(
ر عن القبول يف  هي أحد املصطلحات األساسية يف العهد اجلديد اليت تعب-وينضمون 

 إىل جسده أي الكنيسة، "ينضمون"، وكان املؤمنون "يضم"كان الرب . شركة املسيح
 ،)١٩: ٤  يو١(هو الذي أحبنـا أوالً . ذلك أن الذي يأيت بالغرس اجلديد هو الرب

سس طريق اخلالص قبل أن توجد، وبالتايل قبل أن نؤمن، حنن نأيت إىل الدنيا لنجد وأ
  .اخلالص جاهزاً إذا جاز لنا أن نستعمل هذا التعبري

  أي مبا قدمه يء،ز لنا كل شوعندما نأيت إىل الكنيسة فإننا جند أن الرب جه 
. شرة يف سر موته وقيامتهلنا، وما املعمودية واإلفخارستيا سوى األسرار اليت تزرعنا مبا



 ٤٤

إن الكنيسة تصر على تعميد األطفال، واحتجاج طائفة املعمدانيني ال يتمشى مع تعليم 
 ألا جواب ؛ ذلك أم يقولون إن املعمودية للبالغني فقط،الرسل يف العهد اجلديد

ن فقط ولو أحنصر معىن املعمودية يف اإلميا. اإلنسان على دعاء اهللا له بالتوبة واإلميان
لتعني علينا أن نقول إن معمودية األطفال مستحيلة طاملا أن املعرفة اليت تسبق اإلميان 

  .مستحيلة بالنسبة للرضعان
 فالعهد اجلديد ال ،ويصبح من الصعب علينا أن نفسر أموراً الهوتية هامة  
 وليس هناك ولو تلميح بسيط غري مباشر على ، تعميد األطفالباستحالةيصرح 
ولذلك يعد اجلدال بني الكنيسة الشرقية واملعمدانية هو جدال ليس حول . هااستحالت

 إىل الكنيسة، وفهم عالقة باالنضمام بل حول فهم عالقة املعمودية ،املعمودية فقط
ومع أننا سوف نؤجل . الكنيسة حبياة املسيح، وعالقة حياة املسيح مبا لدينا من نعمة

 انضمامتطيع أن نقول إن معمودية األطفال هي  أننا نسهذا للمجلد الثالث، إالَّ
  .انتظارها كامالً ويف يءللجماعة، اليت جاءت ووجدت كل ش

ويف الواقع إن موضوع معمودية األطفال غائب باملرة عن العهد اجلديد   
  :وغياب املوضوع له أسباب هامة جوهرية، هي. كموضوع مستقل

 وكانت الكرازة تقتضي ،رزة كانت الكنيسة يف عصر الرسل كنيسة كا:أوالً  
 كان الرسل  يف فترةبتاإلميان وتعليم حقائق اإلميان، وملا كان العهد اجلديد قد كُ

فإننا على وجه اليقني نقرأ تاريخ اجليل األول من ،رون باملسيحالزالوا فيها أحياء يبش 
ن تعميد  ولذلك مل نسمع شيئاً ع،املسيحيني الذين شاهدوا الرسل وآمنوا بكالمهم

  .األطفال
 ومناسبات تعيد األطفال كانت تعتمد على الوضع القائم يف الكنيسة :ثانياً  

  :زمن الرسل وهو
  . حالة وجود أطفال لوالدين آمنوا باملسيحية- أ



 ٤٥

ولقد سبقت .  حالة وجود أطفال ولدوا بعد إميان أحد الوالدين أو الوالدين معاً–ب 
وهؤالء كان  Proselytesلة بالنسبة للدخالء اليهودية املسيحية يف حل هذه املشك

  :وضعهم كاآليت
  عمدون بطقس يهودي معروف عندما يؤمن وثين باليهودية كان هو وأوالده ي
 األطفال بعد إميان دل وأما إذا و– وسوف ندرسه يف حينه – معمودية الدخالء باسم

هذه القاعدة هي إحدى  . فقد كانوا خيتنون فقط وال ميرون بطقس التعميد،والديهم
ون بسبب سإن أوالد املؤمنني مقد ":األسباب اليت دفعت الرسول بولس إىل أن يقول

 أو ولدوا ، اإلميان بأم ولدوا يف العهد اجلديدمن انطالقاً )١٤: ٧  كو١(" إميان والديهم
ك  جيعلهم مؤهلني لنعمة املعمودية، ولذل، وهذامن والدين هم أعضاء يف جسد املسيح

فإنه ال يوجد أي نص عن تعميد أوالد بالغني لوالدين مؤمنني باملرة يف العهد اجلديد 
 ٢٠كله، ذلك أننا إذا افترضنا أن وثنياً آمن باملسيحية وهو بالغ أي من له من العمر 

 فإنه لكي يتزوج وينجب أطفاالً يعمدون يف سن البلوغ يكون الوالدان قد أدركا ،سنة
نت فيه، ووهو تاريخ كانت أغلب أسفار العهد اجلديد قد دم ٥٨، أي عام ٣٨سن 

  .ما عدا إجنيل يوحنا
لقد أشار القديس بولس إىل حالة األطفال الذين يولدون من والدين   
 وهذا ال ميكن فهمه ،)١٤: ٧  كو١( هؤالء وصفهم الرسول بأم مقدسون ،مسيحيني

: يا جيب أن نعود إىل السؤال الرئيس على أساس حصوهلم على نعمة التبين، غري أننإالَّ
ماذا تعين املعمودية بالنسبة إىل الذين ينضمون إىل جسد املسيح ويشاركونه موته 

  وقيامته؟
هو يف الطريقة اليت تنظر ا الكنائس إىل  - كما ذكرنا  - وهنا فإن اخلالف  
لكن علينا .  القائمةاالختالفات وراء في والفكر الالهويت اخلاص الذي خيت،املعمودية
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التخلص من األفكار  -بقدر اإلمكان  - وأن حناول ،أن نعود إىل العهد اجلديد نفسه
  .املسبقة

كانت يف وضع فريد يف طور  -بال شك  -إن الكنيسة يف زمن الرسل 
لكن .  وبالتايل فاإلميان كان شرطاً أساسياً بالنسبة للكرازة بالرسالة اجلديدة،التكوين
ذلك أن . خلطر أن نظن أن اإلميان مرتبط مبناسبة التعميد وحدها بل من ا،من اخلطأ

 وأثناء سر ، العلين باإلميان أثناء الصلواتوباالعترافاإلميان مرتبط بكلمة التعليم 
وإذا كان املوقف نفسه هو الذي فرض ضرورة اإلقناع واإلميان كشرط . اإلفخارستيا

ر حيني، فإن هذا الشرط سوف يتغيمسبق للمعمودية بالنسبة للجيل األول من املسي
بكل تأكيد عندما تنمو الكنيسة؛ لكن بصورة عامة إن تعميد األطفال ال يتعارض 

ق على باملرة مع تعليم العهد اجلديد عن املعمودية، ولقد اعتمد الرب نفسه عندما علِّ
  . يف هذا السراشتراك وما املعمودية إالّ ،الصليب نيابة عن كل اإلنسانية

 الذي يبدأ باملعمودية، يصل إىل كماله يف اإلفخارستيا، وكال االشتراكهذا   
 . يف حياة املسيحاشتراكفاملعمودية بداية .  يف موت املسيح وقيامتهاشتراكالسرين هو 
واملعمودية .  ولذلك تتكرر،"غذاء"ا اإلفخارستيا فهي أم.  ولذلك ال تتكرر،هي والدة
سيح، بينما اإلفخارستيا هي مشاركة اجلماعة يف جسد  إىل جسد املاالنضمامهي سر 
.  املعمودية هي مناسبة زرع الفرد الواحد يف جسد اجلماعة أو جسد املسيح.الرب

فهي عملية زرع وجتديد وانضمام للجماعة لكي .  اإلفخارستياولذلك تسبق املعموديةُ
لك فمعمودية األطفال  ولذ،الحتفال مع اجلماعة بسر موت الرب وقيامتهللفرد ال يؤه

باإلميان لالعترافع على الغرس اجلديد فرصة النمو وال الفرص الكثرية القادمة ال تضي 
ولعل املعمودية هي الفرصة األوىل اليت تدخل . ومشاركة الرب يف موته وقيامته
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 معها  مع اجلماعة مشترك هو حي،ولكن بعد ذلك الدخول .اإلنسان يف سر اخلالص
  .)1(لسريف هذا ا
 حيث يتحدث الرسول عن عملية الزرع ) حىت آخره٣: ٦ رو(علينا أن نعود إىل   

 حيث )١٣: ١٢  كو١( وقد أوضح هو نفسه هذه النقطة يف ،يف موت املسيح وقيامته
"  إىل اجلسد الواحداعتمدناألننا بالروح الواحد قد "يظهر بوضوح أن الزرع يتم 

  ).الكنيسة أو جسد املسيح(
 الصليب كان معمودية اإلنسانية وهي أنَّ ،نأيت إىل النقطة اهلامةوهكذا   
 وهذه ، أو الزرع أو املشاركةاالنضمام فهي ،ا معمودية الكنيسة أم.بأسرها

زرع وجسد املسيح الذي ن. املصطلحات الثالثة سوف تربز أمهيتها عندما ندرس اآلباء
هذا اجلسد الذي أصبح . لصعود والذي قام أيضاً ومتجد با،فيه هو اجلسد املصلوب

، وأعطى هلا جسداً حياً بال فساد منتصراً على اخلطية ذَخملكاً لإلنسانية ألنه منها أُ
 انفصالهذا اجلسد هو ذاته يف إحتاد وثيق بال . واملوت حامالً كل هبات اهللا لإلنسانية

نسب  وما ينسب للناسوت ي، ينسب للناسوتلالبن حىت أن ما ينسب االبنمع 
 يف اإلفخارستيا هو سر املسيح الذي جيمع كل الكنيسة يعط ما أُ فإن ولذلك،لالهوت

 ويصبح الكل أيضاً ،حدين معاً يف شركة احلياة اجلديدةيصبح الكل متفإىل واحد، 
أنتم "جسد املسيح على حنو سرى حتقق مبشاركة اإلنسانية يف موت املسيح وقيامته 

  .)٢٨ -  ٢٧: ٣ غل("  لبستم املسيح أنتم واحد يف املسيح للمسيح قداعتمدمتالذين 
فاملعمودية كبداية اخلالص تشبه فتح الباب الذي حتدث عنه الرب يف الرؤيا   

ومىت فتح الباب دخل اإلنسان إىل مائدة العرس وظل " ها أنا واقف على الباب وأقرع"

                                           
. ودية واإلفخارستيا هو فرق مبين على متايز عمل االبن والروح القدساملعمسوف نرى أن الفرق اجلوهري بني ) 1(

فاالبن هو الوسيط الذي جيعلنا نقبل الروح القدس يف املعمودية، أما الروح القدس فهو الوسيط الذي جيعلنا نقبل 
  .املسيح يف اإلفخارستيا
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ِرس مدعو،هناك ليس كضيفلكنه . ته وقيامته من العريس إىل سر مواً بل كصاحب ع
 بعد أن يلبس ثياب العريس لكي يصبح مشاركاً لكل الذين يف ال يدخل العرس إالَّ

 بل وواحداً منهم يأكل من ذات ما يأكلون ويفرح معهم بذات الفرح الذي ،العرس
  .يتقامسونه
 فهي تعرف بوجه خاص أا تضم إىل ،وعندما تقبل الكنيسة تعميد األطفال  

 يف  أساسياألطفال جزٌء.  ألم فيما بعد سيفهمون؛من ال يفهمونشركة املؤمنني 
وهنا يظهر بوضوح معىن كلمة يضم يف اللغة . الفهم املسيحي للزواج وشركة اجلماعة

 .إذ ينضم إليه األعضاء اجلدد" ليمأل الكل"اليونانية، ففي املعمودية ينمو جسد املسيح 
 ويتعرف األعضاء )١٦: ١٠  كو١راجع ( لكن يف اإلفخارستيا ليتحقق مشاركة اجلسد

 وفرح انتصار كما يتعرف هو عليهم ويصبح الكل يف شركة "الغرس اجلديد"على 
األطفال ينضمون إىل اجلماعة يف شركة العهد . باخلالص الثمني الذي حققه الرب

ن  بل لقد قاد األميا،لدوا يف اإلميان باملسيح وقد و، إم أوالد هذه اجلماعة.اجلديد
وهي ) ١٢٨مز ( وهم مثرة للرب سبق وأخرب عنها داود النيب ،والديهم إىل الزواج

  .إحدى القطع األساسية عن األسرة املسيحية، امللتفة حول سر الرب

  :الفكرة الفلسفية غري الالهوتية وراء رفض معمودية األطفال
 ،دس عشروملا كانت شيعة املعمدانيني قد نشأت يف الغرب يف اية القرن السا  

 وهو أن إرادة اإلنسان هي العنصر احلاسم يف ، من املفهوم الغريب الفلسفيانطلقتفقد 
ويظنون أن هذا هو .  الطفل يف قبول املسيحاختيار حرية عنولذلك يسألون . اإلميان

أقوى احلجج ضد معمودية األطفال، بينما ميكن توجيه أسئلة اعتراضية يف ذات النوع 
 كما أنه ليس حراً يف أن يوجد يف هذه ، والديهاختياركن حراً يف وهي أن الطفل مل ي

 وهي ذات املوضوعات اليت طرحتها الفلسفة الوجودية بكل مدارسها، والسؤال ،الدنيا
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والذين مل . ما هو املصري؟ ألنه ليس من إجابة على السؤال اخلاص باحلرية: الواقعي هو
ق احلرية يف رفضها بعد ذلك إذا كانت قد  هلم مطل،يكن هلم حرية يف قبول املعمودية

واملنطق املسيحي هو أن كل إنسان جيئ إىل العامل جيد خالص املسيح . فعلت م سوءاً
 فإن الغرس اجلديد ينضم ، املسيحية دائماً هو الرجاء والتفاؤلاجتاه وألن انتظاره،يف 

ض املعمودية واإلميان  لكن هذا ال مينع باملرة أن يرف،إىل املسيح على أمل أنه سيخلص
 ، تشدد على التربير باإلميان وحده بدون أعمالةوإذا كانت الربوتستانتي .يف املستقبل

ر فيها صالح اإلرادة اإلنسانية أو وتؤكد أن اخلالص هو منحة اهللا اانية، اليت ال يؤثِّ
سانية يف قد أدى هذا التشديد بدوره إىل إعطاء أمهية كربى لدور اإلرادة اإلنف ،شرها

  وهذه بال شك مفاهيم فلسفية غري الهوتية،القبول وتأكيد ممارسة حرية قبولنا للمسيح
واليت عكست يأس  ،ت يف القرن السادس عشرمردها إىل نزعه التشاؤم اليت ساد

وهذه النقطة . اإلرادة اإلنسانية وعجزها عن إرضاء اهللا بسلوك أخالقي فاضل
 ولقد أدى هذا بدوره إىل ،قيدة التربير باإلميان وحدهبالذات هي اخللفية األساسية لع

 وذا فقد عادت إىل عقيدة ،املغاالة يف دور اإلرادة اإلنسانية يف قبول عطية اهللا اانية
ن قبول اإلنسان هو إوقد يقال يف هذا اال . التربير باألعمال، لكن من الباب اخللفي

 للنعمة يتعارض مع التأكيد على شرعية  لكن العمل اخلفي،أيضاً عمل خفي للنعمة
  . اإلنساناختيارحرية 

 هو أساس التعليم للخطاة،وتعليم العهد اجلديد عن جمانية نعمة اهللا وحمبته   
 وهو أساس الهوت األسرار، ذلك أن اإلنسان يدخل يف شركة ،مبعمودية األطفال

، )٢٠: ٥  كو٢(سيح املسيح بناء على دعوة املسيح اليت توجهها الكنيسة كسفري للم
 فإن العالقة القائمة ،)١٤: ١ يو(وعلينا دائماً أن ال ننسى أنه منذ أن صار الكلمة جسداً 

 وبالتايل إذا أكدنا دور ، ألا جتمع بني اهللا واإلنسان؛بني اهللا واإلنسان هي عالقة ثنائية
عالقة عالقة طرف  فقد جعلنا ال،النعمة اإلهلية وحدها أو دور اإلرادة اإلنسانية وحدها
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 ولذلك فكل حديث عن نعمة اهللا اانية جيب أن ميس أيضاً اإلرادة ،واحد باآلخر
  .اإلنسانية والعكس

 الالهوت احتددوا أنه يف اإلله املتجسد وهذه هي نظرة اآلباء الذين أكَّ  
قوم إالَّ أن االحتاد ال ي إالًّ .ز بني الالهوت والناسوتبالناسوت حىت أنه ال جيوز أن مني

 اإلنسان اشتراكهذا يعين .  ضروري لإلحتاداالثنني ولذلك فوجود ، أو أكثراثننيبني 
  .املباشر يف املسيح

 من نعمة ىعط وهو أن كل ما ي،على هذا القياس تبين الكنيسة اجلامعة الهوا  
سيح  وما يؤثر يف كيان اإلنسان هو قبول مبنهج حياة امل،ر يف كيان اإلنسانإهلية يؤثِّ

 اهللا لإلنسانية، ابن احلياة اجلديدة اليت جاء ا typeوموته وقيامته، فالتجسد هو منوذج 
 وهو ما جيعل معمودية املسيح تسبق موته وتدل ،ا نعمة مشاركته موته وقيامتههووهب

  .عليه، كما تدل معموديتنا على موتنا وصلبنا الدائم مع املسيح وقيامتنا اآلتية
باعتباره العنصر احلاسم  - اإلنسان اختيارم عن ضرورة لذلك كان الكال  

هو كالم عن عالقة من طرف واحد وليس عن إحتاد، ونفس الكالم  -يف املعمودية 
  .ينطبق على مشكلة التربير

  فهم يواجهون دعوة اهللا اليت تصلهم عن ،ا خبصوص معمودية األطفالأم 
 أي ، عن طريق سر املسيح إليها إالَّماءاالنت أي الكنيسة اليت ال ميكن ،طريق اجلماعة

 هو أن اجلماعة البشرية ،ع بشريوالفرق األساسي بني الكنيسة وأي جتمُّ. املعمودية
ا الكنيسة فيجمعها تتفق فيما بينها على أمور معينة جتمع الكل يف وحدة إنسانية، أم

 وهو هبة إهليه ، يف موتهاالشتراك وهو اإلله املتجسد الذي يعطي نعمة ،سر املسيح
  . البشرية به وباآلب–لكي تزداد الروابط اإلهلية 

لدوا يف اإلميان أن يكونوا أعضاء يف جسد املسيح إالَّومن املستحيل ملن و 
وحىت . دون يف الكنيسة بشر ألن الذين يعمباالهتمام؛ هذه النقطة جديرة .باملعمودية
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عند اهلراطقة يقوم بشيفتحون طريق اخلالص سواء - كبشرٍ –هم  ف، خبدمة املعموديةر 
 فهو يؤمن بكرازة ، وعندما يؤمن اإلنسان.بالنسبة لألطفال أو بالنسبة للبالغني

.  فهو يهلك ومعه الذين ساعدوه أو شاركوه يف خطاياه، وحىت عندما يهلك،اآلخرين
وسر .  متاماً مستحيلٌ هو وضع، عن اجلماعة اإلنسانية مقطوعٍ واحد كفرداإلنسانُ

 من هذه العالقة اليت تناولت آدم األول الذي فيه مات الكل، وآدم اخلالص نابٌع
  واحدد أنه بإنسان أن الرسول بولس أكَّوليست مصادفةً. الثاين الذي فيه قام الكل

  .)١٩ -  ١٢: ٥ رو(دخل املوت وباإلنسان اجلديد جاءت احلياة 
لية الفرد املطلقة إىل تدمري الفهم وهكذا أدت الفكرة األوربية القائلة مبسئو  

  . ولعالقة اإلنسان باهللا يف العهد اجلديد،املسيحي األصيل للحياة املسيحية
وال ( ولن يكون كذلك يف حالة البلوغ ،فالطفل ليس فرداً منفرداً عن والديه  

ا  وم. إليهااالنتماء إليها أو اليت أراد انتمىسيظل مع اجلماعة اليت . بعد املوت) حىت
على فقط  وهذا ال ينطبق ،أراده أي إنسان ليس سوى نتيجة إلرادة الذين سبقوه

ضاً على بل أي. اخل...  واألنظمة السياسيةاالجتماعيةاملسائل املادية مثل اللغة والعادات 
وحىت القديس . سها الكل من أجل الكل للكل واليت يؤساألمور الروحية اليت تعطى
 بأنه عاش وحده من أجل مجيع فص الرهبان الذي واألنبا أنطونيوس أب مجيع

ل قدر جهده أن واح رغم أنه ، أعطت حياته عمقاً للمسيحية وللمسيحيني،املؤمنني
 أو ناول ، ولذلك مل نسمع عن إنسان عمد نفسه.يكون منفرداً لكي يتقدم فيه الكل

  .)٢٦: ٨ أع(نفسه 
 –اخلتان : معمودية ومها الرسول بولس وصفني للاستخدموانطالقاً من هذا 

  .عبور البحر األمحر
 للقادم اجلديد يف عهد اهللا اجلديد  هو زرع،واخلتان مثل عبور البحر األمحر  

  . للكل معاً حتت قيادة موسى اجلديد أو عبور،لنسل إبراهيم
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 إذا مل يتحقق لألغصان )١٦: ٣ غل(إن الكنيسة ال ميكن أن تكون واحدة   
  .اً واحد فهي اليت جتعل الكلَ،ة يف حياة املسيحاجلديدة مشاركة فعلي

  :املعمودية واإلميان: ثالثاً
  ومن . ا يهوداً أو وثنينيالذين جاءوا إىل الكنيسة يف زمن الرسل كانوا إم
بالنسبة لليهودي كان اإلميان .  مث األمم،نت الكنيسة يف فلسطني والشتاتهؤالء تكو

علنت يف ي ال يعرف األنبياء وال املواعيد اإلهلية اليت أُباملسيح أسهل عليه من الوثين الذ
 ، ا كالمها يف الكنيسةلَبِلذلك كان حتماً أن ختتلف الطريقة اليت قُ. العهد القدمي

 بينما كان ، من البدايةيءذلك أن شرح اإلميان بالنسبة للوثين كان يعين شرح كل ش
  .اجلهد أقل يف حالة اليهود

قبل املعمودية ضرورياً، لذلك جاءت كل النصوص لتؤكد كان إميان الوثين   
وكما قلنا إن العهد اجلديد كُتبت معظم .  باإلميان قبل املعموديةاالعترافضرورة 

ل اليهود والوثنيني أو اجليل األول الذي مسع مأجزائه يف الفترة اليت كانت الكرازة تش
إلميان باملسيح قبل املعمودية كان  فإن ا، بالنسبة هلؤالء.كلمة الوعظ من الرسل مباشرةً

أي أوالد وبنات املسيحيني،لكن بالنسبة للجيل الثاين. مها املوقف نفسهضرورة حت ، 
 –م ٧٥( فقد ولدوا قبل كتابة إجنيل يوحنا ،وهؤالء ليسوا بعيدين عن العصر الرسويل

، لوثنينيخمتلفاً عن وضع اليهود وا هؤالء كان وضعهم يف اجلماعة املسيحية ،)م٩٠
  .ألم نشأوا وعندهم وعي باإلميان باملسيح

  من الضروري أن يعقبه ، وكميالد.)٤: ٣ ، يو٥: ٣ يت( جديد املعمودية ميالد 
 وليس على ، على النعمة اإلهلية وحدها اليت أعطاها املسيح ال يعتمد إالَّ، وكميالد.منو

 أعمال اهللا تكتسب فاعليتها  من اخلطر أن نظن أن، ولذلكإميان الذي يقبل املعمودية
يف .  ذلك ألننا بذلك نضع قيداً على قوة اهللا نفسه،أو تأخذ قوا من إميان اإلنسان
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 –ما قبل املعمودية .  ودور اإلميان فيها خيتلف،املعمودية مير اإلنسان بثالث مراحل
: ليب املعمودية قبل املعمودية لدينا ثالثة أنواع لطا. وما بعد املعموديةأثناء املعمودية،

  .اليهودي والوثين والطفل املسيحي
 وإالّ ما ،هؤالء طبعاً يعرفون أن امليالد اجلديد ال يتوقف على اإلرادة اإلنسانية  

الذين ولدوا ليس من دم وال من مشيئة جسد وال من مشيئة "معىن قول الرسول يوحنا 
   فماذا يفعل اإلميان هنا؟،)١٣: ١ يو(" رجل بل من اهللا

 إىل إميان خمالف انتماؤهم السابقمها هو ضرورة حتاإلميان  ،لنسبة للبالغنيبا  
 هؤالء هم يف شركة اإلميان ،مهم والدوهموبالنسبة لألطفال الذين قد. إلميان الكنيسة
  .دون وعلى رجاء النمو يف شركة الكنيسة يعم،مع الوالدين

ال يزيد  -كشرط  -  لكنه ، للغرباء عن الكنيسةقبل املعمودية اإلميان شرطٌ  
ن املعمودية كعمل إهلي ال تستند على اجلسد والدم أل ية؛وال يضعف من قوة املعمود

  . بل على اهللا مباشرة،ورغبات الناس
 اإلنسان العتيق بكل يضمي ألن اإلنسان ميوت و؛أثناء املعمودية ال ينفع اإلميان

  .أفكاره إىل الزوال
ر الرسول بولس  ولذلك حيذِّ، من الكلمطلوب  اإلميانُ،لكن بعد املعمودية  

 ألن هذا املوت هو ؛ ويطالبهم بأن ميوتوا عن اخلطية١١: ٦ الذين اعتمدوا يف رو
  . على صحة اإلميانبرهانٌ

. وتطبيقاً هلذا يأخذ الرسول بولس مثالً وهو قصة اخلروج من أرض مصر
 هؤالء مجيعاً من رجال . اعتمدوا يف البحر األمحر يف العهد املوسوي،الذين خرجوا

 ألم بعد ذلك مل يؤمنوا ؛ وهو عمل اهللا وحده،ونساء وأطفال مل يستفيدوا من العبور
  . ولذلك مل يدخلوا أرض املوعد،مبن أخرجهم بقوته اإلهلية



 ٥٤

.  كمثال للمعمودية١٥: ١٠  كو١د لنا ملاذا وضع بولس وهذا النموذج يؤكِّ
الصراع هناك  ولكن بعد املعمودية ،ولدل جهداً لكي يفأثناء املعمودية، اإلنسان ال يبذ

الذي يتخذ مثالً له جتارب الرب بعد معموديته من يوحنا، والذي ميكن أن ينتهي بعدم 
  .باالنتصار  ينتهيالدخول إىل أرض املوعد أي أورشليم السماوية، أو

 وضعهم احلضاري والثقايف على انعكسويف الغرب ال يدرك ذلك الذين 
اإلنسان . إن للمسيحية الشرقية نظرة معينة خاصة بوحدة األسرة املسيحية. مالهو

 فتخلص أنت وأهل ،آمن بالرب يسوع املسيح"الغريب ال يفهم معىن قول الرسول 
.  هذا القول يبدو بال معىن إذ مل تعد األسرة وحدة واحدة متضامنة.)٣١: ١٦ أع(" بيتك

لكن الوعد باخلالص هو لألسرة،باإلميانان وحده ذلك أن الرسول يطالب السج . 
ومن الواضح أن الرسول ال ينظر إىل املوقف على أساس ما حيدث بالنسبة ألسرة 

 وهذا هو ، عن البيت أي الزوجة واألوالد والعبيد بل يتحدث مباشرةً،سجان فيليب
عن تضامن يف كالمه إن نفس طريقة الرسول بولس . البيت يف زمن القديس بولس

: ٢ أع(" املوعد هو لكم وألوالدكم" هي ذاا اليت يتحدث ا الرسول بطرس ،سرةاأل

٣٩(.ر عنه الرسول  هذا التضامن واإلحتاد القائم بني أفراد األسرة الواحدة هو الذي يعب
 الوثنية –الرجل غري املؤمن الوثين مقدس يف املرأة واملرأة غري املؤمنة  "١٤: ٧  كو١يف 
 فالواحدية ."ا اآلن فهم مقدسونوأم.  وإالّ فأوالدكم جنسون،جل مقدسة يف الر–

 بسبب اإلحتاد  حىت الطرف الوثين هو مقدس،األسرية تفتح الطريق إىل قداسة الكل
م شركاء يف لدوا من زواج خمتلط أيضاً مقدسون؛القائم، حىت األوالد الذين وأل 

س اإلنسانالعهد اجلديد بيسوع املسيح الذي قدلب ومات ية كلها فيه عندما جتسد وص
  .وقام



 ٥٥

  :املعمودية ختان العهد اجلديد: رابعاً
 وعالمة عهد اهللا مع ،أشار العهد اجلديد إىل املعمودية كختان املسيح  

  .)١١: ٢  أف،٦: ٣  غل،٢٥: ٢  رو،١١: ٢ راجع كو(اإلنسانية يف املسيح يسوع 
املعمودية مثل اخلتان هي ختم اإلميان ؟ يؤكد العهد اجلديد أن ما عالقة االثنني  
أي الوثنيون " الدخالء"ويف فلسطني كان .  إىل عهد اهللا مع إبراهيماالنتماءوعالمة 

وكانت هذه املعمودية واخلتان مبثابة ،ونندون مث خيتتالذين يعتنقون اليهودية يعم 
دخيل قد ولد واملصادر اليهودية املعاصرة للمسيحية تؤكد أن ال. الدخول يف العهد

  . ثانيةحلياة جديدة وولد مرةً
كان اخلتان يف اليهودية عالمة الدخول يف العهد من خالل األسرة، واألسرة   

مل يكن امليالد اجلسدي كافياً جلعل أي يهودي . من خالل الشعب أو اجلماعة كلها
يت تتم بعد امليالد  بل كان اخلتان هو العالمة األساسية ال،منتمياً إىل عهد اهللا مع إبراهيم

  . الطفل إىل عهد اهللانتماءلتأكيد 
ل بِن إبراهيم قَإ وهذا ما يؤكده الرسول بولس يف قوله ،اخلتان عالمة إميان  

 كان اإلميان سابقاً على اخلتم )١١: ٤ رو( أي مبجرد أن آمن ، أي اخلتان،ختم بر اإلميان
س على الوعد ميان إبراهيم مؤس إ، وهذا ما يؤكده الرسول بولس ألنيف حالة إبراهيم
  .)١٨ - ١٧: ٤ رو(. يم أباً ألمم كثريةبأن يكون إبراه

 ألن الوعد يسبق العالمة الظاهرة، فالعالمة تظل دائماً ؛ اخلتانَوقد سبق اإلميانُ  
  وكان اخلتان عالمةً،كان العهد هو دخول األمم يف شركة املسيح. مرتبطة مبا حدث
مل يكن ختان إبراهيم الذي حلق اإلميان قاصراً على . ن املسيح أي ختا،على ما هو آت

انية  بل كان للكل حىت الطفل الذي ال يزيد عمره عن مث،إبراهيم وحده الذي آمن
كان الطفل يخنت ألنه سوف يفهم .  على أساس ما سيأيتوهنا كان اخلتان يعطى. أيام

بناً ا مل يكن نتخد حسب اجلسد و إمساعيل الذي ولفيما بعد، واملقارنة تؤكد لنا أن



 ٥٦

 بل بوالدة طبيعية ليست مثل والدة إسحق الذي ، ألنه مل يولد بقوة الوعد؛للموعد
بناً إلبراهيم الذي شاخ وعجز عن اإلجناب حسب اولد مبعجزة وبقوة املوعد صار 

ول  هذا يؤكده الرس. اإلميانابن فصار إسحق هو الوارث للموعد ألنه ،القوة اجلسدية
 ختاناً مصنوعاً  ألا ليست؛يف حديثه عن املعمودية اليت ليست حسب اجلسد باملرة

 متاماً مثل إسحق الذي . بل هي ختان القلب بالروح،)١١: ٢ ، أف١١: ٢ كـو(باليد 
تخهذا حيدث لنا حنن الذين نولد حسب املوعد .  اإلميان ومثرة املعجزةابن وهو أصالً ن

: ٤ غل( بل حسب الروح ،نا ال ننتمي جلماعة املسيح حسب اجلسد ألن؛أي باملعمودية

 ألن كل من يولد للمسيح ويدخل ؛)٢٩: ٢ رو( وختان املسيح هو ختان القلب .)٢٨
ولد إلبراهيم يدخل عهد إبراهيم خبتان إبراهيمعهده خبتان املسيح متاماً مثل كل من ي .

 ، ملن ال يعرف وال يفهمن يعطى، ذلك أن اخلتان كاهنا معمودية األطفال واضحةٌ
 ومع أن إسحق ،كان اخلتان ختماً لإلميان بالقيامة.  ينتمي إلبراهيمنتومع هذا فاملخت

  اليهودامونالحظ أنه كيف . ل عالمة العهدبِ لكنه قَ،ال يعرف شيئاً عن القيامة
 ختاناً آخر  ذلك أن هناك)٢١: ٢١ أع(م بأن ال خينت األطفال بولس الرسول بأنه يعلِّ

  .)١١: ٢ كو( وهو ختان اهللا يف القلب أي املعمودية ، ولكل من يؤمن،لألطفال

  :الترتيب الطقسي اخلاص باملعمودية يف العهد اجلديد: خامساً
 وهو أمر ال حيتاج ،كان التعليم والكرازة من الضروريات اليت تسبق املعمودية  

 باإلميان يسبق املعمودية كما هو عترافاالوكان . إىل اإلشارة إليه وقد عرفته الكنيسة
 ولكي نفهم كيف عاجلت الكنيسة يف عصر الرسل ،)٣٧ - ٣٦: ٨ أع(واضح يف 

  .موضوع قبول الداخلني إليها، علينا أن نفحص سفر األعمال بدقة
 صي فقال اخل،وفيما مها سائران يف الطريق أقبال على ماء"يقول سفر األعمال 

  .)٢٦: ٨أع ("  أعتمد أنمينع ماذا .هوذا ماء



 ٥٧

 املاء حىت ال يعتمد هؤالء الذين قبلوا الروح مينعأترى يستطيع أحد أن "  
  .)٤٧: ١٠ أع( "القدس

 بالسوية مؤمنني بالرب يسوع إن كان هللا قد أعطاهم املوهبة كما لنا أيضاً"  
  .)١٧: ١١أع ( " اهللاأمنع أقادر أن . فمن أنااملسيح

 -  ١٣: ٣ مت( "منعها ليعتمد منه ولكن يوحنا إىل يوحن..  حينئذ جاء يسوع"

١٤(.  
 ورد يف كل النصوص اً مشتركمن النصوص السابقة يظهر لنا أن هناك فعالً  

ولذلك . يها ذكر املعموديةفوذلك يف كل مرة جاء " Κωλυειν - منع " الفعلوهو
وص أن  أال يبدو من هذه النص:فقد سأل علماء تاريخ الكنيسة مع علماء العهد اجلديد

 ماذا مينع معمودية هذا أو ذاك؟ أال ميكن :الكنيسة يف عصر الرسل كانت تسأل سؤاالً
  ؟أن نستدل من هذا على أن الكنيسة كانت تسأل هذا السؤال

ره بدأ من أشعياء وبشكان قد  الذي ،اخلصيلقد مسع فيلبس هذا السؤال من 
هل ميكن أن :  يقولنه كان من املمكن أن، ذلك أوسؤال اخلصي غريب. بيسوع

يف مناسبات " مينع"و " منع" فلماذا ورد فعل ،أعتمد؟ ولو كان هذا السؤال عفوياً
، حيث يسأل الرسول بطرس ماذا مينع )٤٧: ١٠ أع(أخرى خاصة باملعمودية وبالذات 

: ١١ أع( ويف ؟ أي املعمودية عن هؤالء الذي قبلوا بالروح القدس كما حنن أيضاً،املاء

 ويؤكد أن اهللا هو الذي ،"منع"لرسول نفس السؤال ويستخدم نفس الفعل  يردد ا)١٧
  .أجاب على سؤاله وأعطى عالمة القبول

 ألن ؛ولو عدنا إىل معمودية املسيح من يوحنا لوجدنا أن يوحنا مينع الرب  
ر املعروف  بل حىت اإلجنيل املزو،)١٤: ٣ مت( وهو قداسة املسيح الذاتية ،هناك حائالً

يف النص الذي اقتبسه القديس " منع"يستخدم نفس الفعل " األبيونينيإجنيل "باسم 



 ٥٨

لكن يسوع . دين أنترب عم وسجد يوحنا ليسوع وقال له أرجوك يا"ابيفانيوس 
  .)١٣: ٣٠ ضد اهلراطقة( "منعه

 وهو سؤال ،من كل ما سبق يظهر لنا أن هناك سؤاالً أساسياً سبق املعمودية  
  . الذي حيول بني هذا الشخص وبني قبوله للمعموديةعن املانع أو احلائل

 وهي إشارة غري مباشرة إىل ،وقد استخدم هذا الفعل يف مناسبة أخرى
دعوا األوالد يأتون إيلًّ وال متنعوهم ألن ملثل هؤالء "عندما قال الرب ، املعمودية

  .)١٤ -  ١٣: ١٠ مر(" ملكوت السموات
اه من أسئلة خاصة باإلميان، من هنا يظهر لنا بكل وضوح أن ما سنر  

واالعتراف، واملنع، سيظهر بعد ذلك يف العصور التالية يف شكل أكمل، ألن املصادر 
  .أسهبت يف الوصف والشرح



 ٥٩

  الفصل السادس
  

   باإلميان يف العهد اجلديداالعتراف

 تركوا يف كل صفحة من ،عندما كتب اآلباء الرسل أسفار العهد اجلديد  
وقد جاءت هذه . اإلميان باملسيح، أو باآلب أو بالروح القدسعترافاً باصفحاته 
كان أبرز .  بالصياغة الالهوتيةاهتمام بسيطة واضحة تعبر عن اإلميان بدون االعترافات
 وقد استخدم العهد اجلديد صيغة ، هو أن يسوع املسيح هو الرباالعترافما يف هذا 
  يسوع هو الرب إالَّنَّإل ال يستطيع أحد أن يقو" Κυριος Ιγσους"مشهورة 

 بفمك أن اعترفتإذا "  مث الحظ جيداً هذا النص .)٣: ١٢  كو١(".بالروح القدس
، )٩: ١٠ رو(" يسوع هو الرب وآمنت بقلبك أن اهللا أقامه من بني األموات خلُصت

 راجع مت(االعتراف هو خيانة ومن هذا النص ندرك أن هناك اعترافاً باملسيح وأن عدم 

٣٤: ٢٦، ٣٣: ١٠(.  
يـسوع أناثيمـا    "كانت احملاكمات حتاول أن ترغم املسيحي على أن يقول            

Anathema      ويف حماكمـة الـشهيد     . )٣٠: ١٢ كورنثوس األوىل ( أي ملعون أو مرفوض
 "كيف ألعن ملكي  " : فأجاب بوليكارب  ،بوليكارب، طلب منه الوايل أن يلعن املسيح      

حـاول أن أجعلهــم     أُ" :لإلمرباطور يقول   ويف خطاب بلني  . )٣: ٩  بوليكارب استشهاد(
  .)٩٣: ١٠( "يلعنـون املسيـح

 باإلميان هي املعمودية، ويالحظ علماء العهد       لالعترافكانت أهم املناسبات    
 باملـسيح   االعتـراف  تعين   )٥: ١٩،  ١٦: ٨ أع( الرب يسوع    باسماجلديد أن املعمودية    

معة معاً للعبادة والـيت يـصفها       وميكننا أن نتصور اجلماعة املسيحية وهي جمت      . يسوع



 ٦٠

لتجثو كل ركبة مما يف السماء ومن على األرض، ويعترف كل لسان            "القديس بولس   
هذه اجلماعة اليت خياطبـها    . )١١: ٢ يف(... " أن يسوع املسيح هو الرب د اهللا اآلب         

هم ر عنـدما بـش    )٦: ٢ كو(... " أنتم الذين قبلتم املسيح يسوع الرب     "الرسول قائالً   
  .)٢٠: ١١ أع(الرسل بالرب يسوع 

 أي املمسوح بالروح    ، به مسيحاً  االعتراف بيسوع الرب هو أيضاً      واالعتراف  
 وهـو   ،وهذه النقطة على جانب كبري من األمهية، ذلك أن يسوع هو املسيح           . القدس

كملت يف يسوع الناصري، وهذا هو ما       ت وأُ موضوع كل نبوات العهد القدمي اليت متَّ      
 )٢٢: ٢ يو١("  الذي ينكر أن يسوع هو املسيح      ن هو الكذّاب إالَّ   م"وحنا الرسول   يعنيه ي 

 وميكننا أن   ،)٢: ٤  يو ١(" والذي جاء يف اجلسد    ")٥: ٥  يو ١("  اهللا ابنوالرب يسوع هو    "
  : باإلمياناالعتراف الرسول بولس كلمات معينة سبقت استخدمنالحظ كيف 

املسيح مات عن خطايانـا       نفسي، أن   أنا استلمتهمت إليكم ما    ألين سلَّ "  
  .)٣: ١٥ كو١(" حسب الكتبحسب الكتب وأنه دفن وأنه قام يف اليوم الثالث 

  ث عن تسلم اإلميان الذي استلمه ومن الواضح هنا أن القديس بولس يتحد
وأن هذا اإلميان تؤكده أسفار ... هذا اإلميان خاص مبوت املسيح وقيامته. هو نفسه

  .)٣٤: ٨  رو،٨: ٢ ، يت٣ - ٢: ١ مع مراجعة رو(" القدمي بنوع خاص"س بعهديه الكتاب املقد
 وهي  ، لدى الكل  ةوميكننا أن نالحظ تكرار عبارات معينة مما يؤكد أا مألوف           

الرب يـسوع   . ")٤: ١ غـل (" املسيح يسوع أسلم نفسه عن خطايانا     "على سبيل املثال    
تظهر هذه التعبريات بكل وضـوح يف        بل الحظ كيف     .)٩: ٥ ست(" الذي مات ألجلنا  

 مماتـاً يف اجلـسد    ... ألن املسيح تأمل ألجل خطايانا    "فقرة طويلة عند الرسول بطرس      
 ميني اهللا   يفاملسيح من بني األموات الذي هو       يسوع  قيامة  ب ....ولكن حميي يف الروح   

اً جـزء    باهللا الواحد هو أيض    واالعتراف .)٢٢ - ١٨: ٣ بـط    ١( "إذ قد مضى إىل السماء    
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لنا إله واحد اآلب الذي منه كل األشياء وحنن به ورب           " باإلميان   االعترافأساسي من   
  .)٦: ٨  كو١(" واحد يسوع املسيح الذي به كل األشياء وحنن منـه

 يف نطاق التعليم عن خلق العامل وعـن         عض و االعترافوإذا الحظنا أن هذا       
 ؛ وكيف أرتبط اخللق بـاخلالص     ،ميانم الرسل اإل   أمكننا أن ندرك كيف قد     ،اخلالص

  .)٥: ٢ يت١راجع ( يسوع املسيح ابنه واملخلص ،ألن اخلالق اآلب
 أو السلوك حسب التقوى     ، باإلميان عالمة على السلوك احلسن     االعترافكان    

أوصيك أمام اهللا الذي حيىي الكل واملسيح يسوع الذي شهد لدى بيالطس البنطـي              "
 قـارن  )١٣: ٦  يت١( " الوصية، إىل ظهور ربنا يسوع املسيح     احلَسن أن حتفظ   باالعتراف

  .)١: ٤  يت٢(هذا النص بالنص املشهور يف 
 باهللا والرب   باالعترافرهم دائماً    يذكِّ ،والعهد اجلديد عندما خياطب املؤمنني    

: ٤ راجـع رو  ( بالروح القدس    – جميئه الثاين    – قيامته   – موته   -  مبيالده :يسوع املسيح 

: ١ بط٢،  ٢١: ١ بط١،  ٢٠: ١ ، أف ١٢: ٥  كو ،١٠: ١ تس١ ،١: ١  غل ،١٤: ٤  كـور ٢ ،١١: ٨،  ٢٤

ومل تكن التحية الرسولية جمرد كالم عادي يتضمن احلـديث عـن            . )٣ - ٢: ١ يو٢،  ٢
نعمة ربنـا يـسوع     "الصحة أو األحوال اجلوية أو األخبار األخرى، بل كانت دائماً           

 هذه التحية   .)١٤: ١٣  كــو  ٢(" تكـون معكم املسيح وحمبة اهللا وشركة الروح القدس       
 -ذواتلم" والروح القدس يف معموديتهم      واالبنموجهة إىل املؤمنني الذين عرفوا اآلب       

احلـي يف    االختبـار  هذا   .)١٩: ٢٨ مت("  والروح القدس  واالبن اآلب   باسمدوهم  عم 
سيح هو اهللا   لكن الذي يثبتنا معكم يف امل      ":املعمودية هو الكامن خلف هذه الكلمات     

  .)٢١: ١  كو٢(" الذي مسحنا وختمنا وأعطانا عربون الروح القدس
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  اجلزء الثاين

  
طقس املعمودية يف القرون 

 األربعة األوىل
 يف الكنيسة الواحدة اجلامعة

  



 ٦٣

  الفصل األول
  

  اإلعداد لقبول املعمودية

 اإلعداد يتطلب كانت الكنيسة تعد اآلتني إىل اهللا لقبول املعمودية، وكان هذا  
  . من يفهم لكي ال يدخل الكنيسة إالَّاً واهتمامدقةً

  :متهيد
 وسـنجد   ،سوف ندرس طقس املعمودية من مصادر القرون األربعـة األوىل           

ر ذلك أن الترتيب نفسه يعب    . أنفسنا ندرس الالهوت نفسه من خالل الترتيب الطقسي       
س الهويت بدونه ال ميكن فهم الطقـس         على أسا   مشيد  بل هو بناءٌ   ،عن إميان الكنيسة  

نفسه، ولذلك كان من الضروري أن نشرح ترتيب الطقس نفسه أوالً حىت ميكننا أن              
 وسوف نعتمد على كتابات اآلبـاء  ،نكتشف األساس الالهويت الذي بين عليه الطقس  

  .وحدها

  املوعوظون

١- ن هم املوعوظون؟ مΚατηχυµενος 
 االنضمام الوعظ والتعلم يف الكنيسة بغرض       املوعوظ هو كل من يستمع كالم       

 والكلمة يف اليونانية جاءت    . ونوال نعمة التبين يف املعمودية املقدسة      ،إىل شركة املؤمنني  
جنود " ترتليان املوعوظني    ي ويسم .م أو يعطي التعليم    أي يعلِّ  Κατηχεωمن الفعل   
 ،وظني بالـسامعني  املصادر القدمية املوع وتسمي.De Peonitent VI "الرب اجلدد
أي الذين سمهلم بسماع الكتاب املقدس وكلمة الوعظح .  
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يقبـل يف    - الرسل   وقواننيحسب شهادة التقليد الرسويل      -وكان املوعوظ     
وحىت امللك قسطنطني نفسه قبل أن      .  وضع اليد  باسمالكنيسة بطقس خاص معروف     
ع اليد عندما كـان      اليت أخذ فيها وض    Helenopolisميوت ذهب ليصلي يف كنيسة      

وقد أشار القانون السابع من قوانني امع املسكوين  .Vit Const IV.IXIموعوظاً 
م إىل وضع اليد لقبول األمم الراغبني يف أن         ٣٨١الثاين الذي عقد يف القسطنطينية سنة       

  .يصبحوا موعوظني
  فصل ١٤زت قوانني اإلمرباطور ثيؤدوسيوس، الكتاب وقد مي Tit VII. De 

Apost at beg IIوالثاين ،األول املسيحيني املؤمنني:  بني نوعني من أعضاء الكنيسة 
  .املسيحيني املوعوظني

ا املسيحيون  أم،واملؤمنون هم الذين دخلوا شركة الكنيسة باملعمودية  
 وقبلوا كسامعني بوضع ، إىل هذه الشركةاالنضماماملوعوظون فهم الذين يرغبون يف 

  .اليد والصالة
وقد أشار القديس . وكان وضع اليد يعقبه وضع عالمة الصليب على اجلبهة  

 يف لَبِنه عندما قُإ" :االعترافات، حيث قالأوغسطينوس إىل هذا الطقس يف كتاب 
 ويف .)١١: ١٠  الكتاباالعترافات،( "ت عالمة الصليـب علـى جبهتـهعض و،الكنيسة

كر أن الوثنيني سجدوا له  الثالث ذُسريه القديس بورفوريوس أسقف غزة يف القرن
حياة (رهم موعوظني  فرمشهم األسقف بعالمة الصليب وصي،وطلبوا عالمة املسيح

  .)٤٠١بوفوريوس بقلم ماركوس، طبعة بارونيوس، ت 
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٢-قبل املوعوظ؟ يف أي سن كان ي  
 من الواضح أنه بالنسبة للمؤمنني الذين كانوا يأتون إىل الكنيسة كانوا يقبلون  
 ألن تغيري اإلميان يقتضي ؛يها، وهؤالء حتماً كانوا يف سن النضوجفن جييئون سيف أي 

  .يحيةأن يكون الوثين على معرفة باملس
 كانت الكنيسة ،يف حالة األطفال الرضعان الذين ولدوا من أبوين مسيحيني  

 السكندريتسمح بدخوهلم كموعوظني يف الكنيسة حسب شهادة القديس كريلس 
 أم السكندري يذكر البابا تيموثاؤس ،ويف حالة أطفال الوثنيني.  حتديد للعمردون أي

 السؤال –األجوبة القانونية (كانوا يأتون مع أبويهم إىل الكنيسة يف سن السابعة على األقل 

  .)األول

   ما هي مدة تعليم املوعوظ؟-٣
، أو ليديا أو ،يف سفر األعمال ال نعرف بالضبط املدة اليت انتظرها تيموثاؤس  

لكن كتاب . نتظر من الرسول لوقا أن يدخل يف هذه التفصيالت وال يسجان فيليب،
 لكن على ما يبدو أن .)٣٢: الكتاب الثامن(املراسم الرسولية حدد مدة ثالثة سنوات 

 وأبدوا ، للذين حصلوا على معرفة يقينيةاً ثانياًاربار املوعوظني كان يتبعه اختباخت
 وشرح ، هؤالء كانوا يسمعون التعليم األخري.معمودية أكثر من غريهماستعداداً لل

 وهذا ما يؤكده القديس كريلس ،معتقدات الكنيسة الرئيسية خالل الصوم األربعيين
 Ad يف عظاته للموعوظني، والقديس جريوم الالتيين الذي ذكر يف رسالته األورشليمي

Pommach IVُخاصح قانون اإلميان بنوعٍصص لشر أن الصوم األربعيين كان خي ، 
 القليب لإلميان، حىت أن القديس استعدادهب بدقة ملعرفة مدى وكان املوعوظ يراقَ

 املوعوظ الذي سقط وارتد عن  يقول يف رسالته ألساقفة ليبيا إنَّالسكندريكريلس 
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 ، يعاقب بالطرد من مجاعة املوعوظني، أو ارتكب جرائم وخطايا،اإلميان الذي قبله
إذا أظهر التوبة والندم الالئقعمد ساعة وفاته إالَّوي .  

 ألا كانت تسمح ؛لكن كانت الكنيسة على قدر كبري من الرمحة واحملبة  
 وقد ذكر القديس باسيليوس يف رسالته .مبعمودية املوعوظ إذا كان يف خطر املوت

كان يف  الذي قبل املسيحية عن طريق زوجته Arintheus أن القنصل الروماين ١٨٦
خطر املوت وعويقول القديس إبيفانيوس أسقف سالميس يف قربص إن .د فوراًم 

د إذا تعرض عم الذي آمن بالقيامة من املوت وسكن هذا الرجاء يف قلبه كان يظاملوعو
  .)٦: ٢٨ ضد اهلرطقات ف(. للموت لكي ال ميوت رجائه

   ما هي املوضوعات اليت كانت تدرس للموعوظ؟-٤
ات القديس كريلس األورشليمي نعرف على الفور أن قانون اإلميان من عظ  

 وكان هذا يشغل اجلانب الرئيسي يف ،كان املوضوع الرئيسي يف تعليم املوعوظني
ويذكر كتاب املراسم الرسولية والدسقولية العربية . التعليم األخري أثناء الصوم األربعيين

 الوحيد والروح واالبنمعرفة اهللا اآلب على املوعوظني أن يتسلموا قبل املعمودية "
 وملاذا خلق اإلنسان والعامل، ويتعلم ، ونظام خلق العامل واإلعالنات اإلهلية،القدس

عن ناموس الطبيعة لكي يعرف اهلدف الذي خلويتعلم كيف عاقب الرب .  ألجلهق
نوح ل قديسيه يف كل جيل مثل شيث وأنوش وأخنوخ و وكلَّ،اخلطاة باملاء والنار

 وما ،د املسيح وآالمه وقيامته وصعودهاخل، ويتعلم جتس...  وملكي صادقوإبراهيم
  .)٣٩ :الكتاب السابع( "معىن جحد الشيطان والدخول يف عهد مع املسيح

 وبدقة أكثر أجزاء ،وكانت الكنيسة تسمح للموعوظني بقراءة الكتاب املقدس  
 البنوظني كانوا يقرأون احلكمة  كما أكد القديس أثناسيوس أن املوع.معينة منه

 Epist Heortasticسرياخ مع يهوديت وطوبيت وتعلم اإلثىن عشر وراعي هرماس 
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نه كان مسموحاً هلم قراءة  أ-دون حتديد  -ويؤكد القديس كريلس األورشليمي 
 أي األسفار القانونية كما حيذرهم من ،الكتب املقدسة اليت تقرأ يف الكنيسة فقط

  .(,Cat IV.22)الكتب االبوكريفا  عن االبتعاد

  : درجات املوعوظني-٥
  :من املصادر اليونانية فقط نسمح عن نوعني من املوعوظني هم  
  . الكاملني-٢      . غري الكاملني-١

ون وزوناروس موحسب شرح أساتذة القانون الكنسي مثل بلسا
Balzamon Zonaros مع نيوقيصرية، الذي يذكر أن امل وعوظ للقانون اخلامس

وإن كان يف .د يف ذنبجِالذي يدخل الكنيسة يقف مع غريه من املوعوظني إذ و 
 لكن إذا ظل يف خطيئته ، فليصبح مع السامعني بشرط أن ال يعود إىل خطيئته،الراكعني

وبذلك تصبح درجات املوعوظني على . وهو مع السامعني فليطرد خارج الكنيسة
  :النحو التايل

  السامعون-أ
كان يسمح هلم حبضور الوعظ ومساع فصول الكتاب املقدس ومل يكن هؤالء   

:  نص يقولة ولذلك كان يف القداسات القدمي،من حقهم حضور الصلوات يف الكنيسة
"وكان الشماس هو الذي يتوىل إخراج )٥: ٨ م الرسوليةياملراس("  من السامعنيال يبقى أي ،

بالسامعني للتمييز بينهم وبني  من جممع نيقية ١٤هؤالء الذين وصفهم قانون 
 والركوع مع املؤمنني خصوصاً ،املوعوظني الذين كان من حقهم حضور الصلوات

  . التعليمانتهاءلقبول وضع اليد بعد 
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  : الراكعون–ب 
قرر امع العظيم املقدس أن املوعوظني الذين " مع نيقية ١٤يقول قانون   

ذلك يسمح هلم بالصالة مع  وبعد ،سقطوا يصبحون سامعني ثالث سنوات
 والصالة مع املوعوظني كانت حضور قداس املوعوظني الذي كان يبدأ ."املوعوظني

بقراءة األسفار املقدمة وعظة األسقف مث يعقبه الصالة من أجل املوعوظني حسب 
م ي وقد ذكرت املراس، مع الالذقية، وهي جزء من األواشي بعد العظة١٩القانون 

وكان الراكعون . ) كو٢ وذهيب الفم العظة الثانية على ٦: ٨(هذه الصلوات الرسولية نص 
 لذلك وصفهم ،وعك مث يأخذون وضع اليد وهم ر،حيضرون األواشي بعد العظة

القانون اخلامس من قوانني جممع قيصرية اجلديدة بالراكعني وعرفت الصالة اخلاصة 
  .بصرف املوعوظني بصالة وضع اليد

  : أو الذين سيعمدون املستنريون-جـ 
  : هامنيبامسنيختريوا للمعمودية تصف املصادر املسيحية القدمية الذين أُ

  .دونعم الذين سي-٢      . املستنريون-١
 . وبدأ إعدادهم للمعمودية،هؤالء قد مت اختيارهم وقُدمت أمساؤهم لألسقف

 (Cat:1.2) ، أي املستنريون األولاالسموقد استخدم القديس كريلس األورشليمي 
ويالحظ أن كلمة مستنري هي إحدى . لوصف هؤالء الذين يرغبون فعالً يف املعمودية

اليت تصف عمل الروح القدس . )٤: ٦ بع(الكلمات األساسية يف العهد اجلديد 
 الثاين وهو االسم أستخدمويف القوانني الرسولية .  إنارة عقل املوعوظيفوالكلمة 
م ياملراس(س القدمية وبالذات يف الطقس القبطي،  الذي يظهر يف كل الطقواالسم

قرأ عليهم الصالة يف الكنيسة أثناء  للمعمودية تاستعدوا وهؤالء الذين .)٨:٨الرسولية 
  .دونعم الصالة من أجل الذين سيباسم الصالة  هذه وتعرف،اخلدمة
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  الفصل الثاين
  
   للمعموديةاالستعداد

  والطقوس األخرية قبل التعميد

 وحسب شهادة املصادر ،نت أمساء املختارين للمعمودية تقدم إىل األسقفكا  
 وقد ذكرت .لون أمساءهم يف األحد األول من الصوم الكبري كان هؤالء يسج،القدمية

  :إجيرييا األسبانية ما يلي
  قدللمعمودية يذهب إىل القس عشية بداية الصوم امسهم من يرغب يف أن ي 
لقس األمساء، ويف اليوم التايل أي يف بداية الصوم حيث تبدأ  ويكتب ا،األربعيين

جيلس األسقف  Martyrium باسم ويف الكنيسة الوسطى املعروفة ،األسابيع الثمانية
.  ويقود القس كل راغب يف املعمودية واحداً تلو اآلخر إىل األسقف،على كرسيه
ئذ يسأل األسقف الذين عند.  سواءابه الرجال والنساء على حد مع عرويأيت كلٌ

هل حييا حسب التقوى؟ هل حيترم " وخصوصاً جريانه ،جاءوا مع طالب املعمودية
موه يكتب  عنه الذين قددهِ فإذا وجد أنه بال لوم وش"والديه؟ هل يسكر ويكذب؟

 يقول له األسقف ،ا إذا وجد أنه مل يعش حسب التقوىأم. االسماألسقف بنفسه 
  ."...صلح حياتك تعال إىل املعمودية وعندما ت،أذهب وأصلح حياتك"

ب يف غومن أنطاكية يأتينا وصف آخر لثيؤدور املصيصي حيث يذكر من ير  
 وسوف يقبله بفرح الرجل املكرس هلذه ،املعمودية املقدسة فليقدم ذاته إىل كنيسة اهللا

 عن سرية بحث وسوف ي، وحسب العادة املرعية تكتب أمساء طاليب املعمودية.اخلدمة
 ويكتب معه ، ويكتب الكاهن األمساء يف سفر الكنيسة.طالب املعمودية وطريقة حياته
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ويدافع عنه ،موه كما لو كان يف دار القضاء ويدافع املوعوظ عن نفسهأمساء الذين قد 
وخيفض ، ويرفع يديه إىل فوق للصالة، ويدافع طالب املعمودية عن نفسه،موهالذين قد 

 ولذلك السبب عليك يا طالب املعمودية أن ختلع ثيابك اخلارجية ،فلعينيه إىل أس
ويؤيد ذلك شهادة الكتاب . )Cat XII:1( ونعليك وتقف على قطعة من الصوف

ريوباغي حيث يذكر هو أن الرئاسة الكهنوتية لديونيسيوس األ باسمالقدمي املعروف 
ي يسميه بسفر احلياة أمساء طايل العماد مع شهودهم تكتب يف كتاب الكنيسة الذ

διπτυχαξωντων)  شرح هذا الطقس عند ثيئودور املصيصي رأينا يف  و.)٤:٢ك
أن اجلانب األساسي هو بداية دخول املستنري يف صراعه مع الشيطان، وحماولة الشيطان 

 كلها )1(ومن الواضح أن قطامارسات الكنائس القدمية. هوإعادته إىل سلطان استرجاعه
أي يف ذات . اص بتجربة الرب على اجلبل يف أول الصوم األربعيينتقرأ الفصل اخل

وهنا . يف كتاب الكنيسة أو سفر احلياةفيه لون األحد الذي كان طالبوا العماد يسج
 بل لعل ،يظهر بكل جالء كيف ترتبط جتربة املسيح آدم الثاين بسقوط آدم األول

 ارتداهاة إىل ثياب آدم اليت وقوف املوعوظ على قطعة من الصوف أو الشعر هو إشار
  .زال املوعوظ يرتديها وهو هنا يستعد لكي خيلعهاي واليت ال ،بعد السقوط

وكانت مناسبة تسجيل األمساء ذات أمهية عند اآلباء حىت أم وصفوها على   
 الذي نراه عند القديس غريغوريوس النيسي والقديس كريلس ،النحو اآليت
 لكن الرب نفسه سوف حيفرها ،م لكي أكتبها باحلربأعطوين أمساءك" :األورشليمي

 وسوف يكتب بإصبعه كما كتب الوصايا العشرة اليت ،على األلواح اليت ال تفسد
أنتم الذين تتقدمون للمعمودية؛ إن الذي يسره كتابة أمسائكم وقد ... أعطاها للعربانيني

عى هلذه الوظيفة سوف يسجمن اآلن أمساؤكم  لكن ،ل أمساءكم يف سجل الكنيسةد

                                           
  . من األربعني املقدسةالزال هذا الفصل يقرأ يف قطمارس الكنيسة القبطية يف األحد األول) 1(
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 عظة للذين يؤخرون املعمودية، جملد( "يءابكم كل شمكم عرمكتوبة يف السموات وسوف يعلِّ

٤١٩ - ٤١٧: ٤٥(.  
لتلقي ومن خالل الصوم األربعيين كان املستنري يذهب إىل الكنيسة يومياً   

 االستعدادوقد أشار كريلس األورشليمي إىل أمهية  ،كلمات التعليم ووضع اليد
 وطلب من الذين يستعدون أن يأخذوا األمر جبدية أكثر من ،لمعمودية يف هذه الفترةل

  . ما عدا زواجهيءالذي يستعد للزواج، والذي ينسى كل ش
وحسب شهادة أجيريا كان املستنري خيضع لطقس طرد الشياطني طوال مدة   

طني خالل طرد الشيا" :الصوم، ويؤكد هذا القديس كريلس األورشليمي إذ يقول
جيب أن يظل الرجال مع الرجال، والنساء مع النساء على أن يقرأ الرجال الكتب 

صلِّالنافعة عندما ين يرتلن املزامري يف ي طاردوا األرواح على غريهم، أما النساء فإ
  .(Praefat Ad, Cat)صمت حىت ال يشتت صون تفكري الباقني 
تقروا دواء طرد الشياطني وال ال حت" :يؤلوغوسويقول القديس غريغوريوس الث

 لصدق النفوس وإخالصها امتحان ألن كل هذه هي ؛تتعب من طوال الصلوات
  .)١٥: عظة على املعمودية( "وطلبها املعمودية باشتياق

أقبلوا طرد الشياطني بكل اهتمام " :ويقول القديس كريلس األورشليمي
 فإن كل هذا لفائدة النفس؛ ألن أو وضع اليد،النفخ بوورع أثناء التعليم وسواء أكان 

اليت مألا  هكذا النفساملعادن اليت اختلطت ببعضها ال ميكن فصلها بدون النار، 
 إهلي مأخوذ  وهو طقس، بطرد الشياطنياألرواح الشريرة باشر ال ميكن أن تطهر إالَّ

وح إن طارد الشياطني يقوم خبدمته بقوة الر" : ويقول بعد ذلك."من الكتب املقدسة
 وجيعل األرواح النجسة رب من النفس وتتركها يف ، وهو يرعب الشياطني،القدس

  .)املرجع السابق(. "حالة نقاء ويف رجاء احلياة األبدية
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 فيها استدعاء  يتموطرد الشياطني هو صلوات مأخوذة من الكتاب املقدس  
اح النجسة  وهو توسل وطلب إىل نعمة اهللا لكي تقهر األرو، اهللا والرب يسوعاسم

وتكسر سلطاا على النفس خصوصاً روح الضالل والشر الذي قاد البشرية إىل عبادة 
 ،بنفخة طارد الشياطني"ويصف القديس كريلس األورشليمي طرد الشياطني . األصنام

وكأن هناك ناراً خفية هي نار الروح القدس تزعج الشيطان وتكسر السالسل اليت 
  .) من قوانني امع الرابع لقرطاجنة٥٤ وقانون ،سابقاملرجع ال(. "ربط ا النفس

هذا اجلانب من طقوس ما قبل املعمودية، يعتمد على تعليم الكنيسة منذ عصر   
 على أن سقوط اإلنسان أدى إىل خضوع اإلنسان إىل سلطان وسيادة الشيطان .الرسل
. )١٨: ٢٦ أع(" ...  ومن سلطان الشيطان إىل اهللا،لريجعوا من ظلمات إىل نور"عليه 

 وهنا جيب أن نالحظ .ه ظهر أوالً بشكل واضح يف التجسدوكسر هذا السلطان وقوت
كيف حشد اإلجنيليون األربعة عدداً ضخماً ال ميكن تقديره من معجزات إخراج 

وعلينا أن نالحظ . األرواح النجسة، واليت متت حىت قبل موت الرب على الصليب
سلطان يأمر "بالنسبة إلخراج األرواح النجسة " طانسل"كيف استخدم اإلجنيل تعبري 

  .)٣٦: ٤ لو، ٢٢: ١ مر(" حىت األرواح النجسة
وهو الذي . )١: ٩ ، لو٧: ٦  مر،١: ١٠ مت(هذا السلطان أعطاه الرب للرسل   

وهي عبودية املوت)١٤: ٢ عب(ستخدم اآلن للقضاء على عبودية اإلنسان للشيطان ي ،.  
بكل وضوح أن تبعية البشر آلدم هي تبعية خضوع ولذلك ميكننا أن نرى   

للشيطان، وهو ما يقتضي حترير اإلنسان من هذا اخلضوع، قبل جتديد طبيعته يف 
  .املعمودية
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  :الصوم
 ،حسب شهادة مصادر القرن الثاين كانت املعمودية دائماً يسبقها الصوم  

ر صحيحة كل الذين يؤمنون بأن هذه األمو" :ينوستولذلك يقول الشهيد يوس
ويعيتعلمون أوالً أن يطلبوا من اهللا ،ون بأن يعيشوا بالتقوى حسب وصايا ديانتناد 

 وحىت حنن أيضاً نشترك معهم ،الصفح عن خطاياهم القدمية بالصلوات واألصوام
 ومن الواضح أن يوستينوس، وإن كان ال يذكر .)٩٣: الدفاع الثاين( "بالصلوات والصوم

 الكنيسة بأسرها يف الصالة والصوم مع الذين اشتراك، إالّ أن صراحة الصوم األربعيين
  .يرغبون املعمودية هو دليل على اهتمام اجلماعة املسيحية بالذين يأتون إليها

 ومن ،د وغريمهاد واملعممم املعقبل العماد ليص": وقد ذكر الديداكي
يان يف مقالته عن  وقد أكد ترتل.)٤: ٧( "يستطيعون يوماً أو يومني قبل العمـاد

 وكان . باخلطايا يسبق املعموديةواالعترافن الصوم والسجود  إ٢٠: املعمودية
 وغريغوريوس Cat1:5راجع كريلس األورشليمي ( . وأحياناً للكهنة، باخلطايا علنياًاالعتراف

  .Orat 40)...  مقالة عن املعمودية:الرتيرتي
ى يين نفسه، وأثر ذلك علوبالطبع فقد أدى هذا إىل ترتيب الصوم األربع

هتماماً كبرياً ملوضوع جتديد النفس وعودة اإلنسان القراءات الكنسية وجعلها تعطي ا
ات الكنائس الشرقية أثناء الصوم األربعيين ، وهو اهلدف الذي نراه يف كل قراءإىل اهللا

  .إىل هذا اليوم

  :تسليم قانون اإلميان
ديد تركوا يف كل صفحة من عندما كتب اآلباء الرسل أسفار العهد اجل  
عندما نقرأ العهد اجلديد علينا أن . صريحوعترافاً باإلميان جاء بشكل واضح صفحاته ا

 ولذلك جاءت ،"إميام بيسوع املسيح" كانوا يتحدثون عن ،نالحظ أن الذين كتبوا
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  علينا أن نراجع مثالً بعض. باإلميان طبيعية ال صناعة فيها وال تزويقاالعترافصيغ 
  . باإلميان يف صيغة حمدودةاالعترافالنصوص لنرى كيف يتم 

 Κυριος Ιησους :يسوع هو الرب

: ١٢ كو١(" إالّ بالروح القدس يسوع هو الرب: ال يستطيع أحد أن يقول"  

وآمنت بقلبك أن اهللا أقامه من بني  يسوع هو الربإذا اعترفت بفمك أن  ".)٣
قرأ جيداً كيف اعترب العهد اجلديد إنكار  وعلينا أن ن.)٩: ١٠ رو(" األموات خلصت

 وعندما يؤكد الرسول .)٣٤: ٢٦، ٣٣: ١ راجـع مـت(  وارتداداًالسيد املسيح خيانةً
بولس أن املسيحي ال يستطيع أن ينكر اإلميان باملسيح الرب طاملا سكن فيه الروح 

 الحظ لكن. االعتراف فمن املؤكد أن عمل الروح القدس هو مساعدتنا على ،القدس
ملعون  (Anathema طيع أحد أن يقول أن يسوع أناثيماال يست"كيف يقول الرسول 

 ولذلك فإن الشهيد بوليكاروبوس عندما طُلب منه أن يلعن املسيح رد ،)أو مرفوض
  .)٣: ٩  بوليكاربوساستشهاد( "كيف ألعن ملكي" :وقال

اجان يقول ر حاكم إقليم بيثينيا إىل اإلمرباطور تPlinyويف خطاب بليين 
 وبالطبع كانت .)٩٦: ١٠ الرسالة( "أنين أحاول أن أجعلهم يلعنون املسيح" :لإلمرباطور

ولقد استقر اآلن يف كل دراسات .  بيسوع الرب هي املعموديةاالعترافأهم مناسبات 
 تعين أصالً )٥: ١٩، ١٦: ٨ أع("  الربباسمأن املعمودية "العهد اجلديد املعاصرة 

  .)1(ح يسـوع الـرب يف املعموديـة باملسياالعتراف
 واليت يصفها بولس ، اتمعة معاً للعبادةاملسيحيةوميكننا أن نتصور اجلماعة   
ويعترف كل لسان أن ... لتجثو كل ركبة مما يف السماء ومن على األرض ":قائالً

ها ، هذه اجلماعة هي اليت خياطب)١١: ٢ يف(... " يسوع املسيح هو الرب د اهللا اآلب
                                           

(1)  Cullmann, Les Premiers Confersions de foi. Chretiennes. Paris 1943. 
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الرسل رهم  عندما بش)٦: ٢ كو(" أنتم الذين قبلتم املسيح يسوع كرب: "الرسول قائالً
  .)٢٠: ١١ أع(" بالرب يسوع"

 وهذه ، به مسيحاًاالعتراف بيسوع الرب كان أيضاً يتضمن واالعتراف  
 وهذا هو حمور كل ،النقطة على جانب كبري من األمهية، ذلك أن يسوع هو املسيح

من هو  ":يقول يوحنا الرسول. كملت يف الرب يسوعالقدمي اليت متت وأُنبوات العهد 
  .)٢٢: ٢ يـو١(" الكذاب إالّ الذي ينكر أن يسوع هو املسيح

 .)٢: ٤(" الذي جاء يف اجلسد ".)٥: ٥  يو١("  اهللابنوالرب يسوع هو "  
 االعتراف الرسول بولس كلمات معينة سبقت استخدموميكننا أن نالحظ كيف 

خطايانا املسيح مات عن ...  أنا نفسي أن استلمتهما  ألين سلمت إليكم"ميان باإل
 من .)٣: ١٥ كو١(" حسب الكتب، وأنه دفن وأنه قام يف اليوم الثالث حسب الكتب

الواضح أن الرسول هنا يتحدث عن تسليم اإلميان الذي استلمه هو نفسه، هذا اإلميان 
ميان تؤكده أسفار الكتاب املقدس بعهديـه  وإن هذا اإل،خاص مبوت املسيح وقيامته

 وهناك .)٣٤: ٨ ، رو٨: ٢ يت٢ ،٣: ١ رو( ميكن للقارئ مراجعة .)العهد القدمي بنوع خاص(
 هذه العبارات تتكرر بشكل ظاهر غري متغري مثل -  واضحاعترافعبارات فيها 

سيح الذي الرب يسوع امل ".)٤: ١ غل(" املسيح يسوع الذي أسلم نفسه عن خطايانا"
 بل الحظ كيف تظهر هذه التعبريات بكل وضوح يف فقرة .)٩: ٥ تس(" مات ألجلنا

البار ألجل األمثة لكي ... ألجل خطايانا  املسيح تأملألن  ":طويلة عند الرسول بطرس
قيامة املسيح من بني األموات الذي ... لكن حمياً يف الروح  مماتاً يف اجلسديقربنا هللا 

 باإلميان االعترافبل كان . )١٨: ٣  بط١(... "  إذ قد مضى إىل السماء هو عن ميني اهللا
لنا إله واحد اآلب الذي منه كل األشياء وحنن به، ورب واحد "يؤكد وحدانية اهللا 

 والحظ كيف يوضع هذا .)٦: ٨ كو١(" يسوع املسيح الذي به كل األشياء وحنن منه
  . يسوع املسيحابنه اخلالق هو اآلب يف  ألن؛ يف نطاق حمدد وهو خلق العاملاالعتراف
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ألنه " وهو يتحدث عن عمل املسيح ألجلنا االعترافوقد أعاد الرسول صيغة   
يوجد إله واحد ووسيط واحد بني اهللا والناس يسوع املسيح الذي قدم ذاته فدية عن 

 بل حىت عندما يتحدث الرسول بولس إىل تلميذه تيموثاؤس عن ،)٥: ٢ يت١(" اجلميع
أوصيك أمام اهللا الذي حييي الكل واملسيح يسوع الذي شهد "سلوك احلسن يقول له ال

إىل ظهور ربنا يسوع ... أن حتفظ الوصية ...  احلسنباالعترافلدى بيالطس البنطي 
والصيغة اإلميانية خلف هذا الكالم ظاهرة خصوصاً صلب املسيح . )١٣: ٦ يت١(" املسيح

صليب والظهور الثاين معاً يكونان بندين من بنود  وهنا ال،على عهد بيالطس البنطي
أناشدك أمام اهللا والرب يسوع املسيح "والحظ كيف تكرر نفس الكالم . اإلميان

  .)١: ٤ يت٢(" العتيد أن يدين األحياء واألموات عند ظهوره وملكوته
 ولذلك فإنه ما ، يف العهد اجلديديءاإلميان هو القاعدة اليت تفسر لنا كل ش  

 ويضع له القاعدة الالهوتية شيئاً ما خيص احلياة الروحية إالَّذكر العهد اجلديد أن أن ي
ه وموته وقيامته وجميئه الثاين  مبيالد، باهللا والرب يسوع املسيحاالعترافوهي عادةً 

: ٥، كو١٠: ١ تس١، ١: ١ ، غل١٤: ٤ كور٢، ١١: ٨، ٢٤: ٤ راجع مثالً رو(عمل الروح القدس وب

بل الحظ كيف يرسل بولس . )٣ - ٢: ١  يو٢، ٢: ١  بط٢، ٢١: ١  بط١، ٢٠: ١ ، أف١٢
"  وحمبة اهللا وشركة الروح القدس تكون معكم،نعمة ربنا يسوع املسيح"حتيته الرسولية 

 حيث يوصي ١٩: ٢٨ ا بني هذه الكلمات وبني مت ولعلنا إذا قارن.)١٤: ١٣ كو٢(
 ،"اسم اآلب واالبن والروح القدستلمذوا مجيع األمم وعمدوهم ب"الرب تالميذه 

 والحظ ،أمكننا أن نرى أن إميان املعمدين أو إميان املعمودية هو أساس التحية الرسولية
لكن الذي يثبتنا معكم يف املسيح هو اهللا الذي مسحنا "مدون إميام كيف يفهم املع

  .)٢١: ١ كو٢(" وختمنا وأعطانا عربون الروح القـدس
 ليس ألن ، باإلمياناالعترافت الكنسية مناسبات لقد خلقت املمارسا  

املمارسات مثل املعمودية هي جمرد مناسبات، وإمنا ألن هذه املمارسات تعتمد قبل أي 
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 آخر على ما يعطيه اهللا فعالً يف املسيح وبالروح القدس، هذا العطاء ال ميكن يءش
فقد كان املسيحيون . اليوميةفهمه، إالّ بإدراك العالقة بني األسرار وعطاء اهللا واحلياة 

ليس فقط على احلياة اجلديدة،  - كدليل -دائماً إىل ما أخذوه وما هو فيهم يشريون 
بل على القوة اليت جتعلهم يعيشون وفق أسلوب يومي خاص خيتلف عن أسلوب العامل، 

قوة حياة لكل يوم وهو ما جعل الرسول يشري إىل قبول الروح القدس يف املعمودية ك
" هذه هي مشيئة اهللا يف املسيح يسوع من جهتكم أن ال تطفئوا الروح"أيام العمرمن 

  .)١٨: ٥ تس١(

  : باإلميان يف املصادر التالية للعهد اجلديداالعتراف

  :اآلباء الرسوليون
أليس لنا إله واحد واملسيح " الروماين نقرأ أكليمنضسيف رسالة القديس   

 وبال شك ،)٧فقرة  ("لنعمة وسكب على الكلالواحد والروح الواحد الذي أعطانا ا
  .٦ - ٤: ٤ إننا نسمع صدى أفسس

 آمن باهللا الواحد يءأول كل ش"وبعد رسالة أكليمنضس يقول راعي هرماس 
 ، هو بداية التعليميء وأول كل ش."Mandi,318 ...الذي خلق وكون كل األشياء

 األشياء الذي يف اآلب خالق كل"وراعي هرماس يعكس لغة الرسول بولس بالذات 
  ..Sim,5.5 احملبوب يسوع املسيح دعانا من الظلمة إىل النور ابنه

 باإلميان جندها عند الشهيد أغناطيوس االعترافولعل أوضح نصوص 
أثبتوا إذاً على تعاليم الرب والرسول، لتنجحوا فيما تعملون باجلسد "اإلنطاكي 

 وقبلها يقول ،)١٠ :مغنيسيا( "وح القدس واآلب والراالبنوالروح يف اإلميان واحملبة يف 
والحظ . )٦: مغنيسيا( " يسوع املسيح كلمتهبابنهليس سوى إله واحد ظهر "الشهيد 

عبن إهلنا يسوع املسيح قد محلته إ"ر القديس أغناطيوس عن إميانه باملسيح جيداً كيف ي



 ٧٨

ولد . لقدس فولد من ذرية داود ومن الروح ا،أحشاء مرمي كحسب التدبري اإلهلي
 آخر يءشأي أصموا آذانكم عن "ويف دقة يقول . )١٧: أف( ر املاء بآالمهليطهوأعتمد 

سوى املسيح يسوع سليل داود املولود من مرمي العذراء الذي ولد حقاً وأكل وشرب 
بيالطس البنطي ومات حقاً أمام السمائيني واألرضيني عهد حقاً وصلب حقاً على 

وسيقيمنا معه على فاآلب هو الذي أقامه . وقام حقاً من املوت ،والذين حتت األرض
  .)٧: تراليا( "حنن الذين آمنا به وبدونه ال حياة حقيقة لنا مثاله

 وهو معاصر للشهيد أغناطيوس يقول يف رسالته إىل ،سوالشهيد بوليكاربو
من ال من ال يعترف بأن يسوع املسيح قد جاء يف اجلسد فهو املسيح الدجال و"فيليب 

يسلم بشهادة الصليب فهو من الشيطان وكل من يسئ تأويل أقوال الرب حسب 
ة فهو بكر الشيطان، لذلك فلندع األحاديث القيامة والدينونرغباته اخلاصة وينكر 

  ."الضالة والباطلة واألقوال الفاسدة ولنتمسك بالتعاليم اليت سلمت إلينا منذ البدء
شدوا "لعرفنا ما هو هذا اإلميان املسلم منذ البدء ولو عدنا إىل بداية الرسالة   
 واتقوا اهللا باملخافة واحلق طارحني جانباً كالم الثرثرة الفارغ وضالل األمم أحقاءكم

موطدين اإلميان على من أقام ربنا من املوت وأعطاه اد وامللك عن ميينه وله خيضع 
 حياة وعندما يأيت ليدين كل ما يف السماء وعلى األرض ويعطيه كل من فيه نسمة
  ).٧ - ٢ ("األحياء واملوتى سيقاضي عن دمه كل من رفض اإلميان بـه

 وحواره مع اليهودي ،يقول الشهيد يوستينوس يف دفاعه لإلمرباطور بيوس  
 والروح الذي جاء منه وابنه  اإلله احلقيقيحنن نعبد"تريفو عن اإلميان املسيحي 

 :وعندما يشرح هذا اإلميان لإلمرباطور يقول. )٦: ١ الدفـاع( "الذي أعطى النبـوة
 .)٦٧: ١ الدفاع( يسوع املسيح وبالروح القدس بابنهاآلب الذي خلق كل األشياء "

د خالق هذا حنن لسنا ملحدين ألننا نعب"يحيني ويدفع مة اإلحلاد عن نفسه وعن املس
 واملولود منه يسوع ،األشياء حسنة جتعلنا نوقر الذي علمنا هذه اًولدينا أسباب... العامل
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 اليهودية يف عهد طبياريوس  صلب على عهد بيالطس البنطي وايلاملسيح الذي
  .)٣١: ١ الدفاع( "...والروح القدس الذي أعطى النبوة... قيصر

 فإنه يذكر شيئاً هاماً جداً ،وعندما يتحدث الشهيد يوستينوس عن املعمودية
ختري ليولد من جديد ه عندما نعمد الذي اُب الكون وإهل اآلب وراسمحنن ندعو "

ختري للمعمودية إىل احلياة  عندما يقود الذي اُ- مد  والذي يع.والذي تاب عن خطاياه
د باسم عميزيد شيئاً كما أنه ي يصف اهللا هكذا بأنه خالق الكون وربه وإهله وال -

دس الذي أخرب  وبالروح الق،يسوع املسيح الذي صلب على عهد بيالطس البنطي
 الدفاع( " وعند ذلك يغسل املستنري،سابقاً عن طريق األنبياء بكل األشياء اخلاصة بيسوع

٦١: ١(.  
 ألن ؛األشياء اخلاصة بيسوع وهي ،ويهمنا هنا أن نؤكد على حقيقة هامة

هذا التعبري جاء أثناء احلديث عن الروح القدس الذي أخرب عن طريق األنبياء بكل 
 بكل وضوح أن تعليم املوعوظني كان يتضمن ؤكدهذا يو ،ة بيسوعاألشياء اخلاص

 النبوات على النحو استعمال والروح القدس، بل واالبنليس احلديث فقط عن اآلب 
 والذي أشار إليه الرسول بولس بالذات يف ،الذي نراه بكل وضوح يف العهد اجلديد

حسب نه دفن وقام وأ ،حسب الكتباملسيح مات عن خطايانا "حديثه عن املسيح 
  .)٣٠: ١٥ كو١(" الكتب

 كل النصوص اهلامة عند الشهيد يوستينوس عن القتباسوال يتسع اال   
حنن نعلم بأن الكلمة هو بكر اآلب مولود منه بدون ": املسيح، لذلك نكتفي بأمهها

 الدفاع( "زرع بشر، يسوع املسيح معلمنا الذي صلب ومات وقام وصعد إىل السموات

أن يسوع مسيحنا "خربت عنه د يف كُتب األنبياء اليت سبقت وأوحنن جن. )٢١: ٢
سوف يأيت لكي يولد من عذراء ويصبح إنساناً ويصلب وميوت ويقوم ويصعد إىل 
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، ١: ١٢٦، ٢: ٨٥، ١: ٦٣  مث احلوار مع تريفـو،٤٦: ١، ٤١: ١ ، راجع أيضا٣١ً: ١ الدفاع( "السماء

١: ١٣٢(.  
 مث ،وبوليكاريوس - أغناطيوس –لشهداء الثالثة العظام لقد أخذنا شهادة ا  
 ويهمنا اآلن أن ننتقل إىل اجليل الثاين من املسيحيني بعد جيل تالميذ .يوستينوس
  .)1(الرسل

  :القديس إيريناوس
م وهي فترة هامة اشتد ٢١٠- ١٥٠كتب القديس إيريناوس يف الفترة ما بني   

إن الكنيسة مبعثرة يف كل " : يقول.نفيها ساعد اهلرطقات وانتشرت يف كل مكا
لِّأرجاء املسكونة لكن هلا إميان واحد سوعلى ، مث إىل تالميذ الرسل، من الرسلم 

 ضد اهلرطقات(الرغم من أن لغات البشر ختتلف إالّ أن جوهر التقليد واحد يف كل مكان 

 مناسبات خمتلفة  ولدى القديس إيريناوس تعبري دقيق تكرر يف.)٥٤٩: ٧ ، جملد٢: ١٠،١: ١
واتفق علماء اآلباء على أن قاعدة اإلميان هي حمتويات اإلميان  ،"قاعدة اإلميان"هو 

؛مت إىل الكنيسة اجلامعةلِّاملسيحي اليت سم يف املناسبات اليت  ألن إيريناوس نفسه قد
  .حتدث فيها عن قاعدة اإلميان حمتويات العقيدة وعرض ملخصاً لتعاليم الكنيسة

 شرح اإلميان باسم املقالة املشهورة املعروفة ،من أهم ما يف هذا امللخصولعل 
 يقول إيريناوس Marcianusالرسويل، وهذا الكتاب يوجهه إىل صديقه مرقيانوس 

 باسم علينا أن نتذكر أننا قبلنا املعمودية ملغفرة اخلطايا يءأول كل ش" :االفتتاحيةيف 
 وباسم روح اهللا ، الذي جتسد ومات وقام اهللابن وباسم يسوع املسيح ،اهللا اآلب

 الفصل السادس يف مث يعود إىل تأكيد أمهية هذه املوضوعات الثالثة ."الروح القدس
وهي . والدتنا اجلديدة متت من خالل دعامات اإلميان الثالثة... "يؤكد أن ف ،والسابع

                                           
مل نقتبس من الديداكي أو برنابا أو ديوجنيتس، رغم قدم هذه الوثائق بسبب اخلالف على تاريخ كتابتها، ومع ) 1(

  .ذلك فهي ال ختتلف عما قرأناه
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ذلك يهمنا أن ول. " يسوع املسيح وبالروح القدسابنهاآلب الذي ولدنا من جديد يف 
 وهي أساس البناء الثابت ،هذا هو ترتيب قاعدة إمياننا"نقتبس نص الفصل السادس 

الذي شإله . غري منظور) مادياً(اهللا اآلب ليس خملوقاً وال حمسوساً : د عليه جتديدناي
واملوضوع الثاين هو كلمة .  هذا هو أول موضوع يف إمياننا، كل األشياءقخال. واحد
 وحسب تدبري ،علن لألنبياء بطريقة نبويةالذي أُ. املسيح يسوع ربنا.  اهللابن. اهللا

 الذي يف آخر األزمنة لكي يكمل وجيمع .لقت كل األشياءخ) الكلمة( الذي به .اآلب
 بل صار ظاهراً وحمسوسا لكي يبيد ،د وصار إنساناً وعاش مع الناس جتسيءكل ش
واملوضوع الثالث هو الروح .  اهللا والبشر بني وخيلق شركةً،ظهر احلياة وي،املوت

 وقاد ،موا ما خيص اهللاوعلَّ) إبراهيم وإسحق ويعقوب(القدس الذي به تنبأ البطاركة 
 على البشرية يف كل أرجاء بك والذي يف آخر األزمنة س،األبرار إىل طريق الرب

 يف الترمجة ١٠٠ص الفصل السادس ( ."األرض بطريقة جديدة لكي جيدد اإلنسان ويعيده هللا

  .)اإلجنليزية
بكل يقني حيصر إيريناوس املوضوعات الثالثة اليت على كل مؤمن أن يتعلمها   

وإذا . ، والروح القدسواالبناآلب، :  وهذه املوضوعات هي،ألا مرتبطة باملعمودية
 حيث يذكر إيريناوس يف فقرة ، فإننا نقرأ ذات الشيء)ضد اهلرطقات(ابه تعدنا إىل ك

بإله "اهم رجال الكنيسة األرثوذكسيني الذي آمنوا وبشروا هورة جداً الذين مسمش
اهللا يسوع املسيح ربنا الذي وبابن... لقت كل األشياءواحد ضابط الكل الذي به خ 

والروح القدس ...  اهللا إنساناًابن وبالتدبري اخلالصي الذي مبوجبه صار ،به كل األشياء
 واالبنأعلن جهراً للبشر تدبري اخلالص الذي لآلب روح اهللا الذي يف كل جيل 

  .)١٠٧٧: ٧  جملد٧، ٢٣: ٤ ضد اهلرطقات( "حسب إرادة اآلب
ألن الكنيسة " :وعندما يتحدث القديس إيريناوس عن إميان الكنيسة يقول  

 من الرسل وتالميذهم استلمتاملبعثرة يف كل أرجاء املسكونة وحىت أقصى األرض قد 



 ٨٢

ميام يف اهللا الواحد اآلب ضابط الكل الذي خلق السماء واألرض إ: ما وصل إلينا
 ، جتسد ألجل خالصنا الذي اهللابنوباملسيح الواحد يسوع . والبحار وكل ما فيها

وبالروح القدس الذي أعلن من خالل األنبياء التدبري اخلالصي الذي تضمن جمئ 
 ، وصعوده إىل السموات، األموات وامليالد من العذراء واآلالم والقيامة من بني،)االبن(

وجميئه الثاين من السموات مبجد اآلب لكي جيمع كل األشياء ويقيم من جديد أجساد 
لكي يدين بالعدل كل البشر ألنه سريسل إىل النار األبدية كل قوات ... البشرية كلها

األبرار ا الشر الروحية واملالئكة الذين أخطأوا أو عصوا وكل األشرار من الناس، أم
  .)٥٤٩: ٧ ، الد١٠: ١ ضد اهلرطقات( "فإنه سيعطيهم احلياة واخللود ضامناً هلم اد األبدي

 فهو نفسه يشعر بقيمة حتديد ،وشهادة إيريتاوس على قدر كبري من األمهية  
 ال يتحدثون اليونانية نالذي(اإلميان يف صيغة معروفة عندما يتحدث عن القبائل الرببرية 

 هؤالء ليس لديهم األسفار املقدسة بلغتهم لكنهم يعرفون حمتويات ،)ينيةأو الالت
مع الذين لديهم  - وهم يعلنون ، ألنه مكتوب على قلوم؛الرسالة واإلميان املسيحي

 اإلميان بإله واحد خلق السماء واألرض وكل ما فيها يف املسيح يسوع –األسفار 
لد من العذراء لكي يتحد فيه  وو،ته للخليقة اهللا الذي جاء من أجل عظم حمبابناملسيح 

 وسيأيت يف ، وقام وصعد مبجد عظيم، ومات على عهد بيالطس البنطي،اإلنسان باهللا
  .)٨٥٥: ٧ جملد ٢، ٤: ٣ ضد اهلرطقات(... وبالروح القدس... اليوم األخري

  :القديس هيبوليتوس
يغة اليت أقرها  باإلميان هو الصاالعترافلعل أهم ما ذكره هيبوليتوس عن   

اعتراف وضعت ضد وهي صيغة ) تركيا اآلن(األساقفة بسمرينا يف آسيا الصغرى 
بناً هللا الذي تأمل ، ونقبل املسيح ا ولكن كما نعرفه،د اإلله الواحدجمنُ"وئيتس هرطقة ن

 وهو ، وقام يف اليوم الثالث،)الصليب( ومات بالطريقة املعروفة ،كما هو معروف لنا
وعندما . )٢٣٧ -  ٢٣٥: ١ ضد نوئيتس( " وسيأيت ليدين األحياء واألمـوات،آلبعن ميني ا
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 فإننا ال جيب أن ننسى التقليد الرسويل املعروف عندنا يف الكنيسة ،تصل إىل هيبوليتوس
  . وسوف ندرسه يف موضع آخرأبوليدس، قوانني باسمالقبطية 

  :Epistula Apostlorum  رسالة الرسل
ضعت هذه الرسالة وقد و. قدم النصوص اليت وصلتناوالنص القبطي هو أ  

االسم، فإن اهلدف من كتابتها هو حتديد  وكما يظهر من ،حملاربة اهلرطقات الغنوسية
 الشرح الذي  هو ولعل أهم فصل هذه الوثيقة اهلامة.إلميان الرسويل كما أعلنه الرسلا

ان اخلمسة اليت  ألن اخلمس خبزات هم بنود اإلمي؛تقدمه ملعجزة اخلمس خبزات
  :أشبعت مجيع املؤمنني وهي اإلميان

  باآلب خالق الكــون  
  ويسوع املسيح فادينـا  
  وبالروح القدس املعزي  
  وبالكنيسـة اجلامعـة  

  .اـايـفرة اخلطـومبغ
  ).٣٢ ص ١٩١٩أخذ النص القبطي عن طبعة كارل مشيدث سنة (

  : باإلميان يف القرن الثالثلالعترافاملمارسة الطقسية 
 باإلميان واملناسبات اليت االعترافمل تقدم لنا املصادر السابقة سوى صيغ   

وحىت اية القرن الثاين ال نعرف على وجه التحديد كيف . تشري إليها أي املعمودية
  س، لكن مىت وكيف؟ارس يف الكنيسة، فمن املؤكد أنه كان ميار مياالعترافكان 

 وأمهها القوانني املعروفة ، القرن الثالثوالرد يأيت وبشكل واضح من وثائق  
 أو التقليد الرسويل للقديس هيبوليتوس الذي يبدو يف الدراسات أبوليدس، قوانني باسم

  .وهي أقدم بكثري من قوانني أبوليدس. املعاصرة أنه اعتمد على قوانني الرسل
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 :يف الفصل اخلاص باملعمودية نقرأ هذا الوصف الطقسي القدمي الذي يقول
عند صياح الديك يقترب طالبوا العماد من املياه اليت جيب أن تكون جارية ونقية، "

 وإذا استطاع هؤالء أن جييبوا بأنفسهم ،د األطفال أوالًليعم. وخيلع الكل مالبسهم
 وأخرياً ،د الرجال البالغون مث فليعم، فلريد ذووهم أو أحد أفراد أسرمفليجيبوا وإالَّ

 غريب بشيءوال ينـزل أحد إىل املاء . ل شعورهن وخلع جواهرهنالنساء بعد إسدا
بزيت (وهذا يسمى . ويف الساعة احملددة للعماد يبارك األسقف الزيت ويضيفه يف وعاء

بزيت ( ويسمى هذا الزيت ،ستقسام ويتلو عليه صالة االوليأخذ زيت آخر) اخلاريسما
ا الزيت وليقف على يسار  وليحمل الشماس هذ،)طرد الشياطني( أي ،)ستقساماال

  .األسقف بينما يقف مشاس آخر على ميني األسقف
عندئذ ينفرد األسقف بكل من حيب أن يعتمد ويأمرهم باجلحد العلين وهم   

  ".أجحدك يا شيطان وأباطيلك وأعمالك" :متجهون حنو الغرب وذلك بقوهلم
 : قائالًستقساماالوعلى أثر هذا اإلعالن يدهن األسقف طالب العماد بزيت 

بينما يرتل .  مث يسلمه إىل الكاهن الواقف جبوار املاء،"ليبعد عنك كل روح شرير"
مشاس يف املاء مع طالب العماد ويرتل هذا األخري يف املاء ويضع الكاهن يده على رأس 

  :ويسأله
عندئذ فليعمده . أؤمن به: هل تؤمن باهللا اآلب ضابط الكل؟ فريد املعمد قائالً  
  :ويده على رأسه، مث فليقل. ىلللمرة األو
 اهللا الذي ولد بفعل الروح القدس من العذراء ابنهل تؤمن باملسيح يسوع   

مرمي ومات وقُرب وقام حياً من بني األموات يف اليوم الثالث وجلس عن ميني اآلب 
  .عندئذ يعمده للمرة الثانية. أؤمن: وسيأيت ليدين األحياء واألموات؟ فيقول

هل تؤمن بالروح القدس وبالكنيسة املقدسة وبقيامة  :جديدوليقل له من 
  .وعليه يعمده للمرة الثالثة .أؤمن: يقول املعمد فاجلسد؟
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أمسحك  ":قائالًاء يدهنه الكاهن بزيت اخلاريسما وعندما خيرج من امل
  ..." يسوع املسيحباسمبالزيت املقدس 

 ، للقديس هيبوليتوسوإذا علمنا أن هذا النص هو بذاته يف التقليد الرسويل  
فإننا جيب أن نبحث عن مدى شيوع هذه املمارسة يف الكنيسة، السيما يف القرن 

وطبعاً أن حتديد القرن الثالث هو حتديد تارخيي، لكن ال يعين هذا أن النصوص . الثالث
وفقد تكون هذه ممارسة أقدم . دت يف القرن الثالث طاملا أن الوثائق من القرن الثالثل

القرن الثالث بكثري، ولكن املشكلة الرئيسية أنه ال توجد مدونات تقدم لنا هذه من 
 وهو ، يتم يف املاء وأثناء التعميداالستجوابكان . الصورة الواضحة قبل القرن الثالث

 ولكنه كان طقساً معروفاً يف الكنيسة كلها يف الشرق والغرب ،ما يبدو غريباً أو شاذاً
  .نني الرسل والتقليد الرسويل هليبوليتوس ذات أمهيةوهو ما جيعل شهادة قوا

  ؟االستجوابمىت كان يتم 
 باإلميان مرتبطاً باملعمودية كما جاء يف حادثة االعترافيف العهد اجلديد كان   
نع من أن أعتمد فأجاب فيلبس إذا كنت تؤمن من كل قلبك ميهوذا ماء، ماذا "اخلصي 
 أع("  اهللابنأنا أؤمن أن يسوع املسيح هو : "ال اخلصي باإلميان وقاعترفهنا ". جيوز

  .)١٦: ٢٢ ،٣٠ - ١٤: ١٦ ، راجع أع٣٨ -  ٣٦: ٨

  ؟االعترافتم يمىت 
 يذكر الرسول أن املعمودية ليست ٢١:٣يف رسالة القديس بطرس األول   

 بل هي سؤال من اهللا للضمري الصاحل عن قيامة ، وإزالة قذارة اجلسدلالغتسالمحاماً 
 . كان يوجه ملن يعتمد عن معىن املعمودية، فكأن سؤاالً ما.ني األمواتيسوع من ب

هلا من حلظة،   ويا، ألن السؤال هنا يتم حلظة التعميد؛هذه الطريقة أوقع وأعمقو
 الذي جتسد واالبنعندما يغطس املوعوظ ثالث مرات ويف كل غطسة يعترف باآلب 



 ٨٦

يف شركة مع األقانيم الثالثة  دخول هي وكأن كل غطسة ،ومات وقام بالروح القدس
  .وشهادة على اإلميان نفسه

 االعترافلقد أخذنا من الشهيد يوستينوس عدة نصوص هامة عن صيغ   
 اعتقدواكل الذي "لكن كيف وصف يوستينوس نفسه خدمة املعمودية . باإلميان

 ،وآمنوا بأن تعاليمنا ورسالتنا حقيقية ووعدوا بأم سيعيشون حسب هذه التعاليم
. نوصيهم بأن يصلوا ويصوموا وأن يتضرعوا إىل اهللا ألجل مغفرة خطاياهم السابقة

عند ذلك نقودهم إىل مكان حيث يوجد ماء لكي . وحنن أيضاً نصلي ونصوم معهم
 اآلب رب وإله كل باسميولدوا ميالداً ثانياً مثل ميالدنا الثاين عندما يغتسلون يف املاء 

 اآلب باسموندعو " : وبعدها يقول."والروح القدساخلليقة وخملصنا يسوع املسيح 
د الذي يريد أن يولد من جديد بعد ما تاب عن رب وإله كل اخلليقة عندما نعم

ويقول هذه الكلمات فقط ،د يقود طالب املعمودية إىل املياهخطاياه، والذي يعم 
 يف ذلك هو أن والسبب) االستنارة(واسم هذا امليالد الثاين هي ... ويصف اهللا هكذا 

 يسوع باسم متنح االستنارة كما أن هذه ،الذين يأخذون هذا التعليم استنارت عقوهلم
 الروح القدس الذي أخرب األنبياء وباسماملسيح الذي صلب على عهد بيالطس البنطي 

  .)٦١: ١ الدفاع( "استنارسابقاً عن كل ما خيص يسوع وهكذا يغتسل الذي 
 والروح واالبننوس نوعاً من األسئلة عن اآلب نكاد نلمح يف لغة يوستي  
 مت( وخيطئ من يظن أن يوستينوس يتحدث عن صيغة التعميد كما جاءت يف .القدس

١٩: ٢٨(،واإلشارة ، اآلب رب وإله اخلليقةباسمد يعطي املعمودية  ذلك أن الذي يعم 
دس الذي  الروح القوباسم ،إىل يسوع املسيح الذي صلب على عهد بيالطس البنطي

أعمدك " الصيغة البسيطة  هيقطع بأن هذه الكلمات ليستوهذا ي. أخرب األنبياء سابقاً
  . يف املاءاستجواب بل تؤكد وجود ،" والروح القدسواالبن اآلب باسم
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م على األكثر ٢٠٠والقديس ترتليان بعد الشهيد يوستينوس كتب حوايل سنة 
ل أفريقيا، وأوضح بكثري من شهادة يذكر نفس املمارسة وهي شهادة تأتينا من مشا

عندما نغطس ثالث مرات جنيب إجابة أطول من تلك اليت قررها الرب "يوستينوس 
عندما نرتل إىل املاء نؤكد إمياننا "ويف مقال آخر يقول . )١ - ٤٢: ٣ اإلكليل(يف اإلجنيل 

 جحدنا املسيحي باإلجابة على الكلمات اليت حددها الطقس ألننا نشهد بشفاهنا أننا
  .(De Spectar 4:231) "الشيطان وكل قواته وكل مالئكته

 يف املاء وأثناء استجوابٍومن املؤكد هنا أن القديس ترتليان يتحدث عن 
 وبالذات اإلجابة على الكلمات اليت حددها ، وإالّ ما معىن النص السابق،التعميد

ة قد كُتبت حوايل سنة ، فإذا كانت مقالة ترتليان األخري" أطولجنيب إجابةً"الطقس 
. ل هيبوليتوس نفس املمارسة يف التقليد الرسويل سنة سج٣٦م وبعدها حبوايل ٢٠٠

هذا يضعنا فإن  ،)م٢١٧هناك بعض علماء اآلباء حيدد تاريخ التقليد الرسويل بعام (
أمام أقدم وصف اجتمعت عليه املصادر، ال سيما إذا أضفنا هذا إىل قوانني الرسل 

ولعل أهم ما جييب أن نالحظه هو أننا نقرأ هذا الوصف يف كتاب . لرسويلوالتقليد ا
  .قس قدمي جدا يف الكنيسة اجلامعةأي أننا أمام ط". التقليد الرسويل " اسمحيمل 

وبعد ترتليان تأتينا شهادة كربيانوس الذي كتب ضد نوفاتيان املنشـق   
 أن نوفاتيان حيترم ن وظإذا عارض أحد": ما يلي) ٧:٦٩(وقـال يف رسالتــه 

ا الكنيسة اجلامعة وأنه يعم د بنفس القانون مثلنا ويعترف ذات القاعدة اليت متسك
 وأن لنوفاتيان السلطة ، يسوع املسيح وبذات الروح القدسوبابنهبنفس اإلله اآلب 

من يظن ، الذي يتم أثناء املعموديةاالستجوابد ألنه ال خيتلف عنا يف على أن يعم 
 ألن عليه أن يالحظ أن التشابه بني الكنيسة اجلامعة واملنشقني ال ؛ فهو على خطأ،ذاه

 يف املعمودية هو نفسه الذي يف االستجواب حىت وإن كان ،جيعل معموديتهم صحيحة
هل تؤمن مغفرة اخلطايا واحلياة األبدية يف ( ألم عندما يقولون ؛الكنيسة اجلامعة
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ال ال يقدر املنشقون على اإلجابة عليه دون أن يكذبوا  هذا السؤ،)الكنيسة املقدسة
 امرأة يتحدث الشهيد عن Firmillanويف رسالة إىل فرمليان . "ألم بال كنيسة
مجعاً من الناس،  بهاستمالتي ذد أتباعها، ومن ضمن خداعها الجمنونة كانت تعم 
دت كثريين د عم بل لق،س اخلبز وتطيل الصلوات والدعاء أا تقدكانت تدعي
 حىت ال تظهر كأا خمتلفة عن لالستجواب الكلمات املعتادة الطقسية واستخدمت

سطفانوس ابالتأكيد سوف يقبل ... الكنيسة اجلامعة يف أي قاعدة من القواعد 
وأتباعه معموديتها خصوصاً وأا مل حتذف القانون الثابت اخلاص ) أسقف روما(

  ).١٠:٧٥ ("نسي يف املعمودية الكاالستجواببالثالوث وال 
 فإن البابا ديوناسيوس ،ومن اإلسكندرية تأتينا شهادة من نفس القرن الثالث  
 أكسيتوس أسقف روما يقول أن رجالً كان يف Xystus يف رسالته إىل السكندري

كنيسة اإلسكندرية من أيام سلفه ياراكالس عندما مسع األسئلة واألجوبة يف املعمودية 
 " من اهلراطقةاعتمد ألنه كان قد ؛ قد حدث عندما اعتمد هواك خطأًعرف أن هن"
  .)٩: ٧ تاريخ الكنيسة ليوسابيوس(

نوس ي أورجيالسكندريولعله قبل هذه القصة بسنوات عندما كتب العالمة 
 هناك بنود لإلميان كل ١٩: ١٣ تفسريه إلجنيل القديس يوحنا قال يف شرحه لنص يو

ت  آخر اإلميان بإله واحد الذي خلق وثبيء وقبل أي شأوالً... من يؤمن ا خيلص 
وجيب علينا أن نؤمن أيضاً بأن يسوع املسيح . كل املخلوقات وجاء بالكل من العدم

 وبشريته، وكما جيب علينا أن نؤمن إلوهيتههو رب وبكل التعاليم احلقيقية اليت ختص 
 وعلى .أفعالنا الرديئة واخلريةب على  وأننا بإرادتنا احلرة سوف نعاقَ،بالروح القدس

نه يؤمن بيسوع دون أن يؤمن باهللا أسبيل املثال ماذا حيدث لو أن شخصاً ظهر منه 
مثل هذا الشخص ... الواحد الذي أعطى الناموس واإلجنيل الذي ميأل جمده السموات 
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هذا النص يعكس لغة ال شك أن . "إميانه ينقص واحداً من بنود اإلميان األساسية
  .، يف املاءستجواباال

ومن ميالن خيربنا القديس امربوسيوس أن الذي يذهب للمعمودية بعد جحد   
أنا : هل تؤمن باهللا اآلب ضابط الكل؟ ستقول: ل بعد ذلكئيس"الشيطان وكل أعماله 

هل تؤمن بربنا يسوع املسيح : لئومرة ثانية تس. أؤمن عند ذلك تغطس أي تدفن
 ألن كل من ؛ وهكذا تدفن مع املسيح، عند ذلك تغطس.أنا أؤمن: وصليبه؟ ستقول

هل تؤمن بالروح : لئويف املرة الثالثة سوف تس. يدفن مع املسيح يقوم من املوت معه
وهكذا تغطس ثالثة مرات، وميحو . ومرة ثالثة ستغطس. أنا أُؤمن: القدس؟ ستقول

  .)٤٢٣: ١٦ ، جملد١: ٣ مقالة عن األسرار( " املثلث كل خطايا حياتك السابقةاعترافك

  : يف املاءواالستجوابالعالقة بني صيغ اإلميان السابقة 
  باإلميان، ذلك االعترافم ضرورة كانت املعمودية هي الفرصة األوىل اليت حتت 

 وهي أصالً صلوات حتتوي ،أن خدمة املعمودية كانت أوالً صلوات طرد الشيطان
افة لى سبيل املثال تلك املواجهة بني عر وع،على صيغة الهوتية من الدرجة األوىل

 يسوع املسيح أن باسمأنا آمرك " القديس بولس الروح النجس انتهرفيليب، كيف 
 والحظ بعدها كيف يذكر سفر األعمال هذه احلادثة .)١٨: ١٦ أع(" خترج منها
م وا على الذين مني يف أن يسمفشرع قوم من اليهود الطوافني املعز"املشهورة 

  .)١٣: ١٩(..."  يسوع باسمنقسم عليك " الرب يسوع قائلني باسماألرواح الشريرة 
وجتئ شهادة يوستينوس كأقدم مصدر معروف لنا بعد سفر األعمال إذ يذكر 

 اهللا نفسه بكر كل خليقته الذي ولد من ابنألنه باسم "الشهيد يف حواره يف تريفو 
) اليهود(س البنطي بواسطة شعبك  وصلب على عهد بيالطاألملالعذراء واحتمل 

 بل زمه االسمومات وقام من بني األموات نقسم على كل شيطان ونطرده ذا 
  .)٢: ٨٥( "وخنضعه لنا
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 يف االستجوابوكانت املناسبة الثانية هي املعمودية نفسها عندما كان يتم   
 انتهاء  ومع،املاء حسب شهادة رسالة القديس بطرس وقوانني الرسل ونصوص اآلباء

 واجتماع باإلميان ذلك أن كل صالة لالعترافطقس املعمودية ال تنتهي الفرصة 
  . باإلميان السيما اإلفخارستيااالعترافمسيحي يعين 

القوة املدنية اليت كانت : لكن حوار الكنيسة مع العامل هو حوار مع قوتني  
يل عن طريق  والقوة الفكرية اليت كانت وال تزال حتارب اإلجن،تضطهد الكيسة

لذلك كانت هناك .  وهي كلها دف إىل حتريف احلق،التفاسري امللتوية واهلرطقات
 االعتراف يف املاء وضرورة استجواب مبا مت يف املعمودية من االكتفاءضرورة لعدم 

 ولعل النص الذي قرأناه ، العودة إىل الكنيسةيفباإلميان خصوصاً إذا رغب هراطقة 
 ألنه يؤكد أن غياب بند واحد من بنود ؛قدر كبري من األمهيةنوس على يعند أورجي

 ولذلك يهمنا أن حنصل على مناذج من اعتراف الشهداء ،اإلميان يعين نقص اإلميان كله
  .وما كتبه اآلباء ضد اهلراطقة بالذات، فهو بداية صياغات أكثر دقة

ك؟ أجاب ما هو إميان: يوستينوس ومن معه يسأل الوايل أعمال الشهداءمن   
 هو إمياننا بإله املسيحيني الذي نعتربه ،اإلميان الذي بتقوى نعترف به" :يوستينوس
 وهذا الواحد من البدء خلق كل اخلليقة املنظورة وغري املنظورة وصنعها، ،واحداً

 اهللا الذي سبق وأخرب األنبياء عن جميئه احلتمي وجتسده ابنكذلك نعتقد بالرب يسوع 
أعمال ( "منا كل التعاليم الصاحلة وهو أيضاً الذي علَّ،خالص البشربني البشر من أجل 

 إذا تذكرنا أن هذا النص يعود .)٥ -  ٤: ٢ الشهداء النص اليوناين طبعة كنوبف ومراجعة كروجر
 باحلق نفسه ودون االلتزام فإننا نالحظ أن الشهيد يعترف باإلميان مع ،للجيل الثاين

  . بصيغة حمددةاهتمام
خر يسمى بيونيوس  آوشهيدPionisus اإلله اسم ما " عندما سأله الوايل 

 اهللا ضابط الكل الذي خلق السماء واألرض وكل ما فيها وكلنا :الذي تعبده؟ أجاب
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املرجع ( " والذي عرفناه يف كلمته يسوع املسيح، بغىنيء الذي أعطانا كل ش،حنن البشر

  .)٣: ٨ السابق
 مع رفيق هلا يدعى أسكلبيادس Sabinaوشهيدة أخرى تدعى سابينا   

Asclepiadesحىت "الرب يسوع":  أجابا معاً بكلمتني عندما سئال عن إهلهما، قاال 
  .)٨ - ٦: ٩ املرجع السابق(أن الوايل الذي كان يستجوما دهش لقصر اإلجابة 
 وما قد جتمع وسكن يف ، ما يؤمن بهيف مثل هذه املواقف ال يذكر الشهيد إالَّ

  . ألنه يعرف أن كل كلمة يتفوه ا تعين موته؛هأعماق نفس
  وهذا ما جيب أن ،د اآلباء على قاعدة اإلميانويف جمال الرد على اهلراطقة شد 

 يف املاء أثناء االستجوابكان . نراه يف جمال حماوالت اآلباء الكشف عن زيف اهلرطقة
 وجعلت من ،جلامعة ألن اهلرطقات مسمت اجلو العام للكنيسة ا؛املعمودية ال يكفي

 ،الضروري أن يتحدد اإلميان ال يف الصيغة الرسولية فقط املعروفة لنا يف العهد اجلديد
  . على اهلرطقات الشائعةبل بإضافة كلمات معينة تردُّ

  ل لنا أحد التالميذ على بردية نص حوار العالمة وعلى سبيل املثال سج
 وكان األسقف Heracledesدس نوس مع بعض األساقفة وأشهرهم هرياقلييأورجي

نوس قد يوكان أورجي. م٢٤٦جرى احلوار حوايل سنة .  باهلرطقةاتهِمهرياقليدس قد 
عندما جرى " وسجل احلوار ذه الكلمات ،طلب من األسقف أن يشرح له إميانه

احلوار بني األساقفة احلاضرين حول إميان األسقف هرياقليدس وطلب منه احلاضرون 
 بأشياء معينة االعتراف وملا كان كل شخص يؤكد ضرورة ،إلميان أمامهمأن يعترف با

أنا أُؤمن مبا ذكرته الكتب املقدسة وهو أن الكلمة من البدء (قال األسقف هرياقليدس 
وهكذا ترون أننا ).  مما كانيء به كان وبغريه مل يكن شيءن كل شأ و،كان عند اهللا

ولذلك حنن نؤمن بأن املسيح .  ملعلمنا يوحنانتفق على اإلميان كما عبر عنه اإلجنيل
 وأنه هو جالس عن ،أخذ جسداً وأنه ولد وأنه صعد إىل السماء باجلسد الذي أقامه
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 وبذلك نعتقد أنه ،ميني اآلب ويف وقت معني سوف يأيت لكي يدين األحياء واألموات
  .)١()١٢٠ -  ١١٨احلوار مع هرياقليدس نشر النص اليوناين جـون شيـر ص (. "إله وإنسان
وعلى . وعندما ندقق يف النص نرى أن هناك تركيزاً واضحاً على جسد املسيح  

 وهي من ،زائية التاليةذا الفهم جيب أن نقرأ اإل. سوتهحقيقة الهوت املسيح ونا
 ومشال ،)فرنسا( أي من ليون –نوس ي أورجي– هيبوليتوس – ترتليان –إيريناوس 
  .درية واإلسكن، مث روما،أفريقيا

  القديس ايريناوس
اهللا اآلب ضابط الكل 
الذي خلق السماء 
واألرض والبحار وكل 

 .ما فيها

إله واحد خالق السماء 
 .واألرض وكل ما فيها

ب ضابط إله واحد اآل
الكل الذي منه كل 

 .األشياء

الواحد املسيح يسوع 
 اهللا الذي جتسد ابن

  .ألجل خالصنا

يسوع املسيح ابن اهللا الذي 
به خت كل اخلليقة قَل
لوفيه ،د من عذراءالذي و 

احتد اهللا واإلنسان ومات 
على عهد بيالطس البنطي 
 ،وقام وصعد إىل اد

ن ليجئ خلالص الذين وتعي
 ودياناً للذين ،خيلصون

رفضوه وسوف يرسل 

 اهللا يسوع املسيح ابن
ت قَلالذي به خربنا 

كل األشياء وبتدبريه 
 اهللا ابنالذي به صار 

  .إنساناً

                                           
التمييز بني العقيدة واهلرطقة والرأي، : ، ونشرناه يف كتابنا اللغة العربية ألول مرةقمنا بترمجة هذا احلوار إىل )1(

  . وما بعدها٣٧ كنموذج للحوار الالهويت، ص Coptology.comواملنشور على موقع 
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الذين شوهوا احلق إىل النار 
  .األبدية

- ٤:٣( ضد اهلرطقات 
١.(  

الروح القدس الذي 
أعلن سابقاً لألنبياء 
التدبري وظهوره 
وميالده من عذراء 
وآالمه وقيامته من بني 

أنظر (اخل ... األموات 
 ضد ٥٦ص 

  ).٢:١اهلرطقات 

  
  
  
  
  
  
  
  

روح اهللا الذي أعطى 
معرفة احلق وأعلن 

 واالبن. بتدبري اآل
 االبنالذي مبوجبه جاء 

 يف اجلنس وحلَّ
البشري بالطريقة اليت 

ضد (أرادها اآلب 
 ).١-٥٣:٤اهلرطقات 

  
  العالمة ترتليان

نؤمن بإله واحد الذي 
بتدبريه وحده كإله 

 هو ابنواحد له 
كلمته الذي ولد منه 
والذي به كل األشياء 

خق لَت والذي مل خيُقَل
  . بدونهيءأي ش

إله واحد وليس سواه لنا 
أو غريه مؤسس العامل 

الذي به خت كل قَل
األشياء ومن العدم 
وبواسطة الكلمة الذي 

  .جاء

قاعدة اإلميان من كل 
مكان هي اإلميان بإله 
واحد ضابط الكل 

  .ومؤسس العامل
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 جاء إىل االبنهذا 
العذراء وود منها ل

 ولكنه اهللا ،كإنسان
 اإلنسان وابن اهللا ابن

  .يسوع املسيحودعي 
هذا .  تأملاالبنهذا 
 مات ودفن االبن

حسب الكتب وأقامه 
اآلب وصعد إىل 
السموات وجلس عن 
ميني اآلب وسوف 
يأيت لكي يدين األحياء 

  .واألموات

) اآلب(هذا الكلمة دعاء 
 اهللا يف مواضع ي ومسابنه

خمتلفة من قبل البطاركة 
ومسعه األنبياء باستمرار إىل 

راء مرمي أن جاء إىل العذ
بالروح القدس ومع اهللا 

 وجتسد يف أحشائها ،اآلب
د منها وعاش كإنسان لوو
عي يسوع املسيحود، 

ويلي ذلك يف اإلميان أنه 
ووعد ،ر بناموس جديدبش 

جديد مبلكوت السموات 
وصنع معجزات وصلب 
وقام يف اليوم الثالث 
وصعد إىل السموات 

  .وجلس عن ميني اآلب

يح  يسوع املسوبابنه
الذي ولد من العذراء 
مرمي وصلب على عهد 
بيالطس البنطي وقام 
من بني األموات يف 
اليوم الثالث وصعد إىل 
السموات وهو جيلس 
اآلن عن ميني اآلب 
وسوف يأيت لكي يدين 

  .األحياء واألموات

ويلي هذا يف إمياننا ما 
حتقق حسب وعد 
اآلب عندما أرسل 

الروح القدس ) االبن(
 مقدس إميان طالباراقلي

الذين يؤمنون باآلب 

وأرسل لنا القوة اخلالقة 
اليت للروح لكي حييي 

وسوف يأيت ثانية . املؤمنني
مبجد لكي يأخذ القديسني 
لفرح احلياة األبدية 
 ةواملواعيد السمائية وقيام

  .وبالروح القدس
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 والروح واالبن
  .القدس

اجلسد سوف تتم 
  .للصاحلني واألشرار

د كتب اهلراطقة ض  ٢ضد براكسيان 
٦-١:١٣.  

  ١ العذارى

  هيبوليتوس
 مث امع ٦٠ يف املاء ص باالستجواب اجلزء اخلاص –راجع التسليم الرسويل   

أن مييز بني تعاليمه  Nautinالذي عقده هيبوليتوس حيث طُلب من القس نوئيتس 
  .واهلراطقة

 نوسيأورجي
احلقيقة " : ويقول،انيتحدث عن اإلمي" املبادئ"يف مقدمة الكتاب املشهور   

روا بإميان املسيحاليت جيب أن تكون مفهومة هي أن الرسل القديسني عندما بش، 
تعاليم هامة وجيب اإلميان ا وسلموها للمؤمنني يف كلمات واضحة أن هناك اعتربوا 

  :مها الرسل يف كلمات واضحة هيوهذه التعاليم اليت سلَّ... 
 يء الذي عندما مل يكن ش.مهال األشياء ونظَّ الذي خلق ك، اهللا واحد:أوالً  

 منذ بداية اخلليقة وتأسيس العامل، إله كل األبرار، آدم  وهو إله.يءخلق العامل من ال ش
أرسل  -حسب نبوات أنبيائه  - وهذا اإلله يف األيام األخرية .واألنبياء... وهابيل 

 وثانياً لكي بعدما يرفضه ،الرب يسوع املسيح أوالً لكي يدعو إسرائيل إىل اإلميان
شعب إسرائيل يز به لألممكر.  

 املسيح يسوع الذي جاء إىل األرض وولد من اآلب قبل كل ،وبعد هذا
 به كان وبغريه مل يكن يء وبعد أن خيدم اآلب ككاهن ووضع أساس كل شيء،ش
 أنه يف األيام األخرية أخلى ذاته وتأنس وصار جسداً، ورغم، )٣: ١ وي( مما كان يءش
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 ويف جتسده أخذ جسداً مثل أجسادنا مع فرق وحيد أن جسده . اهللاتأنس إالّ أنه ظلَّ
 ومل يكن األمر ،ويسوع املسيح نفسه ولد حقاً وتأمل. ولد من عذراء وبالروح القدس

  .ولكنه قام من بني األموات وبعد قيامته صعد إىل السموات. وحقاً مات مثلنا. خياالً
حد يف الكرامة  وهو أن الروح القدس مت،سل هذا التعليم سلمنا الروأيضاً  

م جبالء كامل أن الروح القدس قد أوحى والكنيسة تعلِّ ... واالبنوالسلطان مع اآلب 
  .لكل واحد من القديسني وبالذات لألنبياء والرسل

 وأا سوف ،م الرسل أن النفس هلا جوهر وحياة قائمة بذاا علَّبعد هذا  
 وسلمت إلينا الكنيسة يف تعليمها أن .خرجها من العامل حسب أعماهلاحتاسب بعد 

  .كل نفس عاقلة هلا إرادة حرة
 فإن الكنيسة ،أما خبصوص الشيطان ومالئكته والقوات الروحية املضادة لنا  

 مقدمة –كتاب املبادئ (م بأن األسفار قد أوحي ا الروح القدس  وتعلِّ،م بوجود هؤالءتعلِّ

  .)٦ -  ٣نوس وترمجة روفنيوس النص الالتيين ص يعليم أورجي ت–الكتاب 
 أنه يؤكد التعاليم املسيحية ضد اهلرطقات الشائعة  هووما نراه يف هذا النص

نوس على أن الروح ييف زمن اآلباء، وهذا واضح بصورة صارخة يف تأكيد أورجي
ميذ الذي عاينوا  يف التالالقدس الذي أوحى لألنبياء هو ذاته الروح القدس الذي حلَّ

جمئ املسيح، ذلك أن الغنوسية نادت بأن إله العهد القدمي خيتلف عن إله العهد اجلديد 
 وهذا الفصل املتعسف بني العهدين هو الذين جعل اآلباء ،وال عالقة بينهما

  .يستخدمون طريقة معينة لكتابة العقائد املسيحية كما رأيناها يف النصوص السابقة
 إذ يتحدث فيه عن ،شهيد كربيانوس يوضح ما حنن بصددهومثة نص من  ال

بكل تأكيد ال يؤمن مرقيان بنفس ": الفرق بني إميان الكنيسة وإميان مرقيان الغنوسي
 املسيح االبنهل هو يعترف بنفس . م حنناإلله اآلب وخالق كل األشياء كما نعلِّ

 ،ل خطايانا وقهر املوت والذي مح،املولود من العذراء مرمي الذي هو الكلمة املتجسد
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نه أقام أوهو أول من أسس قيامة اجلسد يف أقنومه عندما أقام جسده وأظهر لتالميذه 
  .)٥: ٧٣ رسالة(. "نفس اجلسد

 وأنه ،يؤكد إنسانية املسيححيث نوس يوكربيانوس يتحدث هنا مثل أورجي
امة الرب أسست  ألن قي؛ وأن قيامته هي بدء القيامة لإلنسانية،حقاً ولد ومات مثلنا

  .القيامة
ولعل خري ما خنتتم به هو رسالة ديوناسيوس أسقف اإلسكندرية وهو نص   

السكندري سنة وهو أصالً كتاب البابا تيموثاؤس ،ةاألرمينيشف حديثاً باللغة أكت 
 وأنه تابع ،الذي أقتبس من أسالفه لتأكيد صحة إميانه) ضد جممع خلقدونية(م ٤٦٠
 ألن اجلدل يف القرن ؛ فيما خيص املسيح بالذات قاطعلنص صريح ونالحظ أن ا.آلبائه

هناك مسائل هلا أمهية وأولوية " ،الثالث وحىت اية الرابع كان كله يدور حول املسيح
إذا نطق أي إنسان بعبارات عدم تقوى . ما عداها ونضعها يف املقام األولعلى كل 

 مثل هذا أوصى ، إىل عبادة آهلة غريبة أو أن يدعونا،نه بال رمحةإضد اهللا كأن يقول 
إن .  فإنه بكلمات إمياننا القاطعة سوف نرمجه،ا حننأم. الناموس أن يرجم باحلجارة

الذي ال يقبل كل سر املسيح أو حيرأو ،ن املسيح ليس اهللاإ قائالً ر أي شيءف أو يغي 
 لكي يدين األحياء  ثانيةً أو أنه لن يأت،نه مل يقمأ أو ،نه مل ميتأ أو ،أنه مل يتأنس
، كما قال القديس ، فليكن ملعوناًر بهر مبا هو خمتلف عما نبش أو أن يبش،واألموات

النص ( فليكن حمسوباً يف عداد املوتى ،أ الكلمات اخلاصة بقيامة اجلسدبولس أو إذا خطَّ
  .F.C. Conybear)األرمين والسرياين طبعة العامل اإلجنليزي 
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  ثالفصل الثال
  

  عصر قوانني اإلميان

 حنو حتديد اإلميان االجتاهميكننا أن نقول إن بداية القرن الثالث كانت بداية   
بكلمات أكثر وضوحاً من تلك اليت رأيناها من املصادر اخلاصة بالقرن الثاين، كان 

 عن أيام إيريناوس وهيبوليتوس، ولذلك اشتدالصراع بني األرثوذكسية واهلرطقات قد 
ن أحداث النصف الثاين من القرن الثالث كانت ترتب إأن نقول دون أدىن خطأ ميكننا 

ومن األخطاء الشائعة اليت وقع فيها مؤرخو الكنيسة . دون شك ألحداث القرن الرابع
هذا اخلطأ . اليت صاغت اإلميان" عصر اامع" القرن الرابع اعتباراملعاصرون هو 

  :ينطوي على جهل مبسألتني مها
 ، يعد أسلوب اامع هو األسلوب الرعائي القدمي حلل املشاكل الرعائية:أوالً  

ووضع أساس حياة الشركة ومسئولية الكرازة بكل أعبائها، وهذا اجلانب على قدر 
 وواضح بشكل ال ميكن إنكاره يف أقدم املصادر الكنسية مثل قوانني ،كبري من األمهية
  . قدم الكنيسة كلهافاامع قدمية،. أغناطيوسالرسل ورسائل 

م وهي الفترة اليت اكتفى فيها ٢٩٥-١٩٥ يتجاهل البعض الفترة ما بني -ثانياً  
ة حبتة أن ينشر ايرنياوس ب حملاربة اهلرطقات، وليست مصادفاآلباء بنشر كت

كما مل .) ضد اهلرطقات (:االسموهيبوليتوس وترتليان كل منهم كتاباً حيمل ذات 
 بل صدرت مع أحكام القطع والفرز ما يوضح أسباب ،لفرزيكتف اآلباء بالقطع أو ا
 كما . وهي عبارات قاطعة تفصل بني األرثوذكسية واهلرطقة،صدور هذه األحكام

واليت سبق " املونتانية "باسمفالبدعة املشهورة . عقدت الكنيسة جمامع هامة سبقت نيقية
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ل  سج ولذلك،وحتدث عنها القديس كربيانوس كانت قد أزعجت الكنائس
 يف أماكن خمتلفة يف كل اجتمعوااملؤمنون يف آسيا طاملا " :يوسابيوس هذه املالحظة

 ورفضوا ، وفحصوا األقوال الغريبة وأعلنوا فسادها،أرجاء آسيا للتفكري يف هذا األمر
  .)١٦: ٥ كتاب( "نعوا من الشركةبعد هؤالء األشخاص من الكنيسة وم وهكذا أُ،البدعة

 مث هناك اامع اخلاصة بعيد ،)١٨٠-١٦٠(ىل حوايل سنة هذا النص يعود إ
أن االختالف على تاريخ االحتفال أدى إىل عقد " :الفصح، وعنها يقول يوسابيوس

 الكل على رأي واحد بعد تبادل الرسائل على إصدار أمر كنسي بأن واتفاقاامع 
  .)٢٣: ٥ الكتاب( "بتفل به يف أي يوم آخر سوى يوم الرحنسر قيامة الرب جيب أن ال 

 Agrippinusاامع اليت عقدها أسقف قرطاجنة اجريببنيوس هناك مث 
  أن بل حىت.)٧٣، ٧١(م اليت أشار إليها كربيانوس يف رسالتيه ٢٢٢حوايل سنة 

 عقد جممع يف اقتضت ،نوس كاهناً يف فلسطنييمسألة بسيطة كرسامة العالمة أورجي
  .)٢٣: ٦ يوسابيوس(الكهنوت م لتجريده من ٢٣١اإلسكندرية سنة 

 الذي أنكر )٢٧: ٧ يوسابيوس(اامع الثالثة ضد بولس السومساطـي هناك مث 
راجع رسالة ) م٢٦٩ - ٢٦٤من سنة (قدت ضده ثالثة جمامع  وعاالبن،الهوت 

  .)٣٠: ٧ يوسابيوس(أساقفة الكنيسة اجلامعة 
.  طريق اامعوهكذا يتضح لنا أن الكنيسة عاجلت أمورها وبكل يقني عن  

 هذه اامع كان من احلتمي أن تتحول قرارات هذه اامع إىل قواعد الزديادونظراً 
 ولذلك مل يتأخر ظهور قوانني اإلميان عن اية القرن الثالث ،ثابتة أو قوانني لإلميان

  .وبداية الرابع
  ميانلت لنا املصادر املسيحية السابقة على نيقية قوانني اإلوبالفعل سج، 

 يف املاء من قوانني الرسل وغريه االستجوابأشهرها قانون اإلميان الذي رأيناه يف صيغة 
  .من املصادر القدمية اليت أشرنا إليها
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  :قاعدة اإلميان وقانون اإلميان
لقد مر بنا يف الفصل السابق التعبري املشهور الذي استخدمه كل من إيريناوس   

ماذا قصد اآلباء مجيعاً من استخدام ذلك التعبري . ألوترتليان ومن املفيد بنا أن نس
قانون " وما عالقة قاعدة اإلميان مبا عرف يف القرن الرابع باسم ،"قاعدة اإلميان"

  ؟"اإلميان
يستخدم بطريقة حرة غري مقيدة بالعقيدة " قاعدة اإلميان"قبل نيقية كان تعبري   
 أسقف أفسس يف Polycrates ولذلك يقول بوليكراتس ، بل بالطقس أيضاً،فقط

 بعيد الفصح االحتفال فوصف ،اية القرن الثاين، عندما حتدث عن مسألة عيد الفصح
وهنا نرى أن الطقس هو جزء جوهري . )٢٤: ٥ يوسايبوس( "حسب قاعدة اإلميان"بأنه 

  .من قاعدة اإلميان
ب وعندما خيتلف أحد مسيحي القرن الثاين مع أحد اهلراطقة حول عالقة اآل  
لقد تركوا قاعدة اإلميان القدمي " : فإن املسيحي ينتهر اهلراطقة قائالً عنهمباالبن،

: ٥ يوسابيوس(. "ولذلك هم ال يعرفون املسيح وال فحصوا جيداً األسفار املقدسة اإلهلية

 فإننا ندرك أن ،)م٢١٧ -  ١٩٨( فإذا كان هذا النـص يعــود إىل ما بني .)٢٨
 وصحة تفسري الكتاب ، باإلمياناالعترافيقاس به صحة قاعدة اإلميان هي مقياس 

  .املقدس نفسه
لقد كتبنا كتباً دفاعية عن " :وعند القديس هيبوليتوس نقرأ نصاً هاماً يقول فيه  
 Eleneshos( ." وبكفاية وبكل إسهاب شرحنا قاعدة احلق لكل من يرغب،اإلميان

10:5:1.(.  
لقاعدة اليت تطبق خبصوص ا"وقاعدة احلق هي حسب شرح نفس القديس   

  .)١٢: ٩ نفس املرجع السابق(. "عودة أحد املنشقني إىل الشركة 
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 ،إن اإلميان له قاعدة" :السكندرييف اإلسكندرية يقول القديس أكليمنضس   
راجع ( "وإن هذه القاعدة هي قانون اإلميان أو القانون الكنسي أو قاعدة احلق والتسليم

  .)٣٩٧: ٩  جملد١٨: ٦، ٣٤٩: ٩  جملد١٥: ٦ ،٤٥٧: ٩  جملد٧: ٧ املتنوعـات
 متاماً كما رأينا سابقاً من ،وعند ترتليان قاعدة اإلميان هي بنود اإلميان  

من الرسل " يؤكد أن قاعدة اإلميان هي ،وترتليان. النصوص اخلاصة بترتليان وإيريناوس
 أي ،هجنيل صعد إىل أورشليم لكي يقارن قاعدة إاهتدائهوحىت بولس الرسول بعد 

وقاعدة اإلميان هي اليت . )١، ٣: ٥ ضد مرقيان( "كرازته بقاعدة اإلميان عند باقي الرسل
  .)١: ٤ ضد فالنتيان( .مبوجبها يتم فرز اهلرطقات واهلراطقة

ي عندما ،ومن رسالة أكليمنضس الروماين وهي من مؤلفات القرن الثان  
لكي يربط ما " : ملن خلفه يقولمه بطرس والربط الذي سلَّتتحدث عن سلطان احللَّ

رسالة (. " ولكي حيل ما جيب حله حسب قاعدة الكنيسة اليت يعرفها،جيب ربطه

  .)٤: ٢ أكليمنضس
نوس عن اإلميان باملسيح  القرن الثالث كتب العالمة أورجييوكأحد آباء  

إن كل ما خيص املسيح حددته الكنائس حسب القاعدة اليت " :ووصفه ذه الكلمات
والوعظ والكرازة جيب أن يكونا حسب ". )١٦: ١٣ تفسري يوحنا(. "ها كل الكنائستقبل

، تفسري مىت النص اليوناين ٤: ٥ تفسري أرميا(. "قاعدة اإلميان أو قانون اإلميان أو قانون الكنيسة

 "م حسب اخلالفة الرسوليةلِّأو قانون الكنيسة السمائية ليسوع الذي س" .)٢٨: ١٣ جملد
نوس وهو احلوار مع يولعل آخر ما أكتشف من كتابات أورجي. )٢٠٢: ٤ املبادئ(

ن نقط القانون مهرياقليدس، يقول العالمة لألسقف إذا كان لديك شك يف أي نقطة 
Kanonos  احلوار (عليك أن تذكرها ألننا سوف نعطي تفسرياً هلا من األسفار املقدسة

  .رسويل كما هو واضح من سياق احلوار والقانون هنا هو اإلميان ال)١٤٤مع هرياقليدس ص 
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وهكذا يظهر لنا جبالء أن تعبري قاعدة اإلميان هو كل حمتويات اإلميان   
بـ  ولذلك مل نشأ أن نستخدم هذا التعبري لإلشارة إىل ما عرف بعد ذلك ،والطقس

اآلباء مل ف ،الذي يشري إىل صيغة حمددة ال يربطها بالطقس عالقة خاصة" قانون اإلميان"
قاعدة "فصلوا بني اإلميان والطقس والكتاب املقدس، وكل هذه األمور معاً تسمى ي

اليت " قانون اإلميان "باسموهي أكمل من الصيغة اليت صارت بعد ذلك تعرف " اإلميان
  . صيغت يف نيقية والقسطنطينية

  ريةقوانني اإلميان قبل نيقية يف اإلسكند
نوس قانون إميان يدرية وبالذات أورجيوصلنا من املصادر الطقسية وآباء اإلسكن  

 قانون باسمقدمي سابق على قانون اإلميان النيقاوي معروف لدى علماء الليتورجيات 
 وهو قانون اإلميان املستخدم يف املعمودية يف الكنيسة القبطية حىت هذه ،"دير الباليزة"

 كاعترافسامة وهو نفسه القانون الذي يردده األسقف والبطريرك أثناء الر. اللحظة
  :باإلميان وهذا القانون كما ورد يف الربديات

النص كما جاء يف أقدم خمطوطات  النص كما جاء يف الربديات 
 طقس املعمودية القبطي

  :أعترف باإلميان قائالً
 وبابنهأؤمن باهللا اآلب ضابط الكل 

الوحيد ربنا يسوع املسيح وبالروح 
القدس وبقيامة اجلسد وبالكنيسة 

  .سة اجلامعةاملقد

  :لقنه اإلميان وليعترف قائالً
 وبابنهأؤمن بإله واحد اهللا ضابط الكل 

الوحيد يسوع املسيح ربنا وبالروح 
القدس احمليي وبقيامة اجلسد وبالكنيسة 

  .الواحدة اجلامعة املقدسة
 ومن لغة إىل ، الطفيفة جاءت من نقل النص عدة مراتاالختالفات ،وبالطبع  
 "احمليي" وإضافة كلمة .واحدترتيب  بنود اإلميان أي بنود القانون  لكن ترتيب،أخرى
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 هو من الكلمات األساسية يف كتابات القرون ، للكنيسة"الواحدة"للروح القدس و
نوس يف النقطة الثامنة يوأول إشارة إىل هذا القانون وردت عند العالمة أورجي. األوىل

 فإننا جنحد كل اآلهلة ،نعمة املعموديةعندما نأيت إىل ": على سفر اخلروج حيث يقول
 االعتراف وهذا " والروح القدسواالبنواألرباب ونثق فيك يا اهللا وحده اآلب 

سكندري يف رسالته إىل اسيوس النوباإلميان الذي يسبق املعمودية أشار إليه دي
 فإنه يرفض املعمودية ،وعالوة على كل هذا" "ديوناسيوس الروماين عن نوفاتيان

  .)٨: ٧ يوسابيوس( " اللذين يسبقااواالعترافدسة واإلميان املق

  :قانون إميان الرسل
 قانون إميان باسممن روما تأيت شهادة روفينوس عن قانون اإلميان املعروف   
 وهو وإن كان قد جاء يف مصادر القرن اخلامس بأن روفينوس كتب شرحه ،الرسل

أن القانون يعود إىل  اآلباء قد أكد علماء، وم إالّ أن نص القانون قدمي٤٠٤حوايل سنة 
الالتني بداية القرن الثالث، وهناك شواهد كثرية على صحة هذا يف كتب اآلباء 

  : ونص هذا القانون هو،املعاصرين
الذي ...  الوحيد املسيح يسوع ربنا وبابنه... أؤمن باهللا اآلب ضابط الكل "

صلب على عهد بيالطس البنطي ودفن و... ولد من الروح القدس ومن العذراء مرمي 
وسيأيت لكي . وجلس عن ميني اآلب ... وقام يف اليوم الثالث وصعد إىل السموات 

ويغفران ... وبالكنيسة املقدسة ... وبالروح القدس ... يدين األحياء واألموات 
  "....وبقيامة اجلسد... اخلطايا 

كنيسة  ،إميان الكنيسة األم أن نذكر قانون ويف هذا اال ال يسعنا إالَّ  
وحسب ،له لنا القديس كريلس األورشليمي يف عظاته للموعوظنيأورشليم كما سج 

  :النص املأخوذ من عظاته
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نؤمن بإله واحد اآلب ضابط الكل، خالق السماء واألرض، ما يرى وما ال "  
 الدهور  اهللا الوحيد، املولود من اآلب قبل كلابن وبرب واحد يسوع املسيح ،يرى

د وتأنس وصلب ودفن، لقت كل األشياء، الذي جتسهذا الذي به خ. كإله حقيقي
وقام يف اليوم الثالث وجلس عن ميني اآلب، وسيأيت يف جمده ليدين األحياء واألموات، 

 ومبعمودية ، وبالروح القدس الباراقليط الذي حتدث يف األنبياءانقضاء،الذي ليس مللكه 
وبكنيسة واحدة مقدسة، جامعة، وبقيامة اجلسد وباحلياة . طاياواحدة ملغفرة اخل

  ".األبدية
  رنا أن الذي وضع قانون لعلنا بعد هذه الدراسة ندرك كم خنطئ إذا تصو

 سنة بدون قانون ٣٢٥م وأن الكنيسة عاشت ٣٢٥اإلميان هو امع النيقاوي سنة 
  . باإلميانلالعترافاإلميان أو حىت صيغة 

  :ن اإلميان يف املصادر القدميةأمساء قانو
بالالتينية مثل  جند أن اآلباء الذين كتبوا االنشقاقيف املصادر الالتينية قبل   

 وهي كلمة متعددة املعاين، Symbolumوس يسمون قانون اإلميان ترتليان وأمريوسي
لكن الذي استقر عليه اآلباء هو أن قانون اإلميان هو عالمة وختم وعقد العهد بني 

ق على صحته الكنيسة، هكذا شرح أمريوسيوس معىن صاد والذي ت،املؤمن واهللا
Symbolum راجع De Veland.Virgin  وبطرس كريسولوجوس

Chrysologus لروفينوس )1(وكذلك مقدمة شرح قانون اإلميان ... ٦٢ يف العظة 
  ... إىل املسيحاالنتماءالذي يصف قانون اإلميان بأنه عالمة 

                                           
انون ولذلك القانون الكنسي ليس مثل الق. كلمة قانون تعين أصالً الدفة اليت تسير السفينة وتتحكم يف االجتاه) (1

فهو أصالً موضوع لتوجيه حياة اجلماعة على قاعدة اإلميان وليس . العام، بل خيتلف يف طبيعة دوره وجوهره
  .للعقوبة
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ر اليونانية كما مر بنا استعمل اآلباء وكتب القانون كلمة ومن املصاد  
κανωνوهكذا وصف جممع أنطاكية بولس السموساطي بأنه ، أي قاعدة أو قانون 

 وتسمى )٧: ١ راجع ثيؤدوريت(" األمانة" وتسمى )٣: ٧ يوسابيوس( "خرج على القاعدة"
  .)٢٥: ٣ راجـع سقـراط(" الفصـل"أو " بالدرس"أحياناً 
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  ل الرابعالفص
  

  التسليم السري

مل تسمح الكنيسة للموعوظني حبضور أي خدمة من اخلدمات الكنسية ماعدا   
 وهو دراسة أسفار الكتاب ، قداس املوعوظنيباسماجلزء اخلاص املعروف عندنا 
صادر القدمية مل تسمح وكما نعلم من امل.  مث مساع العظة،املقدس اليت تتلى يف الكنيسة

  :ني باآليتالكنيسة للموعوظ
  . رسامة األساقفة-٢    . حضور تكريس املريون-١
  . مساع قانون اإلميان أو الصالة الربانية-٤        . القداس-٣
  . حضور خدمة املعمودية نفسها-٥

 وزيت املريون هي واإلفخارستياإن املعمودية " :قول القديس باسيليوسي  
مقالة عن الروح (. "و اإلطالع عليهاسمح لغري املعمدين بالنظر إليها أاألشياء اليت ال ي

  .)٢٧: القدس
حنن ال نتحدث علناً عن األسرار أمام " :ويقول القديس كريلس األورشليمي

 بل نتحدث بطريقة غري واضحة يعرفها املؤمنون فقط والذين ال يعرفون فال ،املوعوظني
  .)تعليم املوعوظني( "تؤذيهم الكلمات اليت يسمعوا
لقد مسعت " :ي يعظ قال للشعبرتس غريغوريوس الرتيوعندما كان القدي

 ، أما باقي احلديث،كثرياً عن السر حسبما هو مسموح لنا أن نتحدث علناً وأمام الكل
  .) عن املعمودية٤٠عظة ( "فسوف تسمعونه يف السر لكي يبقى هذا الكالم سراً خاصاً بكم
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 حىت القرن متداومل يكن هذا الوضع قاصراً على القرن الرابع فقط، بل   
 )١٨: ٣ الكتاب(اخلامس، مما جعل القديس كريلس يشري يف كتابه ضد يوليانوس اجلاحد 

"راجع كذلك ( "م كل شئ عن املسيح بطريقة جهرية معروفة وال عن املعموديةعلِّحنن ال ن

  .) على سفر األعمال للقديس يوحنا ذهيب الفم٤٦العظة 
وصايا الرسل اليت أوصوا ا لكم أيها " : من قوانني الرسل٨٥ويقول القانون 

 جتاه إشهارهااألساقفة هي حمررة بواسطيت أنا أكليمنضس يف مثانية كتب اليت ال ينبغي 
  ."هايالكل ألجل األمور السرية اليت حتو

 فما سجله ، هذا الوضع على املصادر املسيحية نفسهافقد انعكسوبالطبع 
 ، أما التعليم السري غري املعلن،اص بكل الشعباآلباء كان التعليم العلين املعروف اخل
  .، بل وأبقت عليه غري مدونفقد تسلمته الكنيسة بدون تدوين

كانت الكنيسة تدرك أن هناك أموراً الهوتية بالغة الصعوبة ال ميكن فهمها إالّ   
ولذلك ماذا يعين حضور موعوظ . رج يف املعرفة واقتبل استنارة الروح القدسملن تد
إن منهج . استعماله يف الكنيسة تقديس بزيت املريون وهو ال يدهن به وال عرف خدمة

 والتسليم ال من جمرد الدراسة االختبارولد املعرفة يف اإلنسان من خالل  تالكنيسة أن
  .العقلية

الرسامات ال جيب  ": مع الالذقية٥وعن رسامة الكهنة يقول القانون   
 ، ويشرح ذهيب الفم سر هذا املنع."املوعوظنيإجراؤها يف حضور السامعني أي 

 ولذلك عندما ،الذي يقوم بالرسامة حيتاج إىل صالة الكنيسة معه" : بقولههويؤكد
واملعمدون وحدهم . تصلي الكنيسة تردد ذات الكلمات اليت يقوهلا من يقوم بالرسامة

 ٢ على ١٨ظة ع(. "يعرفوا ألننا ال جيب أن نردد هذه الصلوات يف حضور املوعوظني

  .)كو
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 أي اختيار حق املشاركة يف مومن املؤكد أيضاً أن املوعوظني مل يكن هل
 فهو ،ا عن منع املوعوظني من حضور القداس أم. من درجات الكهنوتشخص أليٍ

وفة اليت كانت تلزم  ومن القواعد الطقسية املعرةمؤكد من نصوص القداسات القدمي
 على إجنيل ٢٣ ذهيب الفم عظة راجع(ي ال يدخل املوعوظون كون بإقفال األبواب لكاألبوديا

وكان . )٥٧: ٢  كتاب،نص قانون الرسل كما جاء يف املراسم الرسولية ويف الدسقولية العربيةراجع  و–مىت 
، ولذلك كان نقد اخلروج على هذا القانون ال يقابل بالصمت باملرة من آباء الكنيسة

 هو أم يسمحون للموعوظني باإلطالع على بيفانيوس لشيعة مرقيان الغنوسيأ
، تفسري جريوم لرسالة غل ٣:٤٣ضد اهلراطقات (األسرار ومشاركة املؤمنني الصالة 

 بيالديوس خصوم ذهيب الفم بأم سببوا إزعاجاً شديداً حىت اشتكى ولذلك ،)٩:٥
: ة ذهيب الفمحيا( وكانت فرصة للموعوظني لرؤية األسرار أم فتحوا أبواب الكنيسة عنوةً

 وقد أنقذت هذه القاعدة القس مكاريوس رفيق البابا أثناسيوس يف صراعه، عندما .)٩
عى عليه ضرب ميليتوس واألريوسيني يف جممع صور بأن مكاريوس كسر كأساً اد

حيث " : وهنا يقول القديس أثناسيوس،مقدساً ألن الذين شهدوا كانوا من املوعوظني
  .)٧، راجع مقدمة تعاليم كريلس األورشليمي ٢لدفاع ا( "ةيوجد موعوظ ال تقدم

 وبالذات يف موضوع ،ولذلك مل حتتو كتب اآلباء على كل ما نريد معرفته  
أريد أن ":  وهو أشهر وعاظ زمانه، حيث يذكر ذهيب الفماإلفخارستيادقيق مثل 

 ألن شرح هذه األمور صعب ؛أتكلم جهراً ولكنين ال أجرؤ بسبب غري املعمدين
 ولذلك فإن وجودهم يرغمنا على احلديث بطريقة غري واضحة، هذا أسهل من ،يهمعل

  .) كو١ على ٤٠عظة ( "أن نعلن هلم ما ال جيب إعالنه
بيفانوس أسقف نشري إىل الطريقة اليت حاول ا أولعل من الطريف أن 
 ،"هذا اخلبز هو جسدي وهذا اخلمر هو دمي ":سالميس أن يشرح كلمات الرب

 بل لقد أحصى الذين درسوا ."هذا هو هكذا، وهكذا هو هذا" :عبفقال للش
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سوف "مؤلفات ذهيب الفم أنه يف مخسني موضعاً على األقل استعمل عبارة واحدة 
  ."يفهم معىن كالمي املعمدون فقط

هي ختص املعمدين فقط وال تعلن لغري  -حسب اآلباء  -والصالة الربانية 
 ألن غري املعمد ال ميكنه أن خياطب ؛ب موعد معموديتهم عند اقترااملعمدين باملرة إالَّ

 وذهيب .)٢٨: ٥ يف مقال األسرار اإلهلية كتاب(ثيؤدوريت " أبانا الذي يف السموات"اهللا بقوله 
 وهذا ،هذه الصالة ختص املؤمنني فقط" : على إجنيل مىت يقول٢٠: ١٩ الفم يف العظة

 ألن غري املعمد ال يستطيع أن خياطب ؛سهاما تؤكده القاعدة الكنسية وبداية الصالة نف
 ال ،"أبانا" هذا يؤكد لنا أن كل كلمة هلا معىن عند الكنيسة حىت نداء اهللا ."أبانا"اهللا 

والصالة . ولد يف الذين ينالون التبين يف املعمودية الذي ياالختبارميكن أن يبين إالّ على 
 استعمالري أو خبز الغد حسب الربانية حتتوي على الطلبة اخلاصة باخلبز اجلوه

 ،وخبز الغد هو اإلفخارستيا) نوسي أورجياستخدمهوهو النص الذي (الكنيسة املصرية 
وقد فهم اآلباء معىن الصالة .  اجلوهري هو أيضاً اإلفخارستيا أو جسد املسيحواخلبز

 )٣٣: ١٤ لو(من أجل اخلبز يف ضوء كالم املسيح املباشر والواضح عن ترك كل شئ 
 اخلبز باعتباره مث حديث املسيح عن نفسه )٣٤: ٦ مت( مبا للغد االهتمامن عدم وع

  . وصار هذا هو السبب الثاين يف منع الصالة الربانية عن املوعوظني)٥١: ٦ يو(احلقيقي 
  أن نشري إىل حديث املؤرخ سوزومني عن ف فإنه من الطري،ا قانون اإلميانأم 
 عن تسجيل كلمات القانون ألن كتابه عن تاريخ الكنيسة قد يقع يف يد غري امتناعه

 ولذلك فإنه حسب شهادة جريوم كانت الكنيسة تؤجل .)٢٠:١كتاب (املؤمنني 
 الصوم واقترابإعالن كلمات قانون اإلميان والصالة الربانية حىت اية فترة التعليم 

. )Pammach إىل ٤: ٦١ رسالة(اصة بالتعليم رار اخلاألربعيين حيث تبدأ فترة إعالن األس
 عن عدم إعالن األسرار أو ٢: راجع قرار جممع اإلسكندرية يف دفاع أثناسيوس
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 ألن هذا مضاد للتقوى ولتعاليم األسفار ؛السماح للموعوظني حبضور اإلفخارستيا
  .املقدسة اليت أمرت أن ال تعطي القدس للكالب أي الذين مل ينالوا التبين
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  صل اخلامسالف
  

اإلشبنياب أو العر  

 ،اب وهي كلمة هامة هي كلمة سريانية ويقابلها يف العربية العراإلشبنيكلمة   
 وكلما تذكرنا .ولكنها صارت ضمن الكلمات املهجورة اليت ال تستعمل اليوم

 لكن الوضع مل يكن كذلك يف ،، طاف بذهننا الكبار املسئولني عن األطفالاإلشبني
س هذه النقطة حقيقي إن الصغري حيتاج إىل من جيب عنه وسوف ندر. ألوىلالكنيسة ا

  لكن ملاذا اختارت الكنيسة هذا الترتيب؟يف معمودية األطفال، 
يف ابنهعد اإلشبني مسئوالً عن تربية بالطبع اإلجابة سهلة، بالنسبة للصغار ي 

 .ابنهلروحي املهتم بتعليم  لكن بالنسبة للكبار يعترب اإلشبني املعلم الكنسي ا،املعمودية
بة للكبار ما يؤكده ديوناسيوس ومن األدلة الواضحة على ضرورة وجود أشابني بالنس

 بل حىت يف تاريخ بيالديوس نقرأ اإلشبني، عن وجود )٨: ٢ رئاسة الكهنوت(ربوباغي يف األ
من كبار  الوايل روفينوس وهو إشبنبيوس البنطي أصبح رأن الناسك املشهور إيفاج

 ويف مقالة أوغسطينوس .)١٣تاريخ بيالديوس (ركاديوس شخصيات بالط اإلمرباطور أ
 وابنته ابنه ندرك أن اإلشبني يف معمودية البالغني مسئول عن منو ٢٤: ٤ عن املعمودية(

 وأشار ، وال جييب عن أي سؤال طاملا أن البالغ قادر على الكالم،يف املعمودية فقط
كما مر بنا " اسألوه... هو كامل السن "جنيل يوحنا أوغسطينوس إىل ما جاء يف إ

عتمد تأكيداً للمسئولية  الذي سياسمكتب يف سفر احلياة مع اب ي العراسمكان . سابقاً
  .الروحية
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  ابني سوى ما جاء يف ويف الشرق مل تصدر أي تشريعات قانونية خبصوص العر
نعت القوانني الزواج بني  حيث مJustinianجمموع قوانني اإلمرباطور جوستنيان 

يف املعمودية تأكيداً للقرابة الروحية وابنته وابنهاب العر Codex Lib 5:4 de 

Nuptus .  
 اختياروخبصوص . وفد توسع الغرب بعد ذلك يف ختفيف هذه القاعدة  

اختيارابني أكد التقليد الكنسي ضرورة العرمبعىن أن يكون ،اب من نفس اجلنس عر 
رجالً إذا كان املُابالعر إذا كانت املعتمدة عذراء أو امرأةد رجالً، وعذراء أو عم 
 وقد ظهر التمسك ذه القاعدة بوضوح يف حياة القديس ابيفانوس أسقف امرأة،

سالميس حيث أُختري له عرحياة ابيفانوس ( برنيكي باسمابة اباً باسم لوسيان وألخته عر

س هذا التقليد النص املعروف يف كتاب املراسم الرسولية  وقد عك.)٢: ٨ النص اليوناين
 النص العريب حيث أورد املترجم - والذي ترجم بطريقة غامضة يف قوانني الرسل

 بينما من الواضح أن القبول هنا ،"وال يقبل النساء الرجال وال الرجال النساء" :النص
هو قبول مسئولية العوقد .)١٦: ٣ راجع كتاب(ين ابة حسب ما يظهر من النص اليونار 

: ٣ رجعنفس امل(أعطت القوانني الرسولية هذه املسئولية للشمامسة والشماسات أيضاً 

١٦(.شى اب عندما خيُ ويف حاالت املرض املفاجئ اخلطري كانت الكنيسة ختتار العر
 وقد شدد القديس كريلس ،على املوعوظ املرض من أن ميوت بدون معمودية

 ضرورة اإلسراع وتعميد املوعوظ املريض حىت إذا كان يعجز عن  علىالسكندري
١١ تفسري إجنيل يو(ابني الذين ختتارهم الكنيسة الكالم متاماً بشرط أن جييب عنه أحد العر :

٢٦(.  
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  الفصل السادس
  

  زمان ومكان املعمودية

  :زمان املعمودية
: سية يف الـسنة    يف ثالث مناسبات رئي    طىمن املؤكد أن املعمودية كانت تع       
وأقدم إشارة إىل هذه املمارسة جاءت يف مقالة ترتليان         .  العنصرة – الفصح   –الغطاس  

الفصح هو الوقت الذي حنتفل فيه باآلم الـسيد املـسيح           " :عن املعمودية حيث قال   
 مث بعد ذلك العنصرة حيث هناك متسع كبري جداً من الوقت هلـذا              ،والذي فيه نعتمد  

 وفيه أيضاً أُعطيت    ،الوقت أظهر السيد املسيح نفسه حياً للتالميذ      الغرض ألنه يف ذلك     
  .)١٩املعمودية ( "نعمة الروح القدس وبشر املالئكة مبجيئه الثاين

وعن عيد الغطاس يقول القديس غريغوريوس الرتيرتي وهو خياطـب الـذين              
فيـه   عتمداالبعض يقول إنه سوف ينتظر الغطاس أي اليوم الذي          " :لون املعمودية يؤج 

 والثالث ، واآلخر يقول إنه يهتم بالفصح أكثر من غريه من األعياد  ،املسيح وظهر للعامل  
  .) على املعمودية٤٠مقالة ( "نه سوف ينتظر العنصرةإيقول 

 :وعن القديس جريوم يصلنا نص هام جداً وهو نبوة زكريـا الـيت تقـول              
إشـارة إىل الغطـاس      وهـي    ،"وستخرج مياه حية من أورشليم يف الصيف والشتاء       "

رجم يف السبعينية  وملا كان هذا النص قد ت      )1()٨: ١٤ تفسيـر نبـوة زكريـــا   (والفصـح  
 وقلما  ،س الغربيون املعمودية يف الفصح والعنصرة      مار ،"الصيف والربيع "والفوجلاتا إىل   

  .ولعل ردائة األحوال اجلوية هي السبب. عطيت املعمودية يف الشتاء يف الغربأُ

                                           
  .راجع هذه النبوة طقس اللقان يف الكنيسة القبطية األرثوذكسية) (1
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 املؤكد أن أورشليم كانت تعمد يف األعياد الثالثة السابق ذكرها حسب            ومن  
وكما يظهر من ذهيب الفـم الرسـالة        . Pommach)رسالته إىل   (شهادة القديس جريوم    

 راجع الدسقولية العريب ص ٢٨:٥ واملراسم الرسولية كتاب (Ad Innocent)األوىل 
 شهادة سقراط املؤرخ يظهر     وحسب. إن فترة اخلماسني كانت خمصصة للتعميد     ) ١٥

أن بعض الكنائس كانت تعمد عيد الفصح فقط كما جرت العادة يف كنيسة تـساليا               
 بينما كانت كنيسة أورشليم تعمد أيضاً يف ذكرى تكريس كنيـسة            ،)٢٢:٥كتاب  (

  .)٦: ٢ سوزومني(القيامة 
 فإن الكنيسة كانت متـارس املعموديـة يف أي   ،لكن على الرغم من كل هذا     

 – الفـصح    – الغطـاس    :كان التعميد يف هذه املناسبات الثالثـة      . قت كانت تراه  و
 ولذلك كانت املعمودية تكتسب فيها أمهية طقسية معينة         ، وهو العادة الشائعة   ،العنصرة

 يف ليلـة عيـد      اعتمدواإن ثالثة أالف    " :حىت أن بيالديوس يقول يف حياة ذهيب الفم       
ومع هذا شدد اآلباء مجيعاً على ضرورة       . )٩: هيب الفم حياة ذ ( "الفصح أثناء أسقفية يوحنا   

تريد " : ولذلك يقول ذهيب الفم    ،اإلسراع والتعميد حسبما تسمح األحوال والظروف     
 خاص ذا الوقت أكثـر مـن        يٌءأن تنتظر إىل الصوم الكبري، لكن ملاذا؟ هل هناك ش         

ر ومل يكـن عيـد       بل يف وقت آخ    ،الرسل مل يأخذوا هذه النعمة أثناء الفصح      . غريه
العظـة  ( "ف واخلمسة آالف الذي ذكرهم سفر األعمال      آال الثالثة   اعتمدالفصح عندما   

  .)األوىل على سفر األعمال
 وقت وفصل، هناك وقت للنوم ووقت       يءلكل ش "ويقول القديس باسيليوس    

للسهر، ووقت للحرب وآخر للسالم، لكن ال يوجد وقت خاص للمعمودية ألن عمر             
كل وقت هو وقت مقبول لقبول اخلالص سواء أكان بالنهار          . للمعموديةاإلنسان كله   

  .) على املعمودية١٣عظة ( "ح للمعموديةصلُكل ساعة ودقيقة وحلظة ت. م بالليلأ
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جيب أن ال يؤخر أحد معموديته طاملا هو        ": يقول غريغوريوس الرتيرتي حمذراً   
 عن ١١مقالة ( "يف ساعة ال يعرفوامستعد هلا لئال يفاجئهم املوت يف يوم مل يستعدوا له و          

  .)املعمودية
ولذلك حىت ترتليان وهو أول من أخربنا عن أوقات املعمودية يعود ويؤكـد             

املعموديـة  ( "ن كل يوم هو يوم للرب وكل ساعة صاحلة للمعموديـة          إ" :يف نفس املقالة  

:١٩(.  

  :مكان املعمودية من األار إىل الكنائس
 وعمد فيلبس اخلصي يف مكان فيه ماء قرب         ، األردن بكل يقني أعتمد ربنا يف      

مل تخصص الكنيسة مكانـاً     .  وعمد بولس الرسول سجان فيليب يف بيته       ،الطريق العام 
 نعمد بطـرس الـذي    " :وترتليان يف بداية القرن الثالث يقول     . معيناً إلجراء املعمودية  

ولذلك ليس مثـة  . يف األردن يف روما مثلما فعل يوحنا     Eltieperاهتدوا يف ر التيرب     
 ألن الروح الواحد هو نفـسه        يف البحر أم يف حبرية أم يف ر؛         إنسان اعتمدفرق سواء   

والـصالة  باالستدعاء ووهب الروح للمياه قوة التقديس       ،س املياه يف كل مكان    يقد " 
ض عر ومع هذه احلرية إالّ أن التعميد يف األماكن العامة كان ي           .)مقالة على املعمودية  (

، وإزاء سـوء الفهـم      االضطهاداملؤمنني والكهنة لكثري من املشاكل خصوصاً يف أيام         
 اقتصر األمر على التعميد يف الكنـائس،        ،ومحالت التشهري اليت تعرضت هلا املسيحية     

  .) من هذا الكتابراجع أيضاً الفصل الرابع(. وبنيت لذلك املعموديات
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  الفصل السابع
  
  ية يف القرون األوىلأسباب تأجيل املعمود

 وقد ذكر اآلباء مخسة ،شاعت يف القرون األوىل فكرة تأجيل املعمودية  
 وأجابوا على األعذار اليت شاعت يف ذلك ، قاوموها كلها يف عظام،أسباب للتأجيل

  : واعترب اآلباء أن،الزمان

  : هو عدم اإلسراع:السبب األول
 بـاخلالص وعـدم     االهتمامدم  إن عدم اإلسراع يف التعميد هو دليل على ع          

العظـة  ( وقد عبر عن هذا القديس غريغوريوس الرتيرتي         ،الرغبة يف الشركة مع الثالوث    

  .) على املعمودية٤٠

  : هو اإلحساس مبشقة احلياة مع املسيح:والسبب الثاين
ـم ال   إ" : وقد قال القديس باسيليوس عن هؤالء      ،وما تطلبه من جحد العامل      

 بل ال ينطقون بكلمة، إالّ أن تصرفام تفضحهم ورغم صمتهم           ،حداًيذكرون سبباً وا  
هم يكاد أن يقول دعين وشأين سوف أمتتع جبسدي وبكل ما هـو قـذر،                كالً من  فإن

 واستوىل علـى    ، وأغمس يدي يف دم البشر     ،سوف أمترغ يف وحل العثرات اجلسدية     
ك أعتمد عندما    أعيش على خداع الناس، أحلف وأكذب وبعد ذل        ،ممتلكات اآلخرين 
  .) على املعمودية١٣عظة ( "أستطيع أن أتوب
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 كان اخلوف من السقوط يف اخلطيئة بعد :والسبب الثالث
  :املعمودية

لكـن  . وهو موضوع سوف نعاجله يف دراستنا للمعمودية يف الكنيسة القبطية           
ثـل  يكفي أن تشري إىل أن الفكرة الشائعة يف القرون عن خطايا عظيمة ال مغفرة هلا م               

 ومـن املؤسـف أن      ، كانت السبب األساسي لتأجيل املعمودية     واالرتداد والقتل   الزنا
فرة ملن سقط   غ امل انعدام تعليم نوفاتيان القس الروماين الذي أكد        انتشارالتاريخ سجل   
ـ " : يقول القديس باسيليوس   .وقد قاوم اآلباء هذا التعليم بكل قوة      . بعد املعمودية  ن م

ن الذي يـستطيع أن  ن ميكنه أن يعدك بعمر طويل؟ وممرك؟ وم الذي حدد لك أيام ع    
طف؟ وملاذا ننتظر حـىت      خيُ يضمن لك املستقبل؟ أال ترى أن الصغري مثل الكبري فجأةً         

  .) على املعمودية١٣عظة ( "مترض باحلمى مثالً فتصبح املعمودية عطية احلمى
يرتي عن الـذين    وملا شاع الرأي بوجود معمودية النية كتب غريغوريوس الرت        

م قد       يؤجماداموا قد قرروا املعمودية    اعتمدوالون املعمودية اعتماداً على أ : "لوا يل  ح
كيف ميكن إلنسان غري معتمد أن يفكر يف أنـه          : هذا اللغز الذي مل أستطع أن أحله      

 بينما هو أصالً يتكل على رمحـة اهللا بطريقـة           ، وأن اهللا يعرف عنه هذا     ، بالنية اعتمد
 ما أنه يف امللكـوت دن أن يعمـل           املعمودية، أو كيف يتخيل إنسانٌ     لة ويؤج خاطئ

  .) على املعمودية٤٠مقالة ( "األشياء اليت ختص امللكوت

  : حسن السرية قسٍانتظاروالسبب الرابع لتأجيل املعمودية كان 
عن هـذا يقـول غريغوريـوس       . أو وقت مالئم للتوبة أو عيد من األعياد         
ف أنتظر عيد الغطاس أي الوقت الذي أعتمد فيه السيد املسيح حـىت             سو" :الرتيرتي

أعتمد مثل السيد املسيح، أو أختار الفصح لكي أقوم مع املسيح، أو عيد العنصرة لكي               
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بينما تؤجل املعمودية ويـأيت املـوت        ،وماذا بعد كل هذا   . د حلول الروح القدس   أجم 
  .)ى املعمودية عل٤٠مقالة ( "فجأة يف وقت ال تعرفه ويف ساعة ال تتوقعها

 مث يرد   ،ن البعض يريد أن يعتمد يف أورشليم أو يف األردن         بينما يقول ترتليان إ   
: مقالة على املعمودية  ( "ربي األردن أو يف الت    ال يوجد فرق بني الذين اعتمدوا يف      " :على ذلك 

٤(.  
د تعالوا إىل نبع التقديس حيث يوج     " : للموعوظني سوويقول القديس أمريوسي    

إن املعموديـة يف    .  فيه السيد املسيح والذي فيه تغرق كل اخلطايا        اعتمداألردن الذي   
األردن ال تستدعي السفر إىل فلسطني حيث يوجد النهر، ألنه حيث يوجد املـسيح              

  .)٤١عظة ( "يوجد األردن وبركة تقديس األردن مشلت كل أار العامل
 واألمهية الطقـسية    ،ة باألردن وسوف نرى فيما بعد ملاذا سمى جرن املعمودي       

  .والالهوتية هلذه التسمية
       لوا معموديتهم اإلمرباطور قسطنطني الذي     وعن مشاهري القرن الرابع الذين أج

 إىل أن يعتمد قبل وفاته رمبا بساعات        اضطر ولكنه   ،صمم على أن يعتمد يف ر األردن      
وهو دليل حي ملموس على صحة      . )٦٢: ٤ راجع حياة قسطنطني بقلم يوسـابيوس     (يف نيقومديا   

  . اآلباء بأن كل يوم هو يوم مقبولتأكيد
ال " : أي املالئكي يقول غريغوريوس الرتيـرتي      ،وعن الكاهن احلَسن السرية     

 ألن النعمة ال يعطيها     ؛تقل يعمدين أسقف أو مطران أو أحد اإلكلريوس من أورشليم         
صل نبيل كما لو كان مـن       وال تقل سوف يعمدين شخص من أ      . املكان وإمنا الروح  

   عمدك واحدعمدين قس فيجب أن يكون غري متزوج   ا من العامة، وال تقل إذ     العار أن ي 
أو حسن السرية ومالئكي كما لو كانت معموديتك ميكن أن ينجسها من ال تنطبـق               

د ألنه يوجد القاضـي الـذي       ال جتعل نفسك قاضياً للواعظ أو املعم      . عليه شروطك 
كل كاهن ميكن أن يعمدك طاملا أنه من كهنة الكنيـسة           . كل واحد  استحقاقيعرف  
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ال تقاض  . وليس من املقطوعني وال من الغرباء الذين ال نعرفهم وال من أعداء الكنيسة            
قضاتك مادمت أنت نفسك حتتاج إىل الشفاء، وال أريد أن أمسع منك عن األفضل أو               

ناك من هو أفضل أو أكثر تواضعاً       رمبا ه . األحسن من اآلباء الروحيني الذين يطهرونك     
  .) على املعمودية٤٠مقالة (". من غريه ولكن أي واحد هو أفضل منك أنت

  : حىت سن البلوغاالنتظار :السبب اخلامس
 وسوف نناقشه بتفصيل    ، وهو يف سن الثالثني    اعتمدمثل السيد املسيح الذي       

: غريغوريوس الرتيرتي يقول   أن القديس     إالَّ ،أكثر يف الفصل اخلاص مبعمودية األطفال     
 ألجلنا حنـن البـشر      اعتمد ولكنه   ،املسيح هو اهللا، لذلك مل يكن حمتاجاً للمعمودية       "

 جعلته يعتمـد    لمسيح أسباب لكان  . وحىت إذا أجل معموديته مل يكن هذا خطراً عليه        
وقد فعل الرب أموراً كثرية     . يف سن الثالثني وليس أي من هذه األسباب خيص البشر         

 "ميكن ألي منا أن يقلدها أو يتخذها مقياساً فليس كل ما فعله الرب ميكن تقليـده               ال  
  .) على املعمودية١١مقالة (
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  الفصل الثامن
  

  األمساء الالهوتية للمعمودية

يهمنا أن نناقش يف هذا الفصل األمساء اليت أطلقها آباء الكنيسة اجلامعة على   
 كبري من األمهية، فهي تشرح لنا العمل اإلهلي ذلك أن هذه األمساء على قدر. املعمودية

وهلذا . الذي مينحه الرب نفسه ملن يأيت إليه، وعالقة هذا العمل اإلهلي بالنفس واجلسد
 فهو يلقي الكثري من الضوء على نصوص صلوات ،الفصل بالذات قيمة طقسية هامة

ت اآلباء  هذه الصلوات إىل الهوانتماءالكنيسة القبطية األرثوذكسية ويؤكد 
وهذه إحدى الطرق العلمية اليت ميكننا ا أن نثبت . ومصطلحام الالهوتية القدمية
 بل سوف نعرب على ،ولن نتقيد هنا بالشرق وحده. أصالة الطقس القبطي وقدمه

  :االنشقاقمؤلفات اآلباء قبل 

  :املعمودية هي الوالدة الثانية
 اسـم د يف املاء وخنُلق على مثال       حنن السمك نول  " :يقول ترتليان عن املؤمنني     

 وكل حرف من حـروف      ΙΧΘΥΣ كلمة مسك يف اليونانية هي       ."ربنا يسوع املسيح  
  :هذه الكلمة هو أول حرف يف الكلمات اآلتية

Ιησους Χριστος Θεου Υιος Σωτηρ 
  .)تليان عن املعموديةراجع مقالة تر( اهللا خملصنا ابنأي يسوع املسيح 

 ويف كل اآلثار املـسيحية      Optatus عند أوبتاتوس    وحنن نقابل هذا الشرح   
 )                             ( حيث اكتفى املسيحيني برسم مسكةة،القدمي

  . باإلمياناعترافأقدم  يعد –كما رأينا سابقاً  - وهو ΙΧΘΥΣأو بكتابة 
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 وهو ما يؤكده كريلس األورشليمي      ،وحنن نولد يف املاء لكي نصبح أبناء اهللا       
 "امليالد الثـاين للـنفس   " Ψυχης παλιχχενεσια يصف املعمودية بأا     حيث

املعموديـة  " : ولنفس السبب يقول الشهيد بوستينوس     .)١٠:مقدمة تعليم املوعوظني  (
 فهـو   ، وألن هذا امليالد هو ميالد روحـي       .)٢٣: احلوار مع تريفو   ("هي ماء احلياة  

 القدس حيـث يـصبح اهللا أبانـا         خيتلف عن امليالد اجلسدي، إنه ميالد بقوة الروح       
  . هنااستخدامه وهو تعبري شائع عند كل اآلباء ال ميكن حصر مرات ،والكنيسة أُمنا

 الرتيرتي  غريغوريوسوبسبب عمل الروح القدس يف املعمودية يصف القديس         
 املـسحة   – املعموديـة    –  النعمـة  –العطية  حنن نسميها   " :املعمودية على هذا النحو   

Χρισµα - تنارةاالس Φωτισµα -       اجلديـد  ثياب عدم الفساد ومحيم امليالد
  .)ودية على املعم٤٠عظة ( "وختم وعالمة
ى املعمودية هذه   إن عمل الروح القدس يف املعمودية هو الذي أعط        ف ،وبالطبع

 ،ألن الذي ميسح النفس داخلياً هو الـروح القـدس         : سم املسحة ااألمساء، وبالذات   
 Sacerdotiumوم املعمودية بكهنـوت العلمـانيني   ه يسمى جرينوهلذا السبب عي

Laici             عطي بالرسامة، هذه التسمية تشري إىلوهذا متييز عن الكهنوت اخلاص الذي ي 
د بالسقوط والذي يعطيه الروح اجلديـد مـن         قعودة املعتمد إىل كهنوت آدم الذي فُ      

  .)1(جديد
ة إىل العـربانيني     يف الرسال  االسموقد استخدم هذا    : استنارة واملعمودية هي 

 ألن  اسـتنارةً؛ هذا احلميم يسمى    " : مث عند الشهيد يوستينوس حيث يقول      .)٦: ٤ عب(
راجـع أيـضاً ديوناسـيوس       - ٦٤: الدفاع الثـاين  ( "ستنارتاعقول الذين تعلموا هذه األشياء      

  .) على الرسالة إىل العربانيني١٢، وذهيب الفم عظة ٣: ١  رئاسة الكهنوت:األريوباغي

                                           
  .لكنيسة القبطيةتظهر اإلشارة إىل الكهنوت العام يف أغلب الطقوس الكنسية والسيما طقس اإلكليل يف ا) (1
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 استعمله اآلبـاء وغريغوريـوس       شائع اسموهو  :  اخلالص عمودية هي وامل
  . على املعمودية ٤٠الرتيرتي على وجه خاص يف املقالة 

 وقد استخدم العهد اجلديد كلمة ختم على        :Σφραγις ختمواملعمودية هي   
الذي يثبتنا معكم : "وقد قال الرسول بولس.  إىل املعمودية  األقل يف ثالثة مواضع إشارةً    

  كـو ٢(" يف املسيح وقد مسحنا هو اهللا الذي ختمنا أيضاً وأعطانا عربون الروح القدس    

 Aoristل اليوناين يف صـيغة      علفا واستخدم الرسول    ،)١٤،  ١٣: ١١ ؛ راجع أف  ٢٢،  ٢١: ١
 وهو املقـصود هنـا يف    ، دائم عندما وضع اهللا ختمه كعالمة ملكية       اختباروهو صيغة   
  . الفعل ختماستخدام

م معىن هذا النص علينا أن نعود إىل العهد القدمي حيث نكتشف أن             ولكي نفه 
راجـع  ( وهي وشم على اجلبهة لكي يعرفهم الشعب         ، مميزةً األنبياء كانوا يضعون عالمةً   

 ،كل مؤمن بالرب أنا للـرب     " بل يتمىن أشعياء النيب أن يقول        ،)٦: ١٣ ؛ زك ٤١،  ٣٠ل  م١
 وقد شرح بروكوبيـوس     .) النص العرباين  ٥: ٤٤ أش(" ويكتب هذا آخر على يده أنه للرب      

راح الكتاب املقـدس إن نـص        وهو من آباء القرن اخلامس وأحد ش       ،الذي من غزة  
 هو إشارة إىل رشم الصليب على اليد اليمني الذي ميارسه املـسيحيون             ٥: ٤٤أشعياء  

 والبحث عن أصل كلمة ختم يف العهد القدمي هو على جانب كـبري              .)٢٤٠١: ٨٧ جملد(
 يطلب كتابة اإلميان باهللا على قطعة من القمـاش  ٨: ٦  ذلك أن سفر تثنية، األمهية من
بينما  ")٩: ١٣ ، خر ١٨: ١١ راجع(" كن عصائب بني عينيك    على يدك ولت   واربطها عالمةً "

  .)٣٦: ٢٨ خر("  للربدسكان رئيس الكهنة يلبس تاجاً مكتوباً عليه قُ
الالبس الكتان والذي جبانبـه دواة      ويؤكد حزقيال النيب أن الرب قال للرجل        

 الرجال الـذين    دينة يف وسط أورشليم وسم سمةً على جباه       أعرب يف وسط امل   "الكاتب  
اقتلوا للهالك وال تقربوا    ... يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات املصنوعة يف وسطها       

 مميزة متنع    وبالطبع إن عالمة الرب هي عالمة      .)٦ - ٣ ٩ حز(... " من إنسان عليه السمة   
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وكـل طـالب   . ز إن حامل العالمة هو من قطيع الـرب    هلك ميي  ألن الذي ي   ؛اهلالك
. التاريخ القدمي يعرفون أن اخلتم يوضع على قطعان الغنم لتأكيد ملكيتها لشخص معني            

 وهـي   † ومن اجلدير باملالحظة أن السمة اليت يتحدث عنها حزقيال هي حرف التاء           
 وسوف نرى فيما بعد قيمة هذا النــص  ، العربانية القدميةعالمة الصليب يف احلروف 

  .والرشم يف املعمودية املسيحية يف الدهن ٦ - ٣: ٩ حز
 .)٦٠،  ٤٨،  ١٥: ١ راجـع مكـابني األول    (وكان اخلتان يعترب أيضاً مبثابة ختم العهد        

وسوف نرى عندما ندرس معمودية األطفال كيف لعب حمتوى اخلتان، وهـو خـتم              
  . العهد اجلديد، دوراً هاماً يف تأكيد صحة تعميد األطفالختماملعمودية هي لإلميان، و

 ،مما سبق ميكننا أن نؤكد أن كلمة ختم لعبت دوراً هاماً يف الهوت املعمودية             
وتعين أيضاً تأكيد صحة العهد مثل الوثيقة الـيت ال تعـد            . ) ملكية =ختم  (ذلك أن   

  .مة مؤكدة لصحتهاصحيحة إالّ بعد أن تختم ويصبح اخلتم عال
 تأكيداً لصحة العهـد اجلديـد يف        ،هكذا يعد عطاء الروح القدس كعربون       
 على صـحة جتديـد      بامسه أو وقّع    متاخلتم هو عطية الروح ذلك أن اهللا خ       . املعمودية

 للمعمودية؛ ولعل   "ختم" اآلباء كلمة    استخدموقد  . اإلنسان باخلتم أو بالروح القدس    
 من هـو    " ما ذكره القديس أكليمنضس اإلسكندرية يف مقاله       تاالستعماالأقدم هذه   

ختمه "مه الرسل يوحنا إىل أحد األساقفة بعد         عن الشاب الذي سلَّ    "لصخيالغين الذي   
  .)٢٣: ٣ يوسابيوس( "خبتم الرب

 ،أعطين ختم املسيح  " : تكال تلميذة بولس الرسول تقول له      استشهادويف قصة   
  .ملعمودية أي ا،"فال تقترب مين التجارب

 اهللا ولذلك   ابنالذين هم موتى اآلن قد ختموا خبتم        ") راعي هرماس : راجع(
 اهللا يف عبـارة  ابن ويشرح هرماس معىن ختم Sim 9:16 "دخلوا ملكوت السموات

 اهللا كان حتـت     ابن اسم قبل أن يأخذ إنسانٌ   ": سوف نعود لدراستها بالتفصيل يقول    
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 "رر من املوت وأصبح أهالً للحيـاة األبديـة         لكن عندما أخذ اخلتم حت     ،سلطان املوت 
  .)نفس املرجع السابق(

. ويضيف اآلباء أحياناً كلمة اإلميان إىل اخلتم لتصبح املعمودية ختم اإلميـان           
حنن مميزون عن اليهود باخلتم ") ٢١: الدفاع( ويقول ترتليان يف .de Sectst 4)ترتليان (
ا ختمنا حنن فهـو      أم ،ختمهم هو اخلتان   ألن   ؛الذي على أجسادنا  )  اإلمضاء :حرفياً(

  ."املعمودية
تم يؤكد ملكيتنا   خدعيت املعمودية ختماً ألا     " :ويقول غريغوريوس الرتيرتي  

 ولذلك قـال    .) عن املعمودية  ٤٠مقالة  ( "والسلطان الذي ميلكنا وألا عربون احلياة األبدية      
اآلن هو الوقـت الـذي      " وحسب رواية يوسابيوس     ،اإلمرباطور قسطنطني قبل وفاته   
 اآلن هو الوقت الذي سوف أحصل فيه على خـتم           .سوف أمتتع فيه خبتم عدم املوت     

  .)٦٢: ٤ حياة قسطنطني( "اخلالص
 ،كما توضع العالمة على اجلندي    " :وذهيب الفم أيضاً عندما يشرح معىن اخلتم        

هكـذا  ... ود وكما كان اخلتان هو مسة اليه      ،هكذا نختم بالروح القدس حنن املؤمنني     
  .)١٤: ٢م الرسوليةي، راجع املراسكو٢ على ٣عظة ( "حنن أيضاً عربون الروح هو مستنا

حسب أقدم املصادر ألن الشهيدة تكال عندما طلبت        :  العطية واملعمودية هي   
 ." لكي تنايل عطية املسيح    واصربيانتظري   ":اخلتم من الرسول بولس قال هلا الرسول      

 لنا دون أن ندفع فيهـا       حنن نسميها العطية ألا تعطى    " :يويقول غريغوريوس التزيرت  
  .) على املعمودية١٣س باسيليوس عظة ، راجع القدي٤٠عظة ( "مثناً

 عندما كتب   يولعل خري ما خنتم به هو نص من القديس ايسيذوروس البيلوس            
إذا ":  مث بعد ذلك الهوت الروح القدس      االبن،ضد األريوسيني الذين أنكروا الهوت      

 عندما حتـدث عـن      االبن فلماذا ذكره    واالبن،كن الروح من ذات جوهر اآلب       يمل  
 والـروح   واالبن اآلب   باسم وأمر تالميذه أن يذهبوا ويعمدوا       ،عالمة وختم التقديس  
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 فـإن خـتم     ،إذا كان القس الذي يعمد رديئاً     " : ويقول أيضاً  .)٣٧رسالة  ( "...القدس  
 وإمنا الذي يـصاب هـو       ، ردئ باملرة  بشيء الذي يأخذه ال يتأثر      اخلالص والشخص 

  .)نفس املرجع السابق( "القس وحده
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  الفصل التاسع
  

  الطقوس اليت تسبق املعمودية

  جحد الشيطان:أوالً
كان التعليم يسبق التعميد، وكان نضوج املوعوظ معناه أن يستعد لقبول ذلك              

ارت هذه اإلجـراءات    فما هي إجراءات قبول املوعوظ؟ وملاذا ص      . السر اإلهلي الفائق  
  على هذا النحو الغريب؟

 كانت تبدأ من آخر اجلمعة      االستعداديوجد إمجاع عام على أن آخر مراحل          
 هي الثالثة بعد الظهر يوم      االستعدادوحسب شهادة ذهيب الفم، كانت بداية       . الكبرية

 إىل  وكان الكهنة يقـودون املوعـوظني    .)١٦٦ ص   ٤: ٣ تعليم املوعـوظني  (اجلمعة العظيمة   
وال حيدد كريلس األورشليمي الوقت بالـذات،       . ) النص الثاين  ٨: ٢ تعليم املوعوظني (الكنيسة  

 يبدأ من عـشية     االستعدادولكن يبدو من وصف كريلس وقوانني الرسل واجيرييا أن          
 ، يوم السبت الكبري كلـه     ،ستعداداً لذلك ا ويصوم املوعوظون مجيعاً     ،اجلمعة العظيمة 

 ويؤكد هـذا أيـضاً      .د األسباب األساسية لصوم السبت الكبري     ولعل هذا بدوره أح   
 وحسب شـهادة    .)٢:١األسرار  (الطقس الغريب يف ميالن من زمن القديس أمريوسيوس         

كان املوعوظ يدخل الغرفة اخلاصـة الـيت فيهـا املعموديـة            " :كريلس األورشليمي 
ان املعمودية هو    وحسب نصوص العظات نفهم أن مك      .)٢:١تعليم املوعوظني   ( ")املغطس(

يعقوب يف نصيبني    تزال معمودية دير مار     وال .)١١:١تعليم املوعوظني   (خارج بناء الكنيسة    
راجع رسم  ( تقع خارج مبىن الكنيسة متاماً من اجلهة البحرية          –م  ٣٥٩ وتعود إىل عام     –
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 ٣٣عدد   -م١٩٦٦ رجيةالليتو يف جملة الدراسات     G.Kretschmarالكنيسة والصور اليت نشرها العامل األملاين       

  .)٢٠٦ - ٢٠٤  ص–
 مث يرفعـون    ،)٢:١تعليم املوعـوظني    (ويقف املوعوظون إىل ناحية الغرب للصالة         

 :أيديهم إىل فوق ويطلب منهم أن يرددوا هذه الكلمـات املوجهـة إىل الـشيطان              
وكل أعمالـك   "ويردد هذه العبارة ثالث مرات ، مث يضيف         " أجحدك أيها الشيطان  "

ويف  .)٨: ١ – ٦: ١ – ٥: ١املرجـع الـسابق     ("  وكل عباداتك  ποµπαιςرك  وكل مفاخ 
 وهـو أن توضـع      ،الغرب أضاف القديس أمريوسيوس إىل هذا الطقس شيئاً جديداً        

 : من أجلـه قـائالً     األسقف ويطلب   ،أصابع األسقف يف أذين كل موعوظ على حدة       
 وبعد ذلك كـان     .)٣٤: ٧ مر(أي انفتح، وهي مأخوذة من معجزة إبراء األصم         " أفثا"

وقد كشفت احلفريات احلديثة    . )٤: ١ مقالة األسرار (املوعوظ يدخل أيضاً غرفة املعمودية      
 وعلى شكل مثـاين     ،اليت متت اليوم يف ميالن أن املعمودية كانت أيضاً خارج الكنيسة          

ونفهم أيـضاً مـن كتابـات       . )٢٣٠ السابقـة ص    Kretschmarراجع مقالة   (وكبرية جداً   
  .)٥: األسرار(" قدس امليالد الثاين"و " قدس األقداس"سيوس أن املعمودية تسمى أمريو

وكان املوعوظ يدهن بالزيت بواسطة الشماس أو القس قبل أن تتم إجراءات              
ويشرح أمريوسيوس هذه املسحة بالزيت على أا مثـل         . )٤: ١ األسرار(جحد الشيطان   

 املصارعة، وهي عـادة قدميـة شـائعة         مسحة الزيت اليت تعطي للمصارعني قبل بدء      
 ولعل  ،)٤: ١ األسـرار (" دهنون كمحاريب للمسيح  أنكم ت " أمريوسيوس  ويقول ،ومعروفة

  .هذا يعين أن اجلسد كله كان يدهن
ل وعوظ يتجه ناحية الغرب وكان يـسئ      وحسب شهادة أمريوسيوس كان امل      

  :هذه األسئلة
  ل جتحد الشيطان وكل أعماله؟ ه-
 .أنا أجحد -
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  هل جتحد العامل وكل ملذاته؟-
 . أنا أجحد-

فقد كان يبدأ بالركوع  -حسب شهادة ذهيب الفم  -ا الطقس اإلنطاكي القدمي  أم
ومل يترك لنا ذهيب الفم أية إشارة إىل ما إذا كان جحد الشيطان             . بعد دخول الكنيسة  

  .كنيسةورمبا كان الطقس يتم يف ال. يتم يف الكنيسة أم يف غرفة املعمودية

ويطلب األسقف من كل واحد على      . عند ركوع املوعوظ يرفع يديه إىل السماء      
 -حسب نص تعليم املوعـوظني       - وكانت تتم    ،حدة أن يردد خلفه جحد الشيطان     
وكان املوعوظ جييب   . )١٦٦ ص   ٤: ٣ تعليم املوعـوظني  (يف شكل أسئلة مثل الطقس امليالين       

 تعليم املوعوظني(" ادك وكل خدمتك وكل أعمالك    أجحدك أيها الشيطان وكل أجم    " :قائالً

  .)النص الثاين ٢٠: ٢
اجلحد يتم واملوعوظ واقف على قطعة من الصوف من         " :وحسب شهادة ثيؤدور  

 علـى   ٢عظة  ( "شعر املاعز وقد خلع رداءه اخلارجي ورفع يديه إىل فوق سائالً رمحة اهللا            

آخر أن قطعة من املسوح كانت      ويفهم من نص    . )٣٦ - ٣٤ Minganaطبعـة   : ٢املعمودية  
عظة (توضع على األرض بدالً من شعر املاعز، ويركع عليها املوعوظ رافعاً يديه إىل اهللا               

ويقترب اخلدام منهم ويقولون نفس العبارة اليت       . )٣٦ نفس الطبعــة ص      ٤-٣ على املعمودية    ٢
الشماس من  ويقترب  . )٤:١٠أع  (..." لقد مسعت صالتك   ":قيلت من املالك لكرنيليوس   

أجحدك أيها الشيطان وكل    : "كل موعوظ على حدة لكي يلقنه صيغة جحد الشيطان        
مالئكتك، وكل أعمالك، وكل خدمتك وكل أباطيلك، وكـل فخـرك العـاملي،             

: ٢ املرجع السابق ("  والروح القدس  واالبن اآلب   باسموأعترف وأنذر أن أؤمن وأن اعتمد       

٥(.  
بعض األلفاظ، ولكن املعىن العـام هـو        وصيغة جحد الشيطان قد ختتلف يف         

م الرسولية اليت   يالسائد حسب شهادة أقدم املصادر وهي قوانني الرسل وكتاب املراس         
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إذا . يف الـسبت  ... ويـصوموا   ... فليعلموا املوسومني للعماد أن يستحموا      " :تقول
 وأن  اجتمع الذين يعتمدون يف موضع واحد برأي األسقف فليوصوا كلهم أن يـصلوا            

... كل روح غريـب   ) يستقسم(م ويضع األسقف يده عليهم ليستحلف       نوا ركبه حي
مث جيحد  ... جباههم وآذام   ) يرشم( فلينفخ فيهم مث خيتم      ،وإذا فرغ من أن يستحلف    

 من قوانني   ٢٧قانون  ("  أيها الشيطان وكل خدمتك وكل أعمالك      كأجحد" :الشيطان قائالً 

م ي ويف املراس  .) من التقليد الرسويل   ١٩قانون  (" كأجحدك أيها الشيطان وكل خدمت     ".)الرسل
أجحدك أيها الشيطان وكـل     : "الرسولية وهو مصدر متأخر كثرياً عن قوانني الرسل       

أعمالك وكل جمدك الباطل وكل خدمتك وكل مالئكتك وكل نفاقك وكل ما هـو              
  .)٥١:٧كتاب (" لك وكل ما هو خضع لك

  :الشرح الالهويت لكلمات اجلحد
 وترمجناهـا أجمـاد أو      Pompe اليت دخلت الالتنية     ποµπαιςيونانية  الكلمة ال 

 كانت تستعمل لوصف املواكب     –مفاخر، تعين أصالً املناظر الفخمة وجمد هذا العامل         
الفخمة اليت كانت تسري يف الشوارع يف عواصم العامل القدمي يف اإلمرباطورية الرومانية             

 :ديس ذهيب الفم هذه الكلمة على النحو التايل     وقد شرح الق  . وكل ما حييط ا من أُة     
 فإنك سـوف    "إذا قلت من كل القلب أجحدك أنت يا شيطان وكل جمدك الباطل           "

: واألجماد الباطلة اليت ختص الشيطان هـي      ... تعطي حساباً عن ذلك يف يوم الدينونة        
ت العفويـة   املسارح وامللذات الشريرة والتفاؤل باأليام والتفاؤل باللحظات أو الكلما        

وأنا أسألكم ما الذي يعد فأالً . اليت تقال للغري وهي أصالً ال ختصنا مث التشاؤم من نذير       
أو أعـرج   ) أعور(يف الدنيا؟ أحياناً عندما يترك شخص مرتله يرى رجالً بعني واحدة            

جيعل فلقاء البشر ال    . هذه هي أجماد الشيطان الباطلة ألا أالعيبه      . فيعترب هذا فأالً سيئاً   
  .)املقالة الثانية لتعليم املوعوظني( "يومنا سيئاً، وإمنا احلياة يف اخلطيئة هي اليت جتعله
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 .).De Corona: 13(  على أا عبادة األوثانPompeوترتليان بشرح كلمة   
 بل كانت مواكب    ،وعبادة األوثان يف العامل الروماين القدمي مل تكن السجود للتماثيل         

 ويؤكد هذا ما ذكره     .)الحظ كيف أشار ذهيب الفم للمسارح     (اب   واأللع االحتفاالت
جمد الشيطان هو الشهوة للمسارح وسـباق اخليـل وسـباق           " :كريلس األورشليمي 

وهو أيضاً املآدب الـيت     . املركبات والعاب السريك وكل األباطيل اليت من نفس النوع        
 الـشياطني   دعاءباسـت ختص أعياد األوثان وما فيها من طعام وخبز وكل ما تـدنس             

 " الـشياطني ينجـسها    استدعاءالنجسة، األطعمة واخلبز هي يف حد ذاا طاهرة لكن          
إن حيل الشيطان هي املسرح والسريك      ": وثيؤدور املصيصي يقول  . )٤: ١ تعليم املوعوظني (

هذه كلها زرعها الشيطان يف الدنيا حتت ستار        . واأللعاب الرياضية واألغاين والرقص   
 ولذلك كل من يشترك يف سر العهـد         ،ري النفوس ويسرع ا إىل اخلراب     اللهو لكي يث  

 امتناعويف احلقيقة كان    . )١٢:١تعليم املوعوظني   ( "اجلديد عليه أن حيفظ نفسه من كل هذه       
 بل وحىت األلعاب الرياضية ألا كلها تقـام         ،املسيحيني األوائل عن املسارح والسريك    

ضية يف املدن الرومانية القدمية كان أبطاهلا يتوجـون         من أجل آلهلة، حىت األلعاب الريا     
 ولذلك جاء جحد الشيطان لكـي يؤكـد       ، اآلهلة ويأخذون جوائزهم من اآلهلة     باسم

 يف كل هذه األمور اليت مـن شـأا أن تعيـد       االشتراك املسيحي عن    امتناعضرورة  
وقـات  كانت فرصة ما قبل املعمودية هـي أنـسب األ         . اإلنسان إىل ما سبق وتركه    

ما هو املعىن الرئيسي واألساسـي الـذي        " :للحصول على هذا العهد ويقول ترتليان     
، ) de Spectat 4 ( نستخلصه من جحد الشيطان وجمده ومالئكته سوى العبادة الوثنية

  .)١٣، ٧رسالة ( "إننا جنحد الشيطان والعامل كله" :بل يقول الشهيد كربيانوس
ر هم رسل الشيطان ألن كلمة مالك       حسب شرح ثيؤدو   ومالئكة الشيطان   

 ألن البشر الذين خيـضعون  ؛ وهؤالء هم البشر وليس األرواح النجسة      ،تساوي رسول 
 هؤالء البشر   .للشيطان يصبحون أدواته وهو بدوره يستخدمهم لكي يسقط اآلخرين        



 ١٣١

 الوثنية يف العـامل مثـل       انتشارهم الذين ينشغلون بتعليم الشر والذين يساعدون على         
راء الذين ينشرون الوثنية بقصصهم اخلرافية وقادة اهلرطقات مثل ماين ومرقيـان            الشع

 املسيح ينشرون   اسموفالنتيان وبولس السموساطي وآريوس وأبوليناريوس الذين حتت        
  .)٨ - ٧ تعليم املوعوظني(" ضالالم
وقد شاع يف الشرق وحده إضافة صيغة مالئكة الشيطان يف صـيغة جحـد                
  .)السكندري وصيغة جحد الشيطان يف الطقس ٢٧: ة عن الروح القدس للقديس باسيليوسمقال(الشيطان 
واألساس الكتايب جلحد الشيطان هو جتارب املسيح الثالثة على اجلبل وهـي              

باء مجيعاً بدون   تبدأ قبل املعمودية وتظل ترافقنا حىت النهاية، وهو ما جنده يف شرح اآل            
إىل أن الكنيسة اعتمدت على نص الرسول بـولس يف          ري بعض اآلباء    استثناء بينما يش  

 احلـسن   االعترافأمسك باحلياة األبدية اليت إليها دعيت وقد اعترفت          ":)١٢: ٥ يت١(
  ".أمام شهود كثريين

 احلسن يف املعمودية وهو جحد   االعترافإن التقليد حدد     "ويقول أمربوسيوس 
شرح الرسالة  (" دام والقوات السمائية  الكهنة واخل ين هم   الشيطان والعامل أمام شهود كثري    

  .)١٢:٦يت ١إىل 
إن جحد الشيطان مأخوذ من كلمات الكتاب املقدس لكنـه          "ويقول ترتليان   

  .(de Coron 3) "مؤكد بالتقليد
إن جحد الشيطان هو من الطقوس السرية الـيت         " :والقديس باسيلوس يقول  

 " لكنه تسليم يعود إىل الرسل     تسلمتها الكنيسة وهو ليس مسجالً يف أي وثيقة مكتوبة        
  .)٢٧: مقالة على الروح القدس(

لقد حطّم املـسيح قـوة      " :وعند جحد الشيطان يقول كريلس األورشليمي       
 " ائياً من مملكته   وأنسحبالشيطان وأباد املوت مبوته بشكل جعلين أجحد الشيطان         

  .)٦: ١ مقدمة تعليم املوعوظني(



 ١٣٢

  :شرق حنو الغرب مث الاالجتاه: ثانياً
 وال ختلو العالقات البشرية على      ،اجلانب الرمزي موجود يف كل شئ يف احلياة         

مفردات اللغـة   (أي مستوى من املستويات من رموز أو حركات طقسية تبدأ باللغة            
  .وترتفع إىل ما هو أعقد يف العالقات بني األفراد مثل املصافحة ونظرات العينني) رموز

إلنسان عرب العصور ميثل شروق الشمس املبعث       يف مجيع لغات العامل وخربة ا       
  . بينما الغروب يعين العكس متاماً،ميثل بداية اليوم اجلديد... وامليالد وكل ما هو جديد

ح زكريـا    وهلذا عندما يسب   ،)١: ٤ مال(يف العهد القدمي املسيح هو مشس العدل          
 وهو جمئ اليوم اجلديـد  ،)٦٨: ١ لـو (" ق من العالشرِاملُ ":الرب على جمئ املسيح يقول 

 ومـع   .)١٩: ١ بـط ٢(" إىل أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح      " النور   انفجارمثل  
     وغربتـها ظُلمـة  ،الشرق والغرب يلتصق املعىن األساسي للحياة، فإشراق احلياة نور  .

إن "ونرى هنا املعىن يف قول الرسول بولس عندما يتحدث عن األعداء غري املنظورين              
 مع والة العامل على ظلمة      السالطني ليست مع دم وحلم بل مع الرؤساء مع          مصارعتنا

  .)١٢: ٦ أف(" هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية يف السماويات
، )٥٣: ٢٢ لـو (" هذه ساعتكم وسلطان الظلمة   "والتعبري يعود إىل الرب نفسه        

الس يف الظلمة الشعب اجل" عن النور ولذلك كان احلديث عن املسيح دائماً هو حديثٌ   
 .)١٦: ١٤ مت(" أبصر نوراً عظيماً واجلالسون يف كورة املوت وظالله أشرق عليهم نور          

وعندما حتدث املسيح القائم مع شاول الذي صار بولس بعد ذلك يصف الرب عمل              
لتفتح عيوم كي يرجعوا من الظلمات إىل النور ومن سلطان الـشيطان      "الرسول بأنه   

 ولذلك عندما يصف القديس بولس قيامة املسيح للوايل أغريباس          ،)١٧: ٢٦ أع(" إىل اهللا 
) اليهـود ( به كنور للـشعب      ول قيامة األموات مزمعاً أن ينادى     املسيح هو أ  " :يقول
 ورمبا هناك التباس يف الترمجة العربية لكن النص اليوناين وسـائر            .)٢٣: ٢٦أع  (" واألمم

 والنور هـو نـور   ،ور هو املسيح نفسه الترمجات األخرى تؤكد أن الذي سينادي بالن      



 ١٣٣

 .)٢: ١٦ مـر ( ولذلك كان ظهور املسيح يف الصباح بعد أن أشرقت الـشمس             ،القيامة
وهنا تأكيد على املعىن املزدوج للشمس، الشمس أي املسيح كشمس احلياة اجلديـدة             

ك  ألنه قد جاء نور    استنرييقومي  "وعن قيامة املسيح يقول النيب أشعياء       . اليت ال تغيب  
 أما  ،وجمد الرب أشرق عليك ألنه ها هي الظلمة تغطي األرض والظالم الدامس األمم            

" عليك فيشرق الرب وجمده عليك يرى فتسري األمم يف نورك وامللوك يف ضياء إشراقك             
 ويف نور هذه النبوة يقول بولس الرسول عن الكرازة باملـسيح الـيت              .)٣ - ١: ٦٠ أش(

نوراً أضاء  " راجع نبوة زكريا     )٤٧: ١٣ أع(" راً لألمم قد أقمتك نو  "سوف تتم بواسطته    
 إجنيـل النـور   هو   اإلجنيل الرابع     أن  وعلينا أن نتذكر   .)٣٢: ٢لو(" لألمم وجمداً لشعبك  

  .)١٤ - ١: ١ يو(كان هو النور احلقيقي الذي يضئ يف الظلمة "
وهذه هي الدينونـة أن     "ورفض املسيح هو البقاء يف الظلمة، هو رفض النور            

أنا هو نور    ".)١٩: ٣ يو( "النور جاء إىل العامل ولكن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور          
يـو  ١ورسـالة    ،٥:٩ يو   راجع(" العامل من يتبعين فال يسري يف الظلمة بل يكون له نور احلياة           

٥:١(.  
 للشرق سوف نضطر إىل     واالجتاه بني النور    واالرتباطونظراً ألمهية املوضوع    

  .خدمها الكتاب املقدس لكلمة نوراليت استحصر املعاين 
 ولكن هذا النور ليس     ،)٣: ١ تك(يف العهد القدمي تبدأ قصة اخللق بإشراق النور           

 وجيب علينـا أن     . وإمنا هو التجلي اإلهلي يف اخللق      ، يشع يف الكون   يءخلقاً لنور مض  
 واهللا أعلن   ."ةقَّالالبس النور كثوب الباسط السموات كش      ")٢:١٠٤ مع مز    ٣:١تك  (نقرأ  

  . بإشراق النور)٣٦: ٢٦ راجع أي(عن نفسه كخالق 
رنا الرسول بولس بالنور األول الذي أشرق يف بدايـة          ويف العهد اجلديد يذكِّ   

اهللا الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق يف قلوبنا إلنارة معرفة                ":اخلليقة
 أو اجلديدة   ،الواضح أن اخلليقة الثانية    ومن   .)٦: ٤ كو٢(" جمد اهللا يف وجه يسوع املسيح     



 ١٣٤

) ١٨-١:١( وهذا ما يعلنه إجنيل يوحنـا   ،مثل اخلليقة األوىل تبدأ بإشراق اهللا وظهوره      
  .بكل وضوح

 سوف يظلم   ، وألن الدينونة ستأيت فجأة وبدون مقدمات      ،الظلمة هي الدينونة    
 - ٢: ٢ ، يوئيـل ٩: ٨عا  مث ،٢٣: ٤، ٢٨أر (رب نور النهار ويتحول النهار إىل ظلمة يف يوم ال       

١٤: ٣، ٣١(.  
حب  مشس النهار يعين يف الكتاب املقدس بركة اهللا والفرح الذي يصا           وإشراق  

ت البكاء بيعند املساء ي" والليل هو اية الفرح .)٥: ٣ ، زك٢: ٣٣ ، أش٥: ٣ راجع مز(النهار 
هو الدينونة وايـة     وألن املوت    .)١٤٧: ١١٩ – ٢: ٧٧ – ٥: ٣٠مـز   (" ويف الصباح الترمن  

ألعلك لألموات تصنع   "وات هي أرض الظالم والضالل      احلياة كانت اهلاوية حيث األم    
هـل تعـرف يف الظلمـة       .  هل حيدث يف القرب برمحتك أو حبقك يف اهلالك         .عجائب

 جا  – ١٧: ٣٨ – ٢١: ١٠ أي   – ١٩: ٤٩ – ١٢،  ١١: ٨٨ مز(" عجائبك وبرك يف أرض النسيان    

 مـز (ن يف لغة الكتاب بكل وضوح النور واحلياة والظلمة والدينونة            ولذلك اقتر  .)٤: ٦

 ويف الواقع يعود هذا كله إىل املبدأ الالهويت         .)٢٦: ٣٠ – ٢٨: ٢٢ أي   – ١١: ٩٦ – ١٣: ٥٦
  .)٩: ٣٦ مز(" عندك ينبوع احلياة وبنورك تعاين النور"اهلام 

نت ختلص الشعب   ألنك أ "واحلياة مع اهللا هي حياة يف النور والفرح واخلالص          
 مـز ("  سراجي الرب إهلي ينري ظلميت     يءالبائس واألعني املرتفعة تضعها ألنك أنت تض      

" الرب نوري وخالصي  " اهللا هو النور واخلالص      .)٨: ٥٨،  ١: ٩ ، أش ١٧: ١١٨ ، مز ٢٨: ١٨
ـ    النور إذ تبدأ بإشراق   ومن الواضح أن قصة اخللق       .)٨: ٧، مـال    ١: ٢٧ مز( ت ، فقد أعط

الالهويت الواضح لعالقة اخللق اجلديد بإشراق نور القيامة واحلياة اجلديدة يف           هذا املعىن   
  .املسيح

 ألن نور الرب هـو الـذي        ؛ الصحيح االجتاهوالسري يف النور معناه السري يف         
أرسل نورك وحقك هم يهديانين ويأتيان يب إىل جبـل          "يهدي السائر يف طريق الرب      



 ١٣٥

 العهـد القـدمي     استخدم ولذلك   .)٨: ٧، مال   ٥ :٢، أش   ٣: ٢٩، أي   ٤٣:٣ مـز(" قدسـك
: ١١٩،  ٦ مز(" سراج لرجلي كالمك ونور لسبيلي    "كلمة نور لإلشارة إىل ناموس الرب       

، ١٣: ٢ راجـع جـا   ( ، والنور أيضاً هو احلكمة اإلهلية     .)٤: ١٨  سرياخ ابن حكمة   ،٢٣: ٦، أم   ٥

  .)٢٦، ١٠:٧وحكمة بن سرياخ 
 وذلـك يف    ،كرناه أن النور هو احلياة مع اهللا      ويؤكد العهد اجلديد جبانب ما ذ       

 مرئياً من خـالل النـور       يءنص فريد عن العني كسراج للجسد حيث يصبح كل ش         
النـور  "الذي يشرق يف النفس ويعطي هلا الرؤيا الداخلية الواضحة املعتمدة علـى اهللا              

 أو   وهذا النص جيب أن يقرأ من خالل معىن ظهـورات اهللا           ،)٢٢: ٦ مـت (" الذي فيك 
 - ٢: ١٧ ، مت ٩: ٢ لو(ظهور املالئكة برسالة إهلية حيث يصاحبهم النور الشديد اللمعان          

 وكما ذكرنا سابقاً النور هـو اخلـالص         .)٧: ١٢ ،٣٠: ١٠،  ٣: ٩،  ١٠: ١ ، أع ٣٨: ٥،٢٨
 وملا أسس اهللا العهد اجلديد أصبحت البشارة        .)٣٢: ٢ ، لو ١٦: ٤ مت( اهللا باحلياة    وإشراق

 ويف الكتاب املقدس كله هناك ارتباط       .)٦ - ٤: ٤ كو٢راجع  (ي إعالن النور    أو اإلجنيل ه  
 وسوف نعود   ، وأحياناً معىن كلمة جمد ونور يكون واحداً       ،شديد بني كلمة نور وجمد    

  .ونعاجلها على حدة) اد(قطة إىل هذه الن
ونة  الظلمة هي أيضاً الدين    ،وكما يف العهد القدمي كذلك أيضاً يف العهد اجلديد          

 أي أن يحرم من الوليمة املـسيانية        ،"اطرحوه يف الظلمة اخلارجية    ":حيث يقول الرب  
ر عن   وحينما مضى الرب إىل الصليب عب      .)٣٠ - ٢٥،  ٢٣،  ٢٢ – ١٢: ٨ مت(أي امللكوت   

اآلن هي سـاعتكم وسـلطان      "بكلمة واحدة   " اآلن دينونة هذا العامل   " الدينونة   يءجم
  .)١٢: ٦ أيضاً أف راجع ،٥٣ ٢٢ لو(" الظلمة

 وهم ليسوا مثل أبناء هذا الدهر       ، الذين نالوا اخلالص هم أبناء النور      ،ولذلك  
لو (ذا وصف العهد اجلديد تالميذ املسيح بأم نور العامل          هل و ،)٨: ١٦ لو(احلاضر الشرير   

قد تناهى الليل وقرب إشراق     " ودخل النور للتعبري عن احلياة املسيحية األصلية         ،)٢٤: ٥



 ١٣٦

لنهار فنخلع أعال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما يف النهار ال بالبطر              ا
 رو(" والسكر وال باملضاجع والعهر ال باخلصام واحلسد بل ألبسوا الرب يسوع املسيح           

  .)٩: ٢، ٧: ١  يو١ - ٤: ٥ تس١ - ٨: ٥  أف– ١٢: ١٣
أي شركة للنـور مـع      "ة  والنور هو جتديد احلياة اليت ال تسمح بالظلمة باملر          

 وهذا املبدأ الالهويت الواضح الذي يربط       .)١٤: ٦  كو ٢( "الظلمة وللمسيح مع الشيطان   
 وهو تأكيد واضح علـى الهـوت        ،كل هذه املعاين هو أن املسيح هو النور احلقيقي        

الذي وحده له عدم املوت     " والساكن يف نور ال يدىن منه     " ألن اهللا وهو النور      ؛املسيح
 وألن املسيح هو النور الذي ينري كل إنسان         ،)١٦: ٦  يت ١("  يف نور ال يدىن منه     ساكناً"

خملـصنا يـسوع    " وهو نور احلياة الذي أشرق مبجد عظيم يف القيامة           ،آتياً إىل العامل  
 ،)١٠: ١ يت٢(" املسيح الذي أبطل املوت وأنار احلياة واخللود بواسطة اخلرب السار املفرح          

ا لشركة  نشاكرين اآلب الذي أهل   "مته أنقذنا من سلطان الظلمة      وذلك أن املسيح بقيا   
 حمبته  ابنمرياث القديسني يف النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إىل ملكوت             

  .)١٤، ١٣: ١كو(
 من الظلمـة    االنتقالوترتبط كل هذه املعاين باملعمودية بدون شك؛ ذلك إن            

 احلياة اجلديدة اليت جـاد      إشراقهيب وبالقيامة هو    إىل النور ومن احلياة إىل املوت بالصل      
عيـت   ولـذلك د   ،)١٨ - ١: ٦ رو(ا الرب علينا يف سر موته وقيامته أي املعموديـة           

 مرة وذاقوا قوة    استنريواألن الذين    "العربانيني بكل وضوح يف رسالة      استنارةاملعمودية  
واضح أن احلـديث   ومن ال.)٤: ٦عب (" املوهبة السمائية وصاروا شركاء الروح القدس 

 واحدة، والنصوص األخرى اليت رمبا تشري        مرةً هنا عن املعمودية؛ ألن املعمودية تعطى     
 ضوء  يفر  سفَ وهذه النصوص ت   .)١٠: ١ يت٢ - ١٨: ١  أف – ٦: ٤  كـو  ٢(إىل املعمودية هي    

 هو   لكن املؤكد والواضح يف العهد اجلديد أن املسيح        .)٤: ٦ عب(ما ذكره بولس يف     
، بل  )٩: ١١ يو( وأن الذي يتبعه له نور احلياة وشركة اآلب          ،)٥: ٩،  ١٢: ٨ يو(نور العامل   



 ١٣٧

لكن إن سـلكنا    " ويف شركة احملبة اإلهلية مع مجيع املؤمنني         ،)٣٦: ١٢ يو(بناً للنور   يظل ا 
 والتأكيد هنا على    ،)٧: ١ يـو  ١(" يف النور كما هو يف النور فلنا شركة بعضنا مع بعض          

 - ٨: ٢  يـو  ١( راجع الكلمات القوية     ،ة مع اهللا كأساس وأصل الشركة املسيحية      الشرك

  . من كل ما سبق يظهر لنا بكل وضوح قيمة الشرق والنور يف الالهوت املسيحي.)١١
 للشرق كتعبري طبيعي عـن      االجتاهولذلك كان من غري املعقول أن ال يظهر           

بت النصوص الكتابية دوراً هاماً يف تأكيد        وقد لع  .اإلميان باهللا نورنا وخالصنا وقيامتنا    
 لكن برزت حقائق الهوتية أخرى أساسية وساعدت على         ،معىن النور بالنسبة لإلنسان   

  : حنو الشرق وهياالجتاهترسيخ 
 ، هو اليوم األول يف األسبوع الذي أشرق فيه النور اجلديـد           :يوم الرب ) ١(  

 اجتماعم الرب أو يوم القيامة وهو يوم         وقد احتفل املسيحيون األوائل بيو     ،نور القيامة 
ن إن كل م  " : ويقول القديس أغناطيوس اإلنطاكي    .)١٠: ١  رؤ – ٢٠: ١١  كو ١(الكنيسة  

عاش مبقتضى الناموس القدمي قد دوا للرجاء اجلديد وحترروا من شريعة السبت ليلزموا ع
نسيا غم( "لنا اإلميان  وذا السر ن   ،املسيح وموته : انيوم الرب الذي فيه طلعت مشس حيات      

 وهذا  ،ومن املؤكد هنا أن الشمس اليت طلعت هي احلياة اجلديدة يف املسيح           . )٣ – ١: ٧
 :راجع رسالة برنابـا     ( بني القيامة ويوم الرب واملعمودية واضح        واالرتباط. هو سر اإلميان  

 ؛ حيث يذكر أن املسيحيني ال حيتفظون بالسبت ألن يوم الرب هو يوم العبـادة              ،)١٥
إن يوم الرب هو اليوم األول      " ويذكر الشهيد يوستينوس     .ألنه قام فيه من بني األموات     

 وهكذا  .)٧: ٦٧ الـدفاع األول  (" من األسبوع الذي حنتفل فيه بالنور اجلديد وبقيامة الرب        
 حنو الشرق   االجتاهكان اليوم األول من األسبوع هو أحد العوامل األساسية يف تأكيد            

  . هو يوم النور اجلديدألن اليوم األول
الذي جعل املسيحيني خيتارون    هذا اجلدل هو     :اجلدل اليهودي املسيحي  ) ٢(  
 املـسيح اآليت    انتظار ألن اليهود يتجهون حنو أورشليم لتأكيد        ؛ للصالة كاجتاهالشرق  
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 ،)٢٧: ٢٤ مـت ("  اإلنـسان  ابـن كما أن الربق يشرق من املشارق هكذا يكون جمئ          "
  .النص من اإلجابات القانونية للقديس أثناسيوس الرسويلوسوف نرى قيمة هذا 

  : حنو الشرقاالجتاهتعليم آباء الكنيسة اجلامعة عن 
دت لنا أمهية الرمز واحلقائق الروحية املرتبطة بالنور        يف الصفحات السابقة تأكَّ     
 سـنة   الـسكندري  حنو الشرق هو أكليمنضس      لالجتاه ولعل أول من أشار      ،والشرق
ون ناحية الشرق ألن الشرق كان ميالدنا       هم يصلُّ " :قول عن املسيحيني  م حيث ي  ١٩٥
 ليـوم املعرفـة    ومنه يشرق النور أوالً وال يسطع يف الظلمة، والشرق رمـز          ،الروحي

املتنوعـات  ( "ن دفنوا يف ظالم اجلهل    لذي يشرق مثل الشمس ويضئ على الذي      احلقيقية ا 

  .)٨٥: ٨الكتاب
 ولذلك فإن   ،الشرق هو رمز للمسيح   " :ملسيحينيويقول العالمة ترتليان عن ا    
ـم  إ" : ويقول ترتليان أيـضاً    .)٣: ضد فالنتـان    ( "كنائسهم وصلوام تتجه إىل الشرق    

ن الـشمس وهـي     و هذا ما جعل الوثنيني يرتابون يف أم يعبد        ،ون ناحية الشرق  يصلُّ
  .)٢٦: الدفاع (" تشرق

 وهو كتاب منسوب للشهيد     ،سيةواملؤلف اهول لألسئلة واألجوبة األرثوذك    
 : للـشرق  االجتاه يقول عن    ، لكنه وضع يف القرن الرابع على أقصى تقدير        ،يوستينوس

 يف  اجتـاه  وهو يف رأينا أفـضل       ،حنن خنتار بعض العالمات لتمجيد اهللا ومنها الشرق       "
 وهذا ال خيتلف عـن ممارسـة   ،جه إليه يف أوقات الصالة وكذلك نت، كلها االجتاهات

 ألننا نعتقد   ؛ املسيح الذين حيتاجون للرشم باليد اليمىن      باسم وهي عندما نرشم     ،ىأخر
 االثـنني  بني اختالفات رغم أنه ال يوجد أي ،أن اليد اليمني أفضل وأكرم من اليسرى  

  .)١٠٨يوستينوس السؤال ( "من ناحية الشكل أو الطبيعة
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 ؛ األخرى جتاهاتاالنسب إىل اهللا أكثر من      إن الشرق ي  " :والكتانتيوس يقول 
 وهو سيقيمنا إىل حياة النور أي احليـاة         ،ألن اهللا هو ينبوع النور والذي ينري كل شئ        

 ألنه خيتفي من النور وينشر      ؛ا الغرب فإنه ينسب إىل الشرير وروح الضالل       أم. األبدية
  .)١٠:٢( "الظلمة دائماً بني البشر لكي يسقطوا ويهلكوا يف خطاياهم

 اإلجابات على أسئلة أنطيوخـوس      باسمالقانونية املعروفة   وتقول اإلجابات     
 ومنسوب للقديس   ،ع يف اإلسكندرية يف اية القرن الرابع      ض وهو كتاب و   ،اإلنطاكي

إذا سـأل   " : لكنه على ما يبدو ألحد األساقفة من الوجه البحري         ،أثناسيوس الرسويل 
ربه بأننا نتجه إىل الـشرق       فإننا خن  ؛ إىل الشرق  االجتاهمسيحي السؤال اآليت عن سبب      

       رجعنا إىل وطننا القدمي الذي طُردنا منه      حيث يوجد الفردوس طالبني من اهللا أن ي .ا أم
 ولـذلك   ،ن اإلجابة تكون ألن اهللا هو النور احلقيقـي        فإ ،إذا سأل وثين هذا السؤال    

  بل اخلالق الـذي    ،السبب عندما نتطلع إىل النور املخلوق أي الشمس ال نعبدها هي          
إننا نتجه للشرق ألن الـروح      :  فإننا خنربه اآليت   ،ا إذا سأل السؤال يهودي    أم. خلقها

 أي ،)٧: ١٣٢ مـز (" نسجد يف املوضع الذي استقرت فيه قدماك      ":م داود لقدس قال بف  ا
  .)٣٧السؤال ( "املكان الذي ولد فيه املسيح وفيه عاش وصلب وقام وصعد إىل السموات

رتلوا إىل اهللا الذي صعد إىل السموات       " :لقديس هيالري ويف نفس املعىن قال ا    
 ولـذلك   ،إننا نكرم اهللا الذي صعد إىل مساء السموات من املـشارق          ... من املشارق 

 ألن الشرق حسب قول النيب هو النـور اجلديـد أو            ؛نصلي إىل اهللا متجهني للشرق    
  .)٥٧: ٢ م الرسوليةي، راجع املراس٣٧تفسري مز ( "الصباح املشرق من العالء

بعد أن جتحدوا الشيطان، حتطمون متاماً      " :يقول القديس كريلس األورشليمي     
     فتح لكم فردوس اهللا الذي غرسه شرقي عـدن والـذي           كل عهد معه، وعلى الفور ي

  .)٩: ١  تعليم املوعوظني- ٢٣: ٣ – ٨: ٢ تك( " أبوانـا األوالندرِمنـه طُ
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دوس والنور  لمة ومن اجلحيم إىل الفر     من الظ  االنتقالالنقطة األساسية هنا هي     
  .)١٥:  مقدمة التعليم - ٤:١تعليم املوعوظني (

 للشرق هـو أن نـرى       االجتاهن  ، ويضيف إ  ويقول أمريوسيوس نفس الشئ   
 وهنا يعود أمريوسيوس إىل التسليم السائد عن املسيح         ،)٧: األسرار  (املسيح وجهاً لوجه    
  ".لشرق اامسه ")١٢: ٦زك (الذي نراه يف زكريا 

  : للشرق واملعموديةاالجتاه
، فإن القـديس    إذا كنا نرجو اهللا يف املعمودية أن ينري علينا وأن يشرق بنوره             

كما لو كان آدم حييا فينا يف كل مرة نتجه فيها للـشرق             " :ي يقول غريغوريوس النيس 
 منـه   بل ألننا ننظر إىل وطننا األول الفردوس الذي طُردنـا       ،ليس ألننا نتأمل اهللا فقط    
 لنـا   أغفـر  الـضال    االبن احلسن نقول مثل     ب ولذلك السب  ،والذي كان يف الشرق   

  .) ناحية الشرقاالجتاهالعظة اخلامسة على ( "خطايانا
إنه تقليد قدمي غري مكتوب أن نتجه للشرق عندما         " :يقول القديس باسيليوس  

 " شرق عـدن    ولكنا أيضاً نتطلع إىل وطننا القدمي الفردوس الذي غرسه اهللا يف           ،نصلي
  .)٢٧: مقالة عن الروح القدس (

 فإن فردوس   ،عندما جنحد الشيطان  " : كريلس األورشليمي  االجتاهويؤكد هذا   
 رد أبونا األوالن بـسبب     فتح لنا، الفردوس الذي غرسه شرق عدن والذي منه طُ         اهللا ي

  .)٩: ١٩ مقالة( " وهذا هو معىن التحول من الغرب إىل الشرق حيث النور،عدم الطاعة
أنت تتحول إىل الشرق ألن الذي      " :ويقول القديس أمريوسيوس أسقف ميالن    

  .)٧:األسرار ( " ويف الشرق يراه وجهاً لوجه،جيحد الشيطان يتحول إىل املسيح
 والتطلـع إىل النـور هـي القـوة          ، جحد الشيطان  – املعمودية   –الصالة    

 فنحن  ،ل وجوهنا إىل الشرق    ففي كل مرة حنو    ، ذه العادة  االحتفاظالديناميكية وراء   
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 وهو جحد الشيطان والتطلـع إىل جـسد         ،د ما فعلناه يف املعمودية    بدون شك نؤكِّ  
وقد كان الشهداء حياولون قدر طاقتهم أن ميوتوا ووجههـم إىل الـشرق يف              . املسيح
. )Perpetua بريتـوا    استـشهاد راجـع   ( إشراق نور احلياة األبدية الذي ال ينطفـئ          انتظار

ويف سـاعة   " : أخت القديس باسيليوس قال هو عنـها       Macrinaكرينا  اموالقديسة  
 كانت تخاطب عريسها السماوي الذي مل حتول عينيها عنه، حىت سـريرها             انطالقها

  .)كريناا عن موت م٩٨رسالة ( "كان من ناحية الشرق
وكان املسيحيون األوائل يضعون صليباً على احلائط الشرقي لتحديد مكـان             
-Hipparchus وقد ورد يف سرية الشهيدين هيبارخوت وفيلوتيوس         ،الة للص االجتاه

Philotheus "           بة وعلى حائطها الشرقي رسـمكان يف مرتل هيبارخوس حجرة مرت
صليب، ولذلك أمام عالمة الصليب كان حيول وجهة ويصلي ناحية الـشرق سـبع              

جـع أيـضاً أعمـال الـشهداء         را - ١٢٥: داء للـسمعاين اجلـزء الثـاين        أعمال الشه ( "مرات يف اليوم  

Xanthippe-Polyxena لـد١٥:١١ النص اإلجنليزي من جمموعة ما قبل نيقيـة ا(.  
  . للشرق معىن كبرياً عميقاً للحياة الروحيةاالجتاه أكتسبوهكذا 

   باملسيحوااللتصاقالعهد : ثالثاً
       يانية إىل  رت من اليونانية أو القبطية أو الـسر       ألن لغة الطقوس األصلية قد تغي
 مباشر بكلمات العهد اجلديد     اتصال فقد ضاعت كلمات كثرية هامة كان هلا         ،العربية

  .نفسه وباملناخ الروحي السائد يف الكنيسة اجلامعة
 أو التخلـي    االرتدادكان جحد الشيطان يعتمد على كلمة يونانية تعين أصالً            
يهـا  أجحـدك أ   "Αποτασσοµαι σοι Σαταναفاملوعوظ يقـول    . الكامل
ولكـن  . احنلت وهي كلمة تفيد أن كل رابطة بني اإلنسان والشيطان قد            ،"الشيطان
والكلمة اليونانية هامة جداً ألا     " التصق بك  ": باإلميان كان املوعوظ يقول    باالعتراف
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ل الثاين   مأخوذة من الفع   συντασσοµαιتفتح لنا الطريق لفهم اإلفخارستيا فهي       
 املكونـة مـن     Syntaxis ومنـها جـاءت كلمـة         إىل خدمة أو عبادة    لالنضمام

συν + ταξις  وهذه الكلمة بشكل خاص مأخوذ     .  أو البقاء يف الشركة    ، أي خدمة
 Syntaxis الذي يـضمن املـؤمنني معـاً         االجتماع أي   ، القدمي للقداس  االسممنها  

.  باملسيح الذي يبدأ يف املعمودية يكمل يف القـداس، أي يف اإلفخارسـتيا             فااللتصاق
 باملسيح يف املعموديـة يقـود إىل        وااللتصاق ، باإلميان يقود إىل املعمودية    عتراففاال

  . األبدي به يف اإلفخارستياااللتصاق
 وأحسب شهادة املصادر القدمية منذ زمن الشهيد يوستينوس كـان العهـد               

إن الذين دخلوا اإلميان    " : ألن يوستينوس يقول بوضوح    االلتصاق معروفاً قبل التعميد؛   
الـدفاع  ( "ترفون قبل معموديتهم باإلميان وينذرون أن يعيشوا حسب وصايا املـسيح          يع

وهذا يف الواقع يشرح لنا معىن الكلمات اليت جاءت يف اجلحد عن خدمـة              . )٩٣: الثاين
  . باملسيح يعين التراجع التام عن خدمة الشيطانااللتصاقالشيطان، ألن 

يتم ووجه املوعوظ متجه ناحية      باملسيح   االلتصاق كان   ،حسب شهادة اآلباء    
، ويقول  إن املوعوظ يتجه ناحية الشرق    " :يقول القديس كريلس األورشليمي   . الشرق

وقـد  . )٩: ١ تعليم املوعوظني (..."  وبالروح القدس ومبعمودية واحدة      واالبنأُؤمن باآلب   
  .)٩: ١٩ عظة(أشار كريلس يف إشارة عابرة إىل كسر العهد مع الشيطان 

ن األسقف يطلب من كل موعوظ بعد جحد الشيطان أن          إيب الفم   ويقول ذه   
وقد . )٢٢: ٢ تعليم املوعوظني ( " أيها املسيح  συντυσσοµαιأدخل إىل خدمتك    "يقول  

أعاد ذهيب الفم نفس العبارة يف مناسبة الكالم عن جحد الشيطان يف العظة الـسادسة               
  ).٥: ١ على كولوسي
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عظـة  ( سباسيليوعند باقي اآلباء السيما      باملسيح معروف    االلتصاق ،وعموماً  

نه عهد مع إ" : يقول)١٤: ٦  وجريوم تفسري موسى- ٥٤ف : ٢ك م الرسولية ي واملراس  على املعمودية،  ١٣
  ."مشس الرب ووعد بالطاعة للمسيح

  ا عن رفع اليدين عند اجلحد واإلقرار باإلميان، فهو مرتبط أصالً بالـصالة            أم .
 مث العالمة ترتليان والعالمـة      السكندريت عن أكليمنضس    وأقدم إشارة واضحة جاء   

، وهو مأخوذ أصالً عن العهد القدمي، وسوف ندرسه يف الدراسة اخلاصـة             أورجيينوس
  .بالطقس القبطي

  الدهن بعد اجلحد: رابعاً
، وكان اً قبل جحد الشيطان، وكان للخلع معىن روحيثيابهكان املوعوظ خيلع    

عندما تـدخل إىل    ": يقول القديس كريلس األورشليمي   .  ذلك أيضاً متهيداً للدهن بعد   
: ٣ كو(مكان املعمودية وختلع ثيابك، فهذا مثال خللع اإلنسان العتيق مع كل أعماله،             

وعندما ختلع ثيابك فإنك تتعرى متاماً ويف هذا تشبيه باملسيح الذي تعرى متامـاً              ،  )٩
 كـو (جهراً ظفر م على اخلشبة      على الصليب وبعريه قضى على الرؤساء والقوات و       

ا يف أعضاءكم فعلـيكم أن ال       ، ألنه حيث أن القوات املضادة جعلت مسكنه       )١٥: ٢
 من جديد هذا الرداء وأنا ال أعين الرداء الذي خلعتموه بل اإلنسان العتيق الذي               ترتدوا

ليت النفس اليت خلعته ال تعود ترتديه         يا .)٢٢: ٤ أف(يفسد حسب شهوات الغرور     
لقد خلعت ثيايب فكيـف     " بل تقول مع عروس املسيح يف نشيد األناشيد          ،رة أخرى م

 أنتم عرايا أمام اجلميع ولكنكم ال ختجلـون         هذا، ما أعجب    .)٣: ٥ نشيد" (أرتديها
. ألنكم تتشبهون باإلنسان األول آدم الذي كان عارياً يف الفردوس وهـو ال خيجـل              

 أمخـص لشياطني من شعور رؤوسكم إىل      وبعدما ختلعون ثيابكم تدهنون بزيت طرد ا      
ألنكـم  . أقدامكم لكي تصبحوا مشتركني يف شجرة الزيتون الصاحلة يسوع املـسيح          
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رستم يف الشجرة الصاحلة لكـي       وغُ ،)١٧: ١١ رو(قطعتم من شجرة الزيتون الربية      
 يف دسم املسيح    الشتراككم هو مثال    تنالوا من دسم شجرة الزيتون، فزيت اجلحد إذاً       

 اسمألنه كما أن نفخ القديسني ودعاء       . ة تطرد متاماً كل بقايا القوات املضادة      وهو قو 
 هكذا أيـضاً زيـت      ،اهللا هو مثل اللهيب الشديد حيرق ويطرد كل األرواح الشريرة         

 اهللا والصالة ال لكي حيرق وينفي كل آثـار          باستدعاءاجلحد يأخذ مثل هذه الفاعلية      
  .)٣ – ١: ٢٠ تعليم املوعوظني(ات غري املنظورة للشرير  بل لكي يطرد بعيداً كل القو،اخلطية

وكريلس األورشليمي ليس أقدم مصدر لإلشارة إىل الـدهن بعـد جحـد               
  .)١٩ ، ٣٧قانون (فقد أشارت إليه قوانني الرسل .  ولكنه أوضح مصدر،الشيطان
والـذي  : " وقد ذكر التقليد الرسويل الدهن بعد اجلحد على هـذا النحـو             

. ول وجهه إىل الغرب ويقول هكذا إين أجحدك يا إبليس وكل خـدمتك            يعمدونه حي 
 الذي صلى عليه لكي يزول عنه كـل         االستحالففإذا قال هذا يدهنه القسيس يدهن       

  ."روح خبيث
ويف النص األثيويب للتقليد الرسويل ذكرت ذات الصيغة اليت ذكرها القـديس            

فما هو مؤكد هنا، لـيس      . جليدةكريلس األورشليمي عن الغرس يف الزيتونة الصاحلة ا       
فقط خلع الثياب، بل التعري متاماً من احلياة القدمية، وإنكار كل صلة بالشيطان، لكي              

لكن الدهن هنا يؤكد معىن العهد والقطع من الشجرة الربية          . تتحول احلياة إىل املسيح   
 الزيتون  ولعل زيت . القدمية الثمر، لكي يغرس يف الشجرة الدمسة أي الكنيسة اجلامعة         

نفسه الذي يستخدم يف الدهن هو بدوره يؤكد حقيقة التحول الداخلي الذي يـتم يف               
  .الذين جحدوا الشيطان وقبلوا املسيح

 فهو يؤكد أن الدهن بعد اجلحد يتم بعالمـة          ،وشهادة ذهيب الفم ذات قيمة      
 .)٢٢: ٢ تعليم املوعوظني (ر روحي، ألنه ذه املسحة ختتمون بالصليب        طالصليب وبزيت ع  

 باسـم ) فالن(يدهن  "ومن ذهيب الفم نعرف أيضاً أن الصيغة اليت كانت تستعمل هي            
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 على ٢عظة ( وتظهر نفس الصيغة عند ثيؤدور .)املرجع السابق("  والروح القدسواالبناآلب 

  .)٤٦ ص Mingana طبعة ١٧: املعمودية
 بغطاء على   طىوظ بعد الدهن كان يغ     ثيؤدور باإلشارة إىل أن املوع     انفردوقد    
  .)1(اإلشبنياب أو  وكانت هذه مسئولية العر،رأسه

                                           
إىل الدهن بعد اجلحد وأضاف إىل ما ) ١٨:١(أشار كتاب رئاسة الكهنوت لديونيسيوس األريوباغي كتاب ) (1

  ...ذكره كريلس عنصراً هاماً وهو الصراع واالنتصار على الشياطني قبل االعتراف باإلميان باملسيح
كان " أجحدك أجحدك أجحدك"ن وقد ذكر ديونيسيوس يف كتاب رئاسة الكهنوت أن جحد الشيطا  

غري أن أمريوسيوس . وهذه اإلشارة إىل اجلحد ثالث مرات معروفة يف الطقس القبطي) ١٨:٢(يكرر ثالث مرات 
وقال أا على مثال إجابات . وحده من بني آباء الكنيسة اجلامعة هو الذي أشار إىل االعتراف باإلميان ثالث مرات

ألننا يف خدمة املعمودية نسأل ثالث مرات وجنيب ثالث مرات وال " ين أحبكأنت تعلم يا رب أ"بطرس الثالث 
وكما سنرى يف دراستنا للطقس ) ١١:٢عن الروح القدس ( تتم املعمودية وال يعمد أحد ما مل جييب ثالث مرات 
  .القبطي ستظهر هذه العناصر املعروفة آلباء اإلسكندرية
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  الفصل العاشر
  

  املعاين الالهوتية للطقوس
  اليت تسبق التغطيس

  :حركات اجلسد: أوالً
أظهرت الدراسة السابقة أن املوعوظ يتلقى التعليم الذي ينتهي بصالة وضـع              

. ميارس بوضع اليد على الرأس    ن وضع اليد كان     فإ ، وكما نعلم  .اليد وجيحد الشيطان  
            رشم بـدهن   حتتل الرأس مكانة بارزة يف الطقوس الكنسية، فهي أول جزء من اجلسد ي

 ووضع اليـد    ، وعليه توضع أكاليل الزجية    ،أو مسحة املوعوظني، مث بعد ذلك باملريون      
 غري العادي ذا اجلزء من اجلـسد يف         االهتمامومن املؤكد أن    ). الرسامة(للشرطونية  

  :قوس الكنيسة هو اهتمام له األساس العقيدي التايلط

  الرأس -أ
هـذه  .  العضو املنظور الذي يعرب عن الفكر، والسيادة، واألصـل         وهالرأس  

وإن تـربرت ال    "وعن الفكر يقول أيـوب      . املعاين نراها حتت كلمة رأس يف العهدين      
"  السيادة فقد قيل     ا عن  أم . أي ال يستطيع فكري أن جيادل      ،)١٥: ١٠أي  (" أرفع رأسي 

ن الرجـل رأس    إ وعن األصل فقد قيل أيضاً       .)١٣: ١٨ تث(" جيعلك الرب رأساً ال ذنباً    
نصوص أخرى كثرية ال جمال هلا هنا، معروفة للذين يدرسون          هناك  و. )٢٣: ٥ أف(املرأة  

 وهذا أحد األلقـاب     ، هو رأس الكنيسة    املسيح ،ولكن بشكل خاص  . الكتاب املقدس 
ولذلك فإن وضع اليـد والـدهن       . القة املسيح الرأس بالكنيسة األعضاء    اليت تشرح ع  
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بزيت املوعوظني وإحناء الرأس يعين الدخول يف طاعة املسيح، وأن اإلنسان ال يـصبح              
وما غاية التعليم بوضع اليد على الـرأس        . رأساً، وإمنا عضواً يف الكنيسة جسد املسيح      

اصة باألسرار األخرى بعد ذلك، لكـي       سوى أن يظهر هذا يف النهاية يف الطقوس اخل        
  .يستقر يف النفس ويف الفكر أن املعمودية بطقوسها هي املدخل جلميع األسرار الكنسية

 أن طقـوس مـا قبـل        وإن كانت املعمودية تصل إىل غايتها بالتغطيس، إالَّ         
ـ              ة التغطيس وما بعده تالزمنا يف حياتنا، تأكيداً لفاعلية املعموديـة، وتأكيـداً لعالق

املعمودية بغريها من األسرار الكنسية، وبعالقتنا باهللا من كل نواحيها من صالة وصوم،             
  .وبكل جانب من جوانب حياتنا على هذه األرض

  : اليدين–ب
ن العامل بيد رخـوة     إ" ولذلك قيل    ،)٢٤: ٢١ خـر (واليد رمز لإلرادة والعمل       
مل إهلي ال دخـل لـإلرادة        وتأكيداً على أن خلق الكنيسة هو ع       .)٢٤: ١٠ أم(" يفتقر

  .)١١: ٩ عب – ١: ٥ كو٢(ا غري مصنوعة بيد إنسانية إ قبل ،اإلنسانية فيه
  ويف جحد الشيطان هو بداية تعليم املوعـوظ         ، اليدين للطلبة بعد التعلم    ورفع 
وتظهر اليد كتعبري عن    .  وبداية التعبري عن طلب اإلرادة اإلنسانية طاعة الوصية        ،الصالة

وهذا .  ناحية الشرق  االجتاه به عند    االعترافللمسيح يف جحد الشيطان ويف       االنضمام
 ،العضو من اجلسد هو الذي يظهر بعد ذلك من كل الطقوس الكنسية، وبشكل خاص             

  .القداسيف 
    والصالة اليت ير عنها رفع اليد تبدأ يف املعمودية، فبدون ختم التبين الـذي            عب

وكما الحظنا   .لنفس أن تقترب من اهللا وال أن تصلي       وهب يف املعمودية، ال تستطيع ا     ي 
 ،من قبل أن آخر ما يتعلمه املوعوظ يف األسبوع األخري من الصوم أي أسـبوع اآلالم               

 وكالمها يقال برفع اليدين كما استلمه املوعـوظ         ،هو الصالة الربانية وقانون اإلميان    
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وتستخدم اليدان  . يف الكنيسة ويظل ما تعمد على أساس هو القوة الدافعة اليت ا حييا            
  .أيضاً يف القبلة الرسولية اليت تعطى يف القداس

ومن املالحظ أن أقدم القوانني وهي قوانني الرسل منعت املوعـوظني مـن               
 . ألم مل يتقدسوا بالروح القـدس      ؛ يف القبلة واعتربت أن قبلتهم غري طاهرة       االشتراك

 فاليدان اللتـان    ،انية بني الصالة واملصاحلة   ومن الضروري أن نالحظ هنا العالقة الكي      
ما ترفعان لإلقرار باملصاحلة؛ أل    رفعان لإلقرار باإلميان مها بذا    ت     ن الذي آمن باملـسيح

 واعتمد على هذا األساس ال ميكنه مطلقـاً أن يـرفض            ،الذي صاحل الكل بالصليب   
  . أو أن يتصرف ضدها إن كان قد لبس الصليب يف املعمودية،املصاحلة

  : التحول من الغرب إىل الشرق-ج
التحول هنا يأخذ بشكل واضح حركة اجلسم اليت حشد هلا اآلباء قصة لوط               

من يضع يده على احملراث وينظر إىل الوراء ال يصلح           ": وقول الرب  .)٢٦ - ١٥: ١٩ تك(
  .)٦٣: ٩ لو(" مللكـوت السموات

 أهرب ": لوط رأةامويقول القديس كريلس األورشليمي يف تعليقه على قصة           
ه باهلالكني   هذا اهلروب من أباطيل العامل ومن التشبُّ       ." أي إىل يسوع   ،حبياتك إىل اجلبل  

ه إليه املؤمنون يف     الذي يتوج  االجتاه وهو   ، دائماً ناحية الشرق   االجتاهيظهر بوضوح يف    
  .كل صلوام، كتعبري عن التحول الدائم من عبودية اخلطية إىل حرية أوالد اهللا

ويهمنـا اآلن أن  .  حنو الشرق يف الفصول الـسابقة  االجتاهولقد شرحنا أمهية      
 االجتـاه  أي يف    ،ما حدث يف املعمودية، يستمر طقسياً يف األسرار األخـرى         أن  نرى  

  .الدائم إىل الشرق لقبول املسيح
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  : السجود-د
من املؤكد حسب التقليد الرسويل وشهادات اآلباء وبشكل خاص ذهيب الفم،             

 مث أثناء الصلوات اخلاصة اليت تـسبق        ،السجود كان يتم بالركوع التام أثناء التعليم      أن  
 ومن الواضح أن الركوع أثناء قـراءة        .، حيث يشكل الركوع عنصراً أساسياً     التعميد

 على خامتة قراءة أناجيل البصخة يف الكنيسة القبطية          واضحةً اإلجنيل قد تركت بصمةً   
بينمـا ال تـسجد     ".  لإلجنيل املقدس  أسجدوا ":ة اآلتية حيث ينتهي كل إجنيل بالعبار    

  ".اد هللا دائماً" البصخة، حيث أن اخلامتة هي مانيسة عند خامتة اإلجنيل يف غري أيالك
            دائم والسجود أثناء قراءة اإلجنيل وبعده كما يشرحه ذهيب الفم هو خضوع  :

 احننـاء ني بسيادة اهللا ألن     إن العادات املقدسة تلزمكم بأن تركعوا على ركبكم معترف        "
  لكي جتثو كل ركبة يف     " وامسعوا ما يقوله القديس بولس       . بالعبودية الركبة هو اعتراف

  .)١٤: ٢ اموعة األوىل من تعليم املوعوظني(" السماء وعلى األرض وحتت األرض
  فـالركوع  .  يف مناسبات معينة   ظ أن هذا الوضع بالذات ال يتكرر إالَّ       ويالح
 اسـتدعاء  يف حدود ضيقة مثل أثناء       كبتني ال حيدث يف الطقوس األخرى إالَّ      على الر 

 والسجود يف القداس جلسد الرب ودمه، والـسجود الكامـل أثنـاء             ،الروح القدس 
 فإن الركوع على الركبتني الذي بدأ يف طقس املعمودية          ،وبالطبع كما سنرى  . الرسامة

سة يف أسبوع اآلالم حيث يشترك الـشعب       تعود إليه الكني   ،ال سيما أثناء كلمة التعليم    
 وهو سجود فيـه اعتـراف       ،مع املوعوظني يف السجود لكلمة اهللا أي اإلجنيل املقدس        

 بتذكر ما    وتأكيد على أن اإلنسان ال يستطيع أن يقبل كلمة اإلجنيل إالَّ           االبن، بإلوهية
يل وقوفاً لكـي    بينما يتقبل كلمة اإلجن   .  أي يف حالة السقوط    ،كان عليه قبل املعمودية   

عبر عن قيامه من السقوط بقيامة املسيح ال سيما يف أيام اآلحاد واخلماسنيي.  
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وارتباطها بالشرح الالهويت   الرموز اخلاصة باملياه عند اآلباء:ثانياً
  : للمعموديةيوالطقس
 للشرق معناه طلب النور والسعي حلصول الوالدة اجلديدة االجتاهإذا كان   

دة، فإن إشراق نور اليوم األول وهو أول أيام اخلليقة وأول أيام األسبوع واحلياة اجلدي
لَحيث قام الرب، خالوالدة " وبالذات ، عدة تعبريات هامة يف الكتاب املقدسق

 ذكر الرب )٥ -  ٣: ٣ يو( ويف حديث املسيح مع نيقودميوس ".اجلديدة من املاء والروح
 وأياً كانت التفسريات اليت مسعناها .ء والروح الوالدة اجلديدة هي من املان أصراحةً

 فإن أي إنسان ال ميكنه أن ينكر أن املسيح يشري بكل وضوح إىل ،عن املاء والروح
 حىت يف التقاليد استقر فقد ،)٢: ١ تك(" روح اهللا يرف على وجه املياه"نص التكوين 

  .اليهودية قبل املسيح أن روح اهللا هو الروح القدس
 فيه أن املسيح يتحدث عن الوالدة اجلديدة ليس من بطـن األم             ومما ال شك    

 وحىت عندما   . أي يف املعمودية   ، من الروح ومن املاء    ، بل من اهللا،   كما فهم نيقودميوس  
يصف الرسول بطرس ميالدنا جديد ال من الذي يفين بل مما ال يفين بكلمة اهللا احليـاة        

 هنا إىل سفر التكوين واضحة، ذلـك        شارةَ فإن اإل  ،)٢٥ - ٢٣: ١  بط ١(الباقية إىل األبد    
    وكما حدث اخللق يف أيام اخلليقة الستة بكلمة اهللا         ، جديد أن الوالدة الثانية هي خلق ، 

 – ١٠: ٢ كو( ثانية يف املسيح يسوع رأس وأصل وبداية اخلليقة اجلديدة           فهو حيدث مرةً  

بني امليالد الثـاين واملـيالد       الواضح   الحظ أيضاً أن االرتباط    و .)٥: ٦ راجع أيضاً غالطية    
: ٣  تشرحه كلمات تـيطس    ٥ - ٣: ٣ ، يو ٢٥ - ٢٣: ١ بط١اجلديد يف كل من     

 امليالد الثـاين    )1(بل مبقتضى رمحته خلصنا بغسل     ": حيث يقول الرسول صراحةً    ،)٥
ومن الواضـح   ". وجتديد الروح القدس الذي سكبه بغىن علينا بيسوع املسيح خملصنا         

                                           
قم واعتمد واغسل خطاياك داعياً "عندما سجل كلمات حنانيا الحظ كيف يصف الرسول بولس معموديته ) 1(

  ).١١:٦ وراجع كورنثوس األوىل ١٦:٢٢أعمال " (باسم الرب
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ىل الغسل، وارتباط هذا الغسل بامليالد الثاين هو حـديث صـريح            جداً أن اإلشارة إ   
ولذلك علينا أن ال خنطأ يف فهم هذه النصوص الثالثـة           . وإعالن مباشر عن املعمودية   
 – امليالد الثاين بالكلمة     –امليالد الثاين من املاء والروح      : الفريدة يف كل العهد اجلديد    

  .ح القدسغسل امليالد الثاين للخالص وجتديد الرو
 أن يعود إىل سفر التكوين حيث املاء        وأي قارئ للكتاب املقدس ال ميلك إالَّ        

     عضد هذا التفسري ما يذكره الرسول يعقوب عـن         والروح والكلمة اخلالقة، ولعل ما ي
أيب األنوار الذي شاء فولدنا بكلمة احلـق لكـي نكـون            "العطية الصاحلة النازلة من     

د األنبياء هلذا اإلعالن، وبالذات حزقيـال،       وقد مه . )١٨ - ١٧: ١ يع( "خالئقهباكورة  
وأعطيهم قلباً واحداً، وأجعل روحاً جديداً يف داخلكـم         : "يف فقرتني يف غاية األمهية    

 اً طـاهر  وأرش علـيكم مـاءً    ... وأنزع قلب احلجر من حلمهم وأعطيهم قلب حلم         
م قلباً جديداً وأجعل    فتطهرون من كل جناستكم ومن كل أصنامكم أطهركم وأعطيك        

روحاً جديداً يف داخلكم وأنزع قلب احلجر من حلمكم وأعطيكم قلب حلم وأجعـل              
 ومن الواضح أن هذه النـصوص       .)٢٧ - ٢٥: ٣٦،  ١٩: ١١ حز(... " روحي يف داخلكم    

 وبالذات اإلشـارة إىل الـروح       ،النبوية هي جذر اإلعالنات اجلديدة يف العهد اجلديد       
 ."جتديد الـروح القـدس    " وهو ما أشار إليه الرسول بولـس        ،اجلديد أي روح اهللا   

واحلديث عن اخللق اجلديد يف الكتاب املقدس مرتبط دائماً بالروح القدس وبكلمة اهللا             
، راجع حكمـة بــن      ٦: ٣٣ مز(" بكلمة الرب خلقت السموات وبنسمة فيه كل جنودها       "

  .)١: ٩ سرباخ
كوين يعين انعدام الواسطة بني اهللا      واخللق بالكلمة كما هو واضح يف سفر الت         
أن  و .العامل كله جاء من العدم وليس صدوراً من الذات اإلهلية         أن   ويعين أيضاً    ،والعامل

 لكن هناك إشارة هامة إىل إعطاء       ، من التراب بكلمة   قل خ ،اإلنسان مثل كل الكائنات   
 وللمالئكة  ،)٧: ٢ راجع تكوين (الروح القدس أو نسمة احلياة وهي عطية خاصة لإلنسان          



 ١٥٢

 ٣٠،  ٢٩:١٠٤ وقد اسـتخدم مزمـور       .)٦: ٣٣ مز( "ونسمة فيه كل جنودها   "أيضا  
 اخلليقة على اهللا، ذلك أن اخلليقة مثل األغنية اليت إذا كـف             العتمادتشبيهاً بليغاً جداً    

حتجب وجهك فترتاع   " ماتت هذه األغنية وانتهت      ي عن الترتيل أي كف صوته،     املغن
ترسل روحك فيخلقون وجتدد وجـه      . ا فتموت واىل تراا تعود    وتـنـزع أرواحه 

  ".األرض
ومن هنا يتضح لنا ملاذا ارتبط اخللق بالكلمة والروح القدس، ذلك أن كليهما               

 والروح القـدس يف  ،الكلمة اخلالقة يف خلق الكيان الطبيعي: سامها يف تكوين اإلنسان 
وسوف ندرس هذه النقطة    . سمة احلياة عطية ما فوق الطبيعة يف املثال أو الصورة أو ن         

 ويف تقليد مدرسة اإلسكندرية منـذ       ،السكندريفاضة أكثر عند القديس كريلس      استب
  .أكليمنضس

ولذلك كان من احلتمي أن يستخدم العهد اجلديد ذات املـصطلحات الـيت               
 ألن اخللق الثاين أو اجلديد هـو        القدمي يف احلديث عن اخللق األول؛     استخدمها العهد   

  .وهذا ما نراه بوضوح عند اآلباء... جتديد للخلق األول 

  : اآلباء واخللق اجلديد-١
 رأى أنـه مـن      ٢٢٠عندما كتب ترتليان مقالته عن املعمودية حوايل سـنة            

 ولذلك بدأ من سفر     ،الضروري أن يشرح تاريخ املعمودية ووضعها يف تاريخ اخلالص        
ل لنـا كيـف فهمـت        وإمنا يسج  ،شخصيوترتليان هنا ال يعرب عن رأيه ال      . التكوين

 اسـتخدام  وعلى الرغم من أن ترتليان يتكلم عن         ،الكنيسة اخللق اجلديد وامليالد الثاين    
 أي أنه لـوال     ، انه يؤكد أن املياه مرتبطة باخللق اجلديد       املياه يف املعمودية وأمهيتها إالَّ    

إن "د إىل اليـوم األول       فـنحن نعـو    ، الكنيسة املياه يف املعمودية    استعملتاخللق ملا   
 املياه جيب أن نفحص عنه، والنصوص اخلاصة به كثرية بل هي منذ البـدء،               استخدام
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 وكانت يف حالة مخود قبلما      ،واملياه كانت إحدى العناصر املوجودة قبل ترتيب العامل       
خلـق اهللا الـسموات    ":ولذلك ففي البدء األول يقول الكتـاب . صور اهللا كل شئ   
ألرض مل تكن مرئية بعد، أي مل يكن هلا شكل ثابت وكانت الظُلمة             واألرض ولكن ا  

ولعـل أول مـا      ).٢-١:١تك  " (على وجه الغمر وروح الرب يرف على وجه املياه        
  وثاين شئ هو    ، فهي أقدم عناصر الكون    ،مه أيها اإلنسان هو عنصر املياه     جيب أن تكر 

وهذا يعين أن الروح سر بامليـاه       ،املقام الشريف للمياه ألا كانت عرش الروح اإلهلي       
 ألن الظلمة كانت شاملة ومل      ؛وهذا يظهر من الواقع نفسه    . أكثر من العناصر األخرى   

 ، واألرض خربة  ، والغمر مظلم  ،السماء بدون النجوم  : يكن ألي شئ شكل أو صورة     
  صنع، يف كل ذلك كانت املياه وحدها ودائماً هي العنصر الكامل املفرح            والسماء مل ت

لروح القدسل مستحقة م أداةًوالبسيط النقي الذي قد".  
مت خلـق   ويف احلقيقة أمل تكن املياه هي اليت نظَّ       ": ويستطرد ترتليان فيقول  

وظهـور  .  عندما انفصلت امليـاه    العامل كما رتبه اهللا؟ ألن ارتفاع اجللد يف الوسط متَّ         
 دعالكون وكل عناصره وأُ    وعندما مت تنظيم     ،األرض اليابسة حدث عندما فُصلت املياه     

 املخلوقات، كانت املياه هي أول عنصر تقبل األمر أن خيرج كائنات حيـة،              الستقبال
 وهذا ال يدهشنا باملرة إذا كانت       ،وبذلك كانت املياه أول من أخرج كائنات هلا حياة        

ـ  . املياه يف املعمودية تعرف كيف تعطي احلياة       ق أمل تكن املياه عنصراً مـساعداً يف خل
  اإلنسان؟
 ولكن كل هذه العناصر حتتاج إىل امليـاه         ،هناك عناصر أخرى مناسبة للخلق      

بني عظمـة امليـاه      ولست أريد أن أسترسل يف مجع أدلة لكي أُ         .لكي تتحول إىل طني   
 ،وقوا ونعمتها وفوائدها وعملها يف الطبيعة وكيف تفيدنا يف كل ما خيص الكـون             

دلة لتسبيح املياه بدالً من أن أكتب عـن أسـباب         فإنين أخشى لئال أكون قد مجعت أ      
 ولكن يكفي أن أنبه إىل العنصر األساسي يف املعمودية وهو املياه، ومثـال              ،املعمودية
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املعمودية قد ظهر منذ البدء عندما كان روح اهللا يرف على وجه املياه وهـو نفـسه                 
س يـرف فـوق    وبالطبع إن املقـد   . سوف يستمر يف بقاءه على مياه الذين يعتمدون       

وكل املياه بعد استدعاء اهللا حتصل على القوة السرية الفعالة للتقديس ألنـه             ... ساملقد
) للروح(سهم لنفسه    حيل الروح من السماء فوراً ويستقر على املياه ويقد         االستدعاءيف  

وعندما تتقدس املياه يصبح لديها قوة للتقديس، فاخلطايا ال تظهر كلطخة يف أجسادنا             
 ألن  ؛ يف جلده من بقايا العبادة الوثنية أو الزىن أو الغـش            ظاهرةً  بقعةً  حيمل أحد  وال

 فالروح هي السيد واجلـسد هـو        ،سون يف الروح اليت هي مصدر اخلطية      اخلطاة مدن 
 ، ولـذلك  . ألن الروح تأمر واجلسد يطيع     ؛ ولكن كليهما يشتركان يف الذنب     ،اخلادم

 تغتـسل   ،ايف بصلوات األسقف وحلول الروح القدس     بعد أن حيل يف املياه العنصر الش      
  .)٤ - ٣مقالة عن املعمودية ( " واجلسد أيضاً روحياً يتطهر،روح الذي سيعتمد يف املياه

والقيمة الالهوتية للنص ال تقل عن القيمة التارخيية، ذلك أن ترتليان هو أول             
 الغنوسية بأن املـادة     وهو كان أصالً يرد على تعليم     . ع يف شرح تقديس املياه    من توس 

شريرة وبالتايل ال جيوز أن تدخل يف األسرار، ولكن ترتليان ال يؤكد قداسة املادة فقط               
الروح على املياه واسـتمرار      بل يؤكد حلول     ، للروح اإلهلي منذ بداية اخلليقة     شكعر
  . يرف عليها لكي مينح املادة أو املياه قوة فعالة للتقديسبقائه

 ،مبدأً هاماً وهو أن اإلنسان مكون مـن روح وجـسد          ولقد وضع ترتليان    
 ،ولذلك فان ميالده اجلديد يتم بالروح القدس عندما يغتسل اإلنسان يف مياه املعمودية            

 ألنه يرتكز أصالً على رواية خلق اإلنسان يف سفر التكوين           ؛وهذا املبدأ يف غاية األمهية    
. )٧: ٢ تكـوين ( اإلهلي بعد ذلك     مث وهبه الروح     ،حينما جبل الرب اإلله آدم من تراب      

 فإن إعادة   ،وملا كان املوت قد مشل الروح واجلسد بسبب تلك الوحدة القائمة بينهما           
  .خلق اإلنسان أي ميالده اجلديد يف املعمودية جيب أن يشمل النفس واجلسد
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 وهـي   ،يف مركز دائرة املعمودية   ) ٧: ٢ تكوين(وتقع قصة خلق اإلنسان يف        
، وملا مل يفهـم     "إن مل تولد من فوق    "ة خلف قول املسيح لنيقودميوس      كما رأينا كامن  

كيف ميكن   ":نيقودميوس امليالد الروحي وهو قد أدرك أنه يعين إعادة احلياة سأل الرب           
إنه سر اخللق اجلديـد     .  هنا أعلن له املسيح عن السر      ."؟أن أدخل بطن أمي وأنا شيخ     
اإلنسان أو كون اإلنسان كائنـاً مركبـاً مـن           وثنائية   .يف املعمودية من املاء والروح    

 ذلك أن   ،عنصرين هو أحد القواعد الالهوتية اليت يرتكز عليها تقديس املاء يف الطقس           
  .املاء الذي يتقدس بعمل الروح القدس هو ماء اخللق والتكوين

 ولو  ،"غةبليس املاء هو الذي يعطي الص     "روننا عندما يقولون    ولكن اآلباء حيذِّ    
وإمنا أمر الرب وافتقاد الروح القدس الـذي         ،ذا لكان املاء أعظم ما يف اخلليقة       ه صح 

 ألنـه عنـدما تتـسخ       ؛املاء خيدم كوسيلة تعبري عن التطهري     . يعمل يف السر لتحريرنا   
 وهو مادة حمسوسة    ،علن املاء  هكذا يف السر ي    ،أجسادنا بالقذارة أو الطني نغسلها باملياه     

ك عندما نبحث بدقة عن املعمودية بادئني من النبع األصلي           ولذل ،عن التطهري الروحي  
إن مل يولد إنسان يف املاء والروح ال يقدر أن يدخل           " فإننا جند    ،أي إعالنات األسفار  

  .)٣: ٣ يو(" ملكوت اهللا
  ملاذا سمي املاء والروح معاً؟ وملاذا ال يكفي الروح لكي يكمل املعمودية؟  

ولذلك فإن الدواء أيضاً    . مركب وليس بسيطاً   -كما نعرفه جيداً     -اإلنسان  
 ولـذلك   ،جيب أن يكون مركباً وليس بسيطاً لكي يشفي الطبيعة البشرية شفاًء كامالً           

فإن جسده املنظور يغتسل باملاء أي بالعنصر املنظور، أما نفسه اليت ال نستطيع رؤيتها              
    القديس غريغوريوس النيسي ( النفس رفإن الروح القدس غري املنظور عندما ندعوه باإلميان يطه

  .)عن معمودية املسيح
ويف املقال األول لتعليم املوعوظني للقديس يوحنا ذهيب الفم حيـث يـشرح               

 :، مث يقـول   ٥: ٧  ويقتبس تيطس  ، إا غسل امليالد الثاين    : فإنه يقول  ،أمساء املعمودية 
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 حيث يقول بولس     ولنسمع القول اآليت   ،قوة هذا احلميم تغسل وتطهر من كل خطيئة       "
 بل تقدستم بل تربرمت باسـم  اغتسلتملكن ) عبدة أوثان زناة(ولكن كان أناس منكم    "

  .)٣: املقال األول(" الرب يسوع وبروح إهلنا
ـ   ":وعندما ميضي ذهيب الفم يف شرحه ألمساء املعمودية فإنه يسأل          دعى ملاذا ي

يا؟ والسبب هو أن املعمودية ال      هذا احلميم محيم امليالد الثاين وليس محيم مغفرة اخلطا        
قد  وال تطهرنا فقط من أخطائنا، ولكنها تفعل كل هذا كما لو كنا       ،تغفر اخلطايا فقط  

ا ختلقنا من جديد وجتددنا ليس من األرض        ؛لدنا من جديد  وهذا .  بل من السماء   ، أل
 ألن اآلنية   ؛ بل إنه إعادة تكوين لإلناء     ،احلميم ال يطهرنا فقط كما لو كان غسالً آلنية        

رحت يف   ولكن مىت طُ   ،اليت تغسل جيداً وتنظف تظل حتمل عالمات القذارة واألوساخ        
 فإا تتجدد متاماً وتنـزع النار منها كل القذارة اليت حلقت ا حىت             ،البوتقة ويف النار  

وكذلك عنـدما   . أا خترج من البوتقة آنية جديدة ليست كتلك اليت وضعت يف النار           
ذارة والصدأ ويضعه يف النار      عرب السنوات بالدخان والق    اتسخان متثاالً ذهبياً    يأخذ إنس 

هكـذا اهللا   .  فإنه خيرج من النار ويعود إلينا نظيفاً جداً ويلمع         ،صيغه من جديد  لكي ي 
يأخذ طبيعتنا هذه اليت صدأت باخلطيئة واليت غطتها خطايانا بسواد من الصدأ والغبار             

   اهللا يعيدها إىل ما كانت عليه يف البدء         ،مجال الطبيعة اإلنسانية  رت  حىت أن خطايانا دم 
سها يف املاء كما لو أن يصهرها من جديـد وحتـل            ولذلك يغطِّ . ويصيغها من جديد  

  .)٣: املقالة األوىل(" عليها نعمة الروح القدس كما لو كانت هليب الفرن
: ٣ ا وبالـذات   الثالث من إجنيل يوحن    اإلصحاحر القديس يوحنا    ندما يفس عو

 والثانية اليت بدأت باملسيح يسوع      ، األوىل اليت بدأت بآدم    :قتني، فإنه يؤكد على اخلل    ٣
 والثـاين   ، األول عندما أساء فهم كلمات املـسيح       :لقد سقط نيقودميوس يف خطئني    "

 ولذلك شـرح املـسيح      . يولد من جديد   نعندما قال إنه مستحيل على إنسان شيخ أ       
 ولقد جعل اهللا األمور الضرورية للملكوت سـهلةً       ...  امليالد بوضوح أكثر طريقة هذا   
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ا امليالد الروحي الـسمائي فإنـه        أم ،امليالد اجلسدي حسب اجلسد من األرض     : جداً
إن مل يولـد    :  ولكي يؤكد املسيح أنه ال يعين امليالد اجلسدي قـال          .خمتلف متاماً عنه  

واملـسيح  ... خل ملكوت السموات  اإلنسان مرة ثانية من املاء والروح ال يقدر أن يد         
أن يولد البشر   ) املسيحأي  (أنا أريد   . يعين ذه الكلمات أنه يقدم ميالداً آخر إىل العامل        

لقد خلقت اإلنسان مـن     .  وأنا جئت بطريقة جديدة للتناسل الروحي      ،بطريقة أخرى 
أريد أن أخلق    ولذلك ال    ،ست بل إن اآلنية تدن    ،التراب واملاء وما خلقته مل يعد صاحلاً      

 الذي ال روح له وال قوة       اءوكما أن امل  .  بل من املاء والروح    ،اإلنسان من التراب واملاء   
 بإرادة اهللا القوة لكي ينمي األشياء، هكذا أيضاً عندما حيل الروح القدس             عطيله قد أُ  
  ... فإن العجائب املدهشة حتدث وهي أمور تفوق إدراك عقل اإلنسان ،على املياه
 :اذا تعد املياه ضرورية للمعمودية؟ هذا بدوره يقودنا إىل سؤال آخـر           لكن مل   

على أي حال إن الدور الذي تقوم بـه          ... ؟ملاذا كان التراب ضرورياً خللق اإلنسان     
 وهذا نتحقق منه من احلادث      ،املياه ضروري وال ميكن أن يستخدم بدل املاء شئ آخر         

 فإن الرسول مل يكتف حبلول الروح ألن        ،يد الروح القدس قبل التعم     عندما حلَّ  :اآليت
هل يستطيع أحد أن مينع املاء حـىت ال          ":فماذا قال . املياه ضرورية وليست شيئاً زائداً    

فما هو دور   . )٤٧: ١٠ أع(" يعتمد هؤالء الذين قبلوا الروح القدس كما قبلناه حنن أيضاً         
إن الطقس على وجـه     . ين لكم السر املخف    هذا ما سوف أشرحه لكم لكي أبي       ؟املياه

رية سوف أحتدث عن واحد منها       ومن هذه الدروس الكث    ،اليقني يعطينا دروساً عجيبة   
  .فقط

. وما هو هذا الدرس؟ يف املياه يتم العهد اإلهلي الدفن واملوت والقيامة واحلياة              
 فإن  ، عندما تغطس رؤوسنا حتت املياه كما لو كنا يف قرب           واحدةً كل هذه حتدث مرةً   

سان العتيق يدفن، وعندما نغطس بالكامل كما لو كان اإلنسان العتيق قد غـرق،              اإلن
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       هذا يتم ثالث مرات لكي     ... عث للحياة بوعندما نصعد من املياه فإن اإلنسان اجلديد ي
  .) على يوحنا٢٥عظة ("  والروح القدسواالبنتعلموا أن هذا يتم بقوة اآلب 

ه يصف امليالد الثاين واخللق اجلديـد يف        وال حيتاج كالم ذهيب الفم للتعليق، إن      
  .وضوح بالقدر الذي ميكن أن تقدمه الكلمات البشرية

ولكي ندعم ما ذكرناه يلزمنا أن نـورد شـهادة القـديس غريغوريـوس                
 أعين اجلسد والنفس، األول منظور والثاين غري        ،ألننا من طبيعتني  ":  يقول ،الرتيانـزي

ركب من املاء والروح، التطهري املنظور مـن املـاء           لذلك التطهري هو أيضاً م     ،منظور
 والثاين املصاحب له غري منظور وال خيص اجلسد، األول ظاهر والثاين حقيقي             ،للجسد

  .) على املعمودية٤١عظة ( "ويطهر األعماق
ال تنظروا إىل احلميم كأنه     ": ويقول القديس كريلس األورشليمي للموعوظني      
ألن املياه البسيطة بعد استدعاء     ... نعمة الروحية اليت يف املاء     بل تطلعوا إىل ال    ،مياه فقط 

فإن اإلنسان من طبيعة    . الروح القدس واملسيح واآلب حتصل على قوة جديدة للتقديس        
 ألن غري احملسوس لغري احملسوس      ؛فإن هذا التطهري مركب   .  أي النفس واجلسد   ،مركبة

 يهتم النفس لكي نقترب مـن اهللا وقـد          ر اجلسد والروح  املياه تطه . واملادي للمادي 
شوعنـدما تــرتل إىل      ،)١٩: ٩ عب(ت قلوبنا بالروح واغتسلت أجسادنا مباء نقي        ر 
 بل أطلب اخلالص بقوة الروح القدس، ألنك بدوما         ، ال تفكر يف املياه وحدها     ،املياه
لـرب   بـل ا   ،ولست أنا الذي أقول هذا    . كمل ال ميكنك أن ت    -املاء والروح    -معاً  

 – ألنه قال إذا مل يولد إنسان مرة ثانية          ؛يسوع املسيح الذي له السلطان على كل هذا       
 ولـذلك   ، ال يقدر أن يدخل ملكوت اهللا      –من املاء والروح    : وهنا أضاف الكلمات  

 باملاء وال يوجد مستحقاً للروح ال يأخذ نعمة الكمال، مثل اإلنسان الذي             اعتمدالذي  
... يقبل اخلتم باملاء ال يقدر أن يدخل ملكـوت الـسموات          له أعمال فاضلة، إذا مل      
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ا اجلسد فهو يشترك     أم ، فالنفس تولد مرة ثانية باإلميان     ،)واملثال على ذلك كرنيليوس   (
  .)٤: ٣ عظة( "يف النعمة باملاء

  : الطوفان-٢
 .)٧: ٥ راجـع تكـوين  (كان الطوفان الوسيلة لتدمري العامل العاصي البعيد عن اهللا     

 :أشار العهد اجلديد إىل الطوفان يف حديثه عن املعمودية يف رسالة بطـرس األوىل             قد  و
 من أجل اخلطايا، البار من أجل األمثة لكي يقربنا هللا مماتـاً يف               واحدةً املسيح تأمل مرةً  "

اجلسد ولكن حميي يف الروح الذي فيه ذهب فكرز لألرواح اليت يف السجن إذ عصت               
 تنتظر مرة يف أيام نوح إذ كان الفلك يبين الذي فيه خلـص              قدمياً حني كانت أناة اهللا    

قليلون أي مثاين أنفس باملاء الذي مثاله خيلصنا حنن اآلن أي باملعمودية وهي ليـست               
 - ١٨: ٣ بـط ١(" إزالة وسخ اجلسد بل سؤال ضمري صاحل عن اهللا بقيامة يسوع املسيح           

٢١(.  
ففـي  " ما يراه الشهيد يوستينوس      ويف الطوفان هلك العامل القدمي باملاء، وهذا        

. نوح البار وزوجته وأوالده الثالثة وزوجام أي مثانية       . الطوفان مت سر خالص البشر    
 واليوم الثـامن    .وهذا يشري إىل سر اليوم الثامن الذي قام فيه مسيحنا من بني األموات            

 وبداية اجلنس    أو مبعىن آخر الرأس    ،هو اليوم األول الذي أصبح فيه املسيح بكر اخلليقة        
  .)١٣٨احلوار مع تريفو ( "اجلديد الذي ولد به من جديد

وميضي يوستينوس لكي يؤكد اخلالص بالفلك أي اخلشبة والنجاة باخلـشبة           
 وأن النجاة يف الفلك هي إشارة للنجـاة         ،واملاء وهو رمز للمعمودية يف العهد اجلديد      

 وهو التأكيد على    ، الرقم مثانية  وهناك تأكيد على  . بواسطة املعمودية من الغضب اآليت    
اليوم الثامن الذي قام فيـه املـسيح هـو أول           .  التام بني املعمودية والقيامة    االلتصاق

  .األسبوع وبالتايل هو بداية اخلليقة اجلديدة
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ويرى ترتليان أن جمئ احلمامة بغصن الزيتون بعد اية الطوفـان هـو رمـز            
ياه الطوفان اليت هلك ا عـامل اإلمث، أو بعـد           ألنه بعد م  " :يقول ترتليان . للمعمودية

     بشر األرض بزوال الغضب اإلهلي ألنـه عنـدما         معمودية الكون جاءت محامة لكي ت
أرسلت احلمامة من الفلك جاءت بغصن الزيتون وهو عالمة على السالم لدى كـل              

 أن   وهذا بالنسبة لألرض أي أجسادنا عندما تطلع من مياه املعمودية بعـد            ،الشعوب
جتئ من السماء   . غرقت خطاياها القدمية جتئ محامة الروح القدس حتمل السالم من اهللا          

  .)٧: مقالة على املعمودية( "إىل الكنيسة اليت يرمز إليها الفلك
ـ      ،وحنن مل نبتعد عن سفر التكوين باملرة       ت علـى    ذلك أن احلمامة اليت حلَّ

ر اآلباء بالروح القدس الذي كـان       كِّ وتذ ،ر اآلباء حبمامة نوح   املسيح يف األردن تذكِّ   
 ويف الواقع أن الذي أعطى هذا التفسري للطوفان هو          .)٢: ١ تكوين(يرف على وجه املياه     

 وميكننـا أن    ،نزول الروح القدس يئة جسمية مثل محامة على املسيح عندما اعتمـد           
 يف  ابنكعلى   الروح القدس الذي حلَّ   " :نالحظ هذا بوضوح يف الترتيلة القبطية القدمية      

  .)ذكصولوجية باكر للعذراء( "مياه األردن كمثال نوح
ومحامة نوح كما   " :ويف هذا اخلط اآلبائي يقول القديس كريلس األورشليمي         

 ألنه يف زمن نوح باخلشبة واملياه مت اخلالص وصار          ؛يقول البعض كانت رمزاً ملا سيأيت     
مامة للفلك يف مساء ذلك اليـوم        وعادت احل  ،بداية اجلنس البشري اجلديد   ) الثمانية(

ن الروح القدس نزل على نوح احلقيقـي        إ هكذا يقولون    .حاملة معها غصن الزيتون   
 ويالحظ هنا أن القديس كريلس األورشليمي يشري        .)١٠: ١٧ عظة( "مؤسس امليالد الثاين  

 والذي يعتقد الـذين درسـوا       ، وهو بال شك التقليد الذي سبق كريلس       ،إىل البعض 
 وليتوس اخلاصة بعيد الغطاس   بديس كريلس أنه يشري هنا إىل عظة القديس هي        عظات الق 

٩: ٨.  
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إن قصة الطوفان هي سر، وحمتوياا هي رموز ملا         " :ويقول القديس ذهيب الفم     
 وغصن  ،سيأيت، الفلك هو الكنيسة، نوح هو رمز للمسيح، احلمامة رمز للروح القدس           

ذ الفلك الذين كانوا فيه من مياه الطوفـان          وكما أنق  .الزيتون هو رمز للصالح اإلهلي    
  .)العظة السادسة على إقامة لعازر( "ص الكنيسة الذين يلجأون إليهاهكذا ختلِّ

  : عبور البحر األمحر-٣
فإين لست أريد أيها األخوة أن جتهلوا أن آباءنا مجيعهم          "قال الرسول بولس      

 ملوسى يف السحابة ويف     تمدوااع البحر ومجيعهم    اجتازواكانوا حتت السحابة ومجيعهم     
البحر ومجيعهم أكلوا طعاماً واحداً روحياً ومجيعهم شربوا شراباً واحداً روحياً ألـم             

. )٤ – ١: ١٠ كـو ١( "كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت املسيح        
ض وهذا ما فهمه بع   .  مثل هذا يبدو أنه يشري فقط إىل ما حدث يف العهد القدمي            ونص

 لكننا بكل يقني نعلم أن الذين عربوا مع موسى البحر األمحـر مل              ،املفسرين املعاصرين 
 وليست خدمة كنيـسة     ،ذلك أن املعمودية هي خدمة كنيسة العهد اجلديد       . يعتمدوا

يستعمل لغة العهد اجلديـد      -على حنو واضح     -فالرسول بولس   . العهد القدمي باملرة  
واإلشارة إىل موسى ليست على وجه قاطع إىل        . نيلكي يصف شيئاً معروفاً للمسيحي    

 ويسجل الرسول بطرس هذه احلقيقة      . بل إىل موسى احلقيقي املسيح     ،نيب العهد القدمي  
 والصخرة الروحية   .)٢٢: ٣ أع(عندما يتحدث عن النيب الذي سيقيمه الرب مثل موسى          

املعىن املـسيحي   على حقيقة  هي تأكيد– وهي املسيح –اليت شرب منها الذين عربوا      
  .الذي اكتشفه املسيحيون يف حادثة العبور

كان عبور البحر األمحر هو الفصح اليهودي الذي قاد إىل حرية شـعب اهللا                
 واملـصطلحات الدقيقـة     . وهذا العبور مت بصورة واضحة يف قيامة املسيح        ،وخالصه

 القيامة وعن   تحدث عن ياخلاصة بالفصح العرباين واضحة جداً يف العهد اجلديد عندما          
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 واإلشـارة هنـا إىل خـروف        ،)٣٦،  ٢٩: ١ يو(املسيح هو محـل اهللا     . احلياة املسيحية 
 الـنص   ،م هـذا  ويدع. ٤٦: ١٢ خرلـ   وهي صدى    ،٣٦: ١يو  الفصح خصوصاً   

واملسيح . )٧: ٥ كـو ١(" املسيح فصحنا الذي ذُبح ألجلنا     ":املشهور عند القديس بولس   
... مننطق أحقاء ذهننا    "فخارستيا الذي نأكله بعد أن      الفصح احلقيقي هو يسوع يف اإل     

: ١ بـط ١(" دينا بدم احلمل الكرمي الذي بال عيب      ألننا افت ... ونسري زمان غربتنا خبوف   

وهذه النصوص بالذات مبنية على اإلشارات الواضحة يف العهـد القـدمي            . )٢١ - ١٢
  .)١١ - ١ :١٢ راجـع خروج( للسفر استعدادلضرورة أكل الفصح يف حالة 

    م هذا التفسري املسيحي للفصح اليهودي هو تأسيس الفـصح          ولعل الذي دع
  .لب املسيح وقيامته أثناء عيد الفصح اليهودي، مث صاملسيحي العشاء الرباين

وملا كانـت الـساعة      ":كان العشاء الرباين هو الفصح احلقيقي، وربنا يقول       
فصح معكم قبل أن أتأمل ألين أقـول         أن آكل هذا ال    اشتهيتوقال هلم شهوة    ... اتكأ

 واإلشارة إىل   ،)١٦ - ١٤: ٢٢ لـو (" لكم أين ال آكل منه بعد حىت يكمل يف ملكوت اهللا          
الفصح الذي سيكمل يف ملكوت اهللا، أي القيامة هي اليت ستعطي للفصح املـسيحي              

وجيـب أن   . ىل أورشليم اجلديـدة   إ أي العبور من املوت إىل احلياة و       ،العمق الروحي 
 فإنه يـشدد علـى      ،د أن املسيح هو محل الفصح     الحظ أن العهد اجلديد عندما يؤكِّ     ن

والدم . )٦: ٥  راجع رؤيـا - ٣٦: ١٩ يو( منه ر عظمكس وهي أن املسيح مل ي     ،حقيقة طقسية 
 سفكالذي سي،   وبالذات  ،كسر مها تعبريات واضحة خاصة بالذبائح      واجلسد الذي سي 

  .)٢٢:٧، ١٠: ١٢ مع خر ٧: ٢٢ لو ،١٢: ١٤ مز ،٨ – ١: ١٦تث (حبمل الفصح 
 وما  ، وبالذات عبور البحر األمحر    ،وكان الفصح حيمل أهم ذكريات اخلالص       

سبقها من هالك األبكار والضربات العشرة، كل هذه األسباب جعلت مـن رحلـة              
ولكـي  . اخلروج من أرض مصر اجلذر أو األساس لتدبري اخلالص يف العهد اجلديـد            

  : الرئيسية يف العهد اجلديد فيما يلياالجتاهات نلخص ،حاًيكون كل شئ واض
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: ٢٢ لو( فصحاً   ه العشاء األخري لكي حيل حمل الفصح، بل دعا        س املسيح  أس -أ  

  .)٧: ٥ كو١(د بولس الرسول أن املسيح هو فصحنا  مث أكَّ،)٢٢ - ١٥
  أخذ العهد اجلديد كل التعبريات اخلاصة بذبح احلمل ودم املسيح مـن            -ب    
  .كسر منه عظمذبح دون أن ي من احلمل الذي ي–الفصح 

 بالعيد لكي   االحتفال وقام قبل اية     ، بالفصح االحتفال مات املسيح أثناء     -ج  
س العيد احلقيقييؤس.  

يـو  ( الـسماوي    ن ووصفها بأا املَ   ، حتدث الرب نفسه عن اإلفخارستيا     -د  

أكيد على معىن اخلروج مـن عبوديـة         وهو تعبري ال معىن له ما مل يكن هناك ت          ،)٦ص
 وهو املعىن الذي أكده الرسول بولس يف النص الذي بدأنا به       ،املوت إىل احلرية احلقيقية   

  ).٤ - ١: ١٠ كو١(
 العبور أو اخلروج يف الدهر اآليت،       استمرار بل أن الرسول يوحنا يؤكد       -هـ    

وا البحـر الزجـاجي      وهو يسجل يف رؤياه أن الذين عرب       ، على الشيطان  االنتصاريف  
املختلط بالنار والغالبني الوحش وصورته ومسته وعدد امسه يقفون على البحر ومعهـم             

  .)٤ - ١: ١٥ رؤيا(قيثارات اهللا وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد اهللا وترنيمة احلمل 
 الرئيسية كان من احلتمي أن تـساهم يف تـشكيل طقـس             االجتاهاتهذه    

 .رز التقليد الكنسي عبور البحر األمحر كرمز للمعمودية        ولذلك أب  ،والهوت املعمودية 
 احلقيقي يف   ناخلروج لطلب املَ  بتبدأ رحلة شعب اهللا      -ككل   -ويف احلياة الليتورجية    

 ألن الفـصح العـرباين حـدث يف    ؛ الشعب مزامري اخلروجلعشية السبت عندما يرت   
ـ ( وصالة نصف الليل وباكر هي إحياءات بداية العبور        ،املساء  وأجـرى   .)١٤: ١٢ ـرخ

وكان يف هزيع الصباح أن الرب أشرف       ... الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل      
 - ٢١: ١٤خر  (على عسكر املصريني يف عمود النار والسحاب وأزعج عسكر املصريني           

 والتعميد عند صياح الديك حسب تعبري  ،هنا نلمح بكل وضوح الفصح املسيحي     . )٣١
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اخلدمة اليت تستمر طول الليل وتنتهي يف الـصباح         .  هيبوليتوس  من قوانني  ١٩القانون  
وما . حينما يتم العبور واخلروج من املوت إىل احلياة باملعمودية والقداس يف ليلة الفصح            

 ذلك النموذج األصلي الذي جعل اخلدمة تبدأ بعشية وتنتهي          كل اجتماع مسيحي إالَّ   
  .يف الصباح

  :اآلباء وعبور البحر األمحر
هـو القـديس     -كرمز للمعمودية    -ث عن عبور البحر األمحر      ل من حتد  أو  

 لكن القديس أكليمنضس شرح عبور البحر       .)١٦: ٧ تنوعـات امل( السكندريأكليمنضس  
ويف . سأورجيينـو  بالعودة إىل العالمة      واليت ال ميكن فهمها إالَّ     ،األمحر بطريقته اخلاصة  

للمعمودية مل يتعمق يف الالهوت املـسيحي      احلقيقة إن شرح عبور البحر األمحر كرمز        
 ، وميكننا أن نقارن بني نصني عند أورجيينوس       السكندري، على يد أساتذة الالهوت      إالَّ

علينـا  ":  يقول أورجيينوس  .وترتليان والفاصل الزمين بينهما ال يزيد على عشر سنوات        
فما .  احلريف أن نتأمل كيف خيتلف شرح الرسول بولس لعبور البحر األمحر عن املعىن           

نـه  أ وما يعتقد به اليهود      . يسميه الرسول بولس معمودية    ،يعتربه اليهود عبوراً للبحر   
 يـشرح   يالحظ أن أورجيينوس  و. " يسميه الرسول بولس الروح القدس     ،جمرد سحابة 

هذه الفقرة يف ضوء وصية الرب القائلة إذا كان أحد ال يولد من املاء والروح ال يقدر                 
 فاألساس الالهويت لشرح كالم  .) على سفر اخلروج   ١: ٥ عظة( السموات  أن يدخل ملكوت    

  . املاء والروح وامليالد الثاين:٣: ٣ الرسول بولس هو يوحنا
يقول بولس إن هذا النص اخلاص باملعموديـة يؤكـد          " :سأورجيينوويكمل  

ـ        ،كمال املعمودية باملاء والروح القدس     ي  وأنا أعلم أن املصريني سوف يتعقبونكم لك
 .)١٢: ٦ أف(يرغموكم على خدمتهم وأنا أعين رؤساء هذا العامل واألرواح الـشريرة            

وكم لكنكم تنــزلون إىل     بهم حىت اآلن، هم جياهدون لكي يتع      موهؤالء الذين خدمت  
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 ون وختلصون وتتطهرون من أدناس اخلطية وخترجون من املاء مولودين مـن            شفَاملاء فت
  .)٥: ٥ املرجع السابق(تعدين لترمنوا الترنيمة اجلديدة مس) حرفياً إنساناً جديداً(جديد 

ومما ال شك فيه أن العالمة أورجيينوس يضع عبور البحر األمحر يف نطاق شرح         
 وهذا بـال    ، وهو الوالدة الثانية من املوت للحياة      ،رموز الكتاب عن اخلالص باملسيح    

  .شك املعىن األساسي للفصح
 ،عندما ترك الشعب حبرية إرادته مصر     ":ده يقول  فإننا جن  ،وإذا عدنا إىل ترتليان     

 وهـل  . فأهلكت املياه امللك وكل جيشه،هرب من طغيان ملك مصر بالعبور يف املياه    
يوجد رمز أفضل من هذا للمعمودية؟ الشعب خيلص من العامل بواسطة املياه والشيطان             

  .)٨ :عن املعموديةمقالة ( " بل لكه املياه،الطاغية الذي ساد عليهم يتركونه خلفهم
 ألنه يتناول شرح الرمز من خالل       ؛مما ال شك فيه أن شرح أورجيينوس أفضل       

 وهذا نراقبه بوضوح عند ديدميوس الضرير       ،املبادئ الالهوتية نفسها اليت حددت الرمز     
ـ        " سأورجيينوتلميذ   صهم مـن   البحر األمحر الذي عربه اإلسرائيليون دون خوف خلَّ

  وكل تاريخ اخلروج هو رمز اخلـالص الـذي يتحقـق يف             ،ماملصريني الذين يتبعو 
ا أم. يف احلقيقة إن مصر هي رمز للعامل الذي فيه حنيا يف شقاء احلياة الشريرة              .املعمودية

 املياه هي رمز مليـاه      . له الشعب الذي خرج من مصر      زم فقد ر  ،الشعب الذي استنار  
  .)١٤الكتاب الثاين عن الثالوث فصل ( "ته وفرعون وجنوده هم رمز للشيطان وقوا،املعمودية

د القديس باسيليوس معىن املوت واحلياة عندما يشرح عبـور البحـر            ويؤكِّ
تب لنا ألنه يشري إىل املعموديـة،       إن ما حدث عند خروج بين إسرائيل قد كُ        " :األمحر

 وكذلك املعمودية   ،ص الشعب من فرعون   البحر هو مثال للمعمودية ألنه هو الذي خلَّ       
 خـرج   . ويف املعمودية هلكت عداوتنا    ، البحر أهلك العدو   .تنقذنا من طغيان الشيطان   
    لُالشعب من البحر معاً وخوحنن أيضاً خنرج من املياه أحياء بعد أن كنا أمواتـاً           ،ص " 

  .)١٤: مقالة عن الروح القدس(
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ويؤكد القديس باسيليوس أمهية املعمودية من أمهية عبور البحـر األمحـر إذ               
لو مل يعرب إسرائيل البحر ملا استطاع أن يهرب من فرعون، وهكذا أنتم إن مل               ": ليقو

  .)٤٢٥: ٣١ جملد١٤عظة ( "تعربوا املياه ال ميكنكم أن ربوا من قساوة طغيان الشيطان
 عـن   ويعترب القديس غريغوريوس النيسي أن عبور البحر األمحر كان نبـوةً            

 عـن   نبوةً -حسب القديس بولس نفسه      -محر  عبور البحر األ  " :املعمودية املسيحية 
 واآلن وكما يف القدمي عندما يقترب الشعب من مياه امليالد اجلديـد كمـا       ،املعمودية

ا الشيطان وكل    أم ،حررون وخيلصون ت فإم ي  ،فعلوا عندما هربوا من مصر أي اخلطيئة      
  .)عظة على معمودية املسيح( "معاونيه من األرواح الشريرة فإا لك
 للخروج ويؤكده يف موضعني مـن       سأورجيينوويعود أمريوسيوس إىل تفسري     

يقول الرسول إن آبائنا مجيعهم كانوا يف الـسحابة واعتمـدوا يف            "كتابه عن األسرار    
موسى نفسه يقول يف تسبحته أرسلت      أن  بل  . )٤ - ١: ١٠ كو١(... السحابة ويف البحر  

بور العربانيني عندما تبعهم املـصريون      نه يف ع  أوهكذا ترون   . روحك فابتلعهم البحر  
 ماذا نتعلم    وإالَّ ، بل أنه يتم   ،هنا مثال املعمودية واضح    .هلك هؤالء بينما جنا العربانيون    

 بينما عاشـت التقـوى، والـرباءة        ،يف هذا السر سوى أن اخلطيئة هلكت وغرقت       
  .)١٢األسرار ( "خلصت

نا به شرح عبور البحر     ما هي السحابة؟ يؤكد أورجيينوس يف النص الذي بدأ        
 ومن املعروف لغوياً أن كلمـة       ،األمحر على أن السحابة هي إشارة إىل الروح القدس        

 هي من مشتقات املفردات اخلاصة بالسحاب يف معظم اللغات وبالذات           "لظلَّ" و "حلَّ"
حابة  مث حلول الـس    ،١٦ – ٩: ١٩  راجع ظهور اهللا يف خروج     ،٢٢ – ٢١: ٣١ خروج(يف اللغة العربانية    

 األوىل : يف العهد اجلديد ظهرت السحابة مـرتني  .)٣٧ - ٣٤: ٤٠  خروج االجتماعفوق خيمة   
 مث يف التجلـي عنـدما     ،)٣٥: ١ لوقا( "وقوة العلي تظللك  "يف إشارة ضمنية إىل العذراء      

ـ   وإذا كانت السحابة    . )٧: ٩مر  (الرب وموسى وإيليا    ظللت السحابة    ل ورمزاً إىل احلل
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 وإشارة الرسول   .د يف هذه النصوص   ول الروح القدس هو اجلانب املؤكَّ      فإن حل  ،اإلهلي
هي تفسري مسيحي حلادثة اخلروج     "  يف السحابة  اعتمدوا"بولس إىل حادثة العهد القدمي      

. لنا هي سر العهد اجلديـد     ذلك أن املعمودية كما ق    . د القدمي قتباساً من العه  اوليست  
 أي يف   ، يف الـسحابة   اعتمدوا أمليني على   ولذلك فإشارة الرسول بولس إىل اإلسرائي     

 وهذا  ،احللول اإلهلي أو الروح القدس، إشارة إىل إسرائيل اجلديد كنيسة العهد اجلديد           
 :املعين نراه بوضوح عند القديس كريلس األورشليمي وهو يشرح جحـد الـشيطان            

اآلن جيب  و... عندما تدخلون إىل الغرفة املالصقة للمعمودية فإنكم تتجهون للغرب          "
عندما كان فرعون الطاغية القاسي . أن تعرفوا أن هذا الطقس موجود يف التاريخ القدمي        

الشرير يعارض يف إطالق سراح أبناء العربانيني أرسل اهللا موسى لكي خيـرجهم مـن             
 فرأى البحر وقـد     ،)٢٣ ،٩: ١٤ خروج(قيود عبودية املصريني وأدركهم العدو وتعقبهم       

اآلن علينا أن   .  ولكنه غرق يف البحر األمحر     ، وراءهم لكي يدركهم   نه سعى  أ  إالَّ ،انشق
رسل مـن   هناك موسى الذي أُ   .  ومن الرمز أو املثال إىل الواقع      ،نترك القدمي إىل اجلديد   

هناك موسـى يقـود     . رسل من اهللا اآلب إىل العامل     هنا املسيح الذي أُ   . اهللا إىل مصر  
 "عبدوا للخطيئـة  ص الذين است  هنا املسيح خيلِّ  . املتضايقني وخيرج شعباً متأملاً من مصر     

  .)٣ - ٢: ١٩ مقالة(

  : عبور ر األردن-٤
 والتفسري املـسيحي    ، ربنا يسوع املسيح   اسمحيمل يشوع خليفة موسى ذات        

د احلادثة من كل أبعادها     أوالً ألنه جير  . لدخول أرض كنعان على قدر كبري من األمهية       
ذلك أن عبـور    . املضمون الروحي الصاحل لكل البشر     ويعطي   واالجتماعية،السياسية  

 وإمنا هو رمز ملا حيدث يف األردن أي جـرن           ،حتالالً ألرض الكنعانيني  ااألردن ليس   
.  اهللا ابـن املعمودية، عندما ندخل ليس إىل مرياث شعب من الشعوب بل إىل مرياث             
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 . أي عبـور األردن    ،ولعل قوة الرسالة إىل العربانيني هي احملرك الرئيسي هلذا التفـسري          
 وأول من   . احلياة املسيحية يف جذور العهد القدمي      اكتشاففالرسالة كلها هي حماوالت     

 ومـن الـشيق أن      ،سأورجيينونه رمز للمعمودية هو العالمة      أفسر عبور األردن على     
  :لكن علينا أن نذكر مسألتني أساسيتني. نقتبس هذا النص كله

م لنا تفسري عبور األردن يف نطاق حديثه عن         يقد سأورجيينون العالمة   إ: أوالً  
 ومن بعده   سأورجيينو ولوال أن املسيح عرب األردن ما كان         ،معمودية املسيح يف األردن   

لكن املعمودية هي اليت تقود إىل أرض املوعد        .  حبادثة عبور األردن   اهتموامن اآلباء قد    
  .وهي شركة املرياث احلقيقي يف أورشليم

م وجهة   ولكنه يدع  ،نه يقدم تفسرياً جديداً للنص    أد   يؤكِّ سأورجيينون  إ: ثانياً  
ين وجهة نظـره علـى      من معاين، أي أنه يب    ) ٤ - ١:١٠كو  ١(نظره مبـا يقدمـه    

  .سري قصة اخلروج من أرض مصرأساس التقليد الكنسي املسيحي يف تف
ـ  ) األردن(لنفحص كلمات اإلجنيل،    ": يقول أورجيينوس  ن  أل ؛زولـتعين الن

إذا صح هذا التفسري فما هو النهر الـذي سـيرتل إىل            ... كلمة أردن مشتقة من يارد    
   هذا النهر الذي يرتل إىل أسفل لـيس سـوى          . ن يرتل فيه يتطهر   أسفل والذي كل م

 والذين أخذوا نصيبهم مـن      ،خملصنا الذي يفصل بني الذين أخذوا مرياثهم من موسى        
أسفل والذي يفرح مدينة اهللا حسبما ذكـر يف         هذا النهر هو النهر النازل إىل       . يشوع

 ألن أورشليم املنظورة ال يوجـد       ؛ومدينة اهللا ليست أورشليم املنظورة    . ٤:٤٦املزمور  
 بل الكنيسة اليت بال عيب املبنية على أساس الرسل واألنبياء ويسوع املسيح             ،جبانبها ر 

.  بيننا د وحلَّ لذي نزل وجتس  ربنا حجر الزاوية، وهكذا نفهم أن األردن هو كلمة اهللا ا          
 ألن جـسده أو      اإلنسانية اليت أخذها هو؛    – كمرياث   –يسوع الذي يعطينا    

     إنسانيته هو حجر الزاوية الذي رفهذه اإلنسانية    اهللا ابن إلوهية إىل   ، إىل فوق  ع ،
قتبلت محامة الروح القدس النقيـة عدميـة        اولذلك  ) يف املياه (سلت  اليت أخذها قد غُ   
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ن تـرى   ألننا نقرأ أن م   . دون أن يطري بعيداً عنه    ) باجلسد( وأصبح مرتبطاً به     ،الغش
ولذلك كل من . عمد بالروح القدسالروح القدس نازالً وحاالً عليه هو نفسه الذي سي

بنفس ) يسوع(ن يأتون إليه  على يسوع يستطيع أن يعمد كل م    يأخذ الروح الذي حلَّ   
ن مل يتدرب على أسرار     عثر كل م  ت سوف ي  حتماالتاالواآلن رمبا يف أحسن     ... الروح

أنـا  : "ثر يف املعىن الذي قدمناه لألردن ألن يوحنا يقول        يتع بل رمبا    ،املخلص املختلفة 
  ".أعمدكم باملاء لكن الذي يأيت بعدي هو أقوى مين سوف يعمدكم بالروح القدس

وصـف   وميكن أن ي   ،وكلمة اهللا أي املسيح له خواص كثرية خاصة به وحده           
 بأنه يولذلك فهو بالنسبة لبعض البشر هو ماءٌ       ،بشر  شرب، وبالنسبة للبعض اآلخر     ي

 هو مخر ح قلب اإلنسان   يفر،     ألنه قال إن مل تشربوا دمي       ؛ بينما هو بالنسبة لآلخر دم 
) بطرق خمتلفة ( ولذلك   ،، ولذلك فهو يف خواصه طعام     )٥٣: ٦ يو(ليس لكم حياة فيكم     

  ومعموديـة   ، وهو نفسه بالنسبة للبعض معمودية مـاء       . أو جسد  ،ي ح نعتقد أنه خبز 
وعن معمودية املسيح األخرية    .  وبالنسبة للبعض هو معمودية دم     ،الروح القدس والنار  

يل معمودية سوف أعتمد ا وكيـف أنـا         "كما يرى البعض أنه قال هذه الكلمات        
رسـول يوحنـا يف    ويشرح معىن هذه الكلمات ال    . )٥٠: ١٢ لـو (" منحصر حىت تكمل  

وكمـا يتطلـب    . )٨: ٥ يـو ١(رسالته حيث يذكر أن الروح واملاء والدم هم واحـد           
رمبا املقـصود   ( سوف جتمع كل ما خيص األردن ولنبحث عما خيص النهر            ،موضوعنا

 وجعل امليـاه تقـف      ، بواسطة موسى يف البحر األمحر      محل اهللا الشعب   .)هنا يسوع 
 واآلن  . وبواسطة يشوع محلهم يف ـر األردن       .كحائط من على اليمني وعلى اليسار     

 ألن بولس حيارب ليس حسب اجلـسد أي         ؛حينما نقرأ كيف شرح بولس هذا النص      
 بطريقة روحية غـري     ذَخحسب حروف النص ألنه يعلم أن الناموس هو روحي إذا أُ          

 يف  وهو يرينا هذا بالطريقة اليت فهم ا النص اخلاص بالبحر األمحر ألنه يقول            . حرفية
لست أريد أيها األخوة أن جتهلوا كيف أن آبائنا كانوا          "رسالته األوىل إىل كورنثوس     
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يف السحابة وأن الكل عربوا البحر والكل اعتمدوا ملوسى يف السحابة والبحر والكـل              
أكلوا من نفس الطعام الروحي وشربوا شراباً روحياً ألم شربوا من صخرة روحيـة              

 ،روح هذا الـنص   الليتنا نصلي حنن لكي نرى ب      ، ويا "يحتبعتهم والصخرة كانت املس   
وعن عبور يشوع أعتقد    . ونأخذ من اهللا عطية فهم املعىن الروحي لعبور يسوع األردن         

لست أريد أن جتهلوا أيها األخوة أن آبائنـا عـربوا األردن            : "أن بولس كان سيقول   
يشوع الـذي خلـف     ألن   ؛)املاء(يف الروح ويف النهر     ) يسوع(والكل اعتمد ليشوع    

 وأسس بدالً عنـها     ،موسى كان مثاالً ليسوع املسيح الذي خلف كل تدبري الناموس         
والذين اعتمدوا ملوسى يف السحابة والبحر وحتدث عنهم بولس كانت          ". كرازة اإلجنيل 

 بـل   ، يف معموديتهم كانوا ال زالوا خيافون عـدوهم        .لح بل وم  ،يف معموديتهم مشقة  
يف ) تذحبنا(ائلني هل ألنه ال توجد قبور يف مصر أتيت لتهلكنا           صرخوا للرب وملوسى ق   

، ولكن معمودية يشوع حدثت يف مياه هادئة حلـوة ميكـن            )١١: ١٤ خــروج (الربية  
اشذا أشرف من املياه األوىل      ،ر ألن اإلميان يف عهد يشوع كان قـد منـا           ؛ وهي 

  .وأصبح واضحاً منظماً
 مث تبع الشعب خدام اهللا بعـد        ، والالويون ألن تابوت عهد الرب محله الكهنة       

 وأمـر الكهنـة أن      ،)٥: ٣ يشوع(أن تطهروا ألن يشوع قال هلم تطهروا من أجل الغد           
يسريوا أمام الشعب حاملني تابوت عهد الرب الذي فيه إشارة واضحة إىل تدبري اآلب              

 ركبـة    يسوع جتثو كل   باسمنه  أ حىت   اخلدمة الذي رفعه وأعطاه هـذه      باالبناخلاص  
 األرض ويعترف كل لسان أن يسوع هـو         حتتمما يف السماء ومن على األرض ومن        

  هذا الكتاب املعروف باسم يشوع     إىل وقد أشار    .)١١ - ٩: ٢ فـيليب (رب د اهللا اآلب     
 وحنن نسمع ربنـا     .إسرائيليف أعني بين    ) أرفعك( يف ذلك اليوم سوف أجمدك       ٧: ٣

هنا وامسعوا كلمات الرب     تعالوا " )١٠ - ٩: ٣يشوع  ( يسوع املسيح يقول ألبناء إسرائيل    
، ألنكم عندما تعتمدون ليسوع تعلمـون       "إهلكم حىت تعلموا أن اهللا احلي يف وسطكم       
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 لكن بيـشوع    ، بالفصح يف مصر مث بدأوا الرحلة      احتفلواويف القدمي   . أن اهللا احلي فينا   
وا خيامهم يف اجللجـال ويف      بعدما عربوا األردن يف اليوم العاشر من الشهر األول نصب         

ومل يكـن أبنـاء     . يشوعذلك اليوم حصلوا على خروف وأبقوه حىت بعد معمودية          
 عند ذلك ختنـهم يـشوع   ،ختتنوا ألن الذين خرجوا من مصر مل خيتتنوا   إسرائيل قد ا  

عنـدما طهـر    . حبجر حاد وأعلن الرب أنه قد نزع عار مصر يف يوم معمودية يشوع            
 نون يف هذا اليوم نزعت منكم عار       بنوقال الرب ليشوع    : "كتبوع أبناء إسرائيل    يش
 بنو إسرائيل بالفصح يف اليوم الرابع عشر من الشهر خببز غري            احتفل عند ذلك    ،"مصر

 ألم عنـدما دخلـوا      ،نخمتمر من قمح األرض املقدسة وطعاماً طازجاً أفضل من املَ         
نه طاملا أن رجالً مثل يشوع كان       أرض امليعاد مل يكرمهم اهللا بطعام أفضل أو أقدس أل         

من الذي حصلوا عليه وهم حتت قيادة       (قائدهم ال ميكنهم أن حيصلوا على طعام أدىن         
 ألنه  ؛وهذا يفهمه الذي يفكر يف األرض احلقيقية املقدسة وأورشليم اليت فوق          ) موسى

اخلبـز   ولكن الذي يأكل من      ،آباؤكم أكلوا املن يف الربية وماتوا     : "مكتوب يف اإلجنيل  
 أنه كـان  ن إالَّ ورغم أن اهللا هو الذي أعطى املَ   ،)٤٩: ٦ يو(" الذي أعطى حييا إىل األبد    

لكن الطعام اجلديد حصل عليه     . عطى للذين كانوا حتت التأديب    طعام السفر وطعاماً أُ   
) يـسوع ( وتالميذه   ، ألن آخرين تعبوا   ؛يشوع من القمح الذي يزرع يف أرض امليعاد       

ا اخلبز مملوء باحلياة يوزع على الذين يطلبونه من أجل الكمـال أي              هذ .مجعوا احلصاد 
ولذلك كل الذين يأكلون مـن خبـز التأديـب          . الذين هلم نصيب يف مرياث أبائهم     

 ولكن الذين يأكلون من اخلبز الـذي جـاء بعـده            ،حيصلون على املوت  ) الناموس(
مبوضـوع دراسـتنا     وكل ما ذكرته قد أضفته كما يليـق          .حييون إىل األبد  ) يسوع(

 أكـسفورد  – النص اليوناين طبعة بروك      ٣٦ - ٣٥تفسري يوحنا الكتاب السادس     ( "للمعمودية يف األردن  

  .)٣٧٢ ص ٢٦ - ٢٥:٦الترمجة اإلجنليزية 
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كيف فهم اآلباء    -بكفاية   - ألنه يشرح    ؛هذا النص الطويل ال حيتاج لتعليق     
ـ       ،نصوص العهد القدمي   وعات هامـة يف الطقـس       وهو يلقي أضواء على عدة موض

 وبالذات احلديث عـن     ، بل يشرح بعض الكلمات الصعبة يف إجنيل يوحنا        ،والالهوت
      مه يشوع والذي زوأورجيينوس يتحدث هنا    ،ع يف أرض املوعد   رِاخلبز اجلديد الذي قد 

عن اخلبز النازل من السماء والواهب احلياة للعامل الذي جاء به يشوع احلقيقـي مـن      
ولعلنا نرى أن قلب شرح أورجيينوس هـو        . ي من أورشليم السمائية    أ ،أرض املوعد 

  .معمودية يسوع يف األردن

  األردن وإيليا وأليشع
 ،نقطة أخرى ال جيب أن خنفق يف فهمها أو مالحظتـها          ": يقول أورجيينوس   

وهي أنه عندما كان إيليا على وشك أن يذهب إىل السماء يف العاصفة، أخـذ رداءه                
 هو وأليشع، ومعمودية إيليا     : معاً االثنان فانفلقت من هنا وهناك فعرب       ،وضرب به املياه  

 اسـم  يعطي بولس للعبور يف املـاء        ، ألننا كما رأينا   ؛جعلته أهالً ألن يؤخذ إىل فوق     
 فإن أليشع يأخذ بواسطة إيليا النعمة اليت اشـتهاها          ،وعن طريق هذا األردن   . املعمودية
 والذي مكّنه من أن يأخـذ       ،)٨: ٢  ملوك ٢(" وحكأعطين نصيب اثنني من ر    "ألنه قال   

  ." ومرة بعدما أخذ رداء إيليا،نه عرب األردن مرتني مرة مع إيلياأعطية روح إيليا هو 

  األردن ونعمان السرياين
ألننا قلنا سـابقاً    " ضرب املاء "إذا اعترض أحد على تعبري      " :يقول أورجيينوس   

ن الرسول أكد أن    إ فإننا نقول    ، نزل ألننا نزلنا    اهللا الذي  ابنأن األردن هو رمز للكلمة      
 وقد ضربت الصخرة مرتني بالعصا حىت يشرب الشعب مـن           ،الصخرة كانت املسيح  

حىت يف هذا   " ربض"والذين يعترضون على تعبري     . الصخرة الروحية اليت كانت تتبعهم    
ـ          ،النص اخلاص بالصخرة   ل أن   هم الذين يرغبون يف إثارة مشاكل على املوضوعات قب
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 اهللا يضرب الصخرة ألنه يعطينا عندما نعطـش مـا          . ا املوضوعات نفسها  يسمعوا من
 يهيئ لنا طريقاً يف التيه حيث ال يوجد طريق ودرب آخر نسري فيه عندما يقسم       ،نشربه

 ألن تقسيم الكلمـة     ؛الكلمة)  املاء من الشمال واليمني يف حاالت العبور       انقساممثل  (
  ومادمنا قد فهمنا التفـسري     ... ولذلك يصبح كل شئ واضحاً لنا      ،ع علينا يعين أن يوز

 فمن النافع أن نقارن بني      ،الصحيح اخلاص باألردن الصاحل جداً للشرب واململوء نعمة       
 ألن هذا يساعدنا على فهم ما قيل عن عقائد أعداء           ؛تطهري نعمان السرياين من برصه    

 ،قف أمام باب بيـت أليـشع       فقد كُتب أن نعمان جاء خبيل ومركبات وو        ،إسرائيل
 سبع مرات يف األردن وسيعود إليـك        اغتسل أذهب"فأرسل إليه إليشع رسوالً قال له       

 أردننا( هنا غضب نعمان ألنه ال يرى أن األردن اخلاص بنا            ."رحلمك وستطه (ر يطه
  . واألردن معيدهم إىل الصحة،الذين تدنسوا بالربص

 ووظيفة النيب هو أن يرشـد       ،س النيب  ولي ،إن األردن هو الذي يقوم بكل هذا      
هوذا "ونعمان يقول وهو ال يفهم السر العجيب اخلاص باألردن          . إىل الوسيلة الشافية  

 مث يدعو باسم الرب إهله ويضع يده على فوق          ،يلَّإقلت أنه بالتأكيد سيخرج وسيأيت      
 - ٢: ٨ مت(، ولكن وضع اليد على الربص       )١١: ٥  ملوك ٢( "املوضع ويشفيين من الربص   

 مل يأمره بالكلمـة     ،)معجزة شفاء األبرص  ( وتطهريه هو عمل ربنا يسوع وحده        ،)٣
نعمان ال يزال خمطئاً وال يعرف كيف أن كل األار          . ره من برصه   بل ملسه فطه   ،فقط

أليس أبانـة   " وفرفر   ة وهو ميجد أار دمشق أبان     ، شفاء اآلالم  يفأقل من األردن بكثري     
: ٥  ملوك ٢(" ضل من مجيع مياه إسرائيل أما كنت أغتسل ا فأطهر         وفرفر أار دمشق أف   

  .)١٩: ١٨، لو ١٨: ١٠، مر ١٧: ١٩ مىت( واحد وهو اآلب  لكن ليس أحد صاحلاً إالَّ،)١٢
ر من   وال يقدر أن يطه    ، واحد وهو األردن    ليس صاحلاً إالَّ   ،وهكذا مع األار    
لسبب الذي ألجلـه كتـب عـن         وهذا هو ا   ، من يغسل روحه يف يسوع     برصه إالَّ 

 أي أولئك الذين ،اإلسرائيليني أم بكوا عندما جلسوا عند أار بابل وتذكروا صهيون        
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سـر             ؛وا إىل بابل بسبب خطاياهم    ب ار بعد ما ذاقوا مـاءم عندما ذاقوا مياه األأل 
ل عنهم   ولذلك قي  ،ر مياه اخلالص اليت عندهم     قادهم التذوق إىل تذكُّ    ،األردن املقدس 

  . مث بكوا، ألم مل يقدروا على الوقوف؛ جبوار أار بابل أم جلسواموه
وأرميا ينتهر كل الذين يرغبون يف أن يشربوا مياه مصر وأن يتركوا املياه اليت              

رب ميـاه   شمالك وطريق مصر ل   "ينا أي األردن    تأيت من فوق أي من السماء وترتل إل       
ب املوحى ا بالروح ال تتحدث عن مياه األار         والكت"... شيحور لشرب مياه النهر   

 وهذا ما ميكننا أن نستدل عليه من نبوة حزقيال عن فرعـون ملـك               ،رى بالعني اليت ت 
ها أنذا عليك يا فرعون ملك مصر  ":مصر الذي يسميه التنني الكبري ألن حزقيال يقول      

تـه  ليل األار وأنا عم   التنني الكبري الرابض يف وسط املياه يف وسط األار الذي قال            
 يف فكيك وأجعل أمساك النهر تلتصق حبرشفك وأخرجك مـن           مبنفسي فأجعل خزائ  

وسط رك وكل مسك أارك وأطرحك بسرعة على وجهك يف وسط أرضك فـال              
 وما هو التنني املنظور الذي مسعنا أنه يربض         .)٥ - ٣: ٢٩ حز( "تعود جتمع وال تعبد بعد    

 ألن ر مصر ليس مكان إقامة التنني        ؛ة يف مصر سوى الشيطان    يف مياه األار املنظور   
رح يف مياه النيل، ولذلك فإن التـنني         ألنه مل يستطع أن يضر موسى عندما طُ        ؛عدونا

 ألن  ؛ح مدينـة اهللا    لكن اهللا يف النهر الذي يفـر       ،الذي يف مياه ر مصر هو الشيطان      
يرتعـون عـار مـصر      ) االبن(ه   ولذلك كل الذين يغتسلون في     االبن،الرب اآلب يف    

 ويأخذون نـصيب    ،وهؤالء يتطهرون من دنس الربص    . ويصبحون أهالً ألن يتجددوا   
لون لقبول الروح القدس ألن احلمامـة الروحيـة مل           ويؤه ،اثنني من املواهب الروحية   

 وهكذا قد درسنا بطريقة الئقة جداً املوضـوع    األردن،ترفرف على أي ر سوى ر       
لـذلك  ... ص باألردن والتطهري اخلاص به ألن يسوع اغتسل يف األردن           املقدس اخلا 

  .) أهـ٤٥: ٦( "دعونا نأخذ من النهر معونة على قدر احتياجاتنا
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وعذرنا الوحيد يف اقتباس النص كله هو أنه ميثل إحدى الفقرات األساسية يف               
. جـه خـاص    ويف الكنيسة القبطية بو    ،الهوت وطقس املعمودية يف الكنيسة الشرقية     

 وعلى وجه اخلصوص القديسني     ، منه اقتبسواومجيع اآلباء الذين جاؤا بعد أورجيينوس       
  .غريغوريوس النيسي وباسيليوس وذهيب الفم

عندما كان موسى العظيم طفالً يرضـع       : "سيييقول القديس غريغوريوس الن   
لى ووقع حتت قانون فرعون املستبد الذي أصدره لقتل كل األطفال الذكور وطرح ع            

 وأنـا   -  بل وضع يف تابوت ألنه يليق أن يكون النـاموس          ،ضفة النهر مل يكن عارياً    
، وعندما وضع جبانب املياه كان يدل على أن     )٢: ٢ خـروج (يف صندوق    -أتكلم رمزياً   
 اليت حددها الناموس يومياً للعربانيني سوف يتضح معناها بعد ذلـك يف             االغتساالت
  .ذي بالنعمة يف املعمودية الكامل والعجيب الاالغتسال
 الشعب  ،حسب شرح بولس املوحى له بالروح     " :ويقول القديس غريغوريوس    

 وملك مـصر    ،عرب الشعب . نفسه عرب البحر األمحر الذي أخرب ببشارة اخلالص باملياه        
ألنه حىت اآلن عندما يـرتل      .  وذا أخربتنا هذه األحداث عن السر      ،مع عسكره غرق  

حلميم الثاين هاربني من مصر مثقلني بأثقال اخلطيئـة يتحـررون           املعمدون إىل مياه ا   
صدم باحلزن  ي - وأنا أعين األرواح الشريرة      - لكن الشيطان وخدامه  . وخيلصون باملياه 

هذه الرموز تكفي لكي تشرح ما حنن       . ويهلك حاسباً خالص البشر سوءاً بالنسبة له      
ن الشعب العرباين كمـا  إ: ما سيأيتاجليد ال يترك جانباً  بصدده لكن كل حمب للتعليم      

 نعلم بعد آالم كثرية وبعد أن أمتوا رحلتهم الشاقة يف الربية مل يدخلوا أرض املوعد إالَّ               
 ومن املعروف أن    ،بعد أن صاروا حتت إرشاد وقيادة يشوع الذي عرب م إىل األردن           

ينبئ عـن    لكنه كان    ،)٤ ص   وعيش( عشر حجراً ووضعها يف األردن       أثىن انتخبيشوع  
 ١(مها التـشيب    وأيضاً الذبيحة العجيبة اليت قد    . جمئ اإلثىن عشر رسوالً خدام املعمودية     

 وهي تفوق فهم البشر ألا على أي شئ تنبئ سوى ذلـك الطقـس            ،)٢٣: ١٨ ملـوك 
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 ألن العربانيني عندما ؛ وعن اخلالص اآليت، والروح القدسواالبناملرتبط باإلميان باآلب   
خاب بالعبادة غرى ملكهم آ  دامهم إميان آبائهم وسقطوا يف تعدد اآلهلة وأُ       داسوا حتت أق  

 السيئ والشريكة الشريرة حلياته وناشـرة عـدم         االسمالوثنية من قبل إيزابيل صاحبة      
 فالنيب وقد امتأل بنعمة الروح جاء ملقابلة آخاب وحتدث كهنة البعل بطريقـة              ،التقوى

 عليهم تقدمي عجل ذبيحة على أن ترتل نـار           فاقترح ،عجيبة أمام امللك وكل الشعب    
وا وصرخوا إىل اآلهلة اليت ليست       بل وأظهر غباوم ألم عبثاً صلُّ      ،وتأكلها وشهر م  

 بل زاد عليه ألنه     ، وأخرياً دعا إيليا اإلله احلقيقي وأمت ما اقترحه على األنبياء          ،موجودة
 ب من احلاضرين أن حيضروا مـاء     بل طل  ، لكي ترتل النار على اخلشب اجلاف      صلِّمل ي
وعندما سكب املاء ثالثة مرات على احلطب اجلاف أشعل بصالته النـار مـن              . كثرياً

 ولكنه مجعهم يف اتفاق لكي ما يوضـح بطريقـة   ، ألن املاء والنار أضداد   ؛وسط املياه 
  وهكذا بذبيحة إيليا العجيبة أظهر لنا إيليا سر طقس املعمودية الـذي            ،خارقة قوة إهله  
سسوف يؤس.  

      وهذا يوضح لنـا أنـه       ،كبت ثالث مرات عليها   النار اشتعلت باملياه اليت س 
 ،حينما توجد املياه السرية هناك يشتعل الروح الناري الذي حيرق كل ما هو غري صاحل              

 وهكذا أيضاً تلميذه أليشع عندما جاء إليه نعمان الـسرياين املـريض             .وينري املؤمنني 
 ٢(ر النيب الرجل املريض عندما أمره بأن يغتـسل يف األردن             طه بالربص وجاء يترجاه،  

 أي استعمال املياه والتغطيس يف النـهر ألن   ، وبكل وضوح أعلن هذا ما سيأيت      )٥ ملوك
األردن هو النهر الوحيد دون مجيع األار أخذ بكور التقديس والربكة ومنه صار العامل         

  .)عظة على معمودية املسيح( "...كله
 ما هـو    ؟ما عالقة امليالد الروحي بتعليم اليهود     ": ول القديس ذهيب الفم   ويق  

اإلنسان األول الـذي    .  أو ما هو الذي ليس مشتركاً بينهما؟ أخربوين        ،املشترك بينهما 
واحلوادث اليت لعبت فيها املياه دوراً أساسياً مثل الينبـوع          . منه ولدت املرأة من جنبه    
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: ١٤ خروج( أو عبور البحر األمحر      ،)٦: ٦  ملوك ٢(اخلشبة  الذي أخرج منه أليشع احلديد ب     

 أو تطهري نعمان    ،)٤: ٥ يوحنا( أو بركة املاء اليت كان حيركها املالك يف سلوام           ،)٢٤ - ١٠
 كل هذه كرموز عن امليالد والتطهري الـذي         ،)١٤ - ١: ٥  ملـوك  ٢(السرياين يف األردن    
  .)وحنا على إجنيل ي٢٥عظة ( "...سيحدث يف املستقبل

وقد استقر يف التقليد الكنسي     . ضيف يوحنا ذهيب الفم بركة بيت حسداً      يهنا    
 من  ، هي  املولود أعمى  ح عيين ي وحادثة تفت  وحنا ذهيب الفم أن بركة بيت حسدا،      قبل ي 

وأول من أشار إىل بركة بيت حسدا هو العالمـة          . رموز العهد اجلديد عن املعمودية    
 لكـن   ، شيئاً جديداً أن يكون املالك موجوداً يف امليـاه         رمبا بدا لكم أن هذا    ": ترتليان

 يرتل وحيرك مياه بركة     كان مالك . هناك مثاالً على هذا الذي حيدث يف حادثة سابقة        
 وكان كل من يرتل من املرضى الذين يراقبون حتريك امليـاه            ،)٢: ٥ يوحنا(بيت حسدا   

   الروحي، ألن القاعدة هي أن     والشفاء اجلسدي هو رمز للشفاء      . شفى  بعد أن يغتسل ي
  .)٥: املعموديةمقالة على (. "األشياء اجلسدية ترمز مسبقاً إىل األمور الروحية

 إذ أشار   ،وإخراج قطعة احلديد من األردن باخلشبة جزء من تقليد اإلسكندرية           
لقد سأل أليشع رجل اهللا أين سقطت الفأس؟        ": إليه ديدميوس الضرير على النحو التايل     

هذا إىل جمئ اهللا وسؤاله، أين أنت يا آدم؟ واحلديد الذي سقط يف عمق امليـاه                ويرمز  
           رمـت مـن    يصور لنا يأس الطبيعة البشرية الساقطة اليت غطست يف عمق اخلطيئة وح

 أمـا األردن فهـو      . وقطعة اخلشب اليت أُلقيت يف املياه تشري إىل الصليب ايد          ،النور
 ضرورية لنا   املعموديةَ) املسيح( ذاك   لَعنه يف األردن ج   معمودية احلياة األبدية، وحقاً أ    

وأخرياً قطعة احلديد اليت طفت على وجه املياه وعادت إىل          . ألنه هو نفسه جاء واعتمد    
ىل رجوعنـا إىل املـساكن الـسماوية        وإ ،مالكها ترمز إىل عودتنا إىل اهللا باملعمودية      

 الثالوث(. "قدمياً يف مسكننا احلقيقي   وحصولنا مرة أخرى على النعمة اليت حصلنا عليها         

  .)٧٠٠: ٣٩ جملد – ١١: ٢
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 وهـي   ،ويف الواقع أن هناك تقليداً قدمياً يعود إىل القرن الثاين يف رسالة برنابا              
 حيث خصص الكاتب فصالً كامالً عن       ،سكندرية األصل ونسبت إىل الرسول برنابا     

د أساساً على نـصوص العهـد    وهو يعتم  ،)٧ - ١: ١١ فـصل (الصليب ومياه املعمودية    
دعونا نرى إذا كان الرب قد اهتم بأن يعطينا إشارات مستقبلة عـن ميـاه               " :القدمي

عن مياه املعمودية لدينا برهان من األسفار أن إسرائيل سـريفض           . املعمودية والصليب 
غتساالت خاصة بـه بديلـة      ، وأنه سوف يؤسس ا     الذي مينح مغفرة اخلطايا    االغتسال

 أيتها السموات ولتقشعر األرض أكثر فأكثر ألن شعيب عمل شراً، تركـوين             اندهشي"
  .")١٣: ٢ أر(" أنا ينبوع املياه احلية وحفروا ألنفسهم آباراً مشققة ال تضبط ماء

 حيث يذكر املزمـور األشـجار       ،)٦ - ٣: ١ مز(مث يقتبس كاتب الرسالة     
: ٦،٤٧: ٢٠ ا، مث نبوة حزقيـال    املغروسة على جماري املياه اليت تعطي الثمار يف حينه        

 بالذات من أهم النصوص اليت اعتربها اآلباء يف عصر مبكـر ذات             ٤٧ وحزقيال   .٢٠
  .داللة على املعمودية املسيحية

الحظوا هنا كيف يصف املياه والصليب معـاً يف         " :وهنا يعلق كاتب الرسالة   
ومن . جاءه يف الصليب   الذي يرتل إىل املياه وقد وضع ر        ومعناه هو مبارك   ،نفس الرمز 

الصليب واملياه كانـت    " اخلشبة"املؤكد أن كل نصوص العهد القدمي حيث الشجرة         
  .تؤخذ على أا إشارات واضحة للمعمودية اليت تتم يف املياه بقوة الصليب

ومن برنابا انتقل املبدأ يف تفسري الشجرة واملياه إىل يوستينوس الشهيد الـذي               
 وـذه   ،رمى أليشع خـشبة يف جمـرى األردن       " :دي تريفو يقول يف حواره مع اليهو    

الوسيلة أخرج حديد الفأس من املياه اليت احتاجها أبناء األنبياء لقطع اخلـشب لبنـاء               
 وبـصلبه   ، وهذا يشري إىل أن املسيح قد فدانا يف املعمودية من خطايانا الثقيلة            ،مرتهلم

  .)٦: ١٣٦: احلوار( "على اخلشبة وباملعمودية يف املياه
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بالطبع قد نسأل عن شرعية هذا التفسري، ولعل أفضل ما يقـال هـو نـص                
ن هذه  إ وقال   ،)٧ - ١: ٦  ملوك ٢(إذا جادل أحد ما خبصوص الفقرة       ": وس الضرير ميديد

 "ت هذه الفقرة يف األسفار املقدسـة      بت كُ ن فلماذا إذ  ،الفقرة ليست نبوة عن املعمودية    
  .)املرجع السابق(

ما معـىن أن    ": ل لنا من جديد ما قاله أستاذه أورجيينوس       وكأن ديدميوس يقو  
 وبطريقة معينة مثل استخراج حديد الفأس مـن امليـاه           ،كتب األسفار أحداثاً معينة   ت

القيمـة  ن  إ . أو عبور شعب إسرائيل يف مياه البحر األمحر        ،بواسطة قطعة من اخلشب   
 وقائع، ذلك أن تـسجيل      فيما تسجله من    فيما تنبئ به ال    التارخيية هلذه األحداث هي   

  ."الوقائع رد التسجيل هو أمر غريب عن طبيعة األسفار املقدسة
 ويف حوار الكنيسة مـع      .وهذا املبدأ حيكم تفسري بعض نصوص العهد القدمي         

امع اليهودي كانت هذه القضية موضع جدل عنيف حىت أن القديس إيـسذوروس             
تفسري املسيحي فقط لكـل اإلشـارات       ن اليهود برفضهم ال   إ": ٩٣رسالته  يقول يف   

 ، اهللا مل يرفضوا التفسري املسيحي فقـط      ابنوالرموز واألمثال عن األسرار وعن الكلمة       
إذا مل يكن إسحق رمزاً للمـسيح يف    فبل رفضوا القيمة األدبية هلذه النصوص املقدسة،        

فقـد  . هودي بل بالنسبة للي   ، فما قيمة النصوص اخلاصة به بالنسبة لألممي       ،أوجه معينة 
 ولكننا حنن فتحناها باملسيح أو فتح الـرب         ،أغلقوا األسفار املقدسة برفضهم املسيح    
  ."أذهاننا لنفهم األساس الروحي لإلميان

  معجزات العهد اجلديد واملعمودية

  :معجزة بيت حسدا
 مث األعمى   ، مريض بيت حسدا   :سجل إجنيل يوحنا معجزتني حدثتا عن املياه        

قتبـسناه مـن    اواملعجزة األوىل شرحها ترتليان يف نص       . كة سلوام الذي اغتسل يف بر   
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 ولذلك يهمنا أن نقتبس اآلن النصوص األخرى من عند آباء القرن الرابع لكـي               ،قبل
  .نفهم عالقة املعجزتني باملعمودية

 اخلاص بربكـة    ٣ - ١: ٥يقول يوحنا ذهيب الفم يف تعليقه على نص يوحنا          
كتـب  فاء هذه؟ وأي سر تعلنه؟ ألن هذه األمور مل ت         ما هي طريقة الش   ": بيت حسدا 

ص ما سيأيت حىت ال يكون اجلديد        أو مثال يلخ   رمزٍب ولكن كما    ،عبثاً أو بدون هدف   
فما الذي نـراه    .  وال يأيت فجأة وبدون مقدمات فيضر قوة اإلميان        ،اآليت بدون أساس  

    هنا يف هذه املعجزة ملخ  ايا عظيمة، معمودية لتطهري    عطى هلا قوة وعط   صاً؟ معمودية ست
 هذه الصورة نراها يف املعجـزة   .كل اخلطايا، معمودية جتعل كل البشر األموات أحياء       

أوالً املياه اليت تعطى لتطهر كـل       .  متعلقة بعا  اليت متت جبانب الربكة ويف أمور أخرى      
دمي  اليت تفوق تلك اليت حتدث عنها العهد الق        أدناس أجسادنا وسائر األدناس األخرى    

  .مثل ملس املوتى ودنس الربص واألدناس األخرى
 لذلك علينا أن نتقدم لنرى      ،ويف العهد القدمي رأينا بعض التطهريات تتم باملياه       

أوالً أن الرب جيعل أدناس أجسادنا وسائر الضعفات األخـرى تـزول            . هذا التطهري 
عمودية اليت تشفي اجلـسد   وهذه إشارة إىل رغبة اهللا يف أن يقربنا من اإلميان بامل     ،باملياه

 ولذلك فاألمثلة أو الرموز الـيت يف العهـد          ،من الدنس ومن سائر األمراض األخرى     
 هي أوضح بكثري من تلك الـيت نراهـا يف           ،اجلديد وهي قريبة جداً من الواقع اجلديد      

العهد القدمي خصوصاً تلك املرتبطة باملعمودية وبآالم املـسيح وسـائر اإلعالنـات             
ا يشبه متاماً وضع حراس امللك الذي يرون جمدهم يف جمد يفوق غريهم              وهذ .األخرى

 وكان  ،كان مالك يرتل وحيرك املياه    . من احلراس، هكذا الرموز اخلاصة بالعهد اجلديد      
ويف هذا درس لليهود لكي يعلموا أن ضابط        . هدف كل هذا أن مينح املياه قوة للشفاء       

 وليس من طبيعة املياه     ، أي أمراض النفس   ،رالكل إله املالئكة قادر على أن يشفي أكث       
لكن املياه كانت تـرتبط     . أن تشفي، ولو صح هذا لكان الشفاء يتم من وقت آلخر          
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 ولكنـها   ،بالقوة اليت مينحها املالك وهكذا يف حاالتنا ليست املياه هي صاحبة الفاعلية           
 على إجنيل   ٣٦عظة  ( ."تصبح فعالة مىت قبلت نعمة الروح القدس عندئذ تزيل متاماً خطايانا          

  .)يوحنا
من الواضح أن الذي يعطي للمعجزة هذا التفسري الطقسي هو القوة الـشافية               
ن املسكونة كلها تتفق معنا يف تفسري بيت        إ":  وهذا ما يؤكده ديدميوس الضرير     ،للماء

وهذا جمرد رمز وليس احلقيقة، ألن الرمـز هـو          . حسدا على أا إشارة إىل املعمودية     
 يف السنة كان املـالك يـرتل        ن مرةً إوهلذا السبب قيل    . ا احلقيقة فهي أبدية   مؤقت أم 

 وكـان   ، واحد فقط هو الذي يشفى أي الذي يرتل أوالً          وكان مريض  ،ليحرك املياه 
لكن املعمودية احلقيقية اليت    . الشفاء من األمراض اجلسدية وليس من األمراض الروحية       

 بل يف كل ساعة ويف كل       ،وح حتدث كل يوم    اهللا وحلول الر   ابنتأسست بعد ظهور    
  .)١١: ٢ الثالوث(. "حلظة وحترر إىل األبد من اخلطايا كل الذين يرتلون يف املياه

، وغريغوريوس الرتيـرتي    )٣: ٢ األسـرار (مريوسيوس  أويف نفس اخلط يتحدث       
مـات   وإذا كانت القوة الشافية للمياه هي اليت فتحت أسـرار كل           .)مقالة على املعمودية    (

 فإن احلديث عن الشفاء بواسطة املالك هو أيضاً مرتبط          ، اخلامس من يوحنا   اإلصحاح
 وسوف نترك هذه النقطة إىل      ، ذلك أن املعمودية هي مصاحلة مع السمائيني       ،باملعمودية

  .أن حيني اجلزء اخلاص بالطقس القبطي

  :شفاء املولود األعمي
 ،عجزة طقسياً أو ليتورجيـاً     بتفسري امل  السكندريوقد انفرد القديس كريلس       

وال جيب أن ننسى أن الكنيسة القبطية متارس املعمودية يف األحد املعروف بأحد املولود              
ولعل انفراد القـديس    .  فإننا نقتبس النص كامالً    ،ونظراً ألمهية هذه املمارسة   . األعمى

املناسـبة  كريلس ذا التفسري يشرح املمارسة اخلاصة بالكنيسة القبطية، ورمبا كانت           
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إذا قبلنـا   ": كريلس عمود الـدين   الطقسية هي اليت أملت هذا التفسري على القديس         
 ويف  ، فإننا سوف خنرب ذا السر ومعناه      ،معجزة شفاء املولود أعمى كرمز لدعوة األمم      

  .إجياز سوف نشرحه
 وأيضاً ألن املناسبة    ،أوالً بعد أن ترك الرب هيكل اليهود رأى املولود األعمى           

 ألن الرب قام باملعجزة دون أن يطلب أحد منـه           ؛ها تدعونا إىل تبين هذا التفسري     نفس
لذلك علينا أن نعترب أن املعجزة      .  قرر املخلص أن يشفي الرجل     ،ذلك، أو حىت يترجاه   

 اهللا رغم أـم كـانوا يف        املعجزة ترينا أن مجوع األمم مل تترج      . ترمز إىل ما ذكرناه   
 ألنه كيف   ؛ بإرادته وحده جاء وأظهر رمحته ناحيتهم      ،طبيعةبالالصاحل   اهللا   ن لك ،خطأ

 وقد أظلمت عقوهلم بظلمـة كثيفـة        ،ميكن أن يطلب اليونانيون األمم الرمحة من اهللا       
ا نراه بوضوح ألن الرجل الـذي       وهذا م . جعلتهم غري قادرين على رؤية من هو النور       

مل حمبة البشر حصل     لكن بع  ، كان أعمى ال يعرف يسوع وال يقدر على رؤيته         شفي
وقد حدثت املعجزة يف يوم السبت      .  وهذا ما حدث لألمم باملسيح     ،على رجاء عظيم  

ص  يرمز إىل اية الدهر الذي ظهر فيه املخلِّ        – وهو آخر أيام األسبوع      –ألن السبت   
 الوحيد سكن بيننا وأعلن ذاتـه       واالبنوالسبت آخر أيام األسبوع،     . لكي يضئ لألمم  

 فهي  ،ا عن طريقة هذا الشفاء    أم.  الزمن وآخر دهور هذا الزمن احلاضر      للكل يف اية  
 مزمور(" يا رب ما أعظم أعمالك كلها ، حبكمة صنعت        "مدهشة وجتعلنا نصرخ ونقول     

وهو القادر على إرجاع كل شـئ إىل أصـله           - ورمبا سأل أحدهم ملاذا      ،)٢٤: ١٠٤
 أذهب بل قال له     ، مل يكتف ذا    بل ،مزج الطني بالبصاق ودهن عيين املتأمل      -بكلمة  

 ألن املخلص ال    ؛ يف الكلمات  خمتبئةواغتسل يف بركة سلوام؟ حقاً هناك معاين عميقة         
ألن باملسحة بالطني صنع عمالً صاحلاً إذا أعاد أو أرجع ما           . يفعل شيئاً ما بدون هدف    
من البـدء    وهو ذا أظهر لنا أنه هو الواحد الذي خلقنا           ،كان ناقصاً يف عيين الرجل    
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بل أن قوة هذا الفعل حتتوي على معىن سري هـام وهـو             . وأنه خالق ومبدع العامل   
  .سوف ما نشرحه

زعوا العمى الذي أصام لريوا النـور املقـدس         ـمل يكن ممكناً لألمم أن ين       
سد  إذا اشتركوا يف اجل     أي حيصلوا على معرفة الثالوث الواحد القدوس إالَّ        ،والالهوت

 وكـل سـلطانه يف املعموديـة        ، خطاياهم جاحدين الشيطان   سواداملقدس وغسلوا   
  .املقدسة

 ، كان هذا داللة على الـسر اآليت       األعمى،لذلك عندما ختم املخلص الرجل        
ن هذا عالمة على اخلتم     وكا.  يف املسحة بالبصاق اخلارجة منه     اشتراكهولكنه دعم قوة    

 ومعىن  ، ويغتسل يف سلوام    وقد فسر املخلص هذا عندما أمره أن ميضي        .الذي سيعطى 
 وألنه حكيم جداً وموحى له بالروح القدس عـرف أن           ؛ فسره اإلجنيلي يوحنا   االسم

ومن هذا نستنتج أن معىن كلمة مرسل ليس سـوى  . تفسري معىن سلوام ضروري جداً   
 الوحيد الذي افتقدنا وجاء من العالء من اآلب لكي يالشـى اخلطيئـة وقـوة                االبن

حنن منيزه كما لو كان ماشياً بطريقة غري منظورة على مياه جـرن             و. الشيطان اآلسرة 
 ،)٢١: ٣ بط١(حنن باإلميان نغتسل ليس إلزالة وسخ اجلسد كما هو مكتوب           . املعمودية

بعدما تطهرنـا وصـرنا      -بل إزالة دنس وقذارة عيون عقولنا لكي نرى يف املستقبل           
  .)٦: ٩ والكتاب السادس ي(. "اجلمال اإلهلي نفسه -أنقياء 



 ١٨٤

  الفصل احلادي عشر
  

  تقديس مياه املعمودية

  :متهيـد
 يف قـوانني    ١٩لعل أقدم دليل على تقديس مياه املعمودية هو نص القـانون              

 دون أن يعطينا القانون أي إشارة إىل نوع         ،"ماء مقدس "هيبوليتوس الذي يتحدث عن     
 املترجم احلبشي نـص     وعندما نقل .  أو كيفية تقديس املياه    ،الصلوات اليت كانت تقال   

 مـن   اقتبس ولذلك   ،القوانني الرسولية شعر بغياب اإلشارة الواضحة إىل تقديس املياه        
طقس الكنيسة عدة صلوات خاصة بطقس املعمودية دجمها يف املنت احلبشي لقـوانني             

اية األمهية ألا يف اعتبار املترجم جـزء مـن القـوانني            غالرسل، وهذه النصوص يف     
نصوص تعود إىل القرن الرابع على أكثر تقدير ومن بينها نصوص صلوات            وال. الرسولية

 وهذا يف حد ذاته يقطـع بأصـالة الطقـس           ،متشاة جداً مع الطقس القبطي احلايل     
  .القبطي

  ملاذا تقدس املياه؟
س امليـاه للـذين      لكي يقـد   اعتمداملسيح  " :السكندرييقول أكليمنضس     

وكأننا هنا نلمس معىن ما شرحه اآلبـاء مـن           (Ecl.Prop7) "سيولدون من جديد  
لخلق، عبـور البحـر     ل وهو اليوم األول     ،رموز املعمودية يف العهد القدمي بنوع خاص      

األمحر، عبور األردن، ذبيحة إيليا، شفاء نعمان السرياين، مث معجزات الشفاء املقترنـة           
م األول للخلـق    يف كل هذه املعجزات من اليو     . باملياه يف بيت حسدا واملولود أعمى     
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معمودية املسيح كانت املياه تقوم بدور فعال خالصي يف الـتطهري والتقـديس             حىت  
 يف الفصل الـسابق     سأورجيينوولعل النص الطويل الذي أخذناه عن       .واخللق من جديد  

هو مفتاح املوضوع الذي ندرسه اآلن، ذلك أن كل ما ارتبط باملياه أخذ معناه مـن                
  .ن وليس العكسمعمودية املسيح يف األرد

هو أن العامل القدمي البايل     واملبدأ الالهويت اهلام الذي يفسر أحداث اخلالص          
 أي املسيح الذي    ،الذي شاخ وسادت عليه اخلطيئة هو نفسه وفيه حل اجلديد         

  .امتد حلوله ليشمل اجلنس البشري يف الكنيسة
يف العجني املسيح هو اخلمرية اليت ختمر العجني كله، هذه اخلمرية وضعت   

ال تذكروا القدمي وال األشياء اليت مضت ألنين "لكي تنتشر فيه وهكذا يقول أشعياء 
 ، فإنه ال يأيت من ال شئ، وعندما يأيت اجلديد.)١٩ - ١٨: ٤٣ أش(" سأصنع شيئاً جديداً

اجلديد يبدأ من القدمي ولذلك يعطي للقدمي املعىن . إنه خلق جديد أي جتديد القدمي
  . يفسره أي،والغاية

مـا  . ولعل أفضل مثال هو األحداث اليت لعبت فيها املياه دوراً هاماً للخالص           
 وهي اخلروج مـن     ،قيمة عبور الشعب من مصر إىل سيناء؟ هناك قيمة تارخيية حمدودة          

 وهي اخلروج مـن عبوديـة اخلطيئـة     ،العبودية إىل احلرية، وهناك قيمة الهوتية أبدية      
د اآلباء املعىن الالهـويت     لكن على أي أساس حد    .  مع اهللا  واألرواح النجسة إىل احلياة   

عندما اعتمد  ...  على أساس ما حدث يف ر األردن وهو معمودية املسيح          األبدي إالَّ 
 ومن ميكنه أن ينسى أن هناك       ، عليه الروح القدس يئة جسمية مثل محامة       املسيح حلَّ 

احلقيقي حاء لكي يبشرنا باخلالص      وأن نوحاً    ،محامة جاءت حتمل السالم بعد الطوفان     
  .من الغضب اآليت ومن الدينونة
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ويف مقالة ترتليان عن املعمودية يتتبع دور املياه يف اخللق األول مث يف اخللـق                 
املياه تعمل بواسطة الروح القدس يف اخللق اجلديـد         .  وهكذا حتدث كل اآلباء    ،الثاين

  .هذه املرة ال يف الفردوسلكي ختلق من جديد النفس واجلسد يف املعمودية 
 ذلك أن كلمة تقديس نعين أحياناً       ،وتقديس املياه ال يعين باملرة أن املياه جنسة         

وتقديس املياه يعـين أن     . ختصيص أو اشتراك يف عمل إهلي يستدعي التسليم املطلق هللا         
 بل هي قوة غري طبيعية أي ليـست مـن           ،تنال املياه قوة إهلية ليست من طبيعة خملوقة       

 وهذا ما نراه واضحاً من نصوص اآلباء عن املياه          ،بيعة املياه لكي تلد النفس واجلسد     ط
 وهي الـيت    ،اليت وصفها ترتليان بأا منذ اليوم األول للخلق هي عرش الروح القدس           

 وأعطـت شـعب اهللا      ،أغرقت فرعون وجيشه، أي اإلنسان العتيق واألرواح النجسة       
  .اخلالص

  :ويت لتقديس املياهمعمودية املسيح كأساس اله
 أساسـيان   اجتاهان وهناك   .عندما نزل الرب إىل املياه فقد طهر املياه وقدسها          

راجع نص أورجيينوس الذي يتحـدث      ( ومها أصالً متصالن متاماً      ،مها معمودية املسيح والصليب   

فسه عندما نزل الرب إىل مياه األردن قدس هو بن        . )عن معمودية املسيح اليت تكمل على الصليب      
 ومـن   .هذه املياه، وعندما حلّ عليه الروح فقد حلّ عليه وعلى مياه األردن وقدسها            

 أغنـاطيوس أهم النصوص القدمية اليت تربط بني املعمودية وآالم املسيح هو ما يذكره             
ا لنا حنن فهو     أم .إن روحي ضحية الصليب، والصليب هو عثرة لغري املؤمنني        " :الشهيد

ن هو احلكيم؟ أين اادل؟ أين بطالن من يدعون علماء؟ ألن            أي .خالص وحياة أبدية  
إهلنا يسوع املسيح قد محله حشا مرمي حبسب التدبري اإلهلي فولد من نسل داود ومـن                

  .)١٨: ١٧ الرسالة إىل أف( "ولد واعتمد ليطهر املياه بآالمه. الروح القدس
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وهو . ليه قبالً  الذي أشرنا إ   السكندريوهذا النص أقدم من نص أكليمنضس         
 الواضح بني معمودية املسيح وتطهري املياه مبوت املسيح، وهنا نرى           االرتباطهنا يؤكد   
 وهو ما سنراه بكل وضوح عند آباء القرن         ، الواضح بني املعمودية والصليب    االرتباط

  .الرابع واخلامس
  .)٨: ضد اليهود( " املسيح أعين طهر املاء بعمادهاعتمد": يقول ترتليان  
ومل . س املعمودية باعتماده هو نفـسه     املسيح قد ":يقول كريلس األورشليمي  و

 فقد مـنح للـذين   اعتمد،يعتمد لكي ينال غفران اخلطايا ألنه بال خطيئة، ولكن ألنه      
 عب(" ألنه إذ اشترك األوالد يف اللحم والدم اشترك هو فيما         "يعتمدون نعمة فائقة إهلية     

وره يف اجلسد نشترك أيضاً يف نعمته اإلهليـة، هلـذا           ألننا إذ اشتركنا يف حض    . )١٤: ٣
وحسب أيوب يوجـد يف     . اعتمد يسوع لكي نشترك حنن أيضاً يف اخلالص والكرامة        

، ولذلك كان من الضروري     )٢٣: ٤٠ أي(مياه األردن التنني الذي يتدفق األردن يف فمه         
القـوى يف امليـاه    لذلك نزل وربط     .)١٤: ٧٤ مزمور(أن يكسر رؤوس التنني على املياه       

وكان الـوحش هـائالً     . )١٩: ١٠ لوقا(لكي ننال القوة لندوس على احليات والعقارب        
الـدمار  " .)٢٦: ٤٠ أي(وخميفاً مل تقدر أي مركب صيد أن حتمل فقرة واحدة من ذيله             

لكن احلياة نزلت لكي تصارعه     . ، ألنه ابتلع كل الذين قابلوه     )١٣: ٤١ أي( "جرى أمامه 
يا موت أين شوكتك يا قـرب       " ولكي يقول كل الذين خيلصون       ،وت فمه لكي يغلق امل  

املوت أغرقك يف املعمودية ألنك ترتل إىل املياه مثقالً  "،  )٥٥: ١٥  كورنثوس ١(" أين غلبتك 
 ولذلك ال ختف ألن التنني لن يستطيع أن         ، النعمة ختم نفسك   استدعاء لكن   ،خبطاياك
  .)١٢ - ١١: ٣ ةلمقا( "يبلعـك

املياه ": يقول القديـس كريلـس   ، املسيح معمودية الفقرة اهلامة عن     وقبل هذه 
 " تتقبل قوة جديدة للتقديــس     ،البسيطة بعد استدعاء الروح القدس واملسيح واآلب      

)٣٠: ٣(.  
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ومن الواضح أن عمل الروح القدس يف مياه املعمودية تؤكده معمودية املسيح            
وهو ما جيعل الكنيـسة تـستدعي        ،نفسها حيث حل الروح القدس عليه وعلى املياه       

  .الروح القدس يف خدمة املعمودية
 ولكن القوة اليت    ،املياه وحدها ال ميكن أن تطهرنا     ": يقول القديس أبيفانيوس    
 مث اإلميان وعمل اهللا والرجاء يف القوة اليت تكمل األسرار أي دعاء مـصدر               ،يف املياه 
  .) على الروح القدس٥عظة ( "القداسة

الرب جلـس يف     ":)١٠: ٢٩ مزمور(س باسيليوس يف تفسريه     ويقول القدي 
 الرب جيلس يف الطوفان ألن الطوفان هـو مقـدار           ." وجلس ملكاً إىل األبد    ،الطوفان

لذلك نعمـة   .  بل أنه يطهر كل الذي تدنس      ،هائل من املاء جيعل كل شئ حتته خيتفي       
 بـل   ،اً من أدناسـها    فيها تتطهر متام   اغتسلت ألن النفس اليت     ؛املعمودية هي الطوفان  

خلعت اإلنسان العتيق وصارت أهالً حلضور اهللا يف الروح القدس، والرب سـيجلس             
) مياه املعمودية ( وهي خارجة من الطوفان      اً أي يف النفس اليت تشع نور      ،ملكاً إىل األبد  

  ."ألن اهللا يؤسس هناك عرشه
ه مـن  وهنا جيب أن نؤكد قبل أي شئ آخر أن اآلباء يؤكدون تقديس امليـا         

أجل التأكيد على قداسة النفس واجلسد معاً، ولذلك كان من الضروري أن نضع هذا              
  . املياهتقديسالنص يف مقدمة النصوص األخرى اليت تتحدث عن 

من يوحنا لكي يطهر الذي     ) يسوع (اعتمداليوم  ": يقول غريغوريوس النيسي    
 وذلك لكي   ،السماءتدنس ولكي جيعل الروح ينحدر من فوق لكي يرفع اإلنسان إىل            

 فأخذ البشرية الكاملة    ، املسيح أصلح كل الشرور    .يرفع الساقط الذي سقط ونال العار     
ح مثاالً لكل واحد منا ولذلك فهو يقـدس بـاكورة       ب ولكي يص  ،لكي خيلص البشرية  

 الـروح   .ومثار كل عمل يقوم به لكي يترك لعبيده غرية حسنة بال شك يف اقتفاء أثره              
  .يعتمد واملاء الذي يعمديقدس اجلسد الذي 
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 ألن القوة اليت ؛نه شئ بسيط ألنه يتم يف املياه  ي وال تظن أ   ال حتتقر احلميم اإلهل     
املذبح املقدس الذي أنا واقف أمامه هو حجـر، وهـو           . تعمل عظيمة ومثارها عجيبة   

 ،كحجر ال خيتلف عن أي حجر تستخدمه يف بناء املنازل، أو تزيني أرصفة الـشوارع  
 ومذحباً غري دنس حىت      مقدسةً  أصبح مائدةً  ،ص خلدمة اهللا ونال الربكة    ا ختص لكن عندم 

 وعندما يلمسه الكهنة فإم     ، أيدي الكهنة فقط وليس أي من الشعب       نه ال تلمسه إالَّ   أ
 ولكن عندما يـتم العمـل       ،اخلبز حىت حلظة معينة هو خبز عادي      . يلمسونه خبشوع 
  س يصبح جسد ا،دعىالسري ويقداملـريون (هكذا الزيـت الـسري   . ملسيح بل وي (

واخلمر قبل التقديس ال قيمة هلا، لكن بعد التقديس الذي يعطيه الروح هلما مفاعيـل               
هكذا املياه وهي عنصر عادي لكنها جتدد اإلنسان وتلده امليالد الروحـاين            ... كثرية

  .)عظة على معمودية املسيح(. "عندما حتل عليها النعمة اليت من فوق وتقدسها
تتطهر املياه أوالً   ": يقولف ،ويشري كربيانوس الشهيد إىل الطقس بصور أوضح        

غـسل خطايـا    ا يصبح هلا قوة املعمودية لكي ت      مث تتقدس ثانياً بواسطة الكاهن لكي م      
تتقدس امليـاه   ": ويف رسالته إىل جممع قرطاجنة يقول كربيانوس      . )٧٠الرسالة  ( "اإلنسان

  ."تغسل كل اخلطايابواسطة صالة الكاهن لكي ما 

  :الصليب والقيامة قوة تقديس مياه املعمودية
مل يؤكد اآلباء عمل الروح القدس فقط، بل أكدوا حضور املـسيح نفـسه،                

على الفور إنـك    ": يقول يوحنا ذهيب الفم   . املسيح املصلوب والقائم من بني األموات     
داً مع جسده الـذي      بل تصبح معه نسيجاً واح     ، إنك تتحد جبسده   .تأخذ الرب نفسه  

  .)٢٠: ١  على كولوسي٦عظة ( "هو فوق

 Thou takes into thee the lord himself, thou art mingled 
with his Body, thou art intermixed with that Body that lieth 
above. 
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الذين اعتمدوا لبسوا الثـوب امللـوكي       ": ويف عظة أخرى يقول ذهيب الفم       
ويوضح ذهيب الفم معىن هذا يف . ) للمستنريين ٤٠عظة  ( "غُسل يف دم الرب   األرجواين الذي   

الذين لبسوا املسيح يف املعمودية مل يلبسوا الهوته فقط وال ناسـوته            ": نص فريد هام  
  .) على الصليب٢٧عظة ( " معااالثنني بل ،فقط أي جسده

 ،جـسده أننا يف املعمودية نشترك يف موت املسيح ويف قيامته أي نشترك يف             
 بل هو يبـدأ يف املعموديـة،        ، فقط اإلفخارستيا يف جسد املسيح ال يتم يف        فاالشتراك

 لذلك يعلق يوحنا ذهيب الفم ، السادس من روميةاإلصحاحوالذي يؤكد هذا املعىن هو   
 ،معه يف شبه موته   ) فناد(رعنا  إذا كنا قد ز   " :)٥: ٦ رو( وبالذات   اإلصحاحعلى هذا   

هنا نالحظ كيف حيرض الرسول بولس سامعيه علـى أن          .  قيامته يكون لنا أيضاً شبه   
وهلذا الـسبب ال    .  وهلذا أجهد نفسه يف تأكيد التشابه معه       ،ينظروا إىل سيدهم مباشرةً   

 بل إنـسان    ، بل عن شبه موته ألننا أنفسنا مل منت        ،يتحدث عن موته حىت يفزع أحداً     
فنا معه  رعنا أو د   بل إذا كنا ز    ،"موتهإذا كنا شركاء شبه     "وهو ال يقول باملرة     . اخلطيئة

ألنه كما  . ألنه عندما أشار إىل الزرع أو الدفن ضمن هذا شيئاً عن الثمار الناشئة عنه             
دفن جسده يف األرض وأعطى مثار اخلالص للعامل، هكذا حنن أيضاً عندما نـدفن يف               

 القيامـة يف الـدهر   املعمودية نثمر للرب والتقديس والتبين وبركات ال تحصى، مث نعمة         
  .اآليت

ا هو فألنه أخذ     أم ، حنن بسبب اخلطية   .ا هو ففي األرض    أم ،حنن ندفن يف املياه     
لكن كـال  .  بل يف شبه موته،رعنا معه يف موتهوهلذا مل يقل الرسول إذا كنا ز      . جسداً

قـال بـولس     املعموديةوألننا بصدد موضوع    ... احلالتني موت، لكن املوت خمتلف    
 ،" ملوتـه  اعتمدواأما تعلمون أيها األخوة أن الذين اعتمدوا ليسوع قد          "ول قبالً   الرس

   وهو هلذا مل يبل إىل طريقة احلياة بعد املعمودية وهو الـسلوك          ، إىل القيامة  ر صراحةً ش 
ب  بل صلبنا معه، وهـو هلـذا يقـر         ،ناإننا صلب  والرسول ال يقول     .يف احلياة اجلديدة  
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ننا زرعنا معه يف شبه موته لكي يهلك        إ، وهلذه النتيجة قال سابقاً      املعمودية من الصليب  
 بل عن الشر كله ألنه يسمى       ،جسد اخلطيئة، وهو هنا ال يتحدث عن أجسادنا احلالية        

  .)العظة احلادية عشر على رومية( "الشر كله اإلنسان القدمي العتيق
أي يف نتـائج     ، البشرية يف شبه صلب الرب     اشتراكوما يؤكده يوحنا هنا هو      

والذين يفشلون يف فهم عالقة الصليب باملعمودية هم الذين يظنون أن           . املوت والقيامة 
  . عادي يف املياهاغتسالاملعمودية 
 وجعـل   ، وهو الذي أسـس اخلـالص      ،إن الذي اختار الصليب هو الرب       

بعيـد  علينا أن ال نتصور املعمودية كحدث       . املعمودية طريقاً سرياً لإلحتاد يشبه موته     
 ألننا إذا تصورنا ذلك نكون قد جعلنا من املعمودية شـيئاً            ؛عن الصليب منفصل عنه   

  .طبيعياً من عمل الناس وليس عمالً إهلياً

  :املعىن الالهويت والطقسي لتقديس مياه املعمودية
          دها، هي اليت تعمل يف املياه لكي       إن قوة اهللا اخلالقة اليت تعمل يف الطبيعة وجتد
.  خالقة، قادرة بالروح القدس على أن حتول اإلنسان من املوت إىل احليـاة             اهجتعلها مي 

 معىن تقديس املياه بطقس خلع املالبس والتعري التام، أي التنازل املطلـق       ارتبطلذلك  
وهنـا  .  بعد أن يتعرى متاماً    عن احلياة القدمية، فاملوعوظ ال يرتل إىل مياه املعمودية إالَّ         

ولذلك .  ليس فقط بالتجرد عن احلياة القدمية، بل بالوالدة أيضاً         ،يرتبط املعىن الطقسي  
عراه قبل الرتول تيجة السقوط، وبني العري الذي نربط اآلباء بني عري آدم الذي جاء ن

         إىل مياه املعمودية لكي نرتدي الطبيعة اجلديدة البهية اليت تب لنا يف املياه بـالروح      وه
ر عنـه خبلـع األعمـال        يعب ،)٩: ٣ كولوسي(ع شهواته    وخلع اإلنسان العتيق م    .القدس

لكن خلع املالبس يعقبه مباشرة الرتول يف مياه املعمودية لكـي           . الشريرة مع املالبس  
  .، أي املسيح نفسه اجلديدة أي احلياة اجلديدة،يرتدي اإلنسان املالبس
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حينما تـدخلون وترتلـون إىل جـرن        ": يقول القديس كريلس األورشليمي     
تعلـيم  ( "عمودية ختلعون مالبسكم، وهذه صورة خللع اإلنسان العتيق مـع شـهواته           امل

  .)٢: ٢ املوعوظني
     رس    ثَوبعد ذلك يشرح القديس كريلس محيث  )١٤ - ١: ٢٢ مت(ل وليمة الع ،

دخل أحدهم ومل يكن عليه مالبس العرس، واملقصود هنا هو ثوب املعمودية الـذي              
 مالبس العرس ال    الرتداءإن الدخول إىل هذه الوليمة      ذلك ف كيثمر لألعمال املصاحلة،    

 وهو ما جيعل املياه يف      ، يف املياه املقدسة، اليت نالت قوة الروح القدس        باالغتسال يتم إالَّ 
جرن املعمودية ليست جمرد مياه تنتمي إىل الطبيعة القدمية املخلوقة اليت ال نـستطيع أن               

  . وبالروح القدساالبنن اآلب يف متنح اإلنسان احلياة اجلديدة اآلتية م
  يعجز وحده على أن يعطي اإلنسان الطبيعـة         ، ينتمي إىل اخلليقة    كعنصرٍ املياه 

اجلديدة البهية، وهذا ما جعل اآلباء مجيعاً يتحدثون عن قذارة النفس واجلـسد الـيت               
 وهنا نرى بوضوح أن تقديس املياه جـزء        . غسل منها النفس يف مياه املعمودية     سوف ت

وما الرموز اليت   .  ارتباطاً كبرياً بأحداث اخلالص يف العهدين      ارتبطجوهري يف الطقس    
... ت على اخلالص اآليت الذي أكمله املسيح مثل عبور البحر األمحر وعبور األردن            دلَّ

وعلى الرغم من أن املياه يف      .  داللة على تقديس مياه املعمودية يف العهد اجلديد        اخل، إالَّ 
 أن الوضـع يف   على إشارة إىل التقـديس، إالَّ ة يف العهد القدمي مل حتتوِ     الرمزيالقصص  

 متاماً، فغاية اخلالص هو التقديس، ولذلك ال نستطيع أن ننسب           اختلفالعهد اجلديد   
حيدث يف مياه املعموديـة     وف  وإن ما س  . تقديساً إىل املياه بدون تدخل الروح القدس      

  :ميكن أن نوجزه فيما يلي
، وهذا يفسر كيـف حيـدث املـيالد         اً ورمح اً املياه املقدسة قرب   صارت: أوالً  
فاملوت هو  .  وتقوم مع املسيح   ، متوت يف املعمودية   إن الطبيعة اإلنسانية القدمية   . اجلديد
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شركة يف صليب املسيح، وعندما يغطس املعتمد يف املياه املقدسـة، متـوت الطبيعـة               
  .اإلنسانية اجلديدة

 إن الرد موجود يف سـفر أعمـال         ؟امليالد الثاين ما هو   ": يقول أمريوسيوس   
مـز  ("  وأنا اليوم ولدتك   ابينأنت  " من املزمور الثاين     االقتباسالرسل حيث قيل يف ذلك      

 وهو النص الذي يشري إىل القيامة، والقديس بطرس فسر النص يف سفر األعمال              ،)٧: ٢
 وأنـا   ابينأنت  "آلب   من بني األموات مسع صوت ا      االبنفعندما قام   . على هذا النحو  

فما . )١٨: ١ كولوسي(نه البكر من بني األموات      ولذلك قيل إ  . )٢٣: ١٣ أع(" اليوم ولدتك 
هي القيامة سوى أن نقوم من املوت إىل احلياة، وهكذا يف املعمودية وهي مثال موتنا،               

ـ . عندما نغطس يف املياه وهي مثال قيامتنا، وحسب تفسري بولس         يفكما أن القيامة ه
  .)٢: ٣ مقالة عن األسرار(. "الد جديد، هكذا القيامة من جرن املعمودية هي ميالد جديدمي

 فمـن   ،فإذا كانت القيامة هي ميالد، واملسيح هو البكر من بني األمـوات             
           شري إىل احلياة اجلديدة اليت سوف تبعث من امليـاه    الواضح أن كل صلوات التقديس ت

  .)٢٢ - ٢٠: ١ تك(
 .ول الروح القدس على املياه هو عودة مليالد املسيح من العـذراء           حلإن  : ثانياً  

دون؟ أنتم ال تدخلون إىل بطون أمهاتكم لكي تولـدوا          ولَكيف ت ": يقول أمريوسيوس 
...  فالقانون الطبيعي للوالدة ال حمل له هنا، وإمنا النعمة الفائقة          ،)٤: ٣ يوحنـا (من جديد   

 حـسب   ن يكون يف بطنـها     به العذراء، وننكر أ    تلَبِف أن املسيح ربنا قد ح     إننا نعتر 
... بل بزرع رجل، وإمنا قبلت الروح القـدس يف بطنـها          قوانني الطبيعة، فمرمي مل حت    

جرن املعمودية  وباليقني ال جيب أن يبقى عندكم شك يف أن الروح القدس سيأيت إىل              
  .)٥٩: ن األسرارمقالة ع(. "يعتمدون لكي ينالوا يقني امليالد اجلديدوسيحل على الذين 

ميالد املسيح من العذراء، الذي مت حبلول الروح القدس هو املعجزة الـيت             إن    
 وهو مـا يؤكـده      ، وهي املعجزة اليت تفتح الطريق للموت والقيامة       ،تتم يف املعمودية  
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القديس كريلس األورشليمي أيضاً ألن معجزة امليالد من املاء والروح تأخذ قوا مـن   
  .)٣: ٣ تعليم املوعوظني( العذراء والروح القدس ميالد املسيح من

  :التحول الذي حيدث يف املياه
املياه يف جرن املعمودية بعد استدعاء الروح القدس ال تصبح جمرد مياه عادية،               

ومع وفرة املصطلحات الالهوتية اليت استخدمها اآلباء، يهمنا أن نقف          . بل مياه خالقة  
فقد أكد اآلباء أن التغيري الذي      . ملياه جرن املعمودية  عند بعضها لكي نفهم ماذا حدث       

حدث يف ناسوت ربنا يسوع املسيح بسبب إحتاد الالهوت به، هو ذاته الذي حيـدث               
  . يف الروح القدس لكي يقدسهااالبنث عليها وجمئ وملياه املعمودية عند حلول الثال

، واملقارنـة   فاملاء مثل ناسوت ربنا يتحول بقوة الالهوت إىل عنصر حيـاة            
 االبنفالقوة األساسية هي قوة الالهوت اليت جعلت جسد         .  أيضاً أساسية  اإلفخارستيا
 وبسبب إحتاد الالهوت بالناسوت يف ربنا له اد، صارت املياه مثل اخلبز        .مصدر حياة 

  .واخلمر قادرة على أن تأخذ هبات احلياة واخلالص من الالهوت
احلديد الذي يوضع قريباً مـن      ": ليميوحسب تشبيه القديس كريلس األورش    

وهكذا مياه املعمودية، تنال قوة الروح      . )١٨: ١٨ تعليم املوعوظني ( "النار يصبح بدوره ناراً   
ويكفي يف  .  وقيامته لكي تصبح قادرة على أن جتدد اإلنسانية        االبنالقدس، وقوة حياة    

ـ     السكندريهذا اال أن نقتبس من القدس كريلس         اد الالهـوت    الذي شـرح إحت
  .بالناسوت بكل وضوح ودقة

حيث أن الكلمة اهللا هو احلياة، فقد جعـل القابـل           ": يقول القديس كريلس    
: ١٧ العظـة ( "للفساد جسده، لكي يكسر فيه قوة املوت اليت فيه، وحيوله إىل عدم فساد            

٢٣٣(.  
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 والكلمة اليونانية هـي      .لفالناسوت حتو µεταστοσχειωση   وتعـين 
والقديس كريلس يـستخدم    . ت عنصر الناسوت إىل عنصر عدم الفساد      التحول من ذا  

ولكي ما يقدمنا لآلب،    ": هذه الكلمة عدة مرات للكالم عما حدث لناسوت املسيح        
على (. "إىل حياة جديدة بالروح القدس     لناحوبعد أن حررنا من ذنوب اخلطايا القدمية        

 الكلمة الـذي    ؟ف مت هذا التحول   كي" :ويقول القديس كريلس  . )١٦٧: ٣ اإلميان الصحيح 
من اهللا اآلب ولد بيننا حسب اجلسد، لكي ما نولد حنن من جديد مـن اهللا بـالروح                  

  إىل مـا هـو فـوق الطبيعـة          نتحـول  بعد أبناء اجلسد، وإمنا      ىدعالقدس، فال ن
µεταστοιχειουµενοι٢: ٣ ضد نسطور( " وندعي أبناء اهللا حسب النعمة(.  

 املسيح عندما ولد من العذراء وصار جـسده غـري           فالتحول حدث أوالً يف     
 يتكون  – أي اجلسد    –خاضع لقوانني الطبيعة بسبب إحتاده بالالهوت وهو ما جعله          

 فتحول إىل قوة قاهرة للمـوت بفـضل         ،بقوة الروح القدس، مث مات هذا الناسوت      
تـدبري  أن املسيح تأمل ومات حسب ال     "وهكذا يرى القديس كريلس     . اإلحتاد وبالقيامة 

اخلاص بتجسده، لكي يدوس املوت حتت قدميه، ويقوم ألنه بالطبيعة احلياة واحمليـي،             
. )٢: ٥ ضـد نـسطور   ( " املوت أي اجلسد   استعبدهإىل عدم فساد ذاك الذي       حيولولكي  
  . ما حدث لناسوت املسيح حيدث ملياه املعمودية، فإنوهكذا

روح اإلنـسان،   ألنه بالروح تتقـدس     " :السكندريويقول القدس كريلس    
 ،ألن املياه اليت توضع يف قدر على النار تالمس النـار          . واجلسد يتقدس باملياه املقدسة   

املياه الطبيعية إىل    تتحولفتأخذ لنفسها قوة النار، وهكذا بواسطة عمل الروح القدس          
 ٤ جملـد    ٥: ٣ تفسري يوحنـا  ( "قوة إهلية ال ينطق ا، وتقدس إىل األبد الذين يغطسون فيها          

  .)١٤٧صفحة 
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 هو نفس التحول بقوة     αναστοιχειουταιومن الواضح أن حتول املياه        
وسوف ندرس هـذه    . )1(الروح القدس الذي حيدث يف ناسوت املسيح واإلفخارستيا       

النقطة بتوسع عندما ندرس صلوات تقديس مياه املعمودية يف الطقس القبطي، ألننـا             
  . بذاته الذي حيدث للذين يعتمدونسوف نرى أن التحول الذي حيدث يف املياه هو

                                           
  ".شرح القداس الباسيلي"راجع دراستنا عن االستحالة يف كتاب ) 1(
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  الفصل الثاين عشر
  

  التغطيس

  :متهيد
ري الكامل هو خلـع اإلنـسان        والتع . التغطيس يف الكنيسة بالتجديد    ارتبط  
إن آدم : تصبحون عراة مثل آدم يف الفردوس مـع الفـارق  ":  يقول ذهيب الفم  .العتيق

 ولكن آدم فقد جمده    .  من اخلطيئة  ا يف املعمودية فاإلنسان يتعرى لكي يتحرر      أخطأ، أم
٦العظـة   ( "ا من يأيت إىل املعمودية فهو خيلع اإلنسان العتيق بسهولة كما خيلع مالبسه            أم 

وهذا يؤكد لنا أن التغطيس الكامل يف املياه مرتبط خبلع كـل املالبـس              . )على كولوسي 
  .والعودة إىل آدم

 :إلنسان إىل احلياة عرياناً   ويربط القديس أمريوسيوس بني خلع املالبس وجمئ ا         
  ).٢٠عظة  ("حنن نأيت إىل جرن املعمودية عراة كما نأيت إىل العامل"

ه  ويوج ،ويربط القديس كريلس األورشليمي بني خلع املالبس وصلب املسيح        
عندما تأتون إىل املكان الـذي توجـد فيـه          " :حديثه إىل الذين يستعدون للمعمودية    

 وهي عالمة على خلع اإلنسان العتيق مـع كـل           ،بسكماملعمودية سوف ختلعون مال   
 وعندما ختلعون مالبسكم سوف تقفون عراة مثل املسيح الذي كان عارياً على .أعماله
 يـا .  ولكنه بعريه فضح الرؤساء والقوات جهاراً وانتصر عليهم بالـصليب          ،الصليب

ون باإلنـسان األول     وذا أنتم تتمثل   ،للعجب أنتم يف نظر الناس عراة دون أن ختجلوا        
  .)٢: ٢ التعليم للموعوظني( "آدم الذي كان عارياً يف الفردوس ومل خيجل
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ويقول القديس أثناسيوس شارحاً جرمية األريوسيني وكيف هجمـوا علـى             
واتفق اليهود واألمم وهجموا على املعمودية للسخرية مـن         " :الكنيسة يف اإلسكندرية  

 فكان عملهم بذلك خجـالً وعـاراً ال         ،ك اللحظة املوعوظني الذين كانوا عراة يف تل     
  .)رسالة إىل األرثوذكسيني( "ميكن وصفه

 وهذا أحـد عناصـر      ،والتغطيس أيضاً حيمل معىن الدفن واملوت مع املسيح         
وهذا الطقس يعـود إىل الرسـل   . املعمودية اليت بدوا تفقد املعمودية مجاهلا وروعتها     

وهكذا فهمت الكنيـسة    . )١٢: ٢ كولوسي،  ٤: ٦ روميه(" دفنا معه يف املعمودية   : "مباشرة
  .حديث الرسول بولس عن الدفن مع املسيح

وهو رمز  . عندما نعتمد نغطس يف املياه فندفن ولكننا نقوم       " :يقول ذهيب الفم  
 يوهلذا السبب يـسم   . لرتولنا إىل اجلحيم أو القرب، بينما الصعود من املياه هو عودتنا          

  .) على كورنثوس األوىل٤٠عظة ( "ية بالدفنالرسول بولس املعمود
عندما نغطس يف املياه إىل رؤوسنا كما لو كنـا يف           ": ويقول ذهيب الفم أيضاً   

: ٣  على يوحنا  ١٠عظة  ( "قرب، فإن اإلنسان القدمي يدفن، وعندما نقوم يقوم اإلنسان اجلديد         

٥(.  
 يقـول   .لقدسوجبانب الدفن واملوت مع املسيح هناك أيضاً التعميد بالروح ا         

ألن كل من يرتل إىل املياه يعتمد، وحتيط به املياه مـن            " :القديس كريلس األورشليمي  
وكما حتيط امليـاه مـن اخلـارج        . كل جانب، وهكذا يعمد الرسل بالروح القدس      

  .)٨: ١٧ تعليم املوعـوظني( "باجلسد، يحيط الروح القدس بالنفس بطريقة فائقة، ويعمدها
 باإلميان كان أصالً يتم أثناء التغطـيس يف امليـاه،           عترافاالوإذا تذكرنا أن    
 أدركنا أن املعىن الطقسي هو أن اإلنسان ال يغطس جـسداً  ،وكان اجلسد كله يغطس  

  . معمودية الروح القدساسمفقط، بل نفساً أيضاً، وهو ما أعطى لتقديس املياه 
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  املعاين املرتبطة بالتغطيس

  : اإلميان بالثالوث:أوالً
 بـاآلب   االعتـراف رأينا سابقاً يف الفصل اخلاص بقوانني اإلميان كان         كما    
  . والروح القدس هو أساس الغطسات الثالثواالبن

حنن ال نغطس مرة واحدة، بل ثالث مـرات عنـدما          ": يقول العالمة ترتليان  
  .)٢٦: ضد براكسيان( " كل أقنوم من أقانيم الثالوثاسمنذكر 

إن كل غطسة تتم بذكر كل أقنـوم مـن          ": ويقول ديونيسيوس األريوباغي  
  .)٥٤: ٢ رئاسة الكهنوت( "أقانيم الثالوث

يقول غريغوريوس  . ع املسيح لكن الغطسات الثالثة تعين أيضاً الدفن والقيامة م       
حنن ندفن يف املاء كما دفن املسيح يف القرب، وعندما نغطس ثالث مرات نعبر              ": النيسي

  .)٥: عظة على معمودية املسيح( "يت ظهرت بعد ثالثة أيامبذلك عن قبولنا نعمة القيامة ال
 واملوت مـع    ، واإلميان بالثالوث  االعترافويربط القديس أوغسطينوس بني     

 الغطسات الثالثة وهي رمز لإلميان بالثالوث املقدس        :سران يف طريقة التعميد   " :املسيح
 الثالـث ألننا ندفن     نعتمد، وكذلك رمز للدفن مع الرب وقيامته يف اليوم         بامسهالذي  

  .)٣ عظة( "مع املسيح ونقوم معـه باإلميان
 ،حنن نغطس ثالث مـرات    " : هام آخر للقديس جريوم يقول فيه      نصهناك  و  

 ، اإلله الواحـد   باسم بل   ، ألننا ال نعتمد بأمساء ثالثة آهلة      ؛لكن سر الثالوث هو واحد    
تفـسري رسـالة   ( "مبعمودية واحدة أننا نؤمن ورغم أننا نغطس ثالث مرات حتت املاء، إالَّ      

  .)٤: ٢ أفسس
 القديس يوحنا ذهيب الفم      أمهية كربى عند اآلباء، مما جعل      فللغطسات الثالث 

 :لقد سلّم املسيح لتالميذه معمودية واحدة بغطسات ثالث، عندما قال هلـم           " :يقول
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 - اإلميـان  على قانون    ٧عظة  (" القدس والروح   واالبناذهبوا وعمدوا كل األمم باسم اآلب       

  .) من قوانني الرسل٤٩راجع أيضاً قانون 
 صارت الغطسة الواحدة أو الغطستني حتمل معىن معمودية ملوت          ، فقد ولذلك

  .املسيح فقط أو إنكار الثالوث

  : التغطيس هو موت وقيامة وجتديد بالروح القدس يف نفس الوقت:ثانياً
 يف املاء، وتعين الغـسل أو       إذا كانت كلمة يعمد البونانية تعين أن يغمر شيئاً          

التطهري، صار من الواضح أن األفعال اخلاصة باملعمودية ليست سوى جوانب متعددة            
 االغتسالفالغسل أو التطهري هو القضاء على الطبيعة القدمية، ذلك أن           . حلقيقة واحدة 

هذا هـو   .  وهو بذاته أيضاً التجديد    ، ليس سوى تطهري   واالغتسالهو إزالة القذارة،    
 ،٨ – ١: ٦ عىن الظاهر من النصوص األساسية عند القديس بولس الرسـول يف رو           امل
 جند أن التطهري    ٨ - ١: ٦ ونظرة فاحصة لنص رومية   . ٢٢: ١٠  عب ،٢٦: ٥ أف

 وعلينـا أن   . لب، وهو إحالل طبيعة املسيح اجلديدة حمل الطبيعة اإلنسانية امليتة         هو الص
و ما يعين أن ال نفرق بني غسل ودفن، وهو          نتذكر أن الغسل باملاء يقتضي الدفن، وه      

  .أيضاً معىن الوالدة اجلديدة، اليت ال حتدث قبل القضاء على الطبيعة القدمية امليتة
وهكذا مع تعدد هذه اجلوانب علينا أن نرى بوضوح أن شرح اآلباء لكـل                

     اعتمد على الطقس كوسيلة هامة تؤكد جوانـب        ، واحد هذه األعمال اليت تتم يف آن  
  .سر املعمودية

فـداء األسـرى،    " : املعمودية على أا   ياألورشليمويشرح القديس كريلس    
مغفرة التعديات، موت اخلطية، امليالد الثاين للنفس، ثياب النور، ختم مقدس ال ينحل،            

: مقدمة تعليم املوعـوظني   ( "مركبة إىل السماء، فرح الفردوس، عربون امللكوت، نعمة التبين        

١٦(.  
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، فالقـديس   اً مركب اًصاف ال تشرح شيئاً أو حدثاً بسيطاً، بل حدث        هذه األو   
كريلس كان ميارس املعمودية على نفس البقعة اليت صلب فيها املسيح ومات وقام، أي              

وهنا جتتمع كل نصوص العهد القدمي واجلديد لكي تشرح ذلك الـسر     . كنيسة القيامة 
  .الرهيب

 يدعى محـيم    االغتسالهذا  " :م يقول القديس يوحنا ذهيب الف     ،ومثل كريلس 
 ويـدعى   ،)٢٧: ٣ غـال ( ويدعى املعمودية    ،)٥: ٣ وطبعاً هنا اإلشارة إىل تيطس    (امليالد اجلديد   

  .)١٢: ١ تعليم املوعوظني( ")٦: ٦ رو( اً وصليـب،)١١: ٢ كولوسـي( اً وختان،)٤: ٦ رو( اًدفـن
ي أسفار العهد   هذه األمساء هي ملخص ملا جاء يف رسائل القديس بولس وباق            
 أنـتم اآلن أحـرار وموطنـون يف         .باألمس كنتم أسرى  ": يقول ذهيب الفم  . اجلديد
أنتم . شتم يف عار خطاياكم، ولكن اآلن تعيشون يف احلرية والرب         يف املاضي ع  . الكنيسة

، وليس فقط   يسون، وليس فقط قديسون بل أبرار     اآلن لستم فقط أحرار، بل أيضاً قد      
 بل أخوة املسيح، لـيس      ،س فقط أبناء بل ورثة، وليس فقط ورثة       أبرار بل أبناء، ولي   

فقط أخوة املسيح، وإمنا ورثة معه، ليس فقط ورثة معه، بل أعضاء، ليس فقط أعضاء               
  .)نفس املرجع السابق( " وإمنا أدوات الروح القدس،وإمنا هيكل، ليس فقط هيكل

ألقـل تـسعة    ونالحظ انه يف هذا النص بالذات قد وضع ذهيب الفم علـى ا              
، )٣٦: ٨ يـو (أحرار  :  من رسائل بولس الرسول مع نص من القديس يوحنا         استعماالت

، أخوة املسيح   )١٧: ٨رو  (، ورثة   )١٤: ٨ رو(، أبناء   )١٣: ٢ رو(، أبـرار   )٧: ١ رو(قديسون  
، هيكل وأدوات الروح    )١٥: ٦  كو ١(، أعضاء   )١٧: ٨ رو(، ورثة مع املسيح     )٥٠: ١٢ مت(
  .)١٦: ٣  كو١(

وهذه التعبريات بعينها تظهر عند القديس أمريوسيوس، ففي مقدمة تعليمـه             
ا خالص، شفاء، تطهري، خليقة جديدة، مـيالد        إ" :على األسرار يقول عن املعمودية    

  ."استنارةجديد، حتول، 
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فاملعمودية تشمل عمل اخلالص كله يف كافة أبعاده، فهي التربير والتقـديس            
ومن هـذا نـدرك أن      .  واملوت والدفن مع املسيح    واالغتسال واخللق اجلديد والتطهري  

احلياة املسيحية اجلديدة جيب أن توضع على أساس ما عمله املسيح ووهبه لنا بـالروح               
  .القدس

والنقطة األساسية ليست يف وحدة عمل املسيح وعمل الروح القدس فقـط،              
وإن كنـا ال    . لوث وهي أن اخلالص هو عمل الثـا       ،بل أيضاً يف إدراك حقيقة هامة     

نستطيع أن نفصل الوالدة اجلديدة عن املوت والدفن مع املسيح، أو أن نفصل التقديس              
يم عن التوبة    فهذا يف حد ذاته كاف ألن يشرح لنا بوضوح التعل          ،عن الوالدة اجلديدة  
 ولكن ما هو مطلوب هو أن نستمر        ، ألن املعمودية كافية للتجديد    يف الكنيسة اجلامعة؛  

  .البقاء يف إطار عمل اهللا يف املعموديةحنن يف 

 والروح القدس يف واالبندور الطقس يف شرح عمل اآلب 
  :التغطيس

شرح اآلباء كريلس األورشليمي، أمريوسيوس، ذهيب الفم، طقس املعموديـة            
 ، والشرح يؤكد كيف حتولت نصوص العهد اجلديد إىل ممارسـة كنيـسة            .فاضةاستب

 يف يوم   ١٤ - ٣: ٦ عوظون رسالة بولس إىل رومية    وحسب القديس كريلس مسع املو    
 عندما يـرتل    تتم أي ممارسة    ،السبت الكبري، ولكن هذا النص بالذات حتول إىل طقس        

يقول .  ويغطس لكي يكون مدفوناً على شبه موت املسيح        ،املوعوظ إىل مياه املعمودية   
قد اعتمدمت ملوته   دمت ليسوع املسيح    مأال تعلمون أنكم أنتم الذي اعت     " :القديس كريلس 

  .)٦: ٢ تعليم املوعوظني( "فدفنتم معه يف املعمودية للموت
ويشرح القديس كريلس ما قاله القديس بولس شرحاً طقسياً ساعده عليـه            
املوقع اجلغرايف لكنيسة القيامة اليت شيدت يف نفس مكان اجلُلجثة، ولكن مـع ذلـك               
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 ألن اآلباء اآلخرين يـرددون نفـس        املسيح ال حتتاج إىل أورشليم؛    فحقيقة الدفن مع    
يقـول القـديس    . التعليم يف أماكن أخرى مثل أنطاكية وروما وميالن واإلسكندرية        

بعد كلمات الوعظ اليت استمعتم إليها، وبعد أن خلعتم مالبسكم ودهنـتم            " :كريلس
 تقادون من أيديكم إىل مغطـس       م، فإنك ) أو طرد الشياطني   ماإلستقسازيت  (باملسحة  
دية اإلهلية املقدس، وتصبحون مثل املسيح الذي محلوه من الصليب إىل القرب، أما             املعمو

  .)٤: ٢ تعليم املوعوظني( "القرب الذي أمامكم اآلن فهو مغطس املعمودية 
جرن املعمودية هو القرب، وفيه تدفن الطبيعة اإلنسانية امليتة، ويقول القـديس              

ام وثالث ليال يف بطن األرض، وعنـدما        إن خملصنا قضى ثالثة أي    " :كريلس عن هذا  
 الليل ال يرى اإلنـسان أي شـئ         جييءتغطسون يف املياه متثلون الليلة األوىل، وعندما        

ولكن عندما ينقضي الليل يأيت النهار، هكـذا عنـدما          . باملرة، وهكذا أثناء التغطيس   
  .)٤: ٢ تعليم املوعوظني( "تخرجون من املاء ترون النور

لغطسات الثالثة ال تعين أن املوعوظ عندما يعتمد خيرج مـن           وهنا نرى أن ا   
وهـو  " قلـب األرض  "ا األيام الثالثة يف     أم. جرن املعمودية متاماً، ولكنه يظل يف املاء      

، وهو أصالً مأخوذ من قصة يونان النيب الذي قضى          ٤٠: ١٢ التعبري الذي جاء يف مت    
لقديس كريلس تفسرياً طبوغرافياً، ألن      فيفسره ا  ،يف بطن األرض ثالثة أيام وثالث ليال      

 ويف نفس املكان الذي صلب فيه املسيح وقُرب     ،ما حدث للمسيح حيدث اآلن للموعوظ     
  .)نفس املرجع السابق(

وهنا وأثناء الكـالم    .  يف ميالن  اهتماملكننا سوف نرى أن الدفن يؤخذ بكل          
 أن التجديـد    اعتبارأ  ولذلك من اخلط  . عن الدفن واملوت، الثالوث حاضر يف التجديد      

، أو أنه ميكن أن يتم خـارج        والقيامة مع املسيح يف املعمودية    عمل منفصل عن املوت     
  .املعمودية أو بدوا
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ال جيب أن يفترض واحـد مـنكم أن         " :ياألورشليميقول القديس كريلس      
  مثل معمودية يوحنـا الـيت       تنب  فقط املعمودية هي جمرد نعمة ملغفرة اخلطايا، أو أا       

 أنتم تعلمون جيداً أا بينما تطهر املعمودية مـن اخلطايـا،   . مغفرة اخلطايا، ال تأعط
 آلالم  αντιτυπονتعطينا املعمودية عطية الروح القدس، وهي أيضاً مثال كامـل           

 أال تعلمـون،    :املسيح، لذلك فإن بولس الذي مسعناه يقرأ اآلن، يصرخ بصوت عالٍ          
هذه الكلمات وبقيتها أعلنـت     ... ع قد اعتمدمت ملوته   أنتم الذين اعتمدمت للمسيح يسو    

 ولكنها ال تقف عند هذا احلد، بل هي شركة          ،أن املعمودية ختدم مغفرة اخلطايا والتبين     
  .)٦: ٢ تعليم املوعوظني( "آلم املسيح احلقيقية

وهنا يظهر بكل وضوح معىن وساطة املسيح، الذي مبوته وقيامته أعطى الروح        
ي ألن نرى أن فصل التربير عن التقديس هو أمر ال ينسجم مع واقع              وهذا يكف . القدس

سر املعمودية، كذلك فصل آالم املسيح وقيامته عن عمل الروح القدس هو جهل مبـا               
  .يعلنه العهد اجلديد من حقائق

ما أعظم هذا الذي حيدث " :يقول القديس كريلس عن الشركة يف آالم املسيح   
ال منوت، وحنن ال ندفن فعالً، وال نصلب فعالً، ولكننا           إنه يفوق الوصف، فنحن      .لنا

فاملـسيح  . ولكنه مثال عن اخلالص احلقيقي    . وما حيدث لنا هو مثال    . نتشبه باملسيح 
 فننال  ، لنا، حىت أننا بالتشبه به نشترك يف آالمه        بهوهذا ما و  . دفن فعالً، ومات فعالً   

ـ    ما أعظم هذا العطف الفائق،    . اخلالص احلقيقي  ل املـسامري يف يديـه       املـسيح تقب
ا بالنسبة يل فبدون آالم ومعاناة، وإمنا فقط        ويف قدميه، واحتمل اآلالم، أم    . الطاهرتني

  .)٥: ٢ تعليم املوعوظني( "بالشركة يف آالمه أنال أنا اخلالص
 فإننا نرى جمموعة    ،وإذا درسنا النص اليوناين الذي استخدمه القديس كريلس         

فاملسيح له اد تـأمل يف  . ية بالغة تشرح لنا سر املعمودية شرحاً وافياً كلمات ذات أمه  
، أي ال µιµησιςا املوعوظ فهو يشترك يف اآلالم بالتشبه       أمεν αληθεια احلقيقة  
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 وهـو مـا     ، يف النتائج اليت أدت إليها اآلالم      االشتراك وإمنا   ،وجود باملرة ملعاناة اجلسد   
والـشكل ال   . "εν εικονننا نشترك يف شكل اآلالم      أ" :جيعل القديس كريلس يقول   

 وهو الذي جيعل القديس كريلـس       ، وإمنا يعين املضمون   ،يعين باملرة العالمات واملظاهر   
ن آالم املـسيح احلقيقيـة تـؤدي إىل خـالص يف احلقيقـة              إ" :يقول بعد ذلـك   
εν αληθεια           تعلـيم ( " ، أي خالص له ذات املضمون الواقعي الذي آلالم املـسيح 

  .)٥: ٢ املوعوظني
ه مبوت املسيح يف املعمودية، جيعل إعادة موت املسيح على الـصليب            والتشبُّ

 ألن ؛ يف الـسر أن ما حدث على الصليب حاضٌرمستحيالً، وإمنا يشرح لنا بوضوح     
، وهو ما جيعل القـديس       يف املعمودية  حاضٌر أي املسيح هو بنفسه      ،صاحب السر 

 συµφυτοςوالكلمـة اليونانيـة     . "معـه ا  رسـن ننا غُ إ" :كريلس يقول بوضوح  
هنـا  " : يعين اإلحتاد الوثيق، ولذلك يقول كريلـس       συواملقطع األول   " املغروسني"

 ،والكرمة هنا هي خشبة الـصليب     . )٧: ٢ تعليم املوعـوظني  ( "الكرمة احلقيقية قد غُرست   
  يؤكد لنا  ٨ - ١: ١٥  يف الكرمة كغصن وهو صدى ليوحنا        واالشتراكولكن الغرس   

 ،أن املعمودية ال ميكن أن تقوم على جانب واحد فقط وهو املوت والقيامة مع املسيح              
  .وإمنا عطية الروح القدس ودوام البقاء يف شركة الثالوث

نه يسري يف نفـس     أإذا ألقينا نظرة فاحصة على القديس أمربوسيوس، وجدنا           
تم تأتون إىل املغطس    ما هي املعمودية؟ أن   " :يقول أمربوسيوس . اخلط الالهويت الواضح  

 هل  :وأنت تسألون ... وترتلون إىل املياه وتنظرون رئيس الكهنة والالويني عند املغطس        
 نعم نؤمن، وبذلك تغطسون وتدفنون      : فتقولون ؟تؤمنون بربنا يسوع املسيح وبصليبه    

 أتؤمنـون   :ومرة ثالثة تسألون  . ن يدفن مع املسيح يقوم مع املسيح       ألن م  ؛مع املسيح 
وهكـذا بالغطـسات    .  نعم نؤمن، فتغطسون للمرة الثالثة     : فتقولون ؟الروح القدس ب

  .)٢٠: ٢ تعليم األسرار( " تمحى خطاياكم املاضية الكثريةة الثالثوباالعترافاتالثالث 
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 يف مـوت  االشتراك ٦رو وما نراه هنا أن اإلميان بالثالوث ال ميكن فصله عن  
  .هذا نسيج واحد. املسيح وقيامته
يف البدء خلق الـرب     " : يقول ؟ف يشرح أمريوسيوس هذه الوحدة الفائقة     كي

 فخـضع   ، ولكنه أخطأ  . لكي إذا مل يتذوق اخلطية ال ميوت ذلك املوت         ؛اإلله اإلنسانَ 
 وأن  ،لكن الرب الذي أراد برمحته أن يزيل فخاخ احليـة         . للموت وطُرد من الفردوس   

تراباً أنت وإىل التراب     ":وبة فيه بقوله  ميحو الضرر الذي أصاب اإلنسان، متم أوالً العق       
وهذا يعين أن   ... ومل يكن يف قُدرة الطبيعة اإلنسانية أن ترفع املوت        . )١٩: ٣ تك(" تعود

اإلنسان الذي دعي للحياة عندما أخطأ بدأ ميوت، ومتت فيه العقوبة، فكيـف تغـري               
 مث قام لكي يعيد     املوقف وقد مات اإلنسان؟ لقد جاء املسيح ومات عوضاً عن اإلنسان          

  .)١٧: ٢ املرجع السابق( "...إلنسان العطايا السماوية اليت ضاعت بواسطة غواية احليةل
ن يرده   واحتاج إىل م   ، إىل احلياة  احتاجوالنقطة األساسية هنا، هي أن اإلنسان       

 وإمنا بشركة حقيقية يف     ،ولكن مىت يتحقق فداء اإلنسان، ليس بعملية عقلية       . إىل احلياة 
. وهي شركة تفيد حضور املسيح احلـي يف سـر املعموديـة            ، املسيح وقيامته  موت

أن العقوبة تتم فعالً مبوت الطبيعة اإلنـسانية يف املعموديـة           "وهكذا يرى أمريوسيوس    
 ذلك العنصر األرضي، وهي تعـين أن        عندما يغمر اجلسد يف املياه، وما هي املياه إالَّ        "

فعالً، فعندما تغطسون، تمحى العقوبة اليت قيلت تراب        العقوبة اليت أوقعتها السماء تتم      
عمة اإلهلية جتد    فإن الن  ،بةوأنت وإىل التراب تعود، ألن العقوبة تنفذ، وعندما تنفذ العق         

 فاملاء من األرض، وهذا يعين أن النعمة ال جتعلنا          .طريقها كدواء شفى الطبيعة اإلنسانية    
    راب، ألن التراب ال ي    دفن يف الت  حنن املأخوذين من األرض، ن  ا املاء فهو   غسل باملرة، أم

  .)١٩: ٢ تعليم األسرار( "وحده الذي يغسل، ولذلك يصبح جرن املعمودية قرباً
 هـو   اً وجتديد ، ولكن الذي جيعله نعمةً    ويؤكد أمربوسوس أن الدفن حقيقي    

وت ن اعتمد فقد اعتمد مل    ن م لقد مسعتم الرسول يقول إ    ":  ولذلك يقول  ،موت املسيح 
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 فلـه   ،ا موت املسيح  أم. ، وموت املعمد هو موت ودفن يف املعمودية       )٣: ٦ رو(املسيح  
 فنحن أيضاً نذوق املـوت،      ، تعين كلمة موت؟ كما أن املسيح مات       ذاما. معىن خاص 

وكما أن املسيح مات للخطية وحييا هللا، هكذا حنن منوت عن خطايانا السابقة يف سر               
  .)٢٣: ٢ مقالة عن األسرار( "املسيح مةبنعاملعمودية، ونقوم ثانية 

. وحضور نعمة اهللا يف املعمودية هو الذي جيعل هذا السر الفائق موتاً للخالص       
املعمودية هي موت، ولكن ليس موتاً يتم يف اجلسد، وإمنا علـى            " :يقول أمريوسيوس 

شبه موت املسيح، وعندما تغطسون يف املياه، تأخذون شبه املوت وتنـالون شـركة              
أما أنتم فعنـدما    . ألن املسيح علّق على الصليب وسمر يف جسده باملسامري        . صليبال

 فأنتم تمسكون باملسيح وتلتصقون مبسامري الرب يسوع املسيح فتمسك          ،ون معه بتصل
  .)٢٣: ٢ عظة على األسرار( "بكم مسامري املسيح

ب والـروح   إن آالم املسيح وموته وقيامته هي اليت فتحت لنا الطريق إىل اآل             
 اإلنسان  اشتراك ولذلك ال ميكن فصل صيغة التعميد باسم الثالوث عن حقيقة            ،القدس

 باسم واحـد    اعتمدمتال تتعجبوا ألنكم    " :سويقول أمربوسي . يف موت املسيح وقيامته   
 الواحد يعين جـوهر     فاالسم.  والروح القدس  واالبن أي اآلب    ، اإلله الواحد  اسموهو  

 أع(ن يدعو باسم الرب خيلص       الذي قيل عنه كل م     االسمو  وهذا ه . الالهوت الواحد 

  .)٢٢: ٢ مقالة عن األسرار( " أنتم مجيعاً خلصتم وأتيتم إىل نعمة احلياةاالسموذا . )١٢: ٤
 يغفـر  واالبـن فاآلب يغفر اخلطايا " :ويؤكد أمربوسيوس نفس الشرح بقوله   

 والـروح   واالبن اآلب   اسم ، أي اعتمدمت واحد   وباسماخلطايا، وأيضاً الروح القدس،     
  .)٢٢: ٢ مقالة عن األسرار( "القدس

.  بالدم واملاء يف املعموديـة املقدسـة  اغتسالٌامليالد الثاين واحلميم اجلديد هو    
لقـد  ...  بل تأملوا التفسري السري    ،أيها األحباء ال ملوا هذا السر     " :يقول ذهيب الفم  

 األخرى يف الدم واملاء، فالكنيسة منت من        نه توجد إشارة إىل املعمودية واألسرار     إقلت  
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 حبميم امليالد الثاين وجتديد الـروح       اغتسلتا  إولذلك قيل   .  أي الدم واملاء   ،كليهما
  .)١٧: ٤ تعليم املوعوظني، اموعة األوىل عظة( "القدس أي املعمودية وباقي األسرار

 باالبنوم به اآلب    وملاذا باقي األسرار؟ ألن عمل اهللا الثالوث هو عمل دائم يق          
ويشرح القديس يوحنا ذهيب الفم هذه احلقيقة بـالعودة إىل فكـرة            . يف الروح القدس  
  .العرس اإلهلي

الذي أخذ قوته من  التغطيس يف املعمودية عرس اهللا والكنيسة
  :ميالد املسيح من العذراء

داللة ا وهو ربط هام وله      أراد ذهيب الفم أن يربط بني املعمودية واإلفخارستي         
هل رأيـتم كيـف     " :يقول ذهيب الفم  .  ألن املعمودية تؤدي إىل اإلفخارستيا     عقائدية؛

  رس له   جيعلنا املسيح نتهل رأيتم بأي طعام يغذينا مجيعاً، إنه هـو بذاتـه           . حد به كع
ي وليدها بدمها ولبنها، هكذا      به، وكما أن األم تغذِّ     يهو بذاته صار ما نغتذ    . الطعام

  .)١٩: ٤ تعليم املوعوظني اموعة األوىل( "ي الذين ولدهم بدمهغذِّأيضاً املسيح ي
 وهـو يفعـل ذلـك ألن        ، العريس ثيابه ويستر ا العروس     هفالعرس خيلع في    

لقد حدث شئ غـري     . هل كنا نتوقع هذا الذي حيدث؟ أبداً      "املعمودية تربير وتقديس    
: ١ اموعـة الثانيـة   ( "ل صاحلة  فقد جاء التربير بدون خماض وآالم وعرق أو أعما         .متوقع

١٩(.  
؛  وكل هذه املعاين ال ميكن فـصلها       .فالوالدة مثل العرس، وهي تطهري وتربير     

بعض إذا كان   ملاذا يسأل ال  " :يقول ذهيب الفم  . هت صورة اخلالص  وألا إذا فُصلت ش   
 أو محيم   ، أو محيم التطهري   ، أليس ألنه يدعى محيم مغفرة اخلطايا      احلميم يرتع خطايانا؟  

نه ال يطهرنا فقط من خطايانا، وإمنا جيددنا كما لـو           والسبب يف ذلك أل   . امليالد الثاين 
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لدنا من جديد، ففيه خلقة جديدة، وفيه نتصور من جديد ليس من عنـصر              وقد  كنا  
  .)٢٠:السابقاملرجع ( "أرضي، وإمنا من عنصر مساوي يف املاء وبالروح

فهـل  . االغتـسال  وهو   ، املعمودية هو التربير   إذن امليالد اجلديد الذي يتم يف     
 أي موت املسيح على الصليب ليـصبح هـو          ،يقف اآلباء عند حدث اجللجثة العظيم     

  احلدث الذي يغطي على كل شئ سواه، مبا فيها القيامة؟
يشرح ذهيب الفم هذه النقطة بوضوح ويعود إىل ميالد املسيح مـن العـذراء                
بلت بقوة الروح   اء أن حتبل بقوة طبيعية، وإمنا ح       العذر كان من املستحيل على   ": ويقول
 وإىل املعتمد لكي يلـده مـن        ،وكذلك يأيت الروح القدس إىل مياه املعمودية      . القدس
فالذي ... دعوين أشرح لكم هذا امليالد السري الذي مل يشهده أحد من البشر           . جديد

بأي وسيلة؟ إنكـم ال     يضبط كل األشياء، أتى إىل أحشاء العذراء، وأخربوين كيف و         
 فإن إميانكم جيعلكم قادرين على أن تفهمـوا         آمنتمتستطيعون أن تشرحوا، ولكن إذا      
 مىت الذي كتب عن امليالد من العذراء مل يفهـم           يهذا امليالد السري كامالً، فاإلجنيل    

. )١٨: ١ راجع مـت  (" وجدت حبلى بطفل بالروح القدس    "كيف حدث امليالد، بل قال      
:  أن يشرح واكتفى بالقول    استطاعنا كيف ولدت هذا، وال حىت جربائيل        ومل يشرح ل  

وهكذا أجزنا بالسر دون أن     . )٣٥: ١ لو(" الروح القدس حيل عليك وقوة العلي تظللك      "
  .)٣: ٣  اموعة األوىل،تعليم املوعوظني( "يشرح الكيفية

  .وقد مر بنا كيف يؤكد إمربوسيوس نفس املعىن السابق

  : مسحت فيها الكنيسة بالرش أو السكباحلاالت اليت
      عت دائماً يف التعميد، ومل تسمح الكنيسة بالرش        التغطيس هو القاعدة اليت اتب

 وهي حالة املرض الشديد الذي ختشى فيه الكنيـسة          ، يف حاالت نادرة   أو السكب إالَّ  
ون القـان وقد أكد القديس باسيليوس هذه املمارسة يف        . من تعميد املريض بالتغطيس   



 ٢١٠

: ١ ف(ويف حالة ندرة املياه كان الرش أو السكب يتبع حسب شهادة الديداكي          . ١٠٥

تعميد للل كقاعدة عامة    حواستخدم الرش يف مشال أفريقيا يف أماكن القبائل الرُّ        . )٣ - ٢
  .يف زمن كربيانوس

 من قوانني جممع قيصرية اجلديدة يف عدم رسامة الذين          ١٢لكن شدد القانون      
  على فراش املرض أو املوت وعاشوا بعد ذلك، ألم مل ينالوا املعموديـة إالَّ              اعتمدوا

 على فراش املرض ورسم قساً مث قـاد         اعتمدتولعل أشهر شخصية    . بسبب الضرورة 
  .)٤٣: ٦  يوسابيوس ك–تاريخ الكنيسة ( هو القس الروماين نوفاتيان انقسامالكنيسة إىل 

  
  ب الثاين املريونانتهى الكتاب األول، ويليه الكتا
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لقد جاء الوقت الذي يتعني فيه أن نعرض أصالة ما عندنا من طقوس كنيسة                
تنتمي بكل يقني إىل التسليم الرسويل الذي ذاع يف الكنيسة اجلامعة، عنـدما كانـت               
القواعد الالهوتية للطقوس يف الشرق والغرب واحدة، رغم اختالف قليل يف الترتيب            

كشف عن أصالة الترتيب الطقسي يف الشرق ودف بشكل         هذه الدراسة ت  . الطقسي
خاص إىل أن تؤكد أن ما عندنا اليوم من طقوس خاصة باملعمودية يف الكنيسة القبطية               
ال خيتلف يف اجلوهر أو األلفاظ عما كان معروفاً يف زمـن اآلبـاء، السـيما آبـاء                  

اصة بالـدكتوراه   وأجزاء من هذه الدراسة كُتبت كجزء من الدراسة اخل        . اإلسكندرية
، ومع هذا فقد أُضيف إىل هذه الدراسة        ١٩٧٠اليت قُدمت إىل جامعة كامربيدج عام       

الكثري ليتمكن القارئ غري املتخصص من اإلطالع عما كان يـدور يف الكنيـسة يف               
  .القرون اخلمسة اُألول

 وقد. وسوف يتبع هذا الكتاب ، كتابني عن اجلوانب الالهوتية اخلاصة باملعمودية
قصدنا من نشر اجلانب الطقسي أن تساعد اجلوانب الطقسية على فهم العقيدة، ومع 
هذا فقد أعطينا لدراسة العقيدة إهتماماً خاصاً يف داخل هذا الد ألن الطقس ال ميكن 

 .فهمه بدون العقيدة




