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 بسم اآلب واالبن والروح القدس
 اإلله الواحد آمني

 تقدمي الكتاب

ةةدلن ةةدا ل ل ةةصل لاس اةةريولية، ةةكلعاةةدلاحداري يةةك لي لن ا و بدايةةكل ةةءلأةةل لنينةةري لتخةةِّل ةةالطقوس و
يسكنلاسذينلاعَّلدريال لىل ق،بلاإلفو،رسقي،لع،سبريينل لاحل، لبكق،بل نلاحداري يكل لةىلطتةقري لل.ل ي،يت

فجز تلي لنسقجبلسلفكةة ل ةد لسةترياقلنينقتة، للنينلستةتل لةىلطتةقري لعاةدل.لي، ق،بلاإلفو،رسق
احداري يك ليا  ال ،تهلاأل ليكل ةيبكل للَّ لسريا ل ،ختليريانخيكلنيلنتيتيكلنيل ىتلاسدةبيك لفةانانلستةتل ل

ل.سنليتاحليللابسدراسكلياحلفظ
ةةبةلق هلطةةنلاح تةةيحلياسةسةةء لياسةةقري  قهل تز ةة، ليسكةةنلسيتةةايتلاسةةةديد ل لةةىلتةةةاالاسكتيتةةكلاسةةذ لا قلتل

ياسذ لابقدنليضاحءلبسرير لين،سيك ل لنمت،سة لخفتةللي ةةةتليبكيةتلنطة،نليلنينلي بةِّل لأةيورية ل
يةللتةا  ة، يابعال ةةلل ةدفكل لةةىلبدةالاسدراسة،قل ةةنلاحداري يةكلن ر ةةتل ل.ل ةذ لاحوتَّةكلاسةة ل ةلل اةةءلاث

خهلفدال لطنلاحداري يكلاخبثقل ءلتةةاالاسكتيتةكلاسال ةرييتلأل.لاحل، لنينل ذال ريلاحفق،حلنسرت ا ل ذالاسرتاا
ل.يتينل ،ينليبديل ل ذالهترييء لسكت ،ل للاحلاياكل ا،لساا ،لاسا،رئلبتفته.لياسداللل لاحلي، 

فانينةةةدطتل لةةةىلاساةةةةا  ليانعةةةالريل لةةةىل ةةةد ل بةةةالطةةةنلاسدراسةةة،قلا ةةة،  ل ةةةنلاحداري يةةةكل لاسةةةةة ل
ا،رئلنينلسةلاحداري يكل ،ينل ىتلاساةينلاسةابعليا دا ل لمجيةعلاسكتة، دلألينلاسذ ليلزنلنينليدةفهلاس.لياسيتةب

أةةةين، لي ةةةاب  ل اةة،لسةةا لاساةة،رئلطةةنلأةة ، اقلا اب لاساديتةةبلطةةنلاسةةةة لياسيتةةةب لاسةةذينلتدقاةةدل لةةي  لل
 تيتقت، ليذاريل يق  لي ،ريالآاب لاسكتيتكلاسريا د لاسري يد لاحادسكلا ،طدكلاسةسةريسيكل ل ةءلاسدة، ل ةىتل

لتدة،سيا  لمجيدة، لطةنلخسري ة ،لاأل ةليكلمينالط ة  ل اة،لاسةقدتتلبكقةبلل.لاةينلاسةابعاس ليمجدتث ييندل رستث
 ثا ل نلاحداري يكل ب،ر ل نل راس،قل ل ،لطقة،هبكلبادرل بةالألاة،لين، اةكل لةىلتدة،سي لا اب لاساديتةبل

 اةة،للل-ا ةةد لألينلاحريعةةريريلياسةةق دتلنينلن رولينينةةرينلابسقةةانسي ل ينليل.لاأليا ةةءلاحدةةرت لهبةة ل ل ةةءلاسدةة، 
 ةيةةةبل ةةةِّلينلنطلةةة لطاري وط،تةةةه لفكةةة،ينلا قاةةة،  ل لةةةىل قةةةبلا ةةةةةينل ةةةريل  ،طةةةكل ةةةذالل-سةةةبقليينلةةةتل

ل.اسبحثلاسذ لنيند وطهلسلا،رئ



لاحداري يكلاأل ري لاألثيىللسلاتيحيكلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل8

سكةةةةةنلنلنةفةةةةةلل ليةةةةة  ل لينةةةةة،ر للاسدزيةةةةةز لنينل تةةةةةتلن رولتةةةةةةاالا اب لاسةسةةةةةءليا اب لاسةسةةةةةريسيبل
 لىلأ،عئلاسفة يولنر لينسقاقعلمب،ل ةسةهلاأليَّسةريينلاحل اةريينللفكانين.لياأليندطبليينليبليق لَّءل ل اةلل

األط،جةةدلطةةنلبةةدا علاأل ةةري لاألثيىللحف ةةرينلاحتةةيحيك لي يةة لأةةبَّتليتةبَّةةتلاسكتيتةةكل لةةىلاحدةة،ينلاسةي يةةكل
بةةءلياأل جةةب ل يةة ل ،خةةتلتتةةاي ،لسل ةةريا لاسةةداةلبلفي ةة،لي ةة ل.لاسةة لتتةةلبلاسةةةيحلياسالةةبلياسريجةةداين

لنطةة،ط  لاكاةةكل ةةةىتليقا واةةريالاسةةة  لييقادَّتةةريالاسكلاةةةكليلْل لةة،خثريينليةةري  ل ةةةدلت  يينلنينليدةةة يال لةةىلاحلةةةرياجزلاسةة ليثعو
ل!ييقذيَّينريال  لنينلاسةبل ،حلليي يع

ين ةة،ر  لاساةةري  لنينل تةةتلنسةةالبةةبل ةةذ لا تَّةة،قلياسفةةةا يدلي اناةة،ل ةيسةةللا ، ةةكلاحريري ةةك لينينل
ل ل لينةة،ر للاسلبيةةب لياةةةنلاسةةرتاالياحةةااال ةةىتليتىللنرفةةعلفةة،ساب .لن ةف ةة،لين ةةةف  ل انينةة،رعليبةةِّل اةةريط 

ف،سدبةة،  ل تةةدلاساةةب ل ةةلل.لاسال ريتيةة،ق ل سةة، بلْلةة،لمجيدةة،  لنيل لةةىلنينةةءلتاةةديةلابةةنل ةة، بلنيلينةيةةب
لهبةة،ل ةةنلةسةة، صل.ل يةة،  لياسال ةةريقلفي ةة،لتتةةلي ل يةة،  نطَّةة،لاألسةةةارلفي ةة،لف ةةلل لاةة،قلا ةة تدق ،لسقثدةة  و

ل.ببلن ، يثلاسسبيكطريرياثهت،لسكللنلتضيعل
فإسي لنانلاسيرينلنيند ونلنأ ىلط، د لسذي لاحذا لاحلتنل لىلن ري لتةا ت، ل فحك لطةنلندةدل ةفح،قل

يسكنل ب،ينللتةا ت،ليطاا ت، لف ريلن ةةل ةللألدة، ل.لاسق،ريخلاسليقريرجللاستةا ة  ل يًّ،ل لذاتهلييتبالابحلي، 
ايهلسبتيةةهلنيلبةةِّل ةة،خديهل ةةىتليفياةةريالطةةنلرينةة، لف ةةءلطةةنليةةدلتةفةةعلطدةةلل ةةذالاسةةرتاالسقتةة.لذيقليامنحةةت

ليياريطريالييتقاياريالسيديةريال لاسترير؟
سةةذس لن ةةبحلسزاطةة، لحةةةنليةةدرول ةةذالاستةةةلاإلْلةةةللاسدقةةي لنينليدقةة لخفتةةهلخا ةةةكلاخ ةةال لإل ةة،  لدةةةدل

ل.اسرتاالياسال ريقلاسكتتللبدلاهليسلري ه
يياعةةحلنختةة،ل.ل  لفإطَّةة،ل يةة، لنيلطةةريقياحل،جةةكلاسةة لتريجةةبل ةةذ لاحدةفةةكلي ةةذالاستةةلري لتضةةدت،ل لطةةان ل

خقوبَّ ل ذ لاأل نل لاحلي، لباللفلتفكلينلخقة لاثبقةك لي يافدتة،ل ريجة،  ليينةاراتتة،ل ةال كياةك لسةريا ل تَّة،ل
نفةا ا لنيل ، لكلنيلدقاد،  لطعلنينلآاب انل ،خريالسديد لاسفكةلاثب لاإلمي،ين لنلتؤ  وةلفةي  لاسق ديةداقل ةىتل

رج،   ل ،ينل لاستا،  لياحلي، لاألبديكل يَّكل ل اريْل ليعةا، ة  لي لةىلستة،ا لط اة،لليتىللاحريق لألين
ل لذسة ل ةةريلارتبة،ع  لابسكتيتةكلياسةرتاالياحثةءلاسدلية،لاسة لتلاَّتري ةة،ل ل.لتز ز ةتلاألطةريرلطةنل ةريْل  ياستةة 

ل.اسكتيتك لفتةانياليدر ريينلطدىنليينياكلاحلي، لياسة ،   لابت، ل نلنبل نلجد ل
نلا ينل لنأةةةدلاحل،جةةةكلتىلل راسةةةكلجةةة،  لأل ةةةري لاإلميةةة،ينلاسةةة لتث   ةةة،لتدةةة،سي لاحداري يةةةكلي لةةةىلتذينلنةةة



ل9للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتادميلاسكق،ب

فةةتحنلاألينبةة،للن ستةة،لابستتةةبكلحتةةقري ل.لن لةةىلطف ريط،هتةة،لاسال ريتيةةكلاسداليةةكلاسةة لياةةد وط ،لستةة،لبةةريسدلاسةسةةري 
تبلنخت،لنتاي، ل ة،سبريينلاسدة،  لألينلطاا تة،لن ليةزا ليتةبال لن ا،ينتة،لياقة، لاسةيحل لاسكت، دلاألةة لنث

 ةذال.ليط،عيت،لاسةي للياسال رييتل ريلاساري لاس لتز  وللاضقت،لاسةي يكلاس لخةد ريلتسي ة،.لنينلخية لتىللاسريجري 
ل.اح،عللادلذاتهل ريلاسا، د لا ، ز لاس لمتد انلابحدةفكلاألر ريذ تيكليفلتفق ،ل لاحلي، 

 ءلج، ز لبفلتفكلاحريقلياساي،طكلطعلاحتيحليتتلي لاسةة كل لي راسكلاحداري يكل لل راسكلة  لاأليا
ةةةلأةةدبه.لاحتةةيحلياحليةة، لي ل يةة، لجديةةد لابسةةةيح احليةة، ل «:لامسةةعليناةةكلةةة  لاساةةديدليري تةة،لاسةسةةري ليبة و
لست، اسةذ لرنيتة، ليمسدتة، لمة   لبةه لسكةلليكةريينلسكة لنيضة، لأةة ك ل.لاألبديكلاس ل ،ختل تدلا بلينثظ وةق 

يخكقةةبلتسةةيك ل ةةذالسكةةلليكةةريينلفةةة ك لل.لينطَّةة،لأةةة قت،لنةةنلف ةةللطةةعلا بليطةةعلابتةةهليتةريريلاحتةةيحل.طدتة،
ل.اخقةلني ،لاسا،رئلاستديدل ي لنينلاسةة كلطعلاحتيحل للة  ليرؤيكليفةح(.ل4-2:ل1يريل1)»  ،طال ل

 ةةري ل ةةذال ةةذال ةةريلاستةةةل لتاةةدميل راسةةقت،ل ةةذ ل ةةنلاحداري يةةك ل ةةىتلتقجةةدَّ لةةة  لاسكتيتةةكليتقحاَّةةقل 
ل.اسةسري لاسس،حللاساديد

 األب مىت املسكني



لاحداري يكلاأل ري لاألثيىللسلاتيحيكلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل11

ل

لأمهية املعمودية وعظم قيمتها
ل

ل:تينلاحل،جكلاحلحَّكلياسدقاىلسلاداري يكل لل ريا،لنس،س، لسلوالصلطعلاإلمي،ين
ل ليؤطنليثدين «+ل لآطنليا قادلةلص ليطلن  ل(11:11طةل)» .طلن 

لنليدقادليثل ل.داين لمبدىنليباىلحتتل ضبليفب،سق،يللتكريينلنمهيكلاحداري يكلنينلطلن 
ةةدلقلاحداري يةةك لت يةءلاسبةةة،ر ليثجو ةةدل ياحدةةىنلاألس،سةةلل!لف،حداري يةكل ،جةةكل قاةةىلسلوةةالص لفانيتاةة،ليثجو

.لسلاداري يةكلياساسةةدلاألس،سةللطت ةة،ل ةريلمتجيةةدلي لتذلابحداري يةكلتثبةةىنلاسكتيتةك ل تيتةةكلاحتةيحليجتةةد 
ل.ياسدف،ريل نلاحداري يكل ريلنا،لبتل ،ينلي

يسكنل بلظ ةلس ة للل وسةت،ل «:لبريسدل كذا.لنطَّ،لينري لاحداري يكلياينقدار ،ليفدل ،لا ،صلفياريْل،ل 
مبقتضىىر تهتىىه نا بىىسا بمليسىىا املىىيجتد ال ىىا  و ديىىد يليت تةة،خهلنلم اةة، ل لبةةة ال الت، ةة،لنةةن لبةةءل

ل.ي للنيض، لحيتفة لا  ، (.ل5ي4:4يتل1)ل(1» الروح القدس
احادَّطةةةكلطةةةنلاسكتيتةةةكل ةةةلل لَّةةةكليسةةةببلاسقجديةةةد لتذليتةةة، لطت ةةة،لاإلختةةة،ينل فةةةةاينلا  ةةة، للف،حداري يةةةك

ي كةذالخيلثةصلييقاةدَّو ل.لياسقجديدلياسقاب، لاسةةيحلاساةدو لبةءلياإلمية،ينلاسةذ لبةهلتتتةكبلاستداةكل ليةه
ابسكتيتةكلبةءلي ذال ريلجري ةلاحيال لاسث،ينلسدةري لاسد دلا ديد ل  دلخداكليلاسذ لبهليلقح لاإلخت،ينل

ل.يجبتدلاحتيح
ف،حداري يةكل ةةللاسةةةةار لاستةةا، يكلاحليةةكلاسةة لمتحةةقلا تةدلاسدقيةةقليتتةةالتختةة،ينلاحتةةيحيكلا ديةةد لي ةةلل

ل.بذر لاسفدا لاس لتبلغلابإلخت،ينلا ديدلتىللطء لاحتيح
ل. اري لاسفدا للنتم اإلميان، وعجتمة البايبف،حداري يكلمتث وءل

ي اءلاحتيحلسقكايءلاحدةفكلياسقدلي لاسذ لادالبدنلاحتيحلياسةةيحل”لاسكلاك“ياحداري يكل للفدءل
فجةةينلاحداري يةكل ةريلجةةينلاسكلاةكلياسةةيحلاساةدولْلةذالف ةريل.لاسادو لاسلةذاينلي   وةاختة،لطةنلا  يةكلي ةءلتم

فةةةةةةةةإينل ،خةةةةةةةةتلاحداري يةةةةةةةةكلين، اةةةةةةةةكل لةةةةةةةةىلاسفةةةةةةةةدا ليا ةةةةةةةةالص لف ةةةةةةةةذالبتةةةةةةةةببل.لييتفةةةةةةةةةلا  ةةةةةةةة، ليياةةةةةةةةد وو

 
ل. ذ لطكقتب،قلاحداري يكلرمسي، لل(1)
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 ةةذال ةةريلعةةري لاحداري يةةكلي ةعةة ،ل فدةةءلطةةنلاستةةا، لل-هلفي ةة،لن ةةءلاسفةةدا ليينريتةةهل اةةءلاحتةةيح لي لاقةة
ف،حداري يةكل.ليقابَّلهلاإلخت،ينل لىلاألرض ل ذال ريلاتت،  ،لاح يبلجياعلطة،ل لاستةا، لطةعلطة،ل لاألرض

يتينل ة،ينلنسة،ولاحداري يةكل ةريل لاةكلاحتةيحليفدلةهلف ةلل بةكلا ةالصلبةالل.لة  لمس،ييةكلطري ريبةكلسسختة،ين
.ل ل يةةثليثتةةقدلنلهبةة،ل  ةةدلاستداةةكلي ال ةة،لاسةةذ لنةةنلفيةةهلطاياةةريين لياسةة لحتاةةءلاإلختةة،ينليحتةةي لبةةهأةة

،رو ل. كذالتثف  لاحداري يكلي لىلنس،ولذس لمتث
عةاال ة،حلل ةنليل (2)”سىاا “ب ةولتينلاحداري يةكلسيتةتلإل اسةكليسةخلا تةدلبةءل.لي ا،لياري ل 

طةنلنجلةهلطة،قليينة،ن لياحدةىنلبةديعلنيضة، لنينلابحداري يةكليياري لاحتيحلسلاداَّةدلتخةهلطدةهليل(.ل21:4ب ل1)
ف،حداري يةةكل!!لخيةةق لاسةةةبليتةةريريل لةةىلرسةة،سقهلاسةة لينرياط ةة،لاحةةريقلياساي،طةةك لي ةةذال ةةريلخفةةدلةةةق لاحداري يةةك

فةةإذالي يتةة،لذسةة لتكةةريينلاحداري يةةكل فةةةاينلة ةة، ليةةؤ  و لتىللا ةةالصلل-بةةذس ل ةةللةةةق لفةةدا ت،ليةال ةةت،ل
ةةةةلابسةةةةيحلاساةةةدولاسةةةذ لخيلةةةقلاإلختةةة،ينلياسفةةةدا  لف،حداري يةةةكلبكل اةةةكلاحتةةةيحليفدلةةةهلدل وةةةصليتاةةةد ووليت   و

ل.ا ديد
ياإل يةءلياةري لتينل.لياحدةي لنينلاحداري يكلتد للاسقت،ر ل ا،لياري لاسةة يدليريسةقب لن لتةةعلخةريرا لسلادةفةك

ل لاسبيةتل ليثضةئلخةرير  ل كةذالف «:ل لي ليةهلياةري لاحتةيح(15:5طةتل)احسب،حلنليتةالستفتةهلبةءليتةال ةءلطلةن 
 «مبدىنلنينلاسذينلاسقت،ريالسيدلألخفت  لبءلسبة،ر لاإل يءلسكءلاسد،  لياساسدلطنلاسةقت،رهت لنينل» يندَّانلاست،و

ديالناب  لاسذ ل لاستارياق ل.تذين لفاسب،حليل ريل ل ؤن لاحداَّدينلاسذينلاسقت،ريا(.ل11:5طتل)» ميثج و
ف،حداَّةدلل ليابسقة،يل”اسذث سة،لاسدقاةى“،ر  لف،نسةقت،ر ل ةللدةدليل كذالاحداري يةكلتينل ،خةتلدةدنلانسةقت

ةةدينلتثبةةىنل ةةدليلياحتةةيح ل لةةىل.لطسةةب،حلخيةةدنلدةةدلي نسةة،ولنينلنليهبةةذالف،سكتيتةةكلي ةةللمج، ةةكلطداَّ
لتىللاسد،  ل.اسكتيتكلينلاسك، نل ريلاسذ ليدا ود لبءل ريلاستريرلاحلاياللاسذ ليتال ءلتخت،ينلآقا

يهبةةذالخف ةة ليايتةة، لنينلاحداري يةةكل.لحلجةة، لسيتةةالاسدةة، لي ةةريلبةةذس لخيةةدنلاسذ سةة،لاسدقاةةىلاسةة لسةةهياحتةةي
فةإذالينلتة،لتينليل ةريلتسةهلاحلية،  لفكريخةهلطريجةري لي ،طةءل ل.لعةير لط لاكلسلوالصل اسةدلاحتةيحلي الةه

ريقلسيد ةلل ةدنلاحةريق لطي، لاحداري يك ل ةذالاةق و ل اياةكلنينلطة، لاحداري يةكل ةريلطة، لاحلية، لاسةذ لي ةة لاحة
هلخقةانلتىللنينلطية، ل.لن لاحلي، لاسدا اك فاري لاحداري يكلتدقادل لىلاحتيحلاسد،طءلاألس،سللفي ، ل ذاليريج و

احداري يةةةةةكلاةةةةةدلذاهتةةةةة،لسةةةةةيدلْلةةةةة،لينةةةةةري ل لذاهتةةةةة، لنطَّةةةةة،لاسكتيتةةةةةكلفدال ةةةةة،لنينلتت ةةةةةقلابسكلاةةةةةكل لةةةةةىلطيةةةةة، ل

 
ل.طنلاسكق،بل99 فحكل”لسؤا “اخقةلطدىنل لاكلل(2)
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نط يسيريول لاساري لمينلفري لطي، لاحداري يةكليةة ل.ل ليتةتلي،ينليةرت لطع.لاحداري يكليهب،ليكاءلاسقدايد
ةةدل.ل اةة،لفدةةءل لبةةد لا لياةةكلل-ريحليلل-اسةةةيحلاساةةدول  ةةذالاسةةةيح لريحلي ل ةةريلاسد،طةةءل لاحتةة، لاحداَّ

ابحتيحل دضريل لا تد لي كذاليسبحلاتبد، لسلاتةيحلينة،بال لنينليداةءل اةءلاحتةيح ل اة،لنينلاسةةيحل ةريل
ةةدلأةةبهلاحتةةيحلة،ساةةهاسد،طةةءل لاحةةريقليل ي كةةذاليكةةريينلاسداةة، ل ةةريلابسةةةيحلاساةةدول.لاساي،طةةكلاحد ةةىلسلاداَّ

 .Or) ةييتريريةريولاستيتةلل.لاسذ ليد للاحداري يكلسةلاسقجديدلياحيال لاسث،ينلبفدءلينري ليل اة،لياةري ل 

cat. 33لطةةنلي كةةذالتبةةديلاحداري يةةكلبداةةءلاحتةةيحلياسةةةيحلاساةةدولنسةة،ولاستالةةكلتىللاسةةد ةلا يتلن(.ل 
ل.احريقلتىللاحلي، لاألبديك

ي ليهلف،حداري يكلتضعلاحداَّةدلطةةَّ ليتىللاألبةدل اةةءلخ ة، لاسةجة،  لياعةد، لاحةريقلةلة لظ ةة لياحلية، ل
ي ليةةهلف،نسةةقت،ر لاسةة لي بق ةة،لسةةهلاحداري يةةكلسةةري ل دلةةهليضةةل ل ةةدليل ةةىتل لاسةةد ةل.لاألبديةةكلنط،طةةه

ل.ا يت
دلطنلاحريقلتىللاحلي، ليطنلاسقلاكلتىللاسترير لييقان َّدلنخهلينةدلطة،قلمبةريقلففللاحداري يكلتذليتقاءلاحداَّل

احتةةيحليينةة،نلباي،طقةةه لفإخةةهلي كةةذالياقتةةعلبةةذس لابحلاياةةكلاإلْليةةك لي كةةذالطةة،ل ةة،ينلينبةةءلاسداةة، لدةةةَّ لي ةةد ل
لنطَّة،لاسةذ لياريسةه(.لOr. Cat. 33)يسةالنط،طةهليفيةهل اياةكل ،عةة ل اةري لاساةديدل ةييتريريةريولاستيتةلل

ل:نط يسيريولف ريلمجيءل اةًّ،ل حا، قليندل ،رق.ل 
“Tota innocentia, tota pietas, tota gratia, tota sanctificatio”ل

ل:مبدىنلنينلاإلخت،ينليندل سءل لاحداري يكل لى
لل(4).[اس ا  لاسكليك لاسقاري لاسكليك لاسةكةلاسكلل لاساداسكلاسكليك]

ل.مسهل جيب، لسيدل ذال جب،  لبءلاسدجبل لاسذ ل ث للا

 
(3)  De Sacram. I, ch. 3, (10); The Fathers of the Church, vol. 44, p. 272; Sources chrétiennes 

25 bis, 66; PL 16, 420 B. 
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 الفصل األول
 اجلزء النظري

 مقد ِّمة تفسريية - 1
 :شرح املعمودية، قيمتها ومعناها

ذات هيبتتة ئاةقتتة ووقتتارت وكانتتا  تتا  تتلوات ت تترح  تتد  كانتتا املعموديتتة يف عاتتور الكنيستتة األ وى
ستتتواء التتت يم ستتتيتعمَّدون أو التتت يم  تفلتتتون  -ذاهتتتتا قيمتتتة هتتت ا الستتتر يف الكنيستتتةت وتنب  تتته أذهتتتان النتتتاس 

تتديم يف الكنيستتةت  ذ كتتانوا  تفلتتون بتتم التفتتاالح كبتترياح يلت تت   اللتفتتا   -بعمتتادهم  أبمهيتتة العمتتاد واملعمَّ
وقتتد التقطنتا  تتلوات الكنيستتة التتي كانتا مريهتتا علتتى متتاء . املقتتدَّس وعيتد القيامتتة ا يتتدأبستبو  الباتت ة 

وقد و ض عا ه ه الالوات . املعمودية ومس تها واملعمَّديمت وجعلناها موضو  شرح مطوَّ  عم املعمودية
ح  األمديتتد وهتتح لاليتتاح  تت)م يف قريتتة  تتخريم ةاملتتة التت كر يف تتتا  التتدلتا ت تتدعى  تتوي  351لتتواس ستتنة 

ت ولكتتم كتتان قتتد أستتعدها الناتتيت الفتتاةر بتناتتيت ألتتد األستتاقفة (مبركتتا الستتنبالويم مب ائلتتة الدقهليتتة
األجالء ال يم أضاءوا اتريخ ماتر الليتتورجح وهتو القتدي  ستريابيون املتدعو  ملدرستح لختاارم علمتهت وهتو 

إلئ ارستتتيا للكنيستتة ،نوتت ت وهتتو مؤل  تتق قتتداس ستتريابيون امل تتهورت وهتتو التت ا وضتتي  تتلوات املعموديتتة وا
وكتتتتان وهتتتتو راهتتتتت  تتتتدي  القتتتتدي  .  تتتتدي  القتتتتدي  أاناستتتتيوس انمتتتتيم جتتتتداا ومتتتتم ستتتتم عمتتتتره تقريبتتتتاح 

اخلا تتةت ( جلتد ةتروز)أنطونيتوس عباءتته . أنطونيتوس الناستا املعتروز ولميلته يف الرهبنتةت وقتد وهبته  
. إلرستتالية هامتتة لطمراقتتور قستتطنطيوسأاناستتيوس . وقتتد اةتتتاره  . والثانيتتة أهتتداها للقتتدي  أاناستتيوس

 .مارس مم كل سنة 21وسريابيون قدي  كنسح ت عي  د له الكنيسة يف يوم 
مت أيةتتت حل انتتتان 351وقبعتتتاح ونتتتم نتتتروا متتتا كانتتتا عليتتته املعموديتتتة مبستتتتواها الفتتتاةر جتتتداا يف ستتتنة 

اس القتتارا ال تتعور ولكتتم قاتتدحل متتم ذلتتا أن نتتوق  يف  لستت -واألستتى علتتى متتا  تتارت  ليتته يف أايمنتتا 
  -بضتترورم عتتودم الكنيستتة  ى ترااهتتا ا يتتد ومستتتوع  دراكهتتا العتتاس لطقوستتها وأستترارها وعلمهتتا والهوهتتتا 

 .كدراسة  د ذاهتا ةلواح مم تعميد ال ا سب  ونلناه يف قفولتنا
عتتد ويلهتتر متتم هتت ا الطقتت  عالقتتة املعموديتتة  اللتفتتا   لباتت ة املقدَّستتةت وهتتح األستتبو  األةتتري ب

الاتتوم وقبتتل االلتفتتا  بعيتتد القيامتتةت األمتتر التت ا كتتان يهل  تتل لتته ال تتعت ربيعتته بفتترح وحتيتتة ولئَّتتة كتترع 
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لتتتن أن ال تتتعت كتتتان لينمتتتا تبتتتدأ الكنيستتتة التفا تتتا . ال تتتتاا  بقاايهتتتا موجتتتودم دون أن ي عتتترز ستتتببها
القيامتتتة الرتباقهمتتتا  بطقتتت  املعموديتتتة الستتتنوات كتتتان يتبتتتادر  ى  لساستتته قتتتر  الباتتت ة املقدَّستتتة وعيتتتد

 .ال ديد معاح كما سريع القارا
بتتل وستتريع القتتارا بتتال مبالختتة أن الكنيستتة ذاهتتتا  لتفا تتا الستتنوا بطقتت  ستتر العمتتادت تتعتترَّز علتتى 
نفستها وقيمتهتا كتتت م تلتد بنتتني  جتدداح كتل ستتنةت تستتقبلهم  ألنتتان اخلا تة والطقتوس اخلا تتة متي شتترلها 

ئكتان ققت  املعموديتة هتو  ليتاء لليتورجيتة القيامتة وققت  الكنيستة  . هللمعمديم بواسطة األستقق نفست
كت مت لن أن غيا  قق  املعمودية اآلن مم الكنيسة  قتاارها علتى عمتاد األقفتا  أعطاهتا  لستاس 

 .العقم وسلبها ئرلتها الكرع السنوية
 :تقديس ماء املعمودية

ستتقق يقتتق أمتتام جتترن املعموديتتة البستتاح ئكتتان األ: وأو  ةطتتوات ققتت  املعموديتتة هتتو تقتتدي  املتتاء
 :ايا  التعميد البيضاء اخلا ة ويقو 

  (1)(:متي األمديد)صالة األسقف سريابيون ملدينة متويس : الصالة
ياام ك ااب كل  يااص نااال ساامة، الكياايكة ا الاامج ناًااك اللاايع ك مةاام  ليااص اًل ي اا  ] +

فاديت الل يةا  ال اا ل ةات   الكل كق   كايً  ةزكص ا ةب الكحيد ييكع الكييحا نةت المج

اآلن ككاان اليااكمل اةلاال هلااك اااما الكيااما كاكلااام  اامللك  الةااد ا لياات  - ك ااال الي كاا  

مق هم كي   هم كلكدة  ك ئهم  ة ك با لياا   يياكن اليال  ِّصً  ي ك ب الفمئق يأ ا فيهم كيحك 

ي  فاا اا  ل الامين يايكلدكن كةاه  مةيا ا  اص لي اب  كال ياص اا   ل الامين المج ةةيكه  اًم

نيهم الكحين الكح ك ا ن قِّ ا ك سة   يديبا كل  ِّع . يةزلكن كي  كدكن  ملة ك  اإللهي 

ِّاال نااي ه  هلااك نااي ب . الكل ااكا الاامج سااة  ه يكيةااب كيااص ااا  ل الاامين يكلاادكن  مةياا  مي 

اكا  اها ح اك نةها    اد نن ي ناي  كا  اب كيكلادكا  مةيا  ية  اكا اللايع  اإللها ميال الكًة

كيكم نن ا ةب الكحيد الي ك  لكم ةزص فا كيما األُلدن    هم كيماام  . ناي  لك يك بكيُحي كا 

يه  كي   ه  لكحمةيين هلك الةهمي  ي ا ايما نيضم  اآلنا لي ه يةزص ا ك ا  ل كيةد ِّ . كةد 

ح ك نن المين ي  كدكن   ييكةكن   د لحكم  كدكم  كلين لكحمةيين قمدلين نن ي  ادكب نةات 

ميل الكل كا  م ةب ييكع كفا اللك  الةد ا الامج  اه لاب الك اد كالةاكة اآلن  نيهم اآل 

 [.كيص نكان كهلك دال الداكل آكين

ولكتتتم ولل تتتان . وكتتتون املعموديتتتة تبتتتدأ بتقتتتدي  املتتتاء ئهتتت ا لتتته عمتتت  رولتتتح والهتتتو  سنعرضتتته لتتتاالح 

 
(1)  E.C. Whitaker, Documents of the Baptismal Liturgy, p. 74. 
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ت استتثقلوا الطقت  ئوجتدوا جند أن بعض الكناة  لعدم ئهمها لقيمة وأمهية تقدي  املتاء ومعنتاه الالهتو 
  تتتل  التتت ا ضتتتيَّي معتتتىن 

أنتتته متتتم العبتتتل تضتتتييي الوقتتتا  لنستتتبة  تتتم ولل تتتعتت ئللتتتتوا  ى االةتاتتتار امل
ئاكتفوا بقليل مم املاء الستاب  تقديسته ووضتعوه علتى املتاء  -الطق  بل وقوَّته وقيمته والهوته آبن والد 

ت يف االةتاتتتارت بتتتل وو تتتل األمتتتر يف بعتتتض اجلديتتتد بتتتال  تتتالم  رضتتتاء ألنفستتتهم ولل تتتعت التتت ا يرغتتت
الكنتتاة  أ تتم لتت ئوا جتترن املعموديتتة بكاملتته الستتتثقا م  جتتراء هتت ا الطقتت ت ئبقيتتا الكنيستتة بتتال جتترن 

هتت ا نتيلتتة اجلهتتل بقداستتة هتت ا الستتر وأمهيتتته وقيمتتتهت وبستتبت انقطتتا  ! معموديتتة كتتةمرأم استؤ تتل ر هتتا
الوا العماد لن  تار يف ع تر دقتاة  ي اتني اإلنستان مستي ياح التسليم مم الكنيسة األ وى الااليةت ئاةت

تتتل االستتتم الرهيتتتت وللتتتروح القتتتدس وللتتتب  املستتتيح ئكتتتل ! وعضتتتواح يف جستتتد املستتتيح ووعتتتاءح مقدَّستتتاح نمو
ئتتال علتتت  ذن  ن كتتان قتتد انتتس الطقتت  واستتت هاا بتته يف أعتتني . املطلتتو  هتتو استتت راة شتتهادم عمتتاد

است هاا به بل والكنيسة الي ئقدت قيمتها ولاومها وأسترارها غتري  ولكم لي  الطق  ئقس ال ا. الناس
انيتتام “و” اخللقتتة اجلديتتدم“و” اإلنستتان اجلديتتد“وضتتا  متتم اإلنستتان املستتي ح معتتىن كلمتتة . املفهومتتة
 .و ارت كلمات الوع  غري مفهومة واقيلة. ”جدَّم انيام“أو” اجلديدم

ي  ماء املعمودية هو بعينه كتقدي  اخلبا واخلمر وال ا ضا  على الكاهم أن يقوله لل عت أن تقد
هكت ا متاء املعموديتةت ئبالاتالم وهتح نفت  . ليت وَّال  ى قعام ان  الرولح ال ا يخ   ا الروح ال اجلسد

 الم اإلئ ارستيا أا ال كر للتقدي ت يت توَّ  املتاء عتم قبيعتته امليتتة  ى قبيعتة ليَّتة والتدم هتتت انيتام 
وهتت ه هتتح أو  عمليتتة تقتتدي  تقتتوم بتتا الكنيستتة بستتلطان املستتيح التت ا . غتتري املنلتتورم الروليتتة اجلديتتدم

(. 15:3متا )» هكت ا يليت  بنتا أن نكم  تل كتل بتر «اعتمد يف ماء األ ردن لي و  لته  ى متاءحل نيتام جديتدم 
عتتتة هتتت ا تبتتتدأ بتتته الكنيستتتة لياتتتبح ئيهتتتا أو  عمتتتل ستتتر  ا الهتتتو  غتتتري منلتتتورت و لتتتتاس يكتتتون بدايتتتة بدي

 .لليتورجية العماد يف الكنيسة
التروح هو متم أقتدم الرمتول الدينيتة املستوولة عتم اخللت  األو ت لينمتا كتان قبتل كتل ةلقتة يترز  :واملاء

 .لل يام وهك ا ئ هم أن املاء والروح مادر  . على وجه املياه يف سفر التكويم يف األ  اح األو 
ح والفلات ليل الللج الي أودت  يام كتل الب تر ولكم عاد نف  املاء لريما  ى املوت يف قاة نو 

ل  ا تن ا نتم  «: بطترس. وة ل ص مثانيتة أنفت  يف الفلتات وهتم عاةلتة نتوح الت ا يقتو  عنته   الت ا م ث ال ته  ل 
بس 1)» .اآلنت أا املعمودية ت ال  لالة  وسخ  اجلسد ت بل سؤا   ضمريحل  احلحل عم هللات بقيامة يسو  املسيح

21:3) 
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كانتتتا جلتتتج املتتتاء وأعماقتتته ت تتتري  ى ستتتكىن األرواح ال تتتريرم وهتديتتتد املتتتوت التتت ا متتت  ستتتفر   وكتتت لا
وكمتتا كتتان املتتاء مبتتدأ . وكتتان املتتاء هتتو الكيتتان غتتري املفهتتوم أو غتتري املنضتتبس يف أركتتان عتتا  الللمتتة. املتتاامري

. ن أيضاح عنار تطهتريكما كا  -انيام ئةنه مهبس املوت وا الكت ه ه كانا  ورم املاء يف العهد القدمي 
لتتت لا اةتتتتاره املستتتيح ليكتتتون أ تتتالح ومبتتتدأح لخستتتل اخلطتتتااي واملتتتيالد اجلديتتتدت وذلتتتا يف لتتتوار املستتتيح متتتي 

يتو )» يولد مم املاء والروح «نيقودميوست ولكم لي  مم قبيعة املاء ولكم بعد تقديسه وللو  الروح ئيه 
هتتتت انيتتتام اجلديتتتدمت وهتتت ا هتتتو ك تتتق أو  ظهتتتار ئبتتالروح القتتتدس واملتتتاء املت تتتو    عتتتم قبيعتتتته ت و (. 5:3

 .قبيعة املاء اجلديدم  لاالم والروح القدس
ئكما ل ست املاء والروح ال ا كان يرز عليه مبتدأ اخلليقتة األ وى املاديتةت كت لا ل ستت أيضتاح املتاء 

ة يف العا  اجلديتد ليكون مبدأ اخلليقة الثانية الرولي -وقد ناله  لاالم والتقدي   -نفسه والروح القدس 
ئت بح ماء املعمودية بعتد تقديسته يعكت   تورم هللا  خللت  . ال ا ألبَّه هللا وب   ابنه مم أجل ةال ه

 .اجلديد الرولح املنبث  منه
ئتانلر اآلن اي قتتارةح العايتا موقتتق الكتتاهم وهتو واقتتق أمتتام جترن املعموديتتة ي قتتد  س املتاءت ليلعتتل منتته 

قة جديدم رولية ب به ةالقهتا يف ا تد والقداستةت وال تستتكثر ذلتات بتل اذكتر نتاو  ر اح   ياح مساوايح خلل
لقتد ! املاء هنا  ار أكثر مم ماء! املسيح يف األ ردن لي و    ماءه  ى مبدأ املعمودية اجلديدم  لروح واملاء

ه املستيح قاعتدم لل لت  اجلديتد ذهبوا وتلمت وا ربيتي ئتا «: أ ظهترت قبيعتة جديتدم ملتاء املعموديتةت ئقتد  تريَّ
 (19:28ما )» .األ مم وعم  دوهم  سم اآل  واالبم والروح القدس

مبدأ اخلل  األو  املادا ومبتدأ الخضتت اإل تح : ئاآلن أتمَّل معح ما  ار  ليه املاء وما  ار منه وئيه
موديتتتة  ذ علتتتى هتتت ه الاتتتورم استتتت دمته الكنيستتتة يف ستتتر املع. واملتتوت اجلمتتتاعحت أا مبتتتدأ انيتتتام واملتتتوت

 -جعلته بواسطة دئم املعمَّد حتا سطح املاء االث مرَّات مثاالح ملوت املسيح والدئم يف القتر االاتة أايم 
ولكم هنا أ بح  ثيل اإلميان عمليتاح ي تري  ى م تاركة املستيح  -مبعىن تواي  اإلميان ال ا ،مم به املعمَّد 

 عمَّتد وقتد شتكَّله التروح القتدس علتى  تورم قيامتة املستيح  مثَّ بقيامته متم حتتا املتاء يقتوم. عملياح يف موته
امل

وهكتت ا أ تتبح املتتاء وستتيس متتوت  -متتم القتتر نيتتام جديتتدمت وأيضتتاح لي مث  تتل لالتتة شتتركة أيضتتاح يف قيامتتته 
وال ا  و    ه ا الفعل  ى لقيقة رولية مطابقة لل قيقة اإلميانية هو التروح القتدست . وقيامة مي املسيح

” ولتركم“ترربتة ( )14:16يتو )» لكتم ويستتعنن أية  ممتا س  «وظاةفه كقو  املسيح أن ال ا  لدع 
 .أا أن أعما  املسيح غري املدركة جيعلها لنا وئينا مدركة(. ال تويف املعىن
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وهك ا نرع أن  الم تقدي  املاء قد أعطته احملتوع وا دزت أمَّتا احملتتوع ئهتو  عطتاء انيتام اجلديتدم 
يحت أمَّا ا تدز ئاملعموديتة متم أو  أهتدائها املعلنتة هتح نعمتة التدةو   ى ملكتوت هللا كهتدز  لروح احمل

ل لا جنتد أن م تمو ينتا  االنخمتار حتتا املتاء لتثالث مترَّات متي االعتثاز  لثتالوث . انيام اجلديدم املباشر
دا الكنيسة ت عل  مته كيتق يبدأ يف انا  ي تا   ى ه ا ا دز ال ا ت كَّل يف أعماقه ويسعى  ليهت وتبت

ئالنعمة املن درم متم امللكتوت علتى املعمَّتد هتح . يبلخه  لنعمة و لسلوك األةالقح واحملبة وبساقة القلت
كمتا يستمعها أيضتاح متم شترح األستقق يف اإلجنيتل وكهتدز . الي ت لهت قلبه  ت امللكوت والسعح  ليه

وقتتد )ائ  املعمَّتتد يف قريقتته الطويتتل للعبتتور الاتتعت الل يتت  علمتتاح أبن النعمتتة التتي ستتث .  تت ا الستتر املقتتدَّس
يف اإلئ ارستتيا  -أو  اشتثاك  -أتقنا الكنيسة ترتيت قق  املعمودية لن تكتمل ةطواتته  الشتثاك 

واالنتقتتا  الستتر  ا غتتري املنلتتور متتم هتت ا ( املقدَّستتة ليلتتة عيتتد القيامتتة مبفهومهتتا أ تتا لاد الطريتت   ى امللكتتوت
ااةل  ى عا  الروح ومسرَّات التدهر اآل ت و تدَّه املعموديتة  الستتنارم ليتدرك لقيقتة الااةتل ولقيقتة العا  ال
 .الباقح

ب ا نكتون قتد أدركنتا قيمتة تقتدي  املتاء يف املعموديتةت الت ا يهيت  املتاء ألن يكتون متي التروح القتدس 
عميتتت   تتتر  ر متتتادم املتتتاء متتتم ومبعتتتىن رولتتتح . واستتتطة للمتتتيالد اجلديتتتد لستتتت و تتتق املستتتيح لنيقودميتتتوس

قبيعتهتا األ وى امليتتة واملميتتتة املوائقتة لستكىن األرواح النلستتةت  ى قبيعتة جديتدم ليَّتتة لييتة  لتروح التت ا 
وب لا يتهيَّت املتاء لل ضتور اإل تحت وكتتن املتاء . ئيهات  انة لس كىن الروح القدس مليالد اإلنسان اجلديد

لت  جديتداح  لقتة اإلنستان  املتقد  س يف املعمودية ياري املبتدأ لتلل  ح املادم يف العا ت وكتن العتا  يبتدأ أن ل 
 .اجلديد

 «: و ن كنَّا سنرث مم الوالدم اجلديدم مم املاء والروح مرياث انيام اجلديتدم ئهتو لتمتاح مترياث النتور

عموديتتة  ى ليتتام النتتور يف ت ئمتتم االستتتنارم يف امل(4:1يتتو )» ئيتته كانتتا انيتتام وانيتتام كانتتا نتتور النتتاس
 .اإلئ ارستيا

انلر أيها القتارا العايتا أمهيتة معرئتة هت ا عتم املعموديتةت ئتةن أمهلنتاه أال نكتون غتري أمنتاء ئيمتا أةت حل 
 !وئيما ورانات وئيما نياه؟
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 :صالة من أجل املعمَّدين
 :(2)يقول األسقف سريابيون -
اد  -ااما  ةحن ة كي ص هليب يم هله الحق كان ن اص ا ادب] + كةسا  ِّا ح اك  حيا ه  -الامج ي  ك 

كي حةم  ل يل اإللهاا كن ن ص الك دة ال مةي  الفمئة  الكسفا ألن لب يم كح  ال نل ةةد ِّ  

يه لب اكةحه نن ييكن نلييم  لهما الكييد ال ديد اليكمكج هلك الةهمي ا ح ك   . اما كةيل ِّ

. يلاادكب  مياا كلال كيحفاال كسااميمبكلياان ل. يُيااما فااا كاام   ااد  ااأج نكاال نااليل نك لدجل

كنيضم  ليت ا ةب الكحيدا الي ك ا يةكداا ألن  ه لاب الك اد كالةاكة فاا الالك  الةاد  اآلن 

 [.كيص نكان كهلك يص الداكل آكين

يم كح  ال نل كل  ِّع يص المين ل أكا هليب لإلمم  ا ين كة كم  ا ك ا ادب ااماا ُقادا هلاك ] +

 ةااب الكحيااد الي كاا ا يةااكدا هلااك ا م ياامصا كا  ااص كااييدا الكااييد ال اامةا  يكيةاابا كلياات ا

ياا   لافةااه  كاام   ككافة اابا ك      ااه فملماام  كاان ة ك اابا كلياات ي ك ااب الكةد  ال اامةا كيل 

ملدا    يدا  اةه يص   ل  ا ألةه  م ةب الكحيد ييكع الكيايح  كلكحب الةدك  ييكن ك هً 

 [.لب الك د كالةكة اآلن كيص الداكل آكين

امالا  ي] + م هللا هله الحق سمة، يص نال ل  يص ل ية ا  املب ا ادب ااما   لي ابا كا   اهً 

ا ب الكيئيي ا ح ك   يُداك فاا كام   اد  ياداةيم   فا الكييد ال ديدا كا  ص له ُنلف  ك، قك 

لي اه يُحفال هلاك الةهميا  لابا لاب نةات يام .  ص لكحمةيم   من لايه فا اًي ب اإللهيا  الةمف ا 

كييكة   م ةب الكحيد ييكع الكييحا المج  ه لب الك د كالةكة اآلن كيص الاداكل سمة، ال

 [.آكين

انلر وأتمَّتل هت ه الاتلواتت وتعلَّتت متم قتو  بعتض النتاس اجلهتالء الت يم يقولتون  ن املعموديتة نتو  
عتتم متتاذا والكنيستتة مستتوولة عتتم هتت ا أل تتا ال ت عل  تتم ال تتعت . متتم الستت ر يقثئتته الكهنتتة لتت لا أمستتوه ستتراا

رع يف معموديتها مم البدء  نه الطقت  الستاةد يف كتل كنيستة . م351ئه ه  لوات من  ما قبل سنة . جي 
ل متتتا وهبتتته هللا ئضتتتيا  هتتت ا التتتثاث واملتتترياث ةستتتارم عليمتتتة علتتتى الكنيستتتة وعلتتتى . وكتتتل أستتتقق ي ستتتل  

اجلديتد والرعيتة الستماوية و لوات تقدي  املاء واملعمَّد ه هت وتكريسهمات نستا  العتا  . ال عت ربيعاح 
للراعح الااحلت يقق ئيها األسقق حلةباح عم العا  واخلليقة العتيقتةت ي اتل  ح ويتوسَّتل متم أجتل ئتداء املتادم 

يقتتتق . واإلنستتتان معتتتاح اللتتت ان أستتتقطهما ،دم  طيتتتته وورَّث قبيعتتتته الستتتاقطة لكتتتل  نستتتان ولكتتتل العتتتا 
بو  مم أجل ةلقتة جديتدمت هتو الت ا أةرجهتا  ى الوجتود األسقق جياهد مي هللا  سم ابنه الوليد احمل

مبعموديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته يف األ ردن أو  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت علنات وعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى الاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتليت والقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر والقيامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 
(2)  Ibid., pp. 74,75. 
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،ةر ما است علنات كعنا ر جديدم دةلا العا  لتلد  ده وختلقه جديداح يف امسه واسم أبيه الااحل والتروح 
لت تكرات   ةتال  اجلميتي بيستو  املستيح ابنتهت يقتق واألستقق لينمتا يقتق يقتد  م الاتلوات وا. القدس

بنفسه ك ليقة لرَّمت لرَّره املسيح ان   ن ت ئاار لراا يت فَّي عم ما ومم ال يتاا  عبتداح مست َّراح للعتا  
لتاري املادم وياري اإلنسان لتراا  ملستيح ويف املستيحت وياتري املتاء واإلنستان معتاح علتى قبيعتة . وال يطان

وكتمنتا ي تدةلنا األستقق باتالته وهتو ي قتد  س املتاء . ذات  لة مباشرم    يف املسيح والروح القتدس ئاةقة
واإلنستتان  ى الفتتتردوست ليتتتل ت ستتتتعلم الطبتتتاةي علتتى أ تتتلها األلس يتتتوم ةلقهتتتا هللا يف جوهرهتتتا الطتتتاهر 

 .املقدَّس اخلارة مم يد هللا
تتد وئتتداء وقيامتتة وليتتام جديتتدم أبديتتة واألستتقق يتت كر يف  تتالته كتتل أعمتتا  هللا اخلال تتية تتم مس  ت م 

خملوقة بنف ته مم املاء والروحت وتوس له ه ا ذو ئاعلية لبوبتة يف عتني هللا واملستيحت ألنته اعتثاز  لفضتل 
وال تتكر وذكتتر متترالم ونعتتم استتتعاد بتتا هللا قبيعتتة اإلنستتان التتي ئستتدت وانطَّتتا وقاومتتا هللا وأهانتتا 

وهتتتا هتتتو األستتتقق يتتت كر كيتتتق أعلتتتم هللا ر تتتته واستتتتعاد ملكوتتتته بعتتتد أن رئتتتض . االستتتم وجتتتدَّئا عليتتته
اإلنسان انيام األ وى واملكرَّمة جداا مي هللات واندر با  ى اخلطية ئتتوقي نفسته واخلليقتة معته عتم اضتطرار 

يف اخلليقتةت حتا عبودية ال يطان للت ريت وا الكت وكيق استتعاد هللا الطبتاةي األ وى  ن يف اإلنستان أو 
األمر ال ا  ار يوم أن مسَّد االبم الوليد مرس الح مم هللا اآل ت وئدع اإلنسان باتليبه وذبي تة نفسته 

واملتتاء بعتتد أن كتتان . وأقامتته معتته نيتتام جديتتدم أبديتتةت  ياهتتا  ضتترم اآل  واالبتتم وبنعمتتة التتروح القتتدس
و  متتتا استتتت علم يف األ ردن مبستتت ة التتتروح للمتتتوت وا تتتالك وعبوديتتتة ال تتتيطان استتتت علم بطبيعتتتته اجلديتتتدم أ

مثَّ . القدست مثَّ مم اجلنت املثقو  على الاليت واجلسد قد مات لتي علم انبثتا  انيتام يف املتاء بعتد متوت
نتتاو  التتروح القتتدس علتتى املتتاء يف جتترن املعموديتتة باتتالم استتتدعاء األستتقق ليمستت ه هللا  لقتتوم ليتةتت  

ويرشتم األستقق املتاء  لايتا بعالمتة الاتليت ليكتون مرعبتاح لتت رواح . اإلنستان شتركته اجلديتدم متي اخلتال 
ال تتتتريرمت ومتتتتم هنتتتتا جتتتتاء استتتتم االكسورستتتتام يف الطقتتتت ت أا  تتتتالم  ةتتتتراة األرواح النلستتتتة متتتتم املتتتتادم 
واإلنسانت بعد أن كانا املادم وةا ة املاء متوع ل رواح ال ريرمت وكان اإلنسان  باح هو اآلةر ل رواح 

 .واآلن بفداء اإلنسان ئ ديا املادم بعربون الروح القدس  عداداح لفداءحل كامل يف يوم الفداء. ال ريرم
وبعد أن تقدَّس املاء برسم الاليت ومس ة الايا  ار رمااح  د هللا ولضتوره وبتدء ال تركة معته كمتا 

تتده و تتليبه وقيامتتتهت وكمتتا لقَّقهتتا املستتيح يف لضتتوره يف ةبتتا ا إلئ ارستتتيا وكتتتس لقَّقهتتا املستتيح بتلس 
تتتتتتتتتتمو أيكتتتتتتتتتتل جستتتتتتتتتتدا  «: اخلمتتتتتتتتتترت و تتتتتتتتتتار ئيهتتتتتتتتتتا وبتتتتتتتتتتا شتتتتتتتتتتركة لقيقيتتتتتتتتتتة يف املستتتتتتتتتتيح وهللا م 



 21                                                                                                  اجلاء النلرا: الفال األو 

وكمتا كتان نتاو  التروح القتدس علتى املستيح  يت احلح  ئتتتاح (. 56:6يتو )» وي ر  دمح يثبا يفَّ وأحل ئيته
يتوم اخلمستني  لمم اخلالص يف ش ص املسيحت كان ناو  التروح القتدس علتى التالميت  واملتاء يف معموديتة

 ي احلح  ئتتاح لمم اخلالص يف أش اص الرسل  ستم املستيحت كمتا هتو اآلن يف استتدعاء األستقق للتروح 
تتد وال تتتعت كلتتته . القتتدس علتتتى املتتاء يف جتتترن املعموديتتة  ستتتم املستتتيح لبتتدء لمتتتم اخلتتالص ل تتت ص املعمَّ

ت عنتتته ئكتتتان ققتتت  مستتت ة الايتتتا يف املتتتاء ويف املع. شتتتهود  تتت ات يتتتؤالرون  لاتتتالم تتتد أقتتتوع متتتا عتتترَّ مَّ
الكنيستتة لعمتتتل الفتتتداء واخلتتتالص التت ا أكملتتته املستتتيح علتتتى الاتتتليت و لقيامتتةت التتت ا كتتتان قتتتد لفلتتته 

ئكما أيكل اإلنسان اخلبتا واخلمتر . املعمَّد بتلقني األسقق عم ظهر قلت و،مم وعلى  ميانه اعتمد ئع م  د
تتد مبتتاء املعموديتتة والتتروح القتتدس املت تتو    ئيتكتتل جستتداح وي تتر  دمتتاح للمستتيحت هكتت ا و ل بتتدء اعتمتتد ئع م  

ولكتتم هتت ا وذاك  لستتر ولتتي   الستتتعالنت أا علتتى مستتتوع . ئقبتتل ال تتركة والعضتتوية يف جستتد املستتيح
و تتتت ا كانتتتتا املعموديتتتتة هتتتتح الستتتتر األو  يف الكنيستتتتةت أمَّتتتتا . عمتتتتل التتتتروح القتتتتدس اخلفتتتتح غتتتتري املنلتتتتور

تتل  ى يتوم الفتداء  هنتتاك يف  ايتة لمتتم العتا  وكتل متتا ئيتهت عنتدما تفتتىن الطبيعتة املاديتتة االستتعالن ئهتو مؤجَّ
 !وتستعلم لقيقتها يف هللا

 :زيت االكسورسزم
مست ة ليتا االكسورستام  -بعد تقدي  املاء يدهم املاء ويتدهم املعمَّتد أيضتاح بايتا الايتتون الستاذة 

 :مثَّ يقو  ه ه الاالم -
 :(3)الزيت لنذين يرغبون أن يعتمدواصالة سريابيون أسقف متي من أجل مسحة  -

 (.دهم الايا لللسد أبعضاةه قبل املعمودية)
. ال ًكف كي يل النفة  اإلله الحاق (26:11لكمتة ) يم يي ِّدج كح  ال نل ككح  الةفك ] +

ان  مفال   لًمياما  ُ فال لاه: ةحن ةداكب    م  كًما  لكسميمب ال ا   ةب الكحيد الةمئاص  ك 
كين لهما الكييد ال ديد اإللهااا كةحن ة (.23:21يو ) كيح  كيح  الزيت اما ُنكلئب الك ةد ِّ

فمل كلةاكة  كاةحه  ال مفيا ا كلياا  ك كي ِّ ين هليب نن ي كاص فايه  ل ةام يياكع الكيايح ل نا

يي   ن له  ةفيه  كيح  اما الزيتا لي مفا ةفكياه  كن يامدا  كنلكاحها  كان ياص ن ال 

ِّل له  ال فلان ح ك يكك كا  ل لًي  كاأللًمل كا ةحلافمت ال ا كن منا ك ة ك ه يكف  النًي

ه الكا  هاما  ت(24:2بتس 1)ان اللًيا  فيحياكا ل  ال  كيُل ةاكا كان  دياد  هاما الكياح  كيً 

لييكةاكا كان اآلن ةامئ ين الةسالة ضاد ياص  ت(23:4أز )ا م يمص كي  د دكا  مللك  الةد  

اكا كي حادكا كا، قكى الكضمد كال ش المج فا اما ال امل  الامج ًي اا ا اي ه ا ح اك يل ً 

اللاياااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ال ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لل ةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااام ككل  ِّسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةم 

 
(3)  Ibid., p. 76. 
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 [.ييكع الكييحا ألن  ه لب الك د كالةكة فا اللك  الةد  هلك  كي، دال الداكل آكين

 :الروح القدس واحلُنَّة البيضاء
تتد يخطتت  يف املتتاء اتتالث متترَّات ويقتتوم  بعتتد دهتتم البتتدن كلتته بكتتل أعضتتاةه بايتتا الايتتتونت ئتتةن املعمَّ

تستتح التتروح القتتدس ملَّتتا يكتستتح ان لَّتتة البيضتتاء التتي ت تتدعى عنتتد اآل ء بثيتتا  التتر وان لَّتتة املضتتيوة ول لَّتتة ليك
 .(4)الع رس امللكح كما يقو  ذهيب الفم

 ن ه ا الطق  مم أكثر الطقتوس قتدماحت وهتو  تتل مكانتة هامتة يف شترح  (5)ويقو  علماء الليتورجية
ئان لَّتتتة . ئهتتتو التتت ا يعطتتتح املعموديتتتة أتاريهتتتا وقوهتتتتا وئاعليتهتتتا -قتتتدامى ققتتت  املعموديتتتة عنتتتد اآل ء ال

ئاالكتستاء  لتروح لتي  هتو رمتااح ولكنته (. 11:61 ش )» رداء التر «البيضتاء رمتا النقتاوم الروليتةت ئهتح 
احملنتة ئ التة االنتال  املستي ح اآلن واالنقستامات و . جوهر ليتورجية التعميدت وان لَّة تستعلم الر األبدا
ئالكنيستة األ وى كانتا تعتي  يف ظتل عمتل التروح . األةالقية ذلا كله هتو بستبت غيتا  التروح القتدس

القدس جلمي األعضاء الوالدم يف الكنيسةت وان لَّة البيضاء مبثابة األئود البيضاء الكتَّانية الي كان يلبسها 
ح ت تتدعى ان لَّتتة امللوكيتتة والكهنوتيتتة ئهتت(. 7:31 تتم 1؛ 14:6 تتم 2)داود للتتتكل م متتي التتر  واست تتارته 

وأمَّتتا أنتتتم ئلتتن  خمتتتار وكهنتتوت ملتتوكح أ مَّتتة مقدَّستتة شتتعت  «: بطتترس. والنبويتتةت وهتتو حتقيتت  لقتتو   
ئهنتتا  شتتتارم (. 9:2بتتس 1)» اقتنتتاءت لكتتح ختتتروا بفضتتاةل التت ا دعتتاكم متتم الللمتتة  ى نتتوره العليتتت

ت كمتا ي تدعى (6:1ري )» وجعلنتا ملوكتاح وكهنتة   أبيته « :ك لا قا  سفر الترياي. واض ة لسر  املعمودية
 «ت (29:2يتؤ )» وعلتى العبيتد أيضتاح وعلتى اإلمتاء أستكت رولتح يف تلتا األايم «: أيضتاح اتو  النبتوَّم

لتي  نبتوَّم رييتة املستتقبل بتل (. 18:2أ  )» وعلتى عبيتدا أيضتاح و متاةح أستكت متم رولتح ئيتنبَّتت بنتوكم
 .اضر الامياستعالن اإلجنيل يف ان

 sfrag…j (6):ختم الروح القدس
 (:دهن املريون املقدَّس: )اليت ُُيسح هبا الذين اعتمدوا( املريون)صالة من أجل املسحة 

يم هله الةكات ك ين يص ةف      ئ هلياب  حات ياد ا ةاب الكحياد الةكيا ا ةاداكب نن   كاص ] +

فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااما الكيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح  

 
(4)  John Chrysostom, Baptismal Instructions, pp. 67,71,102,103, etc ... 

(5)  Bible Liturgy, ch. 2. 
(. 15:2كتتو 2)وةتتتم العهتتد انامتتل لراة تتة املستتيح ال كيتتة  cr‹sma( 21:2يتتو 1)د عتتح منتت  أايم الرستتل  ملستت ة  (6)

 ,Apostolic Constitutionsبراة تة املستيح ال كيتة تربس مس ة املريون ” املراسيم الرسولية“وهناك  الم للمعمودية يف كتا  

VII, 44.  (.وه ا للعلم)هم الالتني ” سر التثبيا“وال ا دعاه 
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مق  هلهي  يكمئي ا  ملةكة اإللهي  م يل الكةلاكلة ال اا لل ةام ككل  ِّساةم يياكع الكيايحا ً 

ح ااك نن الاامين اا كاادكا يكيااحكن  هاام   يكاا  اللاا   ال ااا ل ساا ي  الكةااد   الاامج   ةااب 

من كيااص قااكة كضاامدةا ح ااك نن  الكحياادا ملااب الساا ي  الاامج يهاال  كيةهااز  نكمكااه النااًي

يساايلكا ناليمل اًياا  ( 5:3  ) اا  ل الامين ُكلاادكا  مةيا   ك  اد دكا   يااص الكاييد ال امةا

مياال  ت(58:15كتتو 1) الاالك  الةااد ا كسااكةين  هااما اللاا  ا لاياالين مياال ك زااازاين

كسم ين ك  كً ا ا يه ا لمليين كن يص اةف نك كييدة فا سدا اإليكمن ككاصل ك لفا  

الحقا كة للين الل مل اليكمكج الككاكد  ه ل حيمة األ ديا  ال اا لل ةام ككل  ِّساةم يياكع 

  (7).[لمج  ه لب الك د كالةكة اآلن كهلك يص الداكل آكينالكييحا ا
(. 21:1كتو 2)» ولكتم الت ا يثب  تنتا معكتم يف املستيح وقتد مست نا هتو هللا «: ويقو  بتول  الرستو 

ه ه اآلية هح يف انقيقة تعقيت على ققت  التثبيتا الت ا أةت وه يف ستر املعموديتة ملَّتا اعتمتدوا بعتد أن 
العادا والتخطي  يف املاء واخلروة مم املاء ولتب  انلَّتة البيضتاءت ئتاملولود جديتداح ئبعد دهم الايا . ،منوا

ستح  ملتريونت وهتو جتاء هتام متم ستر املعموديتتة ولته قيمتة هامتة يف اإلميتان كمتا ر،ه بتول  الرستو  عاليتته  مي 
: 2يتتو 1)أا مستت ة  cr‹smaوعنتتد اآل ء األواةتتلت وهتتو ي تتدعى ( 13:1ت أز 22و21: 1كتتو 2)

ئهتتح نعمتتة ماللمتتة لل يتتام وهتتح . ومنهتتا جتتاء امسنتتا كمستتي يني أا ممستتولني  لتتروح القتتدس(. 27و21
ولكتتم لتتي  هنتتاك أا ئاتتل بتتني املعموديتتة وانلَّتتة البيضتتاء ودهتتم املتتريون املقتتدَّس . حتقيتت  لفعتتل املعموديتتة

د الثتتاو بواستتطة ئتتةذا كانتتا املعموديتتة هتتح عطيتتة وهبتتة غفتتران اخلطتتااي والتلديتتد اخللقتتح أا املتتيال. لل تتتم
للستتكىن املوهبتتة الصيصتية لنتتروح القتتدس ئعتل التتروح القتدست ئفتتح التثبيتا تستتتلم التتنف  متم التتداةل 

 .الداةمة يف ليام املؤمم
لتت لا ئستتر  التثبيتتا هتتو التت ا يعطتتح للمعموديتتة ئاعليتهتتا يف انيتتام الداةليتتة لالنفتتتاح علتتى اإلميتتان 

والتثبيتا هتو . لوجح أا لته ئعلته املستتقبلح يف ليتام اإلنستانوالروح القدس هنا له أار است اتو . املسي ح
ن توا التروح القتدست  نفسه كان بوضي اليد الرسوليةت وهو واضح جداا يف معمودية أهل السامرم ال يم   مي 

واملتتتريون التتت ا هتتتو مستتت ة (. الرستتتولية) ى أن و تتتل القديستتتان بطتتترس ويولنتتتا ووضتتتعا علتتتيهم األايدا 
 تتار هتتو عتتو  اليتتد ( أقيتتا  التكفتتني)رواتتة يف الكنيستتة متتم أايم الرستتل بتتل واملستتيح الايتتا والعطتتور املو 

ئالتثبيتا متاللم للمعموديتةت وي قتا   ن املعموديتة هتتت التروح القتدس وهت ا ةطتتت ! الرسولية بل يد املسيح
وئلستتتتتتتتتتتتتتتتتفة املعموديتتتتتتتتتتتتتتتتتة تقتتتتتتتتتتتتتتتتتو   ن . ولكتتتتتتتتتتتتتتتتتم يف انقيقتتتتتتتتتتتتتتتتتة هتتتتتتتتتتتتتتتتتو وضتتتتتتتتتتتتتتتتتي اليتتتتتتتتتتتتتتتتتد أا التثبيتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 
(7)  Whitaker, op. cit., p. 76. 
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الت ا يهتت التروح القتدس ش اتياح  -كمتا ي تدعى ستر التثبيتا . لي مسح  تم املريون املوعوظ ي عمَّد  ملاء
ئالت ا نتا  علتى املستيح يف األ ردن نتا  علتى التالميت  يتوم . أبنته مديتد يتوم اخلمستني -ولي  عطية منته 

يف  ئكمتا أن التروح القتدس كتاةم يف املستيحت هكت ا يكتون كاةنتاح . اخلمسني وهو اآلن ينتا  علتى املعمَّتديم
: والقتتو » (لتركم)أيةت  ممتتا س ويستتعلنه لكتتم  «املستي حت ألن املستتيح يو تح وينب  تته أن التروح القتتدس 

 (.15و14: 16يو )ترربة قا رم ال تويف املعىن ” لركم“
ولينما ينا  املعمَّد ةتم مرياث امللكوت ي تهح يف انا  امللكوت ويتطلَّي  ليه بكتل قتواهت ألن اخلتتم 

تتتله ستتترا  ت (31:4أز )ا  مللكتتتوتت ألن التتتروح القتتتدس التتت ا ننالتتته يف اخلتتتتم هتتتو عربتتتون يتتتوم الفتتتداء يو   
ستت القتوم الستريَّة التي (. 14:1أز )وعربون املرياث املقتتىن  تد هللا  لت لا ئهتو متم الناليتة الداةليتة   

متة التي نتم ئيهتا مقيمتون  تدئعنا للتوبتة والعتودم الستريعة  ى هللا واملستيحت وهتو ينبتو  التقتدي  ئينتات والنع
يولنتا يف رستالته . ت وهو استعالن الثالوث ال ا نيتا يف شتركته كقتو   (2:5رو )كقو  بول  الرسو  

كتو 2)احملستوبة أ تا هيكتل هللا ( 19:6كتو 1)ت وهت ا هتو التروح الستاكم يف هياكلنتا (3:1يو 1)األ وى 
ويهبنتتا ستتلطان ملوكيتتته وكرامتتة كهنوتتته ونعمتتة  لتت لا يتتراتح املستتيح ئينتتا و يتتا. غتتري املاتتنو  بيتتد( 16:6

بنوَّتتهت وقتتد ةتمنتا املستتيح  لتتروح لنكتون ذ ةتتح نستابهت ذ ةتتح هيكليتتة معتدَّم للتت بح علتى م  تته النتتاق  
 .السماةح

 :دخول املنكوت والباب املغنق
تتديم وهتتم متستتربلني  نلتتل البيضتتاءت وال تتمو  مضتتاءم يف أيتتديهمت يقتتودهم  األستتقق وبعتتد ةتتتم املعمَّ

ليتتل يقتتق ال تتعت كلتته ةتتارة    الكنيستتة املتتدعو  لبتتا   -ومعتته الكهنتتة التت يم ةتتدموا املعموديتتة 
تتديم الالبستتني انلتتل البيضتتاءت ذلتتا قبتتل  قامتتة  امللكتتح أا الرةيستتح وهتتو مقفتتل  نتلتتار و تتو  لئَّتتة املعمَّ

ملعموديتةت وكانتا الائَّتة تبتدأ متم وكانا مسريم املعمَّتديم هامتة أل تا قمتة ستر ا -اإلئ ارستيا الي للقيامة 
(: 27:3غتل )بتول  يف . جرن املعمودية يف شكل داةرم تدور لو  بركة املعمودية وهم يرت  لون ما قاله  

مثَّ تتلتته املستتريم بقيتتادم األستتقق متتاه     » ألن كلكتتم التت يم اعتمتتدح  ملستتيح قتتد لبستتتم املستتيح «
تتديمت وبو تتو م يثكتتو م هتتم التت يم يفت تتون الكنيستتة امللكتتح املقفتتل وال تتعت متلمهتتر   نتلتتار لئتتة املعمَّ

وال عت اآلن يف ه ه األايم يستري يف . ”املسيح قام“البا  بتاز ال عت األنتيفوحل الي تنتهح بارةة 
. الائتتتة دون أن يعتتترز معناهتتتات بتتتل وال تتتتاا  بعتتتض الكنتتتاة  تقتتتيم  تتتورم  هتتتتة لتتت لا عنتتتد    ا يكتتتل

تتتديم ي ولكتتتم كانتتتا لئَّتتتة .  تتتثك ال تتتعت يف لئتتتتهم وهتتتم يتتتدورون داةتتتل الكنيستتتة يف داةتتترموبتتتدةو  املعمَّ
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديم هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح األهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدةل كلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح يف ليتورجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  املعمَّ
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وروح الائتة أ تتالح هتتو .  عتبتار الكنيستتة هتتح ملكتوت هللا علتتى األر ! عيتد القيامتتة و لتتاس ملكتتوت هللا
 قيامتتتة املستتتيح بعتتتد كتتتل ققتتتوس املعموديتتتة والباتتت ة التتت ا يعتتتي شتتتركتهم يف” املستتتيح قتتتام“بلتتتوظ نلتتتة 

 .أمَّا تناو  املعمَّديم ألو  مرَّم ئكان هو التاو د بطعام ان  ال ا مللكوت هللا. املقدَّسة
وقد توقَّق الطق  وضاعا معامله وضا  معهما مفهوم ليتورجيتة القيامتة ولئَّتة ال تعت والبتا  املخلت  

ث  تتل انختتتال     ا وكتتتان دةتتتو  . مللكتتوت يف وجتتته ،دم وبنيتته نلتتتة ةروجتته متتتم ئتتردوس هللاالتت ا كتتتان مي 
املعمَّديم البسني انلل البيضاء وممسكني  ل مو  املضاءم  شارم  ى دةو م العرس امللكح املعتد  نلتل 

تبتتدأ ليتورجيتتة القيامتتة وعنتتد انفتتتاح    الكنيستتة كانتتا . الرمسيتتة للمتتدعويمت ذلتتا يف ضتتياء نتتور العتتري 
. (8)أكثر بتاءح متم النهتار ب مسته غريخوريوس النيسح عم ه ه الليلة املبهلة   ا. وكما يقو   . س العيدبقدا

ست ه ا  اية قق  سر  !املعمودية وعند تناو  اإلئ ارستيا ألو  مرَّم   
ت رأينا يف ه ا الطق  املهيت الدور األساسح ال ا كانا تقوم به املعموديتة يف ليتورجيتة عيتد القيامتة

” التتامم اجلديتتد“وقتد كتتان حتديتد هتت ا املوعتتد التتارلح إلقامتتة املعموديتة هامتتاح للخايتتة ألنته واقتتي يف مفهتوم 
 لنسبة للكنيسة وكل ال عتت ال ا مم أجله ي قام العيتد  لتفالته العتاملح يف كتل أنتاء العتا  ئيستتوعت 

تتار . ال تتعت معتتىن العيتتد كاستتتعالن لستتر اخللقتتة اجلديتتد س لتتيالح أا متتم وستتس التتامم امليتتا وكتتان الستتر مي 
املللم ليكتون معتىن املعموديتة واضت اح ومتؤا  راح يف االنتقتا  متم التامم امليتا  ى أنتوار القيامتةت ليتل كانتا 

ئكان ي دعى عيد القيامة بعيد األنوار ويف لقيقته عيد . ت ضاء الكنيسة مم أجل ذلا أبضواء ئو  العادم
( 21:11عتت )ال ا كرَّسه املسيح لنا لديثاح لياا  نلا  أا جستده االستنارم و عادم انفتاح الطري  

” املسيح قام“ليل كان يواجه املتعم  د إبعالن ! وبدم األقداس للدةو   ى امللكوت وليام الدهر اآل 
دد للمعمودية  .ال ا هو التفسري املتل  

تتتا كتتتان جيتتترا يف الطقتتت ت والطقتتت  كتتتان جتتتاءحا هامتتتاح م تتترولاح   واآلن ابتعتتتد ئكتتتر ال تتتعت  اةيتتتاح عمَّ
 .ملضمون القيامة وقوهتا وما حتمله مم املعاو كما رأينا يف ه ه املقد  مة التفسريية

وهكتت ا قاستتا املعموديتتة وئلستتفتها الروليتتة ومعهتتا الكنيستتة أيضتتاح وال تتعت متتم غيتتا  هتت ا الطقتت  
 .ال ا  وا مفردات اإلميان وتفسريه عملياح 

تتترع يف هتتت ا الطقتتت ت وال  ولكتتتم شتتتكراح   أنتتته ال تتتتاا  الكنيستتتة حتتتتتف  يف كنولهتتتا بكتتتل متتتا كتتتان جي 

 
(8)  Cited by A. Schmemann, of Water and the Spirit, p. 113. 
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تتتدون  هتتت ه انقتتتاة   -التتت يم اعتمتتتدوا يف  تتتخرهم  -شتتتحء مينعهتتتا أبن تقتتتوم بتدريستتته لتتتن يعتتتي  املعمَّ
ست أمانة يف عن  الكنيسة وأمانة يف عن  كل م مو تعمَّد. واملفهومات  !ألن ه ا   

 :اً لنمعمودية كاآليتنستينص من اإلجنيل واآلابء توصيف
 (.21:3بس 1)بسؤا  ضمري  احل عم هللا بقيامة يسو  املسيح  -ختل  انا  -هح مثا  الفلا  - 1
 .هح ةتم أو ت كرم ش اية أو شهادم ممنولة ملواعيد رمسية - 2
 .وجه هو النعمة احملسوسة ظاهرايحت ومنائي رولية داةلية: املعمودية  ا وجهان - 3
واملعموديتة وعتتد  ملتتيالد . كمتتا حَّ لبتول  ش اتتياح ( 16:22أ  )وعتتد مبخفترم اخلطتتااي املعموديتة  - 4

 ملوت عم ةطااي سالفة نيام عتيقة ةاقوتة ( 5:3  )ومديد الروح القدس ( 5:3يو )الثاو 
 (.11:6رو )وابتداء نيام جديدم لي  ئيها ةطية 

 .(27:3غل )هح تطعيم يف املسيح ب ركة االحتاد ئيه  - 5
مي الدةو  يف عالقة جديتدم متي (. 6-3: 6رو )يف موته ودئنه وقيامته : هح احتاد يف املسيح - 6

وعالقتتة انتمتتاء ( 13:12كتتو 1)متتي عطيتتة التتروح القتتدس (. 27و26: 3غتتل )عهتتد بنتتوَّم : هللا
 (.5:3ت يو 16:16مر )مي هبة اخلالص ( 41:2أ  )للكنيسة 

 :استطا  الالهوتيون أن يست لاوا اآل  ومم ه ه ال واهد اإلجنيلية واملثيل  ا
املعمودية هتح عالمتة وةتتم تطعيمنتا يف جستد املستيح واحتتادحل ئيته ملخفترم اخلطتااي ومديتد اخللقتة  - 1

لتن أن املتاء يف املعموديتة هتو  تورم  ث  تل دم املستيح .  مليالد الثاو ونوا  التبي لل يام األبدية
نا  لتروح القتدس يف مقابتل أعتداةنا ال تياقني واخلطيتة وئستاد ال ا رئي عنا كل ةطتاايحل وقدَّست

 .قبيعتنا الب رية
 .ئاملعمودية  ث  ل غسل اخلطااي مبوت وقيامة املسيح - 2
املعموديتتة ت تتري  ى غستتل دم املستتيح متتي استتت قاقات متتوت املستتيح عنتتد اآل  متتم أجلنتتات متتم  - 3

ئكمتتتا يخستتتل املتتتاء اجلستتتد هكتتت ا . دمجهتتتة متتتوت اخلطيتتتة واإلنستتتان العتيتتت  وقيامتتتة ليتتتام جديتتت
ئقتتس  املستتيح بدمتته يخستتل التتنف  متتم اخلطتتااي  لتتروح القتتدست لتتن أننتتا جنتتد يف رئعتته لل طتتااي لتتي 

 .نياها مسالة ولكم  ةالءح لقيقياح مم الفساد وسطوم اخلطية وبداية ليام جديدم علينا أن
ديتتتة بتتتدون قوهتتتتات ئبتتتدون  ميتتتان ال ولكتتتم بتتتدون  ميتتتان عملتتتح يف األقتتتوا  والستتتلوك تاتتتري املعمو  - 4
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 . دث مديد وال للص ألد
املعموديتتة ةتتتتم عهتتتد بتتني املستتتيح التتت ا قدَّمتته لل طتتتام يف موتتتته وقيامتتته وبتتتني اخلطتتتام  ذ قتتتدَّموا  - 5

ئتتتتةذا ختلَّتتتتى اخلطتتتتام عتتتتم عهتتتتدهم داستتتتوا لتتتتي  . ليتتتتاهتم املاضتتتتية وعتتتتامهم علتتتتى ليتتتتام جديتتتتدم
  تا ةيانتة للمعموديتة  ستم . ح وقيامته وكت ا ليسا  تممعموديتهم ئقس بل وقيمة موت املسي

 .املسيح وةيانة لطميان  ملسيح يف موته وقيامته
املعموديتتة عالمتتة تبعيتنتتا للمستتيح وشتتهادم عامتتة منطوقتتة بطاعتنتتا ب تترود املعموديتتة وكتتل وعتتود  - 6

 .ا ة والعلنيةالتخيري ئيهات وهح ئعل انتماء للمسيح يت قَّ  بواسطة ال  ص يف لياته اخل
الفتتتر  بتتتني الواقتتتي والرمتتتا يف املعموديتتتة يلهتتتر يف عالقتنتتتا  لكنيستتتة املنلتتتورم وغتتتري املنلتتتورمت أا  - 7

 .الكنيسة كملتمي قديسني يف السماء
. املعموديتتتة عمليتتتة ةضتتتو  إبلنتتتاء التتترأست واملستتتيح قتتتد أعطتتتى املثتتتا  واعتتتتره تكمتتتيالح لكتتتل بتتتر حل  - 8

 .ادمئاملعمودية هح قاعة علنية وشه
ئاملعموديتة . التلديد ال ا  دث يف املعمودية ي هد له املعمَّد نفسته بتلديتد اإلميتان والستلوك - 9

ت املعمودية عنه  .تبدأ ليل يكم ل اإلميانت ئةذا كمل اإلميان  حَّ اخلالص وعرَّ
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 سر املعمودية وسنطان املسيح - 2

 ة  تارت ممارستتها األ وى متم اليتوم األو  الت ا مم واقي اتريخ الكنيسة واملسي ية جنتد أن املعموديت
وهك ا سارت املعمودية بدئي التروح . شاهداح لقيامة املسيح” يوم اخلمسني“للَّ ئيه الروح القدس 

وهكت ا قبلتا . القدس وعملهت ومديده لل لقة اجلديدم للب ترية علتى أستاس متوت املستيح وقيامتته
ار أو شات على مدع اتريخ املستي ية كلته لتن هت ا املسي ية املعمودية دون أا سؤا  أو استفس

 .اليوم
 وقد قبلها ربيي العلماء بال نقد وبال تقدمي البديل ك قيقة عامة ال حتتاة  ى شرح. 
  وانتتريم والستتؤا  التت ا ميكتتم أن لطتتر علتتى    أا  نستتان أو عتتا ت هتت ا تبنَّتتاه نيقودميتتوس وقدَّمتته

مساح   ياح لواقي ومعىن ولتمية املعموديةت كميالد مم ئو  وهو للمسيح ئتجا   جابته الي  ارت ر 
وال ميكتتم أن تب تتل يف ماهيتهتتا كمتتا ال ميكتتم أن تب تتل يف ماهيتتة . نفستته املتتيالد متتم املتتاء والتتروح
 .هبو  الريح مم أيم و ى أيم

   اتها يف بطترس يف قاتة كرنيليتوست ليتل خلَّ . أمَّا ما هح أو  شرود املعمودية ولوالمها ئفسَّرها
 :ةطابه أمام الكنيسة الي اجتمعا ملساءلته عم معموديته لرجل أ ممح ئتجا 

ئةن كان هللا قد أعطاهم املوهبتة كمتا لنتا أيضتاح  لستوية متؤمنني  لتر  يستو ت ئمتم أحلت أقتادر  «+ 
دون هللا قاةلني  ذاح أعطى هللا األ  . أن أمني هللا؟ ئلمَّا مسعوا ذلا سكتوا مم أيضاح التوبة وكانوا ميل  

للتوبتة “هك ا ئ هما املعمودية عند الرسل أو  ما ئ هما أ ا (! 18و17: 11أ  )» !لل يام
 .”لل يام

  ويف قاة كرنيليوس لدث أمر ةطري هو للتو  التروح القتدس قبتل العمتادت هت ا لتي  استتثناءح كمتا
العمتاد  ملتاء غتتري  بطترس علتتى. يقتو  العلمتاءت ولكتم هتتو لقيقتة   يتةت ئقتد لتتدث ذلتا لتريغم  

مرات ت ويف الوقتا نفسته يرئتي عنته الثئ تي والكترايء ويرئتي عتم كتل التالميت  يف أ ورشتليم أ تم كتت م 
هتتم التت يم  تتم الستتلطان علتتى العمتتاد ئقتتست ئقتتد نَّتتى هللا اإلنستتانت كتتل  نستتانت عتتم أن يكتتون لتته 

اده  تتتتتتتادر متتتتتتتم ستتتتتتتلطان التعميتتتتتتتد والتتتتتتتتف  بتتتتتتته لنفستتتتتتته ليطمتتتتتتتوم كتتتتتتتل معتمتتتتتتتد أن األمتتتتتتتر بعمتتتتتتت
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ئو  وبيد املسيحت لتكون والدته مم ئو   دقاح ولقاا ومم هللات ويكون لطميان الناتيت األوئتر يف 
 !االست قا  للعماد

 هو السر ال ا يقوم عليه العماد يف املعمودية ملسيح مبوته وقيامته  اإلُيان. 
 د يك تق عتم أن هللا لتي  مربوقتاح وأيضاح للو  الروح القدس علتى كرنيليتوس وأهتل بيتته قبتل العمتا

 .بطق  مم الطقوس أو ب  ص مهما كانت ئهو له السلطان الكامل ئو  الطق 
 تتد يقتتي عمتتتاد املستتيح  ملتتاءت وعمتتتاد املستتيح  لتتدم علتتتى الاتتليت  تت ا ئتتتدةو  . (9)ووراء كتتل م عمَّ

 .د  مسهاملسيح  ى ملكوته بعد قيامته  ار هو نف  البا  ال ا يدةل منه كل م مو يعتم
  لتتي  ققتت  العمتتاد هتتو التت ا ي عطتتح اخلتتالص ملتتم يعتمتتدت ولكتتم هتتو ئعتتل هللا واملستتيح التت ا وراء

 !الطق  بعد أن مارسه بنفسه يف األ ردن  ملاء وعلى الاليت  لدم
 ل لا  ئاملعمودية هح حتقي  للكرجيمتات أا حتقيت  لتعلتيم الرستل عمليتاح كفعتل استتلابةت ئهتح ئعتل 

 . ميان
 عمودية هح التعبري العملح لطميان بكل بنودهت كفعل استلابة بعد ئعل مسا  وقاعةئامل. 
  والتتدم متتم  وحتتدة مستتيحيةاملعموديتتة هتتح اخلتتتم الوالتتد الوليتتد التت ا ينالتته كتتل مستتي ح لتكتتويم

ئاملعموديتة عمليتتة تطعتيم ئتتر  الايتونتة املتترَّم يف . أعضتاء املستيح يف اجلستتم الوالتد للكنيستتة وللمستيح
ستتد اإل تتح الايتونتتة الطيبتتةت ليكتتون لللميتتي نفتت  ئكتتر املستتيح ولياتتته ويستتتمدوا منتته مقو  متتات اجل

 .انيام األبدية
  لينمتتتا نقتتتو   ن املعموديتتتة هتتتح أتستتتي    تتتح بستتتلطان املستتتيح ال نعتمتتتد علتتتى أقتتتوا  قيلتتتات بتتتل

ة هتح عبتور متستاوا ئاملعموديت.  ألكثر على ليام املسيح ومثاله  ن يف موتته أو قيامتته أو مواعيتده
 .أكمله املسيح  لاليت سابقاح للدةو   ى رالته

  على أن املعمودية هح الدعوم اإل ية الرمسية للوليمة العلمى ولب  ايا  العرس للدةو   ى ئاتح
يو )» .جسدا متكل ل  ودمح م ر  ل  «: املسيح ليخت ا اإلنسان ألو  مرَّم مم قعام ان 

55:6) 

 
 (51:12لو )« .ملا طبخها وكيق أنار لن ت ك( أا معمودية b£ptisma)س  بخة » (9)
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 سيح وسر املعمودية املقدَّسةعماد امل - 3

معموديتة املستتيح كانتتا هتتح انتتد الفا تتل بتتني العهتتد القتتدمي التت ا وقتتق علتتى قمتتته يولنتتا املعمتتدانت 
ومبست ة . والعهد اجلديد ال ا ائتت ه املسيح يوم أن اعتمدت و لتاس ئمعمودية املسيح هح بداية اإلجنيل

مبعموديتة املتوت والاتليت ائتتتح املستيح لطنستان قريت  الروح القدس يف معموديتة املستيح ابتتدأ اخلدمتةت و 
ئاملعموديتة يف ليتام املستيح وموتتته كانتا بتدء االنطتال  اإل تح متي اإلنستتان يف . امللكتوت وانيتام األبديتة

 .األر  ويف السماء لعودم اإلنسان  ى ألضان هللا
رم ملفهوم املعمودية عامتة قتو  املستيح للمعمتدا امستح اآلن  «: ن ملَّتا  نَّتي يف عمتادهومم التعبريات املفس  

ئلتاء هنتتا التر ليعتر   عتم املعموديتة نفستها وعتتم (. 15:4متا )» ألنته هكت ا يليت  بنتا أن نكم  تل كتل بتتر حل 
رسالة املسيح يف استعادم وتكميل بر اإلنستان لتدع هللات الت ا ي تمل  لضترورم غفتران اخلطتااي وماتانة 

 .اإلنسان مي هللا
أو متيالد ” املتاء والتروح“سماء وناو  الروح القدس على املسيح ئكان  يت احلح ببتدء عاتر أمَّا ائتتاح ال

ئاملستتيح   يكتتم . اإلنستتان متتم ئتتو ت مبعتتىن ةلقتتة اإلنستتان اجلديتتد وعتتودم  تتورم هللا لطنستتان بعتتد غيابتتا
 .يرع نفسه  الَّ يف اخلطام

ردن يف لالة  ثيل الب رية كمقد  م التوبتة وهو يف األ   -أمَّا  وت هللا اآل  مم السماء خماقباح املسيح 
 .وقو  اآل  أنا ابي انبيت ال ا به سررتت ئهح موجَّهة للب رية يف ش ص املسيح -  

وبنتتتتتاءح علتتتتتى معموديتتتتتة املستتتتتيح يف األ ردن وعلتتتتتى الاتتتتتليتت بتتتتتدأت الكنيستتتتتة ئتتتتتوراح يف تطبيتتتتت  هتتتتت ه 
كتتتر لتقتتتدمي هتتت ه املعموديتتتة للتتتراجعني  ليهتتتا ئمعموديتتتة املستتتيح أعطتتتا الكنيستتتة املتتتنهج والف. املكتستتتبات

 إلميتتانت ئتعطتتا التبتتيت وأعطتتا مستت ة التتروح القتتدست وأعطتتا قتتوم وموهبتتة املاتتارعة متتي ال تتتيطان 
إلةالء الطري  أمام اإلنسانت وأعطته االنفتاح والدةو   ى ليتام املستيح وئكترهت و لتتاس  ى االحتتاد بته 

 .ول  الدةو  به  ى امللكوت
 ت الكنيستتة بثقتتة معتتىن نتتاو  التتروح القتتدس علتتى املستتيح وهتتو يف متتاء األ ردنت أنتته لتقتتدي  كمتتا أةتت

مولتوديم متم املتاء  «: املتاء وحتو لته عناترايح  ى متاء لتح وليتح لته قتوم ولتودم تطبيقتاح عمليتاح ملتا قالته املستيح
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اتترا لل بتتا واخلمتتر علتتى غتترار الت تتو   واإلليتتاء العن -( 5:3يتتو )ك تت  لتتدةو  ملكتتوت هللا » والتتروح
باالم االستدعاء أيضاح مم أجل الت و   واإللياء العنارا لطنسان نفسته لياتري ةليقتة روليتة جديتدم 
رولانيةت و لتتاس لبتدء ئهتم الت تو   املامتي أن يكتون للمتادم وللعتا  كلته ليقبتل ةلقتته الروليتة اجلديتدم يف 

ن عمتتتاد املستتتيح يف ميتتتاه األ ردن كتتتان املتتتدةل اإل تتتح وبتتت ا ميكننتتتا أن نفهتتتم أ. املستتتيح واإلنستتتان اجلديتتتد
الرمستتتحت العلتتتي والستتتر  ا واملستتتتيكح لتتتدةو  العتتتا  واإلنستتتان ئيتتته  ى بتتتدء مرللتتتة التخيتتتري الرولتتتح الكل  تتتح 

هتت ا هتتتو التت ا ئهمتتتته الكنيستتة الهوتيتتتاح متتم قتتو  التتتر  بعتتد القيامتتتة وهتتو يرستتتم متتنهج التلمتتت م . اجلديتتد
متتا )» د ئتتي  سَّ كتتل ستتلطان يف الستتماء وعلتتى األر : م يستتو  وكلَّمهتتم قتتاةالح ئتقتتدَّ  «: والعمتتاد للعتتا 

ويعتتي أن كائتتة القتتوع والعنا تتر يف الستتماء وعلتتى األر  قتتد دةلتتا حتتتا ةضتتو  ستتلطانه (. 18:28
 .وهتيَّتت للت و   املامي أن يكون

كمتتل معتتىن وعمتت  كتتان هتت ا بعتتد أن أكمتتل املستتيح معموديتتته  ملتتوت و تتبخة التتدم علتتى الاتتليتت ئت
وامتتتتداد معموديتتتة األ ردنت وستتتلَّم الكنيستتتة معتتتىن املعموديتتتة كتتتامالح ب تتتكلها الولتتتودا وشتتتكلها التتت  ة ح 
 ملوت معاحت ئت ب ا معمودية الكنيسة لل يام واملوت أو  ست ترتيت املوت والقيامة للموت وانيامت 

 .مي املسيحولكم املوت مي املسيح وانيام . املوت لل طية وانيام  
ويف انتتتتتا  دةلتتتتتا هتتتتت ه املعتتتتتاو اخلا تتتتتة يف ققتتتتت  املعموديتتتتتة  ى مستتتتتتواها الالهتتتتتو  التعليمتتتتتح يف 
الكنيستتةت ألن متتا لتتدث يف املعموديتتة كتتان هتتو أستتاس التعلتتيم الالهتتو  بكتتل مناهلتته يف الكنيستتة عنتتد 

ا دئعنتا  ى كتابتة هت ا نعمت ئليفهم القارا ه ات وهتو الت . بول  وكائة اآل ء. الرسل القديسني وعند  
الب ل عم املعموديةت ألن الكنيسة وال عت نسح أن ما جرع يف املعمودية هو أساس الالهوت واملعرئة 

 .الالهوتية والرولية يف الكنيسة
ئتةن املستيح أيضتاح  «: ئمثالح يقتو  بطترس الرستو ت وهتو يف انقيقتة ياتق متا  تدث لنتا يف املعموديتة

 ولكتم ليتحح أت َّ مرَّم والدمح متم 
تااتح يف اجلستد  أجتل  اخلطتاايت البتار  م تمو أجتل األمثتة ت لكتح يقر  بنتا  ى هللات مم 

 (18:3بس 1)» .يف الروح  
كما أننا جند أن ناو  الروح القدس على املسيح وهو يف ماء املعمودية أاثر ئكر الكنيسة للرجتو   ى 

ت التت ا ئيتته  «: بطتترس. ئلتتا نتتوح وجعلتته مثتتاالح للمعموديتتة كمتتا ر،ه   ت  ذ كتتان الف لوتتا  ي بتتىن  يف أايم نتتوححل
ل  ا ن ا نم اآلنت أا املعمودية  . ة ل ص  قليلون ت أا مثاو أنف حل  ملاء   (. 21و21:3بس 1)» ال ا م ث ال ه  ل 

 !بطرس وضعاح الهوتياح للمعمودية أ ا لل الص. ومنها وضي  
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التت ا  «: أنتته لتتدث الهتتو   لدرجتتة األ وى بتتول  الرستتو  متتا  تتدث يف املعموديتتة. كمتتا يتترع  
 عمَّتد  ى (. 13:1كو )» أنق حل مم سلطان الللمة ونقلنا  ى ملكوت ابم لبته

وهح  ثيلية ي وجَّه ئيها امل
االمتتتتاه نتتتتو الختتتتر  رمتتتتا الللمتتتتة وج تتتتد ال تتتتيطان متتتتي كتتتتل أعمالتتتتهت مثَّ االمتتتتاه نتتتتو ال تتتتر  رمتتتتا النتتتتور 

 .د  ت  باعهواالعثاز  ملسيح والتعه  
والقدي  يولنا يعطينا يف  جنيله م اهدم عملية خلروة ماء ودم مم جنت املسيح بعتد أن متات علتى 

ويقتتتد  م لنتتتا هتتت ا انتتتدث  عتبتتتاره ينبتتتو  ستتتر او . الاتتتليت متتتم جتتتراء قعنتتتة لربتتتة بيتتتد ضتتتابس رةتتتي  ماةتتتة
لتتتاس تكتون الكنيستتة قتد ةرجتتا املعموديتة واإلئ ارستتتيات اللت ان مهتتا السترَّان األساستتيان يف الكنيستةت و 

وهكتت ا ستتلَّمنا املستتيح متتاء املعموديتتة  -وو ل تتد ت متتم جنتتت املستتيح ك تتواء التتي ة لقتتا متتم جنتتت ،دم 
هتتت ا يتتتراه اآل ء األ و  مبعتتتىن أن معموديتتتة املستتتيح  ملتتتوت واناتتتباغه  لتتتدم ستتتلَّمتنا ستتتر معموديتنتتتا . مبوتتتته

ومعتتروز أن كتتل . بتتول  وشتترله كثتترياح . لتت ا أةتت ه  مؤسَّستتة علتتى متتوت املستتيح أو ك تتركة يف موتتتهت ا
العطااي واملواهت الرولية قتد حل تا اإلنستان مبتوت املستيحت وأمههتا غفتران اخلطتاايت وأعلمهتا لت  التدةو  

 ننا كل م مو اعتمتد ليستو  املستيح اعتمتدحل ملوتتهت ئتد ئ نَّا  «: كما استقرأها بول  الرسو .  ى ملكوت هللا
لن كما أ قيم املسيح مم األموات مبلد اآل  هكت ا نستلا نتم أيضتاح يف جتدم . لموتمعه  ملعمودية ل

ومنتتت  (. 5-3: 6رو )» ألنتتته  ن كنتتتا قتتتد  تتترحل مت تتتديم معتتته ب تتتبه موتتتته ناتتتري أيضتتتاح بقيامتتتته. انيتتتام
معموديتتتة املستتتيح  ن يف األ ردن أو علتتتى الاتتتليتت واملتتتاء يف املعموديتتتة أ تتتبح  متتتل معتتتىن املتتتوت وقوتتتته 

 .بته آبن والدوغل
وب ا نرع أن الكنيسة قد رمسا معموديتها على معمودية املستيح وعلتى هت ه املعطيتات كلهتات  نو يف 

كمتتا نتترع اقتبتتاس الكنيستتة   -معناهتتا أو لتواهتتا أو ستتلطا ا وغرضتتها التعليمتتح كنبتتي لالهتتوت والليتورجيتتا 
وجهتتاراح بعتتد املعموديتتة مباشتترم  ققتت  ج تتد ال تتيطان يف املعموديتتة متتم ماتتادمة املستتيح لل تتيطان رمسيتتاح 

 .بتدبري الروح
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 التسنيم يف اتريخ الكنيسة - 4

 par£dosij: التسنيم يف األسفار: أوالً 
كمتا ستنَّمها إلينتا التذين    -إذ كان كثريون قد أخذوا بتأليف قصة يف األمور املتيقَّنة عندان » - 1

 (2و1 :1لو ) «.كانوا منذ البدء معاينني وُخدَّاماً لنكنمة
 .يبدأ القدي  لوقا  جنيله ب كر ماادره الي وئَّرت له ه ا الكم الض م مم املعرئة واألسرار يف  جنيله

فينبغتتي أن الرجتتال التتذين اجتمعتتوا معنتتا كتتل الزمتتان التتذي فيتت  دختتل إلينتتا التترب يستتو  » - 2
اهدًا معنتا وخرج، منذ معمودية يوحنا إىل اليوم التذي ارتفتف فيت  عنَّتا، يصتري واحتد  متنهم شت

 (22و21: 1أ  ) «(.قيامة الرب)بقيامت  
 .هنا يار  التقليد أن يلل التالمي  ااي ع ر شهوداح لقيامة الر  قلت اإلميان املسي ح

 (21:21يو )« .كما أرسنين اآلب أرسنكم أان» - 3
م بته الرستل وهك ا يكون  رسا  الرسل تكليفاح   ياح علتى مستتوع  رستالية املستيح للعتا ت والت ا ستيعل   

تترون هتتو متتا  هنتتا  ملعتتىن اإل تتح هتتو فالتستتنيم . لكائتتة األ متتم يستتن ِّمون متتم التتر ت وبتتدورهم  استتتنمو ويب   
 .مبا ئعله الر  ألجلنا k»rugmaاملنادام  إلجنيل ولوره الكرالم 

اً وأعتتر ِّفكم أيهتتا اإلختتوة ابإلجنيتتل التتذي بصَّتترتكم بتت ، وقبنتمتتو ، وتقومتتون فيتت ، وبتت  أيضتت» - 4
تتترتكم بتتت ، إالَّ إذا كنتتتتم قتتتد  منتتتتم عبثتتتاً  فتتت نين  -ختنصتتتون، إن كنتتتتم تتتتذكرون أي كتتتالم بصَّ

أن املستتتيح متتتات متتتن أجتتتل : إلتتتيكم يف األول متتتا قبنتتتت  أان أيضتتتاً  paršdwka ستتتنَّمت
: 15 كتتو1) «.خطتتا ان حستتك الكتتتك، وأنتت  ُدفتتن، وأنتت  قتتام يف اليتتوم الثالتت  حستتك الكتتتك

1-4) 
ذات معتىن هتامت ئالرستل ال ينتادون  قتاة  ئقتس أو  حستك الكتتكستو  لكلمتة هنا تكرار بول  الر 

جمتترَّد لتتوادث اترليتتةت ولكتتم لتتوادث ش تترلا يف ضتتوء األستتفار املقدَّستتة بطريقتتة تؤك  تتد أن لقيقتهتتا متتم 
تتتتتتد أ عتتتتتتر  ئكم  إلجنيتتتتتتل  «: مثَّ ألتتتتتتي  هتتتتتت ا التستتتتتتليم هتتتتتتو اإلجنيتتتتتتل؟ ئةنتتتتتته يبتتتتتتدأ بقولتتتتتته. ماتتتتتتدر مؤكَّ

eÙaggšlion  تتترتكم بتتتهالتتت ئتتتةو  «: مثَّ ي تتترح ذلتتتا قتتتاةالح  » eÙhggelis£mhn ا ب َّ
 » paršdwka سلَّما  ليكم
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= ئهتو هنتا ي تري  ى قلتت التقليتد ( 1:1لتو ) «األشتياء املتيقنتة عنتدان»: لوقا. ئعندما قا    - 5
par£dosij  =traditionاألشياء ولي  اإلجنيل يعي ارتباقه  ألعمتا  اجلاريتة : ت وقوله

التر   كالم وأعماللوقا كتل . ئهنا ضمَّ  . kerygmaالكنيسة قبل ارتباقه بتعليم اإلجنيل  يف
وكتتان التقليتتد يف العقتتود األ وى متتم القتترن األو  يتبتتي املنتتادام  .وهتتذا هتتو التقنيتتداملنقولتتة  ليتتهت 

لت هت ا التقليتتد ال تتفاهح دةتل يف تتتدويم اإلجنيتت .التقنيتتد الصتتفاهي لقيامتة شتتفهياحت وهت ا هتتو 
 .وه ا عينه ال ا  ار ذةريم يف الكنيسة أا التقليد ال فاهح

 (2و1: 1أ  ) «.عن مجيف ما ابتدأ يسو  يفعن  ويُعن ِّم ب ، إىل اليوم الذي ارتفف في » - 6
 :يتكوَّن مم تو يل أقوا  وأعما  يسو  املسيح par£dosij ذن ئالتسليم 

 (15:4ت  1)» ...بكنمة الرب ئةننا نقو  لكم ه ا  «+ 
 (11:7كو 1) (11» .فأوصيهم ال أان بل الربوأمَّا املتاوجون  «+ 

إن التترب يستتو  يف النينتتةِّ التتيت ُأستتنم فيهتتا، : ألنتتين تستتنَّمت متتن التترب متتا ستتنَّمتكم أيضتتاً » - 7
اصتنعوا هتذا  ...قتالالً ... كذلك الكأس أيضاً . اصنعوا هذا لذكري... وقال ... أخذ خبزًا 

 (25-23: 11و ك1) «.كنَّما شربتم لذكري
ويف األحلجيل دو  ن هت ا . قوالح وعمالح تسنَّمت من الرب ما سنَّمتكم بول  يقو  ألني . الل  هنا أن  

 .اإلجنيل التقليد مكتو ح كآةر التقليد ال فاهح املسلَّم مم الر ت وهك ا وبال ناا  ئةن التسليم هو
التي يقو تا التقليتد إلقامتة منتوذة ليتام ومم ه ا نستطيي أن نقو   ن نقل كلمات التر  وأعمالته هتح 

كنموذة ليام مسي يةت وه ا هو ال ا ( قري  انيام أو املوت) (11)الطريقأا ال ا ي سمَّى = وسلوك 
 :ي فهم مم اآلية التالية

التتيت ( t¦j paradÒseijالتقاليتتد ) ابلتعتتاليمفتتاتبتوا إذًا أيهتتا اإلختتوة ومتسَّتتكوا » - 8
 (15:2ت  2)« .لكالم أم برسالتناتعنَّمتموها سواء كان اب

 .ه ه عي  نة نيام مسي ية منوذجية تبعاح لتعاليم وتقاليد منقولة سواء عقاةدية أو عمليةت الي نقلها  ليهم
مث نوصتتتتيكم أيهتتتتا اإلختتتتوة ابستتتتم ربنتتتتا يستتتتو  املستتتتيح، أن تت نَّبتتتتوا كتتتتل أ  يستتتتنك بتتتتال » - 9

 
ئتالر  يتتكلَّم متم . حتقيقاح لوجود الر  يف عملية التستليم( أو يهم مضائاح للر )بول  الرسو  يست دم الفعل املضار   (11)

سلَّم
 
 .ةال  التقليد امل

 .”الطري “ليل ت دعى الداينة املسي ية  4:22ت 23و9:19ت 26و25:18ت 2:9راجي أ   (11)
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ولتي  لستت التعلتيم كمتا )( par£dosin = tradition)ترتيك ولتيس حستك التقنيتد 
 (6:3ت  2) «.الذي أخذ  منَّا (يف الثربة العربية

هنا التقليد لتص  لسلوكت ألن التلمي  يلام أن يتبي عي  نة انيام الي استلمها  لكالم واألعما  كمتا 
 .است علنا أيضاح  لقو  والعمل عند الرسل

أيتمتتتو  يفَّ، فهتتتذا افعنتتتوا، وإلتتت  الستتتالم يكتتتون ومتتتا تعنَّمتمتتتو  وتستتتنَّمتمو  و عتمتتتو  ور » - 11
 (9:4يف ) «.معكم

لتت لا ئهنتاك تقليتد للعبتادم والستتلوك . هت ه العي  نتة لل يتام املستلَّمة متتم الرستل تكتون ئرديتة أو م تثكة
أم . أم متتنكم خرجتتت كنمتتة ه»ت (33:14كتتو 1) «كمتتا يف مجيتتف كنتتالس القديستتني»: التت ا يت تَّبتتي

 (36:14كو 1) «.إليكم وحدكم انتهت
 . ذن ئكنيسة كورنثوس وهح  خريم ليسا يف لرية أن خترة عم كلمة هللا الي س ل  ما  ليهم

ئاملستيح التر  انتح . املتؤد  ا  ى انيتامهو الطريق  par£dosijالتسنيم وهك ا نست لص أن 
 .رأس الكنيسة نفسه ي  رز عليها ويقود عملية النقل والتسليم مم جيل  ى جيل

انح موجود يف الكنيسةت ويعمل يف كل عمل رسوس  عتباره تسليمهت والرسل قد ماتوا ولكنته  ئالر 
 !!هو لح  
 (11:7كو 1) «.وأمَّا املتزوجون فأوصيهم ال أان بل الرب»+ 

ت ألن الر  ”أو يهم“الل   كما سب  وقلنا عم ه ه اآلية  ن بول  الرسو  يتكلَّم  لفعل املضار  
 .ةال  التسليم والتقليد مم ئم لفم لاضر يتكلَّم مم

 !  ا نقو   ن التسليم يف الكنيسة لح  ألن امل رز عليه وال ا يقوده لح  
 .  ا أيضاح ئالكنيسة ليَّة  يام املسيح رأسها

وما مسعته مي ب هود كثرييم أ ود عه  أ حلساح أمناء  «: وخنتم ه ه األقوا  بقو  بول  الرسو  لتيمواثوس
وهك ا سار التقليد مم جيل  ى جيل لتن مسعنتاه (. 2:2  2)» فاء أن يعل  موا ،ةريم أيضاح يكونون أك

 .نم أنفسنا ووعيناه
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 :تسنيم الرتاث والتعنيم يف اتريخ الكنيسة: اثنياً 
 اتتتوص اآل ء األواةتتتل كتتتان التستتتليم املكتتتتو  وقفتتتاح علتتتى اإلجنيتتتلت ولكتتتم بعتتتد ذلتتتا يف األجيتتتا  

 .م ولاد وأ بح اإلجنيل والكتا ت الرسوليةالاللقة امتد التسلي
كمتتا أن التقليتتتد الرستتتوس أ تتتبح ي ستتتلَّم يف األجيتتتا  الاللقتتة  لفتتتم كمتتتا  لكتابتتتةت و بيتتتاس األستتتقق 

 :يؤم  م أنه انتفي مم الكلمة املسموعة أا التقليد ال فاهح أكثر مما انتفي مم املكتو 
تتتل مثتتتل هتتت ا االنتفتتت+ ] ا  متتتم املكتتتتو  يف الكتتتتت كمتتتا هتتتو متتتم  تتتوت ئتتتتحل ال أتاتتتوَّر أن ألا  

  (12).[ نسان لح    حل 
لون متدركات  ه ا التقليد ال فاهح ال ي فضَّل على الكتا ت الرسوليةت ولكم ي فضَّل على ال يم يستل  

وهت ا . ولكتم مبترور الستنني ودةتو  أنتوا  هرققتات ال لتدَّ  تا أ تبح االلتتاام بكتتا ت الرستل. (13)غريبة
نتتتد قيتتتام  تتتدامات متتتي ا رققتتتاتت ئكتتتان اآل ء ملتتتتامني يف ردودهتتتم بكتتتتا ت الرستتتل لتتتدث  لفعتتتل ع

وهك ا ظلَّا األسفار املقدَّسة هح القانون والقاعدم وبواسطتها ي قتاس  . األ يلة ك لة ال حتتمل النقاش
 .كل تقليد ،ةر وي ثب ا غ  ه

تطتتتتاب  األستتتتفار املقدَّستتتتة  امتتتتاح واآل ء كتتتتانوا علتتتتى لتتتت رت ئقتتتتد كتتتتانوا ال يستتتتتلمون التقاليتتتتد التتتتي ال 
ولكتتم . بت قيتت ت والتتي ترتكتتا علتتى نتتص كلمتتات املستتيح وشتتهادات الرستتل املؤسَّستتة علتتى  تت رم انتت 

ت لتت لا ئةنتته ينمتتو علتتى ممتتر الستتنني  منتتا ”تقليتتد لتتح“التقليتتد لتتي  ماتتمتاح وال هتتو قواعتتد وناتتوص بتتل 
 .سا البناء كله مهما تض َّمأيضاح على أساس الرسل واملسيح نفسه للر الااويةت ال ا مي

وهكتت ا انضتتم تقليتتد اآل ء  ى . وشتتيواح ئ تتيواح امتتتد التقليتتد ليضتتم أيضتتاح كتتتا ت ، ء الكنيستتة أنفستتهم
تقليد الرسلت لي  ألن تقليتد اآل ء تقليتد جديتدت ولكنته شترح  تاد  ملتتام بتقليتد الرستل ئلتاء مطابقتاح 

 .يف اماهاته
اميت ئاتتارت قوانينهتتا تقليتتداح ملريااهتتا القتتانوو املتفتت  عليتتهت وق بلتتا  وبعتتدها دةلتتا الكنيستتة عاتتر ا تت

وهتتت ا   ي عتتتتر أنتتته تقليتتتد جديتتتد وال  ضتتتائةت ولكتتتم يف انقيقتتتة هتتتو . كلتتتاء هتتتام أساستتتح للتقليتتتد العتتتام
ولكم ظلَّ بعض اآل ء الكبار مام  مني على االعتماد الكل  ح . مل َّص لعقيدم اإلجنيل واألسفار املقدَّسة

 :على األسفار املقدَّسةت ئالقدي  أاناسيوس الرسوس يقو 

 
(12)  Eusebius, E.H., 3, 39, 4, NPNF, 2nd ser. vol. I, p. 171. 

(13)  Ibid, p. 171, n. 11. 
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  (14).[إن األسفار املقدَّسة املنهمة هي كافية بذاهتا إلعالن احلق+ ]
وبعد ذلا أة ت ال رولات الي لآل ء العلام مكانة التقليدت وقليالح قليالح أ ضيفا للتقليد الرسوس 

 .ل سفار املقدَّسة
واتسي التقليد وتض َّم أانتاء القترون األ وىت وعليته اعتترت األستفار املقدَّستة  مم ه ا نفهم كيق امتدَّ 

 .والتقليد السلطة املادوجة إلميان الكنيسة واملمارسة ئيها

 
(14)  Athanasius, Contra Gentes, I, 3, NPNF, 2nd ser., vol. IV, p. 4. 

تت  أن القتتدي  أاناستتيوس يضتتي نفتت  هتت ه العبتتارم يف ئتتتم القتتدي  أنطونيتتوس يف بتتدء علتتته الكتترع  ليتتام أنطونيتتتوس )وي الل 
 .ق الخلواء يف عبادم أقوا  اآل ءت وه ه للة معلنا خنف   (16
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 العالقة بني تقنيد األسفار املقدَّسة وتقنيد الكنيسة - 5

بتتتي ستتتلطة للعقيتتتدم  الَّ  ذا   ن كتتتان تقليتتتد الكنيستتتة لتتته قيمتتتته ا امتتتةت ولكنتتته ال ي عتتتتر كاتتتالت أو من
 .كانا ه ه العقاةد موجودم أو ميكم حتقيقها مم األسفار املقدَّسة

 .عنى أن  سيظل اإلجنيل هو تقنيد الكنيسة ابألساس
تتدت وليتتام املستتتيح وةدمتتته و،المتته وموتتتته  وستتوز تبقتتى أعمتتا  القتتتوات الكتترع التتي للفتتتداء وللتلس 

وقيام الكنيسةت هح مرَّم كانا وستلل لوادث ئريدم لي   تا  وقيامته و عودهت وانسكا  الروح القدس
 .نلري

 ن اتريخ الكنيسة هو اتريخ اخلالص نعمت ولكم يست يل أن مياال لمم التلس د للمسيح أو  لنستبة 
 .لل يم شاهدوه أو لمم الرسل وشهود العيان ال يم عاشوا معهم ورأوهم

هت ا . لاله الرسل امل تتارون متم املستيح رأستاح ورأوا القيامتة وهناك تقليد الرياي والسما  والتعليم ال ا
يولنتا . جعل شهادهتم وعملهم  ورم ئريدم ال نلري  ا وغتري قابلتة للنقتل  لاتورمت األمتر الت ا عتدَّده  

 :ب حء مم ألالم املاضح السعيد واخلرم الرسولية النادرم
ئةن انيام أ ظهرت وقد . ات مم جهة كلمة انيامال ا رأيناه بعيوننات ال ا شاهدحله وملسته أيدين «+ 

التتت ا رأينتتتاه ومسعنتتتاه . رأينتتتا ون تتتهد وخنتتتركم  نيتتتام األبديتتتة التتتي كانتتتا عنتتتد اآل  وأ ظهتتترت لنتتتا
وأمَّتتا شتتركتنا نتتم ئهتتح متتي اآل  ومتتي ابنتته يستتو  . خنتتركم بتتهت لكتتح يكتتون لكتتم أيضتتاح شتتركة معنتتا

 (3-1: 1يو 1)» .املسيح
يولنا وشهد به هو تسليم التقليدت ولكنته تستليم متم رياي ومستي وملت   ى . شاهده  هنا اإلةبار مبا 
يولنا اعتتر نفسته شتريكاح لتآل  واملستيح و لتتاس نقتل شتهادته . وي الل   أيضاح أن  . جمرَّد شهادم كالم

مثتتني جتتداا  ئهتتو مثتتني! هتت ا هتتو قريتت  التقليتتد الرستتوست تقليتتد رياي وم تتاهدم. ورييتتته وشتتركته  ى اآلةتتريم
 .لل ا يفهم
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  (15)ئتا ئ ر وأا جمد وأا سعادم لالها الرسل؟
 :والقدي  بطرس رأع الر  وعايم قيامته مي ةرات قدمية حلدرم كانا كانلم ئكتت

هت ا هتو ابتي : ألنه أة  مم هللا اآل  كرامةح وجمداحت  ذ أقبتل  عليته  توت  كهت ا متم ا تد  األستىن «+ 
ونتتم مس  عنتتا هتت ا الاتتوت م قتتب الح متتم الستتماء ت  ذ كنَّتتا معتته يف اجلبتتل . بتته انبيتتت التت ا أحل ستتررت

 (18و17: 1بس 2)» .املقدَّس
 .ه ه شهادم رسو ت وليدم ئريدم عليمة ال تدانيها ةرم

والقتتتدي  بتتتول  رأع التتتر  وعاينتتته يف ا تتتد متتتم الستتتماءت ئكانتتتا ةتتترم ئتتتو  ربيتتتي ةتتترات الرستتتلت 
بتتول  التت ا . نلتتريت وكتتل متتا كتبتته اآل ء يتتتوارع أمتتام ضتتياء متتا كتتتت   ولتت لا كانتتا كتا تتته لتتي   تتا
 .للَّ  وارتفي لن السماء الثالثة

مبني  تتني علتتى أستتاس  الرستتل  «:  تت ا  تتار الرستتل للتتر أستتاس وقاعتتدم لعمتتود انتت  أا لكنيستتة هللا
 (21:2أز )» .واألنبياء ت ويسو   املسيح نفسه للر  الااوية  

ص ما قلناه يف  : أنونل   
  األسفار املقدَّسة هح الوديعةDeposit الي ةرة منها تقليد الكنيسة. 
  والتقليد يف الكنيسة ئو  أنه قريت  انيتام ئهتو النهتر الت ا تفتيض منته ليتام الكنيستة بتدءاح متم  تر

 .وهو تقليد لر ممتد متسي مت ر  ك يطوا الامم والعاورت وعليه ب نيا العقيدم. األ ردن
 ر املقدَّسة هح التقليد األو  للكنيسةت وتقليد الكنيسة هو  لنسبة  ا ستر ها اإل تح اخلتاص واألسفا

وكتا ت األسفار املقدَّسة حتوا يف بطنهتا تقليتد الكنيستة الت ا انتدئ   -واترلها بدءاح مم امليالد 
 .منها

قتتيم ئيهتا الع تتاء األةتتري ئالعليتة التتي أ  . ولتم ننستتى أن الليتورجيتا يف الكنيستتة هتتح ستابقة علتتى اإلجنيتتل
وبتدأت ئيهتتا الاتلوات والتستتابيح كانتا مهتتد الليتورجيتتا للكنيستةت ليتتل بتدأت ئيهتتا لتمتاح أيضتتاح ةدمتتة 

 .ئكانا اإلئ ارستيا واملعمودية مها اللتان ئت تا    التقليد. التعميد

 
التي ” جول تام“هتح قاتة األةتا : مم أبد  املعلاات الي مسعتها يف ليا  وأليا نفستح وأليتا يفَّ  ليتد الرستل (15)

 !! لَّا للمسيح ئاارها كما تقو  ومعه االاي ع ر رسوالح وكت م جنوم لو  ت  ال تت رَّك  الَّ بم؟
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 الهوت املعمودية - 6

ةتيتتار متيتاس ليكتتون الثتاو ع تتر للرستتل لوقتا يف ستتفر األعمتتا  عنتد ا. كانتا اإلشتتارم التي ذكرهتتا  
عتتو  اخلتتاةم يهتتوذات التتي تقتتو   لنستتبة لل تترود التتي لتتتارون بتتا رستتوالح جديتتداحت أن يكتتون قتتد عا تتر 

ت هتت ه اإلشتتارم ت عتتد شتتهادم (22:1أ  )» منتت  معموديتتة يولنتتا  ى اليتتوم التت ا ارتفتتي ئيتته عنَّتتا «املستتيح 
أل تتا ت تتري بتتدورها  ى أن معموديتتة يولنتتا .  اتريتتخ اخلتتالصئاةقتتة األمهيتتةت أل تتا تك تتق نلتتة لرجتتة يف

مثَّ  ذ يت كر بعتدها وملت متاح ئيهتا الاتعودت يكتون قتد . للمسيح تدةل كتساس يف اتريخ الفداء واخلتالص
ئاملعموديتتتة والاتتتعود مهتتتا قرئتتتا ليتتتام التتتر ت ال ميكتتتم . شتتتكَّل هيكتتتل الكتتترالم واملنتتتادام  ملستتتيح امل ل  تتتص

اتتتتبح املعموديتتتة يف نلتتتتر الرستتتتل مؤديتتتة  ى الاتتتتعود  لنهايتتتتة وداةلتتتة كتستتتتاس لتتتتتاريخ وبتتتت ا ت. ئاتتتلهما
. اخلتتالصت وآبن والتتد تك تتق عتتم عمتتل هللا اآل  املقتتتدر يف املستتيح يستتو  متتم املعموديتتة  ى الاتتعود

 .مم هنا يبدأ الهوت املعمودية
ومتتت َّر ققستتتها يف  العمليتتتةت Kerygmaوهكتتت ا دةلتتتا املعموديتتتة يف تعلتتتيم الرستتتل كتستتتاس الكتتترالم 

الكنيسة كبداية ليام املسيح العمليةت وعليه  ار ئيها الت تب ه  ملستيحت و تارت املعموديتة  ستا بطترز 
املاضح كتو  املاضح وكتنه بدء سر اخللقة املسي ية اجلديدمت وبطترز املستتقبل يف املستيح وكتنته النهايتةت 

 ! اية اخلالص والفداء وكل أعما  هللا واملسيح
معموديتة املستيح يف األ ردن وقتد تكمَّلتا ! هنا يقي الهوت املعموديتة بتني هت يم الطترئني أو القطبتنيو 

 .يف املوت واست علنا  لقيامة والاعود
 امستح اآلن ألنته هكت ا يليت  بنتا أن نكم  تل كتل بتر «ليتل تقتق املعموديتة كعمتل   تح ئتو  الطبيعتة 

ولكتم التر  أكَّتد أن هت ا . ت التي تتوقَّتق علتى عملهتات تنلر مم على ب عد  ى األةترواي(15:3ما )»
العمل مبوا فاته يف معمودية يولنا لتم يكتون هتو كمتا هتو مترَّم أةترعت ذلتا بواستطة اشتثاكه ئيته واضتعاح 

ألن يولنا عمَّتد  ملتاء وأمَّتا أنتتم  «: اند الفا ل بني معمودية املاضح اليهودية ومعمودية املستقبل  لروح
وهتت ا يعطتتح  تتورم شتتديدم الوضتتوح أن معموديتتة يولنتتا قتتد (. 5:1أ  )»  لتتروح القتتدس ئستتتتعمَّدون

ئتةن كانتا معموديتة يولنتا . بطلا وأ مهلا واست نقاات مثَّ   نعا هح نفسها مم جديد وبكما  ئاة 
(. 3:3يتتتتتتتتتتتتتتو )مولتتتتتتتتتتتتتوديم متتتتتتتتتتتتتم ئتتتتتتتتتتتتتو  : متتتتتتتتتتتتتم الستتتتتتتتتتتتتماء ئاملعموديتتتتتتتتتتتتتة املستتتتتتتتتتتتتي ية هتتتتتتتتتتتتتح الستتتتتتتتتتتتتماء
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ئاملستي ية انبثقتا متم املعموديتة  » كتل بتر حل   نكم ِّتليليت  بنتا أن  «: لتر هت ا هتو الكمتا  الت ا قتا  عنته ا
 . ملاءت ولكم عليها الروح القدس ال ا قبله املسيح لبناء املعمودية اجلديدم القادمة

مبعتتىن الكلمتتة ب تتهادم التتروح واآل  وآبن والتتد  أخرويتتةولكتتم ولتتو أن املعموديتتة التتي جالهتتا املستتيح 
تتل كتتل بتتر حل  «:  الَّ أن قتتو  التتر ! ر اآل هتتح ائتتاليتتة ائتت تتا ستت كمَّلتته التتر  علتتى » يليتت  بنتتا أن نكم  

معموديتتة )س  تتبخة  «الاتتليت ملَّتتا  تتل ةطتتااي العتتا ت ليتتل أةتت ت املعموديتتة ةتمهتتا األةتتري  لتتدم 
b£ptisma ) ت ئهتتح ابتتتدأت  ملتتاء ووضتتي يتتد النبتتوَّمت وانتهتتا  لتتدم (51:12لتتو )» ...أ تتطبخها
 ت ليل كم تل واستت علم التر  الت ا ركَّتا عليته املستيح  لنستبة للمعموديتة  ملتاء يف معموديتة ووضي يد اآل

ئبعتتد املعموديتتة كبدايتتة التتر كتتان (. 26:3رو )» ليكتتون  راح ويتتر  ر م تتمو هتتو متتم اإلميتتان بيستتو  «: املتوت
ة و ل د  اإلنستان اجلديتد ك ليقتة ومم وراء الاليت والقيام -الاليت والقيامة تكميالح لكل بر حل لقتاا وئعالح 

جديدم قد عرت املاء مي املسيح وانابخا  لتدم معته علتى الاتليتت ئتلتدَّدت ولبستا  تورهتا األ وى 
ئاملعمودية  ملاء للخسيل واملعمودية  لدم للتقدي ت ألن ال ا ق تد  م علتى الاتليت  تار . األةروية يف هللا

ئمعمودية املاء أة ت كما   تورهتا الستماوية ولقيقتهتا . ال عتذبي ة ليَّة حلققة للتكفري عم ةطااي 
أمَّتتتا االنفتتتتاح انقيقتتتح لطنستتتان . اإل يتتتة ب بي تتتة املستتتيح علتتتى الاتتتليت لتكميتتتل قتتتوم املعموديتتتة وئعلهتتتا

املستتي ح ئقتتد حَّ  لقيامتتة والاتتعودت ولتت لا ئتتةن املعموديتتة املستتي ية أةتت ت قبيعتهتتا الفعَّالتتة و مكانياهتتتا 
التتر  وظهتتور اإلنستتان اجلديتتدت ألن املعموديتتة هتتح املتتيالد املستتي ح اجلديتتد لطنستتان اجلديتتد  متتم  تتعود

القاةمتتة علتتى عمتتل املستتيح يف الخفتترانت والهوهتتتا ينبتتي متتم اتريتتخ املستتيح وعملتته ويقتتوم علتتى عمتتل الخفتتران 
 .ال ا أكمله املسيح ووهبه لكل م مو يؤمم

خلطااي و لتتاس التدةو   ى امللكتوت ونتوا  موهبتة التروح ئاملعمودية بناءح على ذلا حتوا ئعل مخفرم ا
 ننا كل م مو اعتمد ليسو  املسيح اعتمدحل ملوتهت ئدئنَّا معه  «: وجيمعها كلها بول  الرسو  بقوله. القدس

 ملعموديتتة للمتتوتت لتتن كمتتا أ قتتيم املستتيح متتم األمتتوات مبلتتد اآل  هكتت ا نستتلا نتتم أيضتتاح يف جتتدَّم 
 (4و3: 6رو )» .انيام

كتتت لا ئتتتةن غفتتتران اخلطتتتااي يف املعموديتتتة املستتتي ية ال ينبتتتي شتتتكالح متتتم معموديتتتة املستتتيح يف األ ردنت 
ولكم مم ئعلها وجوهرهات ومها مم ئعل ذبي ة موته وقيامتته وال تركة يف هت ا املتوت وهت ه القيامتة ملترياث 

 .ليام جديدم
ملعموديتتتتة املستتتتي ية متتتتم مفهومهتتتتا يف وقتتتتد أةتتتت  ستتتتفر األعمتتتتا  يف بدايتتتتته قيمتتتتة مخفتتتترم اخلطتتتتااي يف ا
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معموديتتتة يولنتتتا التتتي جالهتتتا املستتتيحت ولكتتتم قلتتتيالح قلتتتيالح استتتت علم نتتتور قيامتتتة املستتتيح كبدايتتتة نيتتتام أبديتتتةت 
ئانعك  علتى املعموديتة ليعطيهتا الهتوت مخفترم اخلطتااي ب تركة املتوت والقيامتة متي املستيحت التي تختىنَّ بتا 

 (.4و3: 6رو )بول  الرسو  يف رساةله 
علتتى أن معموديتتة يولنتتا للتوبتتة ومخفتترم اخلطتتااي كانتتا يف لقيقتهتتا ومفهومهتتا االستت اتولوجح متتدةالح 

أمَّتا قبتو  املستيح  ت ه املعموديتة ئقتد جعلهتا . للدةو  يف عاتر املستيَّات وكتان هت ا قاتد هللا القتدير منهتا
تعالن بول  الرسو  للدةو  يف  لفعل مدةالح  ليهت وبعدها أة ت معمودية املسيح معناها مم واقي اس

 .العهد اجلديد للمسيح وال ركة واالحتاد ئيه هو ش اياح  لقيامة
نلتتو  التتروح القتتدس  (16)أمَّتتا التتروح القتتدس التت ا أةتت ه علتتى املعموديتتة ئكتتان وكتنتته نبتتوَّم أو  رها تتة

ألن كتتل متتا أةتت ه  !ئالتت ا أةتت ه املستتيح علتتى املعموديتتة أرستتله علتتى املعموديتتة. علتتى املعموديتتة املستتي ية
وهك ا  ار شعت هللا اجلديد لينما يستليبون لطجنيل يقبلون  لتاس قوم لضتور التروح . املسيح أعطاه

ت (14:1أز )كمتا يقتو  بتول  الرستو  ” كعربتون“ولكتم ! القدس عنتدما يستتليبون لتدعوم املعموديتة
 .ألن املسيح ال ا أتى سيت  اثنية

ي ية وستتتر ها هتتتو بعينتتته مفهتتتوم ستتتر الهتتتوت املستتتيح وشتتترله متتتم وهكتتت ا  تتتار مفهتتتوم املعموديتتتة املستتت
ئتةن انيتام  «: وبناءح عليه أعطا الكنيسة للمعمودية ستر التدةو   ى ليتام الثتالوث. العماد لن القيامة

وأمَّا شركتنا نم ... أ ظهرتت وقد رأينا ون هد وخنركم  نيام األبدية الي كانا عند اآل  وأ ظهرت لنا 
و ذ نلنتا ليتام وشتركة متي اآل  واالبتم  ترحل (. 3و2: 1يتو 1)» اآل  ومتي ابنته يستو  املستيحئهتح متي 

وهت ا يعتي أننتا مت تدون  ملستيح املاتلو  واملقتام يف ولتدم .  لتاس ولتمياح شركاء متوت املستيح وقيامتته
 . ييها الروح القدس

تتتتتدون هتتتتح التتتتت ” قديستتتتتني“ي أعطتتتتتهم لقتتتتتت هتتتت ه الولتتتتتدم أو االحتتتتتاد يف املستتتتتيح التتتت ا ينالتتتتته املعمَّ
مب تيوة هللا بول  رسو  يستو  املستيح  «:  الست قا ت ال ا لاقبهم به بول  الرسو  يف معلم رساةله

 (2و1:1 كو)» ...يف كولوسح واإلةوم املؤمنني يف املسيح ” القديسني“ ى  -وتيمواثوس األخ 
والقيامتتة واخلضتتو  ملفاعيلهتتات ئهتت ا االحتتتاد  أمَّتتا االحتتتاد  ملستتيح يف املعموديتتة  إلميتتان وتاتتدي  املتتوت

احتتتتتاداح كتتتتامالح وكلياتتتتا بختتتتري  -جستتتتد اإلنستتتتان  -حلبتتتتي أ تتتتالحت وكنتيلتتتتة لتتتتهت متتتتم احتتتتتاد ابتتتتم هللا  جلستتتتد 

 
 .لخوية تفيد رسم املبىن على األر  قبل تكميله  رها ة كلمة عربية (16)
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معىن ه ا أنه احتد بنا احتتاداح كلياتات لكتح  لنهايتة وبعتد أن ناتل علتى غفتران . ائثا  وال امتااة وال تخيري
داح ةلقة جديدم رولانية هيَّتتنا لنف  االحتاد ال ا احتده هتو بنتا لكتح نت تد نتم بته ةطاايحلت نولد جدي

علماح أبن ه ا االشتثاك لتي  ئقتس  ملعموديتةت .  ذ اشثكنا معه يف موته وقيامتهت ألن جسده هو جسدحل
د بنا  رحل ئيه من  ميال ده ال ا  ار ميالدحلت ولكنه أوالح و لدرجة األ وى هو اشثاك حلتج عم أنه ملَّا احت 

وبعد ذلا موته ال ا كان هو موتنات مثَّ قيامته الي كانا مم أجل قيامتنا مم متوت اخلطيتة لقبتو  ليتام 
ئاملسيح هو ال ا  ني احتادحل ئيه بنفسه وبخري  رادتنا أو استت قاقنا ألننتا كنَّتا أمتوااتح وبتال . جديدم  ياته

 . رادم
لعقتل واملعقتو  معتاح لينمتا نقتو   ننتا نت تد جبستد التر  متي أنته لا تلت و لنهاية نقتو   ننتا نتلتاول ا

ولكم هو نفسته متاول العقتل واملعقتو   امتاح ملتا لتدث أن هللا اإللته التر  القتادر علتى كتل شتحء نتا  متم 
ئاحتادحل  ملسيحت املستيح هتو !! هل ه ا معقو ؟ وألي  ه ا هو عثرم كل املعقو . السماء واحتد جبسدحل

 !واحتادحل به اآلن كخام يف كرم ولكم هناك هو كل الكرم! نعه أوالح ملَّا احتد بناال ا  
و ذ نعود  ى املعموديتة وهتح الستبت يف هت ه العالقتة الستر  ية  الفاةقتةت نترع أن عمتل املعموديتة اإل تح 

والتتد  ألننتتا ربيعنتتا بتتروح «الستر  ا هتتو التت ا ربعنتتا يف جستد املستتيح كتعضتتاء كمتتا يقتو  بتتول  الرستتو  
ت ولكتم و لتتاس جيمتي امل لَّاتني واملفتديني ربيعتاح معتاح (13:12كتو 1)» أيضتاح اعتمتدحل  ى جستد والتد

ويعتتتر   بتتتول  ! وهتتت ا هتتتو معتتتىن الكنيستتتةت املعتتتىن الستتتراةرا التتت ا منارستتته يف املعموديتتتة واإلئ ارستتتتيا. ئيتتته
 ى  نستتان  . اإلميتان ومعرئتة ابتم هللا  ى أن ننتهتح ربيعنتا  ى ولدانيتة «: الرستو  عتم هت ه انقيقتة بقولته

 (13:4أز )» ! ى قياس قامة ملء املسيح. كامل
ولكتتتم املعموديتتتة ولتتتدها ال تعطتتتح هتتت ا البلتتتوظ الكامتتتل يف املستتتيحت ولكتتتم هتتتح تضتتتي البتتت رم ونتتتم 
. مبساعدم الروح القتدس ننم  يهتا لتاتري شتلرم هاةلتةت ولكتم يف أ تلها تلتل املعموديتة هتح البت رم الاتخريم

 . ا هو الهوت املعمودية املمتي البدييه
 عمَّتد واملترأم : أمَّا ويف مستوع املعمودية الهوتياح يرل السؤا   اوص عماد األقفا 

نقو   ن الرجل امل
تتدم أجنبتتا قفتتالح ئهتو ملتاتت  بمتتات ئتتةن كتاحل قتتد  تتارا أعضتتاءح يف جستد املستتيح ئالطفتتل  تتار   عمَّ

لوجتته امل
ن جستد املستيح سيتستي للطفتل  لدرجتة األ وى و ألكثتر ألنته قتد و ه تت  لته علمتاح أب. نايبه مم نايبهما

أن يدةل ملكوت هللات ئاملعمودية تعد ه   ا امللكتوت وتبنيته علتى اإلميتان ليكتون عكَّتاله الت ا يستنده يف 
 .رجولته وسس مهوم ه ا العا 
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ستيقبله يف ملكوتته ئهتل ال تقبلته ئةن كان جسد املستيح يستعه أ ال  تستعه املعموديتة؟ و ن كتان املستيح 
 الكنيسة؟

تتتتن يف اليتتتوم الثتتتامم ليتتتدةل يف ال تتتعت ويف عهتتتد  بتتتراهيمت  علمتتتاح أبن الطفتتتل اليهتتتودا يت تتتتَّم أن ل 
ئهتتل واملعموديتتة هتتح . ويكتتون  ستتراةيلياح ويتترث األر ت دون أن يعتترز متتا هتتو اخلتتتان وال لتته أيتتة  رادم ئيتته

و  يف املسيح واملستي ية ملترياث الستمواتت لتن أن أوالد األ متم كتانوا مثا  اخلتانة منني األقفا  مم الدة
تَّنون ليدةلوا مي شعت  سراةيل علماح أبننا  إلميان  ملسيح  ترحل أبنتاء  بتراهيم ولتو   يعرئنتات وعالقتنتا . ل 

دَّعح أن عالقتنتا إببراهيم هح بال ناا  مم ةال  مياه األ ردن الي اعتمد ئيها املستيح كتنته إلبتراهيمت وال نت
إببراهيم تعطينا الفر ة أن منارس ممارسة أبناء  سراةيلت ولكم عالقتنا  ملسيح هح التي توجتت أن األسترم  
كلها يلام أن تعتمد مبا ئيها األقفا  ليتدةلوا املستي ية و لتتاس الكنيستةت كمتا نقترأ ذلتا بكثترم يف أمثلتة 

 (.8:18ت 33و15:16ت 14:11أ  )سفر األعما  
تتتدا األقفتتتا  أن ت كتتتتت أمستتتايهم يف الكنيستتتة لرياتتتوا متتتي ، ةهتتتم لتتت  التبتتتي كتعضتتتاء ئيهتتتا ئتتتن  م   

 .ئهم لتماح سيعرئونه هنا أو هناك. ليكونوا أعضاءح يف جسد املسيح جمَّاحلحت عرئوا ه ا أو   يعرئوه
على قلوبنا بد  أن   مثَّ  ن كان كما يقو  النيب  رميا  ن هللا يف العهد اجلديد سيكتت ئراةضه وو اايه

كانتا مكتوبتة علتى لتولح للترت وذلتا جمَّتاحلح؛ أئتال نكتتت نتم أيضتاح علتى قلتو  أقفالنتا استم املستيح 
 !!ونطبي  ورته وةتمه على جباههم؟ جمَّاحلح 

ئهل ترئضهم الكنيستة؟ و ن ( 14:19ما )» دعوا األوالد أيتون  سَّ وال  نعوهم «: و ن قا  املسيح
 عليهم و ركهمت أال تضي الكنيسة يدها عليهم وتباركهم؟كان قد وضي يديه 

 ن املعموديتتة يف كتتل  تتورها  تتورم دقيقتتة للمستتيح وكتتل متتا عملتتهت والتتدةو  يف املستتي ية بكتتل ترااهتتا 
 عمَّد و رادته وأمانتته للتدعوم 

 ى الكما  هو كاةم ومعمو  يف املعمودية كب رم تنموت ومنوها يقر  ره سلوك امل
ئالكنيستة مبعموديتهتا تعطتح املعمَّتد األستاس الكامتل يف . املتهي    داةماح أن يعمتل  ذا ق لتتوالروح القدس 

 !اإلميان والعقيدم عموماح ال ا يبي عليه  ن كان ق اا أو ذهباح 
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 ”شب  موت “معىن  - 7
 الصب  يف املعىن الالهويت لنمعمودية

 (5:6رو )» .ضاح بقيامته ن كنَّا قد  رحل مت ديم معه ب به موتهت ناري أي «+ 
 (8:6رو )» .ئةن كنَّا قد متنا مي املسيح نؤمم أننا سن يا أيضاح معه «+ 

 :لكح نفهم كيق يكون ه ات نسري ةطوم ةطوم مبتدةني
 ما هو املوت الذي مات  املسيح، وما هو املوت الذي منوت ؟ - 1

ا أنته أراد واشتتهى أن ميتوت كمتا يلام أن نعترز قبتل كتل شتحء أن متوت املستيح كتان عمتالح  رادايحت أ
 :يلهر مم اآلية التالية

 ت ا  بتتي اآل  ألو أضتي نفستتح آلةتت ها أيضتاحت لتتي  ألتد أيةتت ها متتيت بتل أضتتعها أحل متتم  «+ 
يتتو )» .الو تية قبلتهتا متم أي هت ه. ،ةت ها أيضتاح أن  ستلطانأن أضتعها وس  ستلطانس . ذا 
 (18و17: 11

مبعتتىن أنتته كتتان  :بطبيعتتت  القدوستتة كتتان غتتري مستتتهد  لنمتتوت وتقتتول الكنيستتة إن املستتيح - 2
ت ئلمَّتا متات املستيح كتان هت ا ألنته ”هتو انيتام“ةالياح مم املوت ومسب  باته ونتاةله أا الفناءت ألنه كتان 

مبعتتىن أنتته متتوت التت ا ال ميتتوت أو التت ا هتتو غتتري قابتتل للمتتوتت . أراد أن ميتتوتت أا أن موتتته كتتان  رادايح 
 .جعل موته مم أجل اآلةريمت ئكان مواتح ةال ياح  وه ا هو ال ا

 ما معىن أن املسيح كان يريد أن ُيوت؟ - 3
هتت ا يتم تتور لتتو  املعتتىن الرولتتح للمتتوت وئ تتواهت علتتى أن املتتوت يف مفهومتته ولقيقتتته األ تتلية هتتو 
لقيقتتتة روليتتتة وليستتتا عضتتتويةت متتتي أن املعتتتىن الستتتاةد عنتتتد اجلميتتتي هتتتو أن املتتتوت هتتتو املتتتوت العضتتتوا 

ولكتتم اإلميتتان يت طَّتتى هتت ه النهايتتة ويؤك  تتد وجتتود ليتتام  -لطبيعتتح كنهايتتة  جباريتتة لل يتتام علتتى األر  ا
ب ا املعىن يكتون املتوت هتو العبتور متم ليتام ميتتة  ى ليتام . أةرع ال  اةية وهح ليام النف  غري املاةتة

 .ال  وت
 .علماح أبن املوت لص اجلسد وعدم املوت لص النف 
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املسي ية الضعيفة للموت هح أنه موت لللسدت مي أن اإلنسان املسي ح ميارس املتوت وهتو والنلرم 
ت بل وميكم لطنسان وهتو ميتا يف القتر أن يكتون ةاليتاح متم املتوت  ذن املتوت انقيقتح هتو املتوت . لح 

 .الرولح ولي  العضوا اجلسدا
 .هو ولده معطح انيام وهو انيامكان املوت  لنسبة آلدم هو انفااله عم هللا مادر انيام و   - 4
يتتو )» نتتور النتتاس «هتت ه انيتتام أا ليتتام هللا أو هللا انيتتام هتتح كمتتا يقتتو  القتتدي  يولنتتا   تتا  - 5
هتت ه  ذا رئضتتها اإلنستتان أبن أستتاء  ليهتتا و  لضتتي ويطيتتيت ميتتوت ويكتتون موتتته أبتتدايح ألن انيتتام (. 4:1

ية متتواتح روليتتاح أبتتدايح ملهتتره علتتى األر  متتوت جستتدا وهكتت ا كانتتا اخلطيتتة األ تتل. التتي رئضتتها أبديتتة
 . لضرورم
. ئتتاملوت لتتي  لالتتة عضتتوية ولكتتم لقيقتتة روليتتةت واملتستتب  ت  تتا هتتح اخلطيتتةت ود عيتتا عنتتد   - 6

 (.56:15كو 1)بول   ل وكة  ثيالح ل وكة العقر  املميتة 
لتتي أعطاهتتا لتته هللا كهبتتةت دةلتتا وبتترئض اإلنستتان األو  لل يتتام انقيقيتتةت وانقيقيتتة ولتتدهات ا - 7

علمتاح أبنته لتي  ليتام أةترع غتري ليتام هللات ئالتت ا (. 12:5رو )اخلطيتة  ى العتا ت وكتان املتوت  خلطيتة 
وهت ا هتو املتوت الرولتح الت ا لتو . يرئضها لتماح ميوت لن ولتو عتاشت ألن انيتام بتدون هللا هتح املتوت

د هللا ئتتةن عي تتته أو لياتتته األرضتتية مي هتتا املتتوتت ألنتته عتتاش اإلنستتان بعتتد رئتتض انيتتام انقيقيتتة متتم يتت
يعتي  لالتتة انفاتتا  مستتتمر عتتم هللات وبتت ا يعتتا  نفسته ويدامهتته اخلتتوز و تت ه العتتداومت ويرضتتخ لعبوديتتة 

وتاتتبح لياتتته بتتال معتتىنت حتتتيس بتته ال تتهوم والفتتراظ وأةتترياح املتتوت . اخلطيتتة و لتتتاس للمتتادم بكتتل  تتورها
 .احملتَّم

 .ملوت الرولح األبدا ال ا تسبَّت لطنسان يف موته العضوا الاميه ا هو ا
وقاملتتا   نستتتطي أن نبلتتا هتت ه الرييتتة املستتي ية واإللستتاس انقيقتتح  ملتتوت ومفهومتته كقتتانون  - 8

ئلتم نكتون قتادريم أن نتدرك القيمتة ( 14:5رو )رعت وةطية    انيام  ملتوت الت ا يستود علتى العتا  
 .سيح مم أجلنا ومم أجل كل العا الثمينة ملوت امل

ألن املتتوت الطبيعتتح اجلستتدا هتتو يف لقيقتتته مثتترم لمنيتتة متترَّم للمتتوت الرولتتح التت ا جتتاء املستتيح  - 9
 .لي ل  انا منه

ئمتتتتوت املستتتتيح . وهنتتتتا املعتتتتىن انتتتترة لقتتتتو  املستتتتيح  نتتتته ميتتتتوت إبرادتتتتته ومبنتهتتتتى م تتتتيوته انتتتترَّم - 11
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بينمتتا اإلنستتان يف املقابتتل . نفستتهت وذلتتا ألنتته ألتتَّ هللا أكثتتر متتم نفستتهأراد املستيح أن ينف  تت ه بنفستته يف 
 !مات ألنه أراد انيام لنفسه يف نفسه ألنه ألت نفسه أكثر مم هللا

ئبقتدر متا كتان لتتت اإلنستان لنفسته ولياتته هتتو الستبت الرةيستح خلطيتته التتي هتح اجلت ر املتتر   - 11
 ذالح لياتتته ونفستتهت ئكتتان الستتبت الرةيستتح لل تتالص متتم  ملوتتته وال تتوكة املميتتتةت بقتتدر متتا كتتان املستتيح

 .اخلطية وحترير اإلنسان مم املوت الرولح
ئتتتاعترت  رادم املستتتيح للمتتتوت  ريتتتته هتتتح أو  وأقتتتوع عمتتتل حملبتتتته الكاملتتتة   ولطنستتتان يف  - 12

موتتتته هتتتو قمتتتة  مبعتتتىن أن موتتتته   يكتتتم لتتته أا دائتتتي يف نفستتته غتتتري احملبتتتةت ئكتتتان. قاعتتتة كاملتتتة إلرادم هللا
استعالن احملبة لل يتام يف هللات ولكتح ينتا  شتوكة املتوت التي هتح اخلطيتة و تر  ر اإلنستان متم ستطوم العتدو 

 .واملوت
ئاملسيح   ي بطل أو يبيد املوت اجلسدات ألنه  ن كان قد  ني هت ا ئمعنتاه أنته يبيتد العتا  أو  - 13

م العتا  بتل هتو أستاس ليتام العتا  ومنتو  هت ألن كتل م تمو املتوت لتي  جتاءاح مت. يبطله ألن املوت ئيه ويسوده
ولكم ال ا عمله املستيح أعلتم متم ذلتا جتداات  ذ  - يا ئيه  يا للموت وال ا ينمو ئيه ينمو للموت 

أنه أبطل شوكة املوت أا اخلطية ئتبطل املوت ك قيقة روليتة والشتاها روليتاحت ألنته لتب  املتوت وتواجتد 
 بتتته ولياتتتهت ئلعتتل املتتوت بعتتد أن كتتان هتتو االنفاتتا  عتتم هللا واملتستتب  ت يف ئستتاد ئيتته ومتت ه بنفستته ومب

ألن س انيتام هتح  «: ليام اإلنسان والعا ت جعله قريقاح للعبور م فرلتاح ومضتيواح مبتلء احملبتة وانيتام األبديتة
كتم عتم املتوت وبتول  الرستو  ال يتتكلَّم هنتا عتم متوت اجلستد ول(. 21:1يف )» املسيح واملوت هو ربتح

املتوت متتي املستتيح رمتا القتتوم والناترمت ألن التت يم يؤمنتتون  ملستيح و يتتون ئيته ال يعتتود  تتم : مبعنتاه اجلديتتد
ت ئاار كل قتر لكتل قتدي  مملتوءاح ليتام بتد  (54:15كو 1)موتت ألن املوت ي بتلي إبميا م  ى نارم 

 .املوت
   موت  نصري أيضاً بقيامت ؟واآلن ما معىن القول إن كنَّا متحدين مع  بصب - 14

 . ذ يت تَّم أن نفهمه قبل أن نكم  ل الطق  ما معىن الصب ؟
معناه أننا نثسَّم ةطوات املسيح ون ثك ئيهتا إبمياننتا ولبنتا لتهت ئتكتون  رادتنتا هتح  رادتته وأن يكتون 

هت ا هتو معتىن . ا وأنفستنا مياننا به ال جمرَّد اعثاز أو جمرد نوا  ما لهت بل وئو  كل ه ا أن نعطيته لياتنت
ت ولتي  أمامنتا أا قريت  لطميتان بته ستوع أن نقبتل  ميانته ليكتون (22:21يو )» اتبعي أنا «و يته أن 

ألن اإلميتتتتتتتتان .  ميتتتتتتتتاحلح لنتتتتتتتتا أو  مياننتتتتتتتتات ونقبتتتتتتتتل لبتتتتتتتتته لتكتتتتتتتتون هتتتتتتتتح لبتنتتتتتتتتا وم تتتتتتتتيوته لتكتتتتتتتتون م تتتتتتتتيوتنا
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املستتيح يعتتي قاعتتته ولبتتته وم تتيوته التتي بتتا وكتتل .  ملستتيح يعتتي كتتل املستتيح وةارجتتاح عنتته ال يوجتتد  ميتتان
 .نتعرَّز عليه ويستعلم هو نفسه لنا

ئةذا ،منا  ل ا ال يؤمم به هوت أو ألببنا ال ا ال  به هوت أو ن اء ما ال ي ايه هوت ونطيتي متا ال 
تتا لتته نيتتا علتتى  ونتتدَّعح بعتتد ذلتتا أننتتا! يطيعتته هتتوت ئهتت ا يعتتي أننتتا ال نتتؤمم بتته  ذ ئاتتلناه عتتم لياتتتهت عمَّ

رجاء املعلااتت وناترخ متم أجتل املعونتة دون أن نعمتل متا يعملته هتوت بتل نطيتي  رادم غتري  رادتتهت وبعتد 
تتل م تتيوته التتي هتتح م تتيوة أبيتته” اي ر “ذلتتا نتتدعوه  ئتتن م . هتت ا لتتي   ميتتاحلح بتته. ونعبتتده دون أن نكم  

 .كاذ   ريده ألنه  ميان ومهحة ل انا لي  ألننا نؤمم  ملعلاات والقوع الفاةقةت ه ا  ميان ال ي
ولكتتم  ن جعلنتتا م تتيوتنا هتتح نفتت  م تتيوته التتي  تت  لياتتته والتتي ستتاقته  ى املتتوت لينتتا   ليتته ليبيتتدهت 

 الصتتب ئهتت ه امل تتيوة ت تتدعى لقتتتاا اإلميتتان بتته وتكتتون هتتح املتتوت والقيامتتة كثمتترم عمتتل اإلميتتانت وهتت ا هتتو 
سنت تبَّه بقيامتته ألن موتته ين ت  قيامتةت و لتتاس ت تب هنا  ياتته ئةذا ت بَّهنا مبوتته لتمتاح . للمسيح وأعماله

 (3:3كو )» .ألنكم قد م ت م ولياتكم مستثم مي املسيح يف هللا «يف هللا 
وعليه يست يل أن نؤمم  ملسيح دون أن ن اء الكتس ال ا شربهت وأن نعتمد  ملعمودية التي اعتمتد 

ملوت املسيحت ه ا  هذا هو الصب . ةت ونضي أنفسنا كما وضي هوبات أا ندةل لر ح سائرم ضد اخلطي
ت وألتت الكنيستة (21:2غل )”  ميان ابم هللا ال ا ألبي وأسلم نفسه مم أجلح“هو اإلميان انقيقح 

 .وأسلم نفسه مم أجلها
ريتتتة تلقيناهتتتا أمَّتتتا اإلميتتتان التتت ا نيتتتاه بعيتتتداح عتتتم الت تتتب ه بتتته وااللتتتتاام  ياتتتته ئهتتتو لتتتي   ميتتتاحلح و منتتتا نل

 .ولفلناها لنرد  دها بعيداح عم قلبنا ووعينا و مياننا
متتتم هنتتتا تاتتتبح املعموديتتتة التتتي نتتتتكلَّم عنهتتتا هتتتح معموديتتتة موتتتته وقيامتتتتهت ن تتتتهيها شتتتهوم ونقد  ستتتها 

 .تقديساحت ألنه هو اشتهى املوت وقدَّسه تقديساح ئ وَّله  ى ليام جديدم أبدية
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 اس موت املسيح وقيامت قيام املعمودية عنى أس - 8

 : ن انقطا  الالة األساسية بني معمودية يولنا واملعمودية املسي ية ي ار  ح با يولنا املعمدان نفسه
تتدكم مبتتاء للتوبتتةت ولكتتم التت ا أي  بعتتدا هتتو أقتتوع متتيت التت ا لستتا أهتتالح أن أ تتل  «+  أحل أ عم  

 (11:3ما )» .هو سيعم  دكم  لروح القدس وحلر. ل اءه
 :أيضاح و 

أحل أعم  تدكم مبتاءحلت ولكتم أي  م تمو هتو أقتوع متيت الت ا لستا أهتالح أن ألتل ستيور ل اةتهت هتو  «+ 
 (16:3لو )» .سيعم  دكم  لروح القدس وحلر

ليتتل النتتار متتم مالبستتات الكتتالم هتتح  شتتارم  ى الدينونتتة العتيتتدم أن تكتتون جتتااءح ملتتم ال جيتتول هتت ه 
 .املعمودية
 :وأيضاح 
 (8:1مر )» .تكم  ملاءت وأمَّا هو ئسيعم  دكم  لروح القدسأحل عمَّد «+ 

ئهتح معموديتة  .  ذن ئمعموديتة املستيح ليستا كمعموديتة يولنتات أا ليستا  هيديتة أو  عتداداح آلةتر
 .كما  و ايةت وتقود مباشرم  ى ملكوت السموات ال ا جاء املعمدان ليعدَّ ملم سيفتت ه

ت ولقَّقتتته يتتتوم اخلمستتتنيت (8و5: 1أ  )لتتت ا قتتتا  بتتته املستتتيح واضتتتح هنتتتا  ن  عطتتتاء التتتروح القتتتدس ا
ئهو عطية أةرويتة . وأكَّد قوته وعملهت هو عمل أةروا لتص بك ق ملكوت هللا و عطاء القوم لبلوغه

ت ألن ”النتار“مترق  يكتفتح بت كر التروح القتدس و  يت كر . ولكم كملترَّد عربتونت األمتر الت ا جعتل  
 .ضرال تتبي الامم انا” النار“

ه ا العمل األةروا ال ا اةتاَّا به معمودية املسيح أو املعمودية املسي ية هو عنار جديد جتداا 
وغري موجود يف مفهوم املعمودية بواقعها عند املعمدان والعهتد القتدميت ئعطيتة التروح القتدس غتري مستتمدَّم 

 .مم ما حل أو مم ،ةرت ولكم مم ش ص املسيح مباشرم ومم عمله
 «”  ستتم املستيح“هتتو عمتل خمتتص ( 17:2أ  )روح القتتدس العلتي علتى كتتل جستد وانستكا  الت

ت و لقيامتتتة وذهتتتا  املستتتيح  ى اآل  وذلتتتا متتتم كتتتالم املستتتيح (26:14يتتتو )» سريستتتلة اآل   مستتتح
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 (7:16يو )» .ولكم  ن ذهبا أرسله  ليكم. ألنه  ن   أنطل  ال أيتيكم املعا  ا «: نفسه
عمودية  الَّ بعتد أن  تارت بيتا التروح القتدس وقتادرم أن تعطيتهت علمتاح أبنته ل لا   تبدأ الكنيسة  مل

ئهتو يعل  مكتم  سريستن  اآلب اب تي وأمَّا املعاا الروح القتدس الت ا  «مرسل مم عند اآل   سم املسيح 
 (26:14يو )» .كل شحء وي كركم بكل ما قلته لكم

 ولكن ما دخل الروح القدس يف مغفرة اخلطا ؟
ن معموديتتة يولنتتا كانتتا ملخفتترم اخلطتتااي للتوبتتةت استتتعداداح أو  هيتتداح لتتدةو  عهتتد املستتيَّا أو معتتروز أ

ئهتا هتو ملكتوت . ولكم مبلحء املسيح أة  موضو  مخفرم اخلطتااي معتىن ،ةتر. لقر  جمحء ملكوت هللا
ااي هللا قتتد جتتاءت ئقتتد أ تتبح املطلتتو  هتتو مخفتترم اخلطتتااي لتتدةو  ملكتتوت هللات أا مطلتتو  مخفتترم ةطتت
. باورم أبدية مطلقة لتساوا انيام األبدية الي انفت ا علينا بعد أن كانا خمفية عند اآل ت كقتو   

وهت ا  . واخلطااي مبفهومها اإلجنيلح ديمت ئاآلن مطلو  متم يتدئي مثتم هت ا التديم. يولنا يف رسالته األ وى
تتر مبتتيالده  متتا )» ل  تتص شتتعبه متتم ةطتتاايهموتتتدعو امستته يستتو  ألنتته ل «كتتان عمتتل املستتيح منتت  أن ب    

وهكتت ا و ل تتد  املستتيح ليكتتتون . ”اخلتتالص“بكلمتتة ” مخفتترم اخلطتتتااي“ت وهكتت ا أةتت  استتم ومعتتىن (21:1
 .”امل ل  ص“

واخلتتالص حَّ علتتى الاتتليت بتت بح امل ل  تتص ك بي تتة ةتتالص أو كفَّتتارمت و  ي ستتتعلم الاتتليت أنتته كتتان 
هك ا مبوت املسيح وقيامته است علم اخلالص ال ا حَّ . واتواسطة اخلالص  الَّ بعد قيامة املسيح مم األم

وهكتت ا ارتتتبس غفتتران اخلطتتااي . جلميتتي العتتا ت لتتن ال يهلتتا كتتل م تتمو يتتؤمم بتته بتتل تكتتون لتته انيتتام األبديتتة
 .”ابإلُيان ابملسيح مبوت  وقيامت “

 ولكن ما عالقة اإلُيان ابملسيح وموت  وقيامت  ابملعمودية؟
يولنتتتا لنلتتتد أن غفتتتران اخلطتتتااي التتت ا حلدع بتتته املعمتتتدان كتتتان شتتترله أن يتتتؤمم  نعتتتود  ى معموديتتتة

التاميت وكانا قوم غفران اخلطااي ئيهتا ال تتعتدَّع أارهتا اجلستدا  من السماء،اليهودا أن ه ه املعمودية 
رتبطتتاح ماملعمتتدان  لتت لا كتتان متتاء املعموديتتة عنتتد يولنتتا. أل تتا كانتتا جمتترَّد  عتتداد لعهتتد ،تحل وليستتا ل بديتتة

 . إلميان  لسماءت أا عودم اإلميان اليهودا  ى وضعه األو  عند  براهيم و س   ويعقو 
أمَّتتا معموديتتة املستتيح ئاملتتاء ئيهتتا متترتبس  إلميتتان  ملستتيح ومتتا عملتته املستتيح متتم أجتتل اخلتتالصت أا 

وال جستدايحت بتل هتو  وهنتا الخفتران لتي  لمنيتاح . غفران اخلطاايت أا  ملتوت علتى الاتليت والتدئم والقيامتة
هكتتت ا أ تتتب ا معموديتتتة املستتتيح أو املعموديتتتة املستتتي ية . غفتتتران أبتتتدا لتتتص التتتنف   لدرجتتتة األ وى
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وقتتتد . قاةمتتة علتتتى قاعتتتدم اإلميتتتان  ملستتيح ش اتتتياح وبرستتتالة اخلتتتالص التتتي  َّتتا  ملتتتوت والتتتدئم والقيامتتتة
مسيحت ئرأع املسيح بعد املعمودية وهو انك فا عم عيي يولنا املعمدان بافته النيب اخلاص الساب  لل

ئاملستيح نتا  املعموديتة (. 29:1يتو )» هوذا  ل هللا الت ا يرئتي ةطيتة العتا  «: ساةر جبوار األ ردن ئقا 
ال متم أجتل نفسته بتل  » نكم  تل كتل بتر «على أساس ه ه املهمة العلمى الي أمساها املستيح بعتني نبوَّتته 

ستتت ألتتد والتتر متتم أجتتل ا. متتم أجتتل اجلميتتي  الَّ  ذا  ”  راح “جلميتتي هتتو برئتتي ةطتتاايهم لتمتتاحت ألنتته ال   
 .كان بال ةطيةت األمر ال ا ستنتهح  ليه معمودية الناس  سم املسيح

نعود ونقو   ن اجلديد يف املعمودية هو انسكا  الروح القتدس الت ا هتو عطيتة اآل   ستم املستيحت 
املعاا الروح القدس ال ا سريسله اآل   مسح ئهو يعل  مكم   وأمَّا «: ال ا انسكت مبلرَّد  عود املسيح

لكتي أقتو  لكتم انت   نته ةتري لكتم أن أنطلت ت ألنته  ن   أنطلت  ال  «ت (26:14يتو )» ...كتل شتحء 
ألن التتروح القتتدس   يكتتم قتتد  «: وأيضتتاح (. 7:16يتتو )» ولكتتم  ن ذهبتتا أ رستتله  لتتيكم. أيتتتيكم املعتتا  ا

وقد وَّفَّ املستيح بوعتدهت ئبعتد الاتعود بع ترم (. 39:7يو )» يكم قد جم   د بعد أ عطح بعدت ألن يسو   
ولكتتتم موقعتتته متتتم . أايمت أا يف عيتتتد اخلمستتتنيت ستتتكت التتتروح القتتتدس ئكتتتان أقتتتوع مفاعيتتتل املعموديتتتة

معمودية املاء هو بعد اكتما ات أا أن  ملعمودية يتم غفتران اخلطتااي القتاةم علتى م تاركة املستيح يف موتته 
وهنتا يكتون عمتل . معته مثَّ ابلقيامتةقيامته  إلميان والخط  حتا املتاء كتنته للمتوت والتدئم متي املستيحت و 

التتروح القتتدس يف اإلليتتاء أو اإلقامتتة متتم املتتوت للقيامتتة متتي املستتيحت ليتتل ي تتك  ل التتروح القتتدس  تتورم 
امتتة واناتتو  علتتى انيتتام املتتيالد الثتتاو متتم املتتاء ليكتتون اإلنستتان اجلديتتد علتتى  تتورم ةالقتته يف جمتتد القي

 .األبدية
ل لا أ تبح عمتل التروح القتدس يف املعموديتة عمتالح أساستياح للتكميتلت وبدونته ال  تكمتل املعموديتةت 
وكتنه أ بح عمل املعمودية  ألستاس أن هتتت التروح القتدس بعتد تكميتل الخفترانت مثَّ يعتود التروح القتدس 

= ابملتاء ئاملعموديتة : اح على  ورم املستيح ملتلء انيتام األبديتةيكم  ل عمل املعمودية يف قيامة املولود جديد
التتدةو  مللكتتوت = ” املعموديتتة  ملتاء والتتروح“و لنهايتتة تكتتون . قيامتتة وليتام= وابلتتروح متوت وغفتترانت 
 .هللا يف املسيح

أم مهلتون أننتا كتل م تمو اعتمتد ليستو  املستيح  «: بتول  الرستو . وينطب  على ذلا وي ترله قتو   
تمتتتدحل ملوتتتتهت ئتتتد ئ نَّا معتتته  ملعموديتتتة للمتتتوتت لتتتن كمتتتا أ قتتتيم املستتتيح متتتم األمتتتوات مبلتتتد اآل  هكتتت ا اع

ألنه  ن كنَّا قد  رحل مت ديم معه ب به موتته ناتري  «ت (4و3: 6رو )» نسلا نم أيضاح يف جدم انيام
 (5:6رو )» .أيضاح بقيامته
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ئموتته كتان متواتح لل طيتة أمَّتا موتنتا ئهتو : وموتنتات تري  ى الفتر  بتني موتته ” ب به موته“ليل كلمة 
: 6رو )وكمتتا متتات املستتيح لل طيتتة متترَّم والتتدم وقتتام ولتتم يستتود عليتته املتتوت بعتتد . متتوت جستتد اخلطيتتة

؛ هكتتت ا أيضتتتاح  ستتتت ستتتفر العرانيتتتني معموديتنتتتا هتتتح معموديتتتة والتتتدمت ألن شتتتركتنا يف متتتوت (11و9
يتداح عتم اإلميتان واملستيح بعتد املعموديتة ال ميكتم مديتده مترَّم الاليت هح مرَّم والدمت ئتةذا ستقس ألتد بع

 (.6:6عت )أةرعت و الَّ يكون كمم يالت لنفسه املسيح مرَّم أةرع 
تتل كتتل بتتر حل  «أمَّتتا معتتىن املعموديتتة الرمستتح املستتي ح متتم منطتتو  املستتيح ئهتتح  علتتى » يليتت  بنتتا أن نكم  

 .أساس الطاعة لاوت هللا
 :القيامة وامليالد اجلديد

الي قيلتا للمستيح متم ( 5:1عت )» أنت ابين أان اليوم ولدتكألنه ملم مم املالةكة قا  قس  «+ 
 .جهة قيامته

تتد نفسته لياتتري رةتتي  كهنتتةت بتتل التت ا قتتا  لتته  «+  أنتتت ابتتين أان اليتتوم كتت لا املستتيح أيضتتاح   ميل 
 (5:5عت )» .ولدتك

ئة تا تك تق  ت ة متا ( 22:3لو ) «أنت ابين احلبيك أان اليوم ولدتك»: السماء جاء الاوت يقو  نتته ملَّتتا انفت تتا : ات الخربيتتة التتي تقتتو لوقتتا يف بعتتض امل طوقتت. ئتتةذا أضتتفنا  ليهتتا شتتهادم  جنيتتل  
 .جاء يف رسالة العرانيني

. وه ا ي عتر مم أهم ما ميكتم  لنستبة للمفهتوم املستيَّاو ليستو  املستيح متم جهتة قيامتته متم األمتوات
أنتتت ابتتين أان اليتتوم قتتا  س .  و أةتتر متتم جهتتة قضتاء التتر  «(: 7:2)ه متا قالتته مامتتور ئتةذا أضتتفنا  ليتت

ت وقتد (5:5ت عتت 4:1رو )هتو يتوم قيامتته » اليتوم ولتدتا «وقتد شترله بتول  الرستو  أبن  » ولتدتك
تركم  ملوعتد الت ا  تار آل ةنتات  ن هللا قتد أكمتل هت ا لنتا نت «: أعادهتا أيضتاح ستفر األعمتا  م ونتم نب   

إنتت  = أنتتت ابتتين أان اليتتوم ولتتدتك : أوالدهتتمت  ذ أقتتام يستتو ت كمتتا هتتو مكتتتو  أيضتتاح يف املامتتور الثتتاو
 (34-32: 13أ  )» .أقام  من األموات

أن القيامتتة هتتح والدم جديتتدم مساويتتة : هنتتا ا تتطالح الهتتو  ةطتتري يهمنتتا جتتداا يف مفهتتوم املعموديتتة
مل ه ا لنا نم أوالدهم  ذ أقام يسو ت كمتا هتو مكتتو   ن هللا قد أك «ت واآلية واض ة (33:13أ  )

أنتتا ابتتي أحل اليتتوم ولتتدتات  نتته أقامتته متتم األمتتوات غتتري عتيتتد أن يعتتود أيضتتاح  ى : أيضتتاح يف املامتتور الثتتاو
هكتتتت ا ئهمنتتتتا املعموديتتتتة أ تتتتا ملتتتتيالد اثنحل أا جديتتتتدت ذلتتتتا علتتتتى أستتتتاس واضتتتتح أ تتتتا قاةمتتتتة  » ئستتتتاد
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أا  » ميالداح جديداح متم الستماء «وقيامة املسيح ت ك  ل يف انقيقة الالهوتية  .على موت املسيح وقيامته
مم ئو ت على أساس نداء اآل  مم السماء يف املعمودية يف األ ردنت ومم واقي الهو   تد ذاتته  عتبتار 

 «: عتهالقيامتة متم بتني األمتوات التي قامهتا املستيح هتح متيالد جديتد للب ترية كلهتا ئيته متم بعتد املتوت م

بقيامة يسو  املستيح لرجاء لتح  ولدان اثنيةمبارك هللا أبو ربنا يسو  املسيح ال ا لست ر ته الكثريم 
 (3:1بس 1) «.من األموات
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 املعمودية واالحتاد جبسد املسيح - 9

يف الالهوت اخلال ح معروز أن املسيح متات وهتو لامتل ةطتاايحل يف جستده علتى اخل تبة  ستت 
ا متتات م تنتا معتتهت ألن جستده التت ا مسَّتد بته هتتو جستدحلت واملتتوت الت ا ماتتته ماتته ألنتته بطترست وملَّت.  

 ل ةطاايحل ول وكم مبقتضاه راضياح وق ب ل  لكم املوت  لباحت ئهو مات مم أجلنا ونم متنا معته  لتتاست 
قتامت قتام جبستدحل بقتوم  وبعد الالت د ئم يف  قم األر  االاة أايم وكنَّا معه أمتوااتح جبستد اخلطيتةت ئلمَّتا

قتام بقداستته األلليتة التي لته بتال أا ةطيتةت ئنلنتا . الهوته وإبرادته وبقوم اآل  والروح القدست ئق منا معه
 .نم مم قداستهت ونلنا مم قهارته ولياته األبدية  كم االحتاد ال ا حَّ يف التلس د واملوت والقيامة

يت و تبخته  لتتدم هتح يف انقيقتة معموديتتته التي ستتيلولها وكتان املستيح قتتد أملتح أن موتته علتتى الاتل
لتماح مم أجلنات ئما معىن ه ا؟ معناه أننا قبلنا مي معمودية أو  بخة املستيح معموديتنتا  لضترورمت مبعتىن 
أننا اعتمدحل مي املسيح يف موتته وقيامتتهت ذلتا بتال عمتل متم جهتنتا وال  ميتان وال  تاللية متم أا نتو ت 

 :لا ونم كنَّا ال نعرئهألنه أحَّ ذ
 (5:2أز )» .ونم أموات  خلطااي ألياحل مي املسيح «+ 
هكتت ا ألتتتَّ هللا العتتا  لتتن بتت   ابنتته الوليتتدت لكتتح ال يهلتتا كتتل م تتمو يتتؤمم بتتهت بتتل تكتتون لتته  «+ 

 (16:3يو )» .انيام األبدية
 (8:5رو )» .مات املسيح ألجلنا وحنن بعد خطاةهللا بنيَّ لبته لنات ألنه  «+ 

ستنرد علتى هت ا الستؤا  )واآلن ما قيمة عمل املعمودية يف الكنيسة؟ .  نه عمل جمَّاو مم قرز والد
علتتى أن معموديتتة املستتيح التتي اعتمتتدها باتتبخة دم الاتتليت هتتح املفهتتوم األ تتيل والالهتتو  (. بعتتد قليتتل

 .والوليد السم ومعىن وعمل املعمودية  سم املسيح
هتل اعتمتد املستيح واناتبا  لتدم ومتات وقتام : ا و ثنتا عتم املعموديتة ي ستت  هنتاومروراح يف قري  ئهمن

 مم أجل األقفا  أيضاح أم ال؟
أم مهلتتون أننتتا كتتل م تتمو اعتمتتد ليستتو  املستتيح  «: بتتول  يف رستتالته ألهتتل روميتتة. نعتتود  ى تعبتتري  



 55                                                                                                  اجلاء النلرا: الفال األو 

م األمتتواتت مبلتتد اآل ت هكتت ا اعتمتتدحل ملوتتتهت ئتتد ئنا معتته  ملعموديتتة للمتتوتت لتتن كمتتا أ قتتيم املستتيح متت
رو )» ألنه  ن كن ا قد  رحل مت ديم معه ب به موته ناتري أيضتاح بقيامتته. نسلا نم أيضاح يف جدم انيام

ألننتتا ربيعنتتا بتتروح  «: بتتول  أيضتتاح يف رستتالته ألهتتل كورنثتتوس. ئتتةذا أضتتفنا  ليتته متتا كتبتته  (. 3-5: 6
 .ا أم يوحلنينيت عبيداح أم ألراراحت وربيعنا س قينا رولاح والداح والد أيضاح اعتمدحل  ى جسد والدت يهوداح كنَّ 

 (13: 12كو 1)»
 ى جستد  « » بتروح والتد «: ئت لا ي ترح أن شتركتنا يف متوت املستيح وقيامتته يف املعموديتة تكتون

 .واضح أنه جسد املسيح مبعىن كنسحت أا رباعة املؤمنني أا الكنيسة » والد
جنتتد أن اآليتتتة األ وى تعطتتتح  جابتتتة واضتتت ة : املعموديتتة متتتم هتتتاتني اآليتتتتنيئلكتتح نتتتد  د جتتتوهر ومعتتتىن 

ماذا يكون معىن ئعتل املعموديتة يف الكنيستة األ وى  ن كنَّتا قتد اعتمتدحل ربيعتاح بعمتاد املستيح علتى : لسؤا 
 الاليت؟

ستد املستيح واملعىن ال ا نست لاه مم اآليتني معاح هو الر د السر  ا ال ا يربس بينهمات مبعتىن أن ج
 :هو هو اجلسد امل بوح على الاليتت األمر ال ا توض   ه اآلايت اآلتية

املستيح يف جستمحت ألجتل ( جسد)ال ا اآلن أئرح يف ،المح ألجلكمت وأكم  ل نقاةص شداةد  «+ 
 (24:1كو )» .جسدهت ال ا هو الكنيسة

 (5:1كو 2)» .يضاح ألنه كما تكثر ،الم املسيح ئينات ك لا  ملسيح تكثر تعايتنا أ «+ 
 .بتتل كمتتا اشتتثكتم يف ،الم املستتيحت ائرلتتوات لكتتح تفرلتتوا يف استتتعالن جمتتده أيضتتاح مبتهلتتني «+ 

 (13:4بس 1)»
 :ولن يف جسده املقام

ئةنته  ذ املتوت إبنستانت إبنستان . ولكم اآلن قد قام املسيح متم األمتوات و تار  كتورم الراقتديم «+ 
كتو 1)» . ،دم ميتوت اجلميتيت هكت ا يف املستيح ستي  يا اجلميتيألنته كمتا يف. أيضتاح قيامتة األمتوات

15 :21-22) 
وهك ا على قاعدم العالقة  ملسيح يف املوت والقيامة معه مم حلليتةت ومتم حلليتة أةترع علتى قاعتدم 

 (:الثمني جداا للمعمودية)بول  ألهل غالقية ه ا النص . بناء رباعة املؤمنني يف املسيحت يكتت  
تتم التت يم اعتمتتدح   ملستتيح قتتد لبستتت م املستتيحألن ك   «+  لتتي  يهتتودا  وال يتتوحلو ت لتتي  عبتتد  وال . لَّك 
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ت لتتي  ذكتر  وأ نثتتىت ألنكتم ربيعتتاح والتد  يف املستتيح يستو  ئتتةن كنتتم للمستتيحت ئتتنتم  ذاح نستتل  . لتر 
 (29-27: 3غل )» . براهيم ت ولست املوعد  ورا ة  

مبتتوت املستيح وقيامتتهت وعالقتتته كيتف يفهتتم املعمَّتد عالقتت  أ عتم يف هت ه اآلايت ربيعهتا نتم ال نقتتر 
قتامت 

 
بتل يتقبَّتل ويستتنم و ختذ بعقنت  وقنبت  وفكتر  وروحت  وإُيانت  وكتل كيانت  عالقتة  جلسد امليا وامل

حيَّتتة واتصتتااًل والتصتتاقاً واحتتتادًا يف متتوت املستتيح وقيامتتت ، وابلتتتاز يف جستتد ، ليصتتري جتتزءًا حي تتا متتن 
ستد، ابملتوت، فرُتفتف عنت  خطتا   يف احلتال، وابلقيامتة يستتنم إنستان  اجلديتد، خنيقتة جديتدة هذا اجل

 .حيَّة هلا صورة املسيح املقام
و ةتاتتار لختتوا يكتتون اإلنستتان املعمَّتتد يف لالتتة انفتتتاح لتقب تتل ئعتتل   تتحت ويكتتون املستتيح يف لالتتة 

تتدد جلستتده التت ا ميتت  الكتتون كلتته؛ والتت ا يضتتم األعضتتاء اجلتتدد  ى جستتد املستتيح بستتر   قبتتو  أعضتتاء ج 
 !املعمودية هو هللا

 (47:2أ  )» . ى الكنيسة ال يم للاونيضم وكان الر  كل يوم  «+ 
 (41:2أ  )» .يف ذلا اليوم نو االاة ،الز نف  وانضمَّ ئقبلوا كالمه بفرح واعتمدوا  «+ 

 انلر أيها القارا كيق يبي هللا كنيسته؟
تر بتت لا يف تعاليمهتتا وقبعتاح علتتى الكنيستة ل  تتل وت ب    ولكتم هتتل تعلتتيم الكنيستة ي علتتم عتتم  . أن ت علتتم وهت 

كيفيتتة بناةهتتا؟ أم أن التت ا يبنيهتتا هتتو هللا ستتراا بفعتتل اإلميتتان وستتر العمتتاد؟ وهتتل علتتى الكنيستتة أن ت علتتم 
 ه ا؟ وهل يف  عال ا ئرح ومسرَّم؟

 :امسي الكنيسة وهح تفت ر
لنات ألنه ونم بعد ةطام مات املسيح ألجلنتات ئبتاألوى كثترياح ونتم متتر  رون ولكم هللا بنيَّ لبته  «+ 

ألنتتته  ن كنَّتتتا ونتتتم أعتتتداء قتتتد  تتتوننا متتتي هللا مبتتتوت ابنتتتهت  -اآلن بدمتتته خنلتتتص بتتته متتتم الخضتتتت 
 (11-8: 5رو )» .ئباأل وى كثرياح ونم م اانون خنلص  ياته

... ا هللات بتل أنته هتو ألبنتات وأرستل ابنته كفَّتارم خلطتاايحل لتي  أننتا نتم ألببنت: يف ه ا هتح احملبتة   «+ 
 (19و11: 4يو 1)» .نم نبه ألنه هو ألبنا أوالح 

لكتح يعطتيكم . لي  أنتم اةث توو بتل أحل اةتثتكمت وأقمتتكم لتت هبوا وأتتتوا بثمترت ويتدوم مثتركم «+ 
 (16:15يو )» .اآل  كل ما قلبتم  مسح
ئنعمتة املعموديتة . موديتة ئينتا ولنتات  ذ ربعتنتا وولَّتدتنا يف جستد املستيحكل ه ا بستبت متا عملتته املع
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ليسا  ورم نتتمَّتل ئيهتا ونتتكلَّم عنهتات بتل لقيقتة ليَّتة حلبضتة أتةت  نبضتاهتا متم اجلللثتة التي  َّتا مترَّم 
وديتة وستيبقى لتدث اجلللثتة ولتدث املعم. وهح  تد  ملعمودية يف عم  التامم لتن األبديتة. و ى األبد

ه ا لي  معناه أن املعموديتة وال اإلئ ارستتيا مهتا تكترار لللللثتةت . والداح كما هو والد يف اإلئ ارستيا
ألن اجلللثتتة ستتتبقى لتتداثح جديتتداح متتا بقتتح التتامم و ى األبتتدت والتت يم يعتمتتدون جيتتد  دو ا يف ئكتترحل وئكتتر 

 .الكنيسة
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 املعمودية واإلُيان - 11
 

متتا هتتح نتتتاةج املعموديتتةت  والثتتايمتتاذا  تتدث يف املعموديتتةت األول : علتتى أمتتريمأمهيتتة املعموديتتة تقتتوم 
 .األمر ال ا يستمر مدع انيام للم عمَّد

متتتا هتتتو دور اإلميتتتان قبتتتل وأانتتتاء املعموديتتتة؟ ومتتتا هتتتو دور اإلميتتتان بعتتتد : واآلن نضتتتي األستتتاس ونستتتت 
 املعمودية؟

 (: خل 1:11كو 1)هنا نستوضح ما جاء يف 
سا أريد أيها اإلةوم أن مهلتوا أن ، ءحل ربتيعهم كتانوا حتتا الست ابةت وربتيعهم اجتتالوا ئةو ل «+ 

وربتيعهم أكلتتوا قعامتاح والتتداح روليتتاحت . يف الب ترت وربتتيعهم اعتمتدوا ملوستتى يف الست ابة ويف الب تتر
م  وربتتتيعهم شتتتربوا شتتترا ح والتتتداح روليتتتاحت أل تتتم كتتتانوا ي تتتربون متتتم  تتت رم روليتتتة اتبعتتتتهمت والاتتت ر 

وهت ه األمتور لتداا مثتاالح لنتات . لكم أبكثرهم   ي سر  هللات أل م ق رلتوا يف القفتر. كانا املسيح
جلت  ال تعت ... ئال تكونوا عبتدم أواثن : لن ال نكون نم م تهني شروراح كما اشتهى أولوا

ئهتت ه األمتتور ... وال تتتت مَّروا ... وال جنتتر    املستتيح ... ل كتتل وال تتر  مثَّ قتتاموا للعتتتت وال نتتان  
-1: 11كتو 1)» .ربيعها أ ابتهم مثاالحت وك تبا إلن ارحل نم الت يم انتهتا  لينتا أواةتر التدهور

11) 
ئلنتمعَّم ما أ ا  شعت  سراةيل يف قريقهم عر الب ر األ ترت الت ا هتو منتوذة أ تلح للمعموديتةت 

-7:3عتت : انلتر)تتاةج املرعبتة  تا وقد تكترَّر ذكتر هت ه اناداتة  لنستبة لللتاء األعلتم متم ال تعت والن
13) 

 :ك لا لينما يتكلَّم العهد اجلديد عم السقود بعيداح عم نعمة املعمودية يقو 
تتدوا)ألن التت يم استتتنريوا متترَّم  «+  ت وذاقتتوا املوهبتتة الستتماويةت و تتاروا شتتركاء التتروح القتتدست (أا تعمَّ

ت وستقطوات ال ميكتم (ااي وهبتات املعموديتةكلهتا عطت)وذاقوا كلمة هللا الاتانة وقتوَّات التدهر اآل  
ألن التلديتد  تتتاة  ى )مديتدهم أيضتاح للتوبتتةت  ذ هتم ياتلبون ألنفستتهم ابتم هللا اثنيتة وي تته رونه 

 (6-4: 6عت )» (. لت املسيح مرَّم أةرع و شهاره
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 :وأيضاح 
اخلطتاايت بتل قبتو   ئةنه  ن أةطتتحل  ةتيتارحل بعتدما أةت حل معرئتة انت ت ال تبقتى بعتد ذبي تة عتم «+ 

م تمو ةتالق حلمتوس موستى ئعلتى شتاهديم أو . دينونة خميقت وغريم حلر عتيتدم أن أتكتل املضتاديم
ستتت مستتت قاا م تتمو داس ابتتم هللات . االاتتة شتتهود ميتتوت بتتدون رأئتتةحل  ئكتتم عقتتا ح أشتتر  تلن تتون أنتته   

س : ز التتتت ا قتتتتا ئةننتتتتا نعتتتتر . ولستتتتت دم العهتتتتد التتتت ا ق تتتتد  س بتتتته دنستتتتاحت والدرع بتتتتروح النعمتتتتة
 .خميق هو الوقو  يف يدا هللا انح  . الر  يديم شعبه: وأيضاح . االنتقامت أحل أجالات يقو  الر 

 (31-26: 11عت )»
واضح مم ه ا أن الت ا يفقتد نعمتة املعموديتة ئهتح ال ت عتوَّ ت وتكتون لياتته بعتد ذلتا لرجتة جتداا 

د أن التت ا ي عط تتى يف املعموديتتة علتتيم ومهتتتو  ويف نفتت  الوقتتا جنتت. قياستتاح علتتى متتا أةتت ه يف معموديتتته
  تا عضتوية يف جستد املستيح و لتتاس مواقنتة . وئاة  على العقتل والتاتو رت وال  تتاة  ى موائقتة أو ئهتم

مساةيتتةت وهتت ه وتلتتا  تتا ةااةاتتها وقوهتتتا الدائعتتةت وأا رجعتتة أو تعطيتتل يف مستتار نعمتتة املعموديتتة هتت ه 
ستتت ةيانتتة  امتتاح  امتتاح ك ستتت ةيانتتة املواقنتتةت وةيانتتة للمستتيح التت ا لبستته يف املعموديتتةت وةيانتتة    متتا حت 

 .للروح القدس ال ا وهبه القيامة وقوهتا لل يام اجلديدم
. ئاملعموديتتة كفعتتل ةتتالص هتتح ئقتتس بتتدء لالنطتتال  نيتتام تعمتتل ئيهتتات لتت لا مس   يتتا  ملتتيالد الثتتاو

ست لته وعليتهت هتح يف  ذلتا كمتيالد اجلستد الت ا لته عمتر ستنني ك تدث ولكم امليالد هو بدء ليام حت 
ئةذا انقطعا  تلة ليتام املولتود مبتيالده ميتوت يف انتا ت ألن . قاةم ب اته ولكنه ممتد ومتال بعمر املولود

 امتاح يف لالتة املتيالد الثتاو متم املتاء والتروحت ئبعتد املتيالد يستتمر . قوم ليام ميالده هح الي معلته يعتي 
 ليام  لروحت ولكم  ذا انقطي اإلميان انقطعا  لة املولود بقوم دئتي ليتام متيالده الثتاوت املولود اثنية يف

 .ئيموت
ستتت أ تتا بدايتتة جديتتدم نيتتام جديتتدم   تتا لقيقتتة . لتت لا ئتتةن املعموديتتة للمتتيالد الثتتاو يت تتتَّم أن حت 

م اخلطيتتةت ولكتتم كتت لا أنتتتم أيضتتاح الستتبوا أنفستتكم أمتتوااتح عتت «: ةتتالصت و  تتا لقيقتتة متتوت لل طيتتة
 (11:6رو )» .ألياءح    ملسيح يسو  ربنا

تر  ئفح املعمودية نم وعاء ئارظ ميتل  ببة وعطية هللات وبعد املعمودية يت تتَّم أن نتؤمم مبتا أةت حل ونب   
العمتل : ه ا توض   ه لاداتة عمتاد شتعت  ستراةيل يف الب تر األ تر. ونعثز ون كر ونتمسَّا مبا أة حل

و ةتاتتتتتتتتتار .  ا تتتتتتتتتاوت وعلتتتتتتتتتى ال تتتتتتتتتعت أن لضتتتتتتتتتي ويطيتتتتتتتتتي ويستتتتتتتتتتليت لعمتتتتتتتتتل هللاهتتتتتتتتتو عمتتتتتتتتتل هللا



 املعمودية األ و  األ وى للمسي ية                                                                                        61

ولكم ال ا لدث أن معلتم ال تعت   يستتلت ملعلتام هللات وهكت ا    -هللا يعمل وال عت يستليت 
تكفهم املعلام بكل قوهتا ورعبها لن معلهم يؤمنون وللاونت أل تم   لضتعوا  تا  إلميتان وعتادوا  ى 

هكتتت ا املعموديتتتة معلتتتام  تتتد ذاهتتتتا جمَّانيتتتةت ولكتتتم بعتتتد لتتتدواها مطلتتتو  اإلميتتتان بتتتا والعمتتتل  .ةطيتتتتهم
 .مبكتسباهتا

ومتتا هتتح املعموديتتة؟ هتتح معلتتاات املستتيح يف موتتته وقيامتتته وغفتتران ةطتتاايحل و عطاةنتتا استتتنارم روليتتة 
تتتتيَّة والباقنيتتتتة  هتتت ه املعلتتتتاات الفاةقتتتتة الختتتري. وعضتتتوية يف جستتتتده ويف عهتتتتده ونعمتتتة انيتتتتام اجلديتتتتدم لس  

الداةلية والفاةقة العقلت أراد هللا أن ينقلها ل ئراد ئترداح ئترداحت ليت وقها يف املعموديتة كتل  نستان علتى لتدم 
استت علتى هت ات . باورم ةا ة وستريَّة كتان متم الاتعت أن يتؤمم بتا اإلنستان قبتل أن أيةت هات وال   

ها وعاش ئيهات  ن هو أنكرها بعد أن يكتون قتد أةت هات ولكم  ن أة ها باورهتا الباقنية وذاقها وألسَّ 
تتر  تتا بعتتد أن يكتتون قتتد عاشتتها وذاقهتتات ت ستت ت منتته نعمتتة املعموديتتة وكتتل عطيتهتتا ونورهتتا و تتلتها  وتنكَّ
 ملسيحت ويابح اإلنسان ةاةناح لنعمة املعموديةت ةاةناح للمسيحت ةاةناح للدم ال ا ق تد  س بته متادرايح بتروح 

 .أقل مم غري املؤمم وال ميكم مديده مرَّم أةرعالنعمةت ويكون 
ئاإلميان ي طلت مم كل م مو اعتمدت و الَّ ت ست ت منته انيتام اجلديتدم ويكتون يف لكتم املاةتا روليتاحت 

 .أا أبدايحت وال يكون له مديد مرَّم أةرع
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 معمودية املاء ومعمودية الروح - 11
 

 .هو ئعل   ح مم ئو : امليالد من فوق - 1
 .هو امليالد الثاو مم املاء والروح :امليالد الثاي

 :واالانان مبعىن والد يفيد أن املعمودية هح عامل الوالدم الثانية
 .ال يقتدر أن يتدةل ملكتوت هللاال يولتد متن املتاء والتروح  ن كتان ألتد : ان  ان  أقو  لا «+ 

 (5:3يو )»
 (7:3يو )» .ن فوقتولدوا مينبخح أن : ال تتعلَّت أو قلا لا «+ 
 (5:3  )» .ومديد الروح القدس امليالد الثايمبقتضى ر ته ةلَّانا بخسل  «+ 

هتتو متتيالد رولتتاو التت ا يتتولح  ليتته ا تتطالح مولتتوديم متتم ئتتو ت أو ( 7:3يتتو )ولكتتم املتت كور يف 
 :مولوديم اثنيةت ألن امليالد الثاو ال ميكم أن يكون مم الل م

 (13:1 يو)» .مم دم وال مم م يوة جسد وال مم م يوة رجلت بل مم هللا ال يم و ل د وا لي  «+ 
 (6:3يو )» .املولود مم اجلسد جسد هوت واملولود مم الروح هو روح «+ 

يتي )متم الثتالوث األقتدست متم اآل  ” متم ئتو “: مبعىن أن امليالد الثاو يكون داةماح مم أ ل   تح
ت ولكنتته ي تتدعى عتتادم متتم (5:3  )ومتتم التتروح القتتدس ت (12:1يتتو )ت ومتتم االبتتم (3:1بتتس 1ت 18:1
 .ئاملعمودية هح األدام الي يؤد ا ئيها الروح القدس عمله يف الوالدم الثانية. الروح
 (:5:3يو )املاء والروح  - 2

 :هو و ق تعبريا أو تفسريا للمعمودية مبفهوم أن املعمَّد ي عمَّد
 :يف املاء( أ ) 
هتتا  كمتتا ألتتت املستتيح أيضتتاح  «+  تتراح  ايَّ بغستتل املتتاء الكنيستتة وأستتلم نفستته ألجلهتتات لكتتح يقد  ستتها مطه  

 (26و25: 5أز )» . لكلمة
 (8:5يو 1)» .الروح واملاء والدمت والثالاة هم يف الوالد: االاةوال يم ي هدون يف األر  هم  «+ 

 :ليل غسل املاء ي ري ملخفرم اخلطااي



 املعمودية األ و  األ وى للمسي ية                                                                                        62

 .ئتقبلوا عطية الروح القدس لغفران اخلطا ،سم يسو  املسيح توبوا وليعتمد كل والد منكم على ا «+ 
 (38: 2أ )»
 (16:22أ  )» .داعياح  سم الر  واغسل خطا كواآلن ملاذا تتواىنت قم واعتمد  «+ 
 .بتل تقدَّستتمت بتل تترَّرحت  ستم التر  يستو  وبتروح   نتا اغتستنتم،وهك ا كان أ حلس منكمت لكم  «+ 

 (11:6كو 1)»
 :الروح يف( ب)

 .على قدر ما ي عط ى الروح القدس لل  ص املعمَّد مم أجل مديده الرولح وتقديسه
 والتروحكالوستس العامتل ئيته التروحت   املتاءت ليتل يكتون املتاء والتروحت (أت  )واالانان يعمتالن معتاح 

بتتول  .  تترح قتتو   وميث  تتل هتت ا ال. هتتو الستتبت واملتتؤا  رت ويكتتو  حلن معتتاح عناتترا املعموديتتة املنلتتور والسبتتتيب
 :لتيط 

 التتروحاملتتيالد الثتتاو ومديتتد  بغستتلال أبعمتتا  يف بتتر حل عملناهتتا نتتمت بتتل مبقتضتتى ر تتته ةلَّاتتنا  «+ 
 (5:3  )» .القدس

لخستتل اخلطتتااي مضتتائاح  ليتته التتروح كعناتتر  ابإلُيتتان والكنمتتةهنتا املتتاء كعناتتر هتتام يف املعموديتتة يعمتتل 
لكتح  «: ويؤي  تد هت ا قتو  بتول  الرستو  ألهتل أئست !! لتروح لل ليقتةهام يف املعمودية منود به مديتد ا

املتاء أا  ابلكنمتةللخستل والتقتدي   املتاءهنتا (. 26:5أز )» يقد  سها مطه  راح  ايها بخسل املاء  لكلمتة
 .ابلكنمة

 » نتالكم اغتسلتم بل تقدَّستم بل ترَّرح  سم التر  يستو  وبتروح    «: بول  قاةالح . ويضم ها معاح  
 .الخسل والتقدي  والترير: هنا عمل املعمودية وعمل الروح معاح دون أا تفري    ه كلها

: 1بتتس 1)انيَّتتة التتي هتتح العاملتتة يف املتتيالد الثتتاو لستتت قتتو  بطتترس الرستتو  عنتتى أن كنمتتة ه  - 3
اإلنستان يف  يتدعلتى املعمَّتد لل لت  الثتاو  لتروح القتدست تستتقبلها  يد هت هح يف لقيقتها (23

يتتد هللا تقتتد  م انتت  واإلميتتان . واليتتدان معتتاح للعطتتاء واألةتت  معتتاح مهتتا ستتر املعموديتتة. املعموديتة  إلميتتان
 .والروح والفرح  لعطاء لل ل ت ويد اإلنسان هح التادي  واإلميان والفرح  ألة  لل يام اجلديدم

 (:11:3مت )« هو سيعم ِّدكم ابلروح القدس وانر» - 4
التعريتتقت ئهتتح  تتفة لعمتتل التتروحت أا الدينونتتة والتتتوبيخ ال تتديد التت ا ( ألتتت)ر هنتتا جتتاءت بتتدون النتتا
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أا ا تدم : هنتا مهتا والتد لعمتل والتد” التروح وحلر“ئتت.  ر  كنار كل ما هتو ةتاق  ومن ترز عتم التر
ستتل  لرالتتةت ئتتةن كانتتا امليتتاه علتتى يتتد املعمتتدان تخ. لل طتتت بفاعليتتة لرقتتةت والبنتتاء لل تت  بفاعليتتة حلريتتة

تح العمتل األعلتى اإل تح  ئاملعمودية  لروح وحلر تخسل  إللرا ت وكالمها للتطهري؛ ولكم الروح وحلر توض  
نر  ال واةت اخلارجية لللستد و حلرم املواهتت الداةليتة يف التنف ت وهتح ةا تة بتالميت  التر  لطعتداد 

 .والتتهيل
 :املعمودية ابلروح القدس - 5

 :يف األربعة أانجيل كاآليتلقد جاءت : أوالً 
 :إجنيل مىت

أحل أ عم  دكم مباء للتوبةت ولكم الت ا أي  بعتدا هتو أقتوع متيت الت ا لستا أهتالح أن  «+ 
 (11:3ما )» .هو سيعم ِّدكم ابلروح القدس وانر .أ ل ل اءه

 :إجنيل مرقس
 (8:1مر )» .وأمَّا هو فسيعم ِّدكم ابلروح القدسأحل عمَّدتكم  ملاءت  «+ 

 :إجنيل لوقا
تتدكم مبتتاءت ولكتتم أي  م تتمو هتتو أقتتوع متتيت التت ا لستتا أهتتالح أن ألتتل ستتيور  «+  أحل أ عم  

 (16:3لو )» .سيعم ِّدكم ابلروح القدس وانر ل اةهت هو
 :إجنيل يوحنا

تتد  ملتتاء ذاك قتتا  س «+  التت ا تتترع التتروح : وأحل   أكتتم أعرئتتهت ولكتتم التت ا أرستتلي أل عم  
تتد ابلتتروح القتتدسهت ئهتت ا هتتو الت ا حللالح ومستتقراح عليتت وأحل قتتد رأيتتا وشتتهدت أن  .يُعم ِّ
 (34و33: 1يو )» .ه ا هو ابم هللا

م تتمو ،متتم ي كمتتا قتتا  الكتتتا  متترا متتم بطنتته .  ن عطتت  ألتتد ئلي قبتتل  سَّ وي تتر  «+ 
يقبنتو ، ألن الروح الذي كان املؤمنون ب  متزمعني أن قا  ه ا عم . أ ار ماء لح  

 :7يتتو )» .ُم ِّتتد بعتتد  يكتتن قتتد ُأعطتتي بعتتد، ألن يستتو  م يكتتن قتتدالتتروح القتتدس م
37-39) 

وم تمو  اقبنتوا التروح القتدس، م تنر غفتراي خطتا   تُغفتر لت : وملَّا قا  ه ا نفخ وقا   تم «+ 
 (23و22:21يو )» .أمسكتم ةطاايه أ مسكا
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 .ه ه هح ال واهد الي جاءت يف األحلجيل األربعة عم املعمودية  لروح
 :وقد جاءت يف سفر األعمال كاآليت: اثنياً 

 .ت لي  بعد ه ه األايم بكثريفستتعمَّدون ابلروح القدسألن يولنا عمَّد  ملاءت أمَّا أنتم  «+ 
 (5:1أ  )»
وتكونون س شهوداح يف أ ورشتليم ويف   تقوة مىت حل الروح القدس عنيكملكنكم ستنالون  «+ 

 (8:1أ  )» .ر كل اليهودية والسامرم و ى أقاى األ
وكتتان للتتو  التتروح القتتدس يتتوم اخلمستتني حتقيقتتاح عمليتتاح دقيقتتاح ملتتا تنبَّتتت بتته املستتيح عتتم معموديتتة 

 :الروح القدست وكانا معه
 تتوت كمتتا متتم هبتتو  ريتتح عا تتفة ومتت  كتتل البيتتا ليتتل كتتانوا  « -: مظتتاهر التتروح( أ ) 

 (2:2أ  )» .جالسني
علتى كتل والتد متنهم وامتت  ألسنة منقسمة كت ا مم حلر واستتقرت  « -

 (4و3: 2أ  )» .اجلميي مم الروح القدس
أ  )« .وابتدأوا يتكنَّمون أبلسنة أخرى كما أعطتاهم التروح أن ينطقتوا»: وفعل الروح( ب)

4:2) 
ئيتنبَّتت بنتوكم  أي أستكك متن روحتي عنتى كتل بصتر،ويكتون يف األايم األةتريم : يقتو  هللا «+ 

وعنتتتتى عبيتتتتدي أيضتتتتاً وإمتتتتالي . و لتتتتم شتتتتيوةكم ألالمتتتتاح  ،ويتتتترع شتتتتبَّانكم ريع ،وبنتتتتاتكم
 (18و17: 2أ  )» .يف تلا األايم ئيتنبَّت ون أسكك من روحي

توبوا وليعتمد كل والد منكم على اسم يسو  املسيح لخفران اخلطاايت ئتقبلوا عطيتة التروح  «+ 
 (38:2أ  )» .القدس

دس عنتتتى مجيتتتف التتتذين كتتتانوا يستتتمعون حتتتلَّ التتتروح القتتتئبينمتتتا بطتتترس يتتتكلَّم بتتت ه األمتتتور  «+ 
الت يم متتم أهتل اخلتتتانت كتل م تمو جتتاء متي بطتترست ألن ( اليهتود)ئانتده  املؤمنتتون . الكنمتة

 (45و44: 11أ  )» .موهبة الروح القدس قد انسكبت عنى األُمم أيضاً 
 .القدس فسُتعمَّدون ابلروحئت كَّرت  كالم الر  كيق قا   ن يولنا عمَّد  ملاء وأمَّا أنتم  «+ 

 (16:11أ  )»
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 :مالحظات هامة - 6
يف كل ه ه اإلشارات عم معمودية الروح القدس   ي عس  أللد قس أن يعم  د  لروح القدس  الَّ ( أ ) 

املسيح ولدهت بل التاريح هو ئقس أ م ي عمَّدون  لروح القدست ليل التروح القتدس هنتا هتو 
د وكتتل ظروئهتتا و مكانياهتتتا ونتاةلهتتا يف معموديتتة املستوو  متتي املستتيح مباشتترم عتتم عمليتتة التعميت

 .الروح القدس
املالل  هنا بوضوح مم ترديد بطرس الرسو  لنبوَّم يوةيل النيب أن الروح القدس قد جاء هنا يف (  )

 :يوم اخلمسني
 . اماح عم كل ما عرئناه عم للو  الروح القدس يف العهد القدمي مبظاهر خمتنفة -
 .يدمجد وبقوة خمتنفة -

وواضتتح متتم للتتو  التتروح القتتدس  ستتت النبتتوَّم والواقتتي يف يتتوم اخلمستتني أن للولتته منت تتر 
ولكتم هنتتا . وكتان يف العهتد القتتدمي  تل علتى أئتراد معيَّنتني متم هللا. ومتستي بتال قيتود وال لتدود

للتتو  التتروح وبينمتتا كتتان . ”علتتى كتتل جستتد“العطيتتة علتتى التالميتت  جمتمعتتني أا الكنيستتة بتتل 
 .مياح وقتياح وجاةياح ولخر  ةاصت نراه هنا داةماح وماللماح وجيحء يف ملءالقدس قد

 (:49:24)يف  جنيل القدي  لوقا (  ة )
 » إىل أن تُنبسوا قوة من األعازئتقيموا يف مدينة أ ورشليم . وها أحل أرسل  ليكم موعد أي «+ 

 (:26:15)وأيضاح يف  جنيل القدي  يولنا 
التت ا سترستتله أحل  لتتيكم متتم اآل ت روح انتت  التت ا متتم عنتتد اآل   ومتتن جتتاء املعتتا  ا «+ 

 » ينبث ت ئهو ي هد س
 (:14و13: 16)وأيضاح يف  جنيل القدي  يولنا 

وأمَّتا متن جتاء ذاك روح انت  ئهتو يرشتدكم  ى ربيتي انت ت ألنته ال يتتكلَّم متم نفستهت بتل   «+ 
تت. كتتل متتا يستتمي يتتتكلَّم بتته ولتتركم أبمتتور ،تيتتة كلمتتة لتتركم ) ختتذ  تتا ز دو ألنتته ذاك ميل  

 » ويستعنن  لكم (ةطت
 ى ربيتي  «واضح هنا أنه جاء لي كم  ل عمل املسيَّا ويستعلنهت واستعالن كل انت  و رشتادحل 

وواضح أيضاح أن املسيح هو ال ا أعطى . يعي أن تكون موهبة الروح القدس بكل امللء» ان 
هنتتتتتتتا بتتتتتتت ا الو تتتتتتتق يكتتتتتتتون قتتتتتتتد أةتتتتتتت  وظيفتتتتتتتتة  والتتتتتتتروح. التتتتتتتروح القتتتتتتتدس متتتتتتتم عنتتتتتتتد اآل 
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 .املسيح ال ا  عد ويستعلم بقية أموره
ب ا نفهم معمودية الروح القدس الي لداا يوم اخلمستني أ تا البتدء التتارلح علتى أستاس 
ميالد املسيح ولياته وموته وقيامته و تعودهت وهتح حتتد  د وتترل بدايتة التامم اجلديتد يف ملكتوت 

انركات التارلية ورئعتهتا  ى املستتوع الرولتحت ووظيفتة التروح متي التالميت  هللات وقد لوت كل 
 .بدأت بب ارم اإلجنيل لكل العا 

 :الكنيسة ويوم اخلمسني - 7
تتل التالميتت  مبستتوولية الرستتالة  كتتان يتتوم اخلمستتني هتتو يتتوم متتيالد الكنيستتة يف الوجتتود املنلتتورت وقتتد     

وقد اكتسبوا مم للو  الروح القدس عليهم  لتساوا روح . م يف البدايةوالرسولية يف كل األناء القريبة  
و ستت وعتد التر  قتد حَّ  لفعتل أن أتيَّتد الرستل بقتوم متم األعتاس ظهترت . األلفة واالحتاد القوا  لروح

بوضتتتوح شتتتديد يف بدايتتتة ليتتتام الكنيستتتة و تتتراعها متتتي ريستتتاء اليهتتتود وهيوتتتاهتمت وشتتتهادهتم أمتتتام امللتتتوك 
 2:3أ  )كما وض ا القوات املعمولة مم الكنيسة مبعلتاات وأعاجيتت أةرستا مقتاوميهم . اءوالريس
 (. خل 12:5 خلت 

كمتتا ظهتتر متتؤة راح يف رستتاةل بتتول  الرستتو  كيتتق كتتان التتروح القتتدس يقتتد  س قلتتو  الكنتتاة   جلملتتة 
لتي بتا مسعتا ربيتي نسا  اإلميان وال هادم والسلوك املسياو امل هود لهت وقتد ةدمتته موهبتة األلستم ا

وهكتت ا ةتتدم بعمتتاد التتروح القتتدس وئتتتح    انت تتار امللكتتوت يف العتتا  بقتتوات . األ متتم اإلجنيتتل بلستتا ا
 . م هلة على أيدا التالمي  األ ميني

ئاملعمودية بدأ مفهومها عند التالمي ت بل وعند الناس عامة ممثلني  ولكن كنمة املسيح ال تسقط، - 8
مستفستتراح عتتم املتتدةل مللكتتوت هللات ئكتتان ” املعل  تم“جتتاء  ى املستتيح  عتبتتاره يف نيقودميتوس التت ا 

ستتاح ملفهتتوم العمتتاد إن كتتان أحتتد ال يولتتد متتن فتتوق ال يقتتدر أن يتترى »: رد املستتيح واضتت اح ومؤس  
 (3:3يو ) «.منكوت ه

تتر علتتى نيقودميتتوس ئهتتم التتوالدم متتم ئتتو ت ك تتق املستتيح لتته أ تتلها ومبتتدأها متتم  إن  »: حتتتاوملَّتا ع س 
 (5:3يو ) «.كان أحد ال يولد من املاء والروح ال يقدر أن يدخل منكوت ه

ال أبعمتتا  يف بتتر حل عملناهتتا نتتمت بتتل  «: بتتول  يف رستتالته  ى تتتيط  بقولتته. وقتتد شتترلهما معتتاح  
  )» renewalوجتديتد التروح القتدس ت regenerationبغستل املتيالد الثتاي : خنَّصتنامبقتضتى ر تته 

ولكتتتتم  .جتديتتتتد التتتروح القتتتدسلطعتتتداد للعمتتتتل الثتتتاو وهتتتو  غستتتتل خطتتتا ليتتتل الخستتتل هتتتو (. 5:3
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 .يف انقيقة مها عمل والد للروح القدس يف املاء
ئةذا انتبهنتا  ى بتدء ذكتر كلمتة معموديتة املتاء يف يتوم اخلمستنيت جنتدها يف قتو  بطترس الرستو  للت يم 

. بطترس لعمتل املستيحت ئترشتدهم  . مسا  كالم شرح   للَّ عليهم الروح القدس وخنسوا يف قلوبم عند
توبتتتوا »: بطتترس لتكميتتتل عمتتتل التتتروح القتتدس يف تخيتتتري ليتتتاهتم و ميتتتا م متتم اليهوديتتتة  ى املستتتي ية قتتتاةالح 

أ  )« وليعتمد كل واحد منكم عنى اسم يسو  املسيح لغفران اخلطا ، فتقبنوا عطيتة التروح القتدس
. عمتل التروح ال  اتحت و  خنت  قلتوبم أا إلميتا م  ملستيح كتان ئهنا عمل التروح القتدس يف(. 38:2

 . ملاء الروح القدس  لعماد هبةالروح القدس أو  عطيةبطرس يطلت  م 
(. 41:2أ  ) «واعتمتدوا وانضتم يف ذلتك اليتوم حنتو تالتتة  ال  نفتس»: وبقية الكتالم هتام جتداا

 .م يسو  املسيح للتوبة ومخفرم اخلطاايهنا عماد  لروح القدس تكمَّل  لعماد  ملاء  س
ئبالوع  ومسا  عمل املسيح الفداةح واخلال حت يبدأ القلتت : واضح هنا كل ما لدث يوم اخلمسني

يقبل الكالم ويؤممت ويف انا   ل الروح القدست ئي قاد املؤمم  ى املعمودية ليعتمد  سم املستيحت ئيولتد 
 .قة اجلديدمللمسيح ويتلدَّد  لروح القدس لل ل

وظلَّا معمودية املاء قاةمة بنفسها تنتلر معمودية الروحت كما رأينا عدم أمثلة عنتد الرستلت ملَّتا اعتمتد 
أهتتل الستتامرم و   تتل التتروح القتتدس علتتيهمت لتتن أ رستتل  لتتيهم القديستتان بطتترس ويولنتتا ووضتتعا علتتتيهم 

ئلمَّتا  «(: 6و5: 19أ  )ا جتاء يف بول  كمت. وأيضاح عند  (. 15:8أ  )األايدا ئ لَّ الروح القدس 
 » يتكلَّمون بلخات ويتنبَّتونمسعتتتوا اعتمتتتدوا  ستتتم التتتر  يستتتو ت وملَّتتتا وضتتتي بتتتول  يديتتته علتتتيهم لتتتلَّ التتتروح القتتتدس علتتتيهمت ئطفقتتتوا 

بطتتترس وكرنيليتتتوست  ذ بعتتتد أن لتتتلَّ التتتروح . والعكتتت   تتت يح كمتتتا قلنتتتا ستتتابقاح وكمتتتا لتتتدث متتتي  
 .بعدها عمَّده  ملاء هو وأهل بيته القدس عند مسا  كلمات الوع ت

وهك ا جند أن معمودية الروح القدس هح مكم  لة ملعمودية املاءت ومعمودية املتاء اللمتة لاومتاح أتسيستياح 
. لست ترتيت الر ت غري منفالني عتم بعضتهما قتس” املاء والروح“ملعمودية الروحت ومها معاح معمودية 
وأستتاس معموديتتة املتتاء الهتتو  عقاةتتدا كمتتا  ق  تت  ذلتتا بتتول  . ملتتاءئاملتتاء يعمتتل  لتتروح والتتروح يعمتتل  

ت  عتبتار أن التدئم يف (3:6رو )» أم مهلون أننا كل م مو اعتمد ليستو  املستيح اعتمتدحل ملوتته «: الرسو 
وهتت ان ئيهمتتا الخفتتران . املتتاء هتتو شتتركة متتوت متتي التتر  ليكتتون القيتتام متتم املتتاء هتتو شتتركة قيامتتة متتي التتر 

األبديتتتتتتتتتتتةت والتتتتتتتتتتت ا يقتتتتتتتتتتوم بفعلهمتتتتتتتتتتتا وتكميلهمتتتتتتتتتتتا يف اإلنستتتتتتتتتتتان علتتتتتتتتتتى مثتتتتتتتتتتتا  متتتتتتتتتتتا عمتتتتتتتتتتتل وانيتتتتتتتتتتام 
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 .املسيح هو الروح القدس
ئاملاء يف املعمودية عنار ئعَّا  للموت والقيامةت والروح القدس يكم  ل عملهمتا روليتاح ئينتا ألنته أيةت  

 .مم املسيح ويستعلم لنا
. لتاهر متؤا  رم كنتو  متم ال تهادم اللمتة يف وقتهتاوكتان التروح القتدس يف البدايتة يعمتلت ولته يف عملته م

ولكتتم شتتيواح ئ تتيواح بعتتد أن  تتار اإلميتتان والثقتتة يخطيتتان كتتل عمتتل املعموديتتةت   ياتتبح لتته أا ملتتاهر يف 
 .املعموديةت ئعمله  ار سرايا ولكم دون أن يقل أتاريه
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 املعمودية أ م الرسل - 12
 

ألن يولنتا عمَّتد  «: وققستها أايم الرستل بقولته قبتل  تعودهلقد ائتتح املستيح انتديل عتم املعموديتة 
لكتتنكم ستتتنالون قتتوم متتن ...  ملتتاءت وأمَّتتا أنتتتم ئستتتتعمَّدون  لتتروح القتتدست لتتي  بعتتد هتت ه األايم بكثتتري 

لتتتتلَّ التتتتروح القتتتتدس علتتتتيكمت وتكونتتتتون س شتتتتهوداح يف أ ورشتتتتليم ويف كتتتتل اليهوديتتتتة والستتتتامرم و ى أقاتتتتى 
 (8-5: 1أ  )» .األر 

وهنتا . ه ا معناه أن معمودية يولنا ستتخريَّ  ى معمودية الروح القدس الي تقبَّلها املسيح علتى األ ردن
نلمح عالقة سريَّة بني معمودية املسيح ويتوم اخلمستنيت وأوضتح متا ئيهتا نتاو  التروح القتدس بعالمتة والتي  

حلر منقستتتمة استتتتقرت علتتتى كانتتتا متتتي املستتتيح علتتتى هيوتتتة جستتتمية مثتتتل  امتتتةت وعلتتتى الرستتتل كتلستتتنة 
ومعموديتة التروح القتدس . وهك ا  نتهاء عمل املسيح استلم الرسل العمل وبنف  الروح القدس. ريوسهم

وهكتت ا . التتي كانتتا للمتتاح مستتتقبلياح عنتتد يولنتتا املعمتتدان  تتارت لقيقتتة مبلتترَّد قيامتتة املستتيح و تتعوده
الامم  نسكا  الروح القدس متم عنتد اآل   ارت معمودية الروح القدس اس اتولوجية لق  قة يف ملء 

 .و سم ا ملسيح( 4:1ت أ  49:24لو )” املوعد“لست 
والتتروح القتتدس التت ا انستتكت علتتى الرستتل أس تت  يف انتتا  لستتت أمتتر املستتيح اإلرستتاليات والتب تتري 

وربيتتي املعلتتاات (. 36:2أ  )» جعتتل يستتو  هتت ا التت ا  تتلبتموه أنتتتم ر ا ومستتي اح  «:  ملستتيح التتر 
والقتتتوات التتتي عملهتتتتا التتتروح القتتتدس ،لتتتتا  ى تقتتتد م اإلجنيتتتتلت وحَّ وعتتتد يوةيتتتل النتتتتيب  لرجتتتاء املنتلتتتتر يف 

 .االس اتولوجيا وانسكا  الروح على كل ب ر
وأو  متتم أعلتتم حتقيتت  الاتتلة بتتني التتروح القتتدس واملعموديتتة كتتان هتتو املستتيح للتالميتت   اتتوص يتتوم 

فعتل متي الرستلت والرستل مارستوها متم ةتال  معموديتة املتاء لكتل اخلمسنيت وقد ابتتدأت هت ه املعلتام  ل
التتداةلني يف اإلميتتانت ليتتل الت متتا معموديتتة الرستتل  لتتروح القتتدس متتي معموديتتة املتتاء للتوبتتة وغفتتران 

وحَّ الرجتتاء املنتلتتر منتت  القتتدمي أن ميتلتتا ال تتعت التتروح القتتدس كركتتة مستتتقبل . اخلطتتااي  لنستتبة لل تتعت
 :اجلديد مي اإلنسانت واجتمي الرسل معاح والروح القدس الدهور لعهد هللا

... رأينتتا وقتتد  تترحل بتتنف  والتتدمت أن خنتتتار رجلتتني ونرستتلهما  لتتيكم متتي لبيبينتتا بتترحل  وبتتول   «+ 
» .أن ال نضتتي علتتيكم اقتتالح أكثتتر غتتري هتت ه األشتتياء الواجبتتةالتتروح القتتدس وحنتتن ألنتته قتتد رأع 
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 (28و25: 15أ  )
يف ربيي اليهوديتة واجلليتل والستامرم ئكتان  تا ستالمت وكانتا ت بتي وتستري يف ةتوز  أمَّا الكناة  «+ 

 (31:9أ  )» .الر ت وبتعاية الروح القدس كانا تتكاار
التثلوا  ذن ألنفستكم وجلميتي الرعيتة التي أقتامكم التروح القتدس ئيهتا أستاقفةت لثعتوا كنيستة هللا  «+ 

 (28:21أ  )» .الي اقتناها بدمه
 :مفهوم سكىن الروح القدس يف املؤمنني لن  ار ئكراح الهوتياح كنسياح وارتفي 

كتتان ولكتتم  ن . روح هللا ستتاكم  ئتتيكم( since)وأمَّتتا أنتتتم ئلستتتم يف اجلستتد بتتل يف التتروحت ألن  «+ 
 (9:8 رو)» .does not belong to himألد لي  له روح املسيحت ئهو لي  مم ةا ته 

 :وم اإلميان لطنسان ال ا اعتمدو  ام الروح القدس  ار هو ق
 (3:12كو 1)» .ولي  ألد يقدر أن يقو  يسو  ر   الَّ  لروح القدس «+ 
غتتل )» .مثَّ مبتتا أنكتتم أبنتتاء أرستل هللا روح ابنتته  ى قلتتوبكم  تارةاح اي أ  اآل   . لننتتا  التبتي...  «+ 

 (6و5:4
ت ئهتتو  هتتو التت ا لتتلَّ علتتى املستتيح وهتتو هتتو التت ا ئتتةذا وضتتعنا يف االعتبتتار أن التتروح القتتدس ال يتختتريَّ

ئكتل معموديتة ألا ئترد مربوقتة . للَّ على الرسلت وهو هو ال ا  تل علتى م تمو ،متم ودعتى  ستم التر 
تتد التتر  يستتو  . مبعموديتتة املستتيح ومستت ته ألن التتروح والتتد ئتتالروح القتتدس هتتو التتر د التت ا جيمتتي ويول  

. يم يعتمتتدون  ستتم املستتيح وياتتريون أعضتتاء يف جستتدهستتواء يف معموديتتته أو قيامتتته أو  تتعوده متتي التت 
 :يولنا. ئهم ي ثكون يف ذات مس ة املسيح على األ ردن كما يقو   

يو 1)» .م مو  ف  و اايه يثبا ئيه وهو ئيهت وب ا نعرز أنه يثبا ئينا مم الروح ال ا أعطاحل «+ 
24:3) 

 (13:4يو 1)» .مم روله ب ا نعرز أننا نثبا ئيه وهو ئينا أنه قد أعطاحل «+ 
ئتتالروح القتتدس هتتو الاتتلة وهتتو التتر د التت ا يتتربس املتتؤمم  ملستتيحت ومتتم ةتتال  شتتركة التتروح تتكتتوَّن 

 تت ا ئمتتم  تتول علتتى التتروح القتتدس ئهتتو يقتتبض علتتى . الكنيستتة وت تترل املستتيح  ى الوجتتود وتستتتعلم لبتتته
وهتتتو ضتتتامم أن يتختتتريَّ . ورم للتتتدهر اآل انقيقتتتة وعلتتتى الوعتتتد األةتتتروا آبن والتتتدت لق  قتتتاح يف لياتتتته  تتت

 . لنهاية  ى الكما 
تتتتدون اجلتتتدد اتبعتتتني للمستتتيح وأعضتتتاءح متتتي املتتتتؤمنني  وبقبتتتو  املعموديتتتة متتتم أيتتتدا الرستتتل ياتتتري املعمَّ
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حتا اسم املسيحت و شثاكهم يف مس ة الروح القدس ينالون نايباح يف مس ة املسيح لعهد املسيَّا ال ا 
 .قد لضر

 
 :هامة قصة

ت واملعىن أ تا بعتد أن كانتا ”أاراح بعد عني“أمَّا املعمودية اآلن ويف أايمنا ئقد  ارت كما يقو  املثل 
ئقتتد عاينتتا بنفستتح لتتا  بنتتاايت . عينتتاح قاةمتتة  تتا مهابتهتتا وربا تتا وعلمتهتتات  تتارت ،اثراح يطويهتتا التتامم

ئفتح ديتر الستراين . ودية ولكم أاراح بعد عتنياملعمودية يف األديرمت ئفح دير السراين يف وادا النطرون معم
أا امل تتتان  لستتترايوت وكنتتا كلمتتتا أدةلهتتتا أشتتعر برهبتتتة ةا تتتة ” al goo،جلتتتوو “غرئتتة هامتتتة تستتمَّى 

متث و تا قبتة هاةلتة  8× متث  8ئستلا ألد ال يوخ ما سر  ه ه الخرئة وهتح مستالتها تقريبتاح . وق عريرم
وقعهتتتا غتتتر  الكنيستتتة مال تتتقة  تتتات ئقتتتا  س هتتت ه الخرئتتتة كانتتتا مهيبتتة ترتكتتتا علتتتى اجلتتتدران األربعتتتةت وم

. مخطتتت  يخطتتت  ئيهتتتا اآل ء ليلتتتة عيتتتد الخطتتتاس بعتتتد القتتتداست ليتتتل يكتتتون الامتتتان شتتتتاءح والتتترد قارستتتاح 
ح أ ا كانا املعمودية وضا  لما ا ئكانوا مي و ا ماءحا للخط  ليلة الخطاس تكرمياح لخطتاس  ئتدركا  س  

قدم ه ا الطق  أيضاح وشاخ واستكثر الرهبان ه ا اإلجراء ال ديد القستومت مت وا املخطت  ئلمَّا . املسيح
 .ترا ح و ارت الخرئة خماحلح للمتكوالت

كمتتا علمتتا أنتته توجتتد . هتت ه النبتت م هتتح قاتتة واقعيتتة ولكنهتتا حتكتتح لتتا  املعموديتتة ومتتا ،لتتا  ليتته
 .ويقدم لنا عنها نب م اترلية ترد رولنا معمودايت كثريم يف أديرم وكناة  أارية حتتاة ملم يكت فها

ولكم ه ا يت كرحل و ق  ت  لنتا أن عمتاد الستيد املستيح يف األ ردن كتان ئعتالح  لخطت ت وأن هت ا التقليتد 
 .أة ته الكنيسة و ار ترااثح مقدَّساح 

 ا كمتتا أنتته ال تتتاا  كتتل عتتاةالت األقبتتاد احملتتائلني يقد  ستتون عيتتد الخطتتاست ئكتتل ابتتم يولتتد  تتم يف هتت
ت وهو اسم جليل  مل ذكرع عماد السيد املسيح كما  مل روح ”غطاس“العيد املقدَّس كانوا يسم ونه 

 .قق  العماد  لتخطي 
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Catechumensاملوعوظون 
(17) 

 

. وتعتتي عمومتتاح التعلتتيم األ وَّس kat»chsij - kathcšwالكلمتتة متتم األ تتل اليتتوحلو 
وي ستمَّى املوعوظتون أيضتاح اجلنتود . بتادا األوَّليتة للداينتة املستي يةيف وضعها الكنستح هتح تعلتيم امل ولكنها

وقتد ي ستم ون يف الكنيستة  لستامعني أل تم يستمعون . اجلدد   كما هو لادث عند ترتليان وأ غستطينوس
 .التعليمت كما كان ي ارَّح  م بسما  العلات ئقست ولكم ال ي ثكون يف  لوات الكنيسة

الن تتاد الكنستتح متتي التتداةلني  ى اإلميتتانت ألن تعلتتيمهم هتتو أستتاس اشتتثاكهم يف وجيتتت البتتدء بتت ا 
ودرجتتتهم . اخلتدمات الكنستيةت وأستاس تتتدريبهم املتوا تل نفت  مستتوع التعميتتد والنمتو يف بنتاء الكنيستة
وا موعتتات . األدبيتتة واالجتماعيتتة لتتدع الكنيستتة هتتح أقتتل متتم املتتؤمم ولكتتم أعلتتى متتم اليهتتود والتتوانيني

رع عليهم قق  القبو  وهو الاالم ووضي اليد عليهم بواسطة األستقق وستس الكنيستة امل  تارم منهم جي 
كتتتان متتتاراح ةتتتال  مدينتتتة ( م385)ويتتت كر سلبستتتيوس ستتتاويرس  ن القتتتدي  متتتارتم . ورتهتتتم  لاتتتليت

 وكانتا رباعتة متم األ متم كبتريم و  يكتم ألتد متتنهم مستي ياحت وقتد أجترع بعتض املعلتاات ئتتعلم ربتتيعهم
ئفتتح انتتا  رئتتي القتتدي  متتارتم يديتته علتتى ريوستتهم و تتلَّى . اإلميتان  ملستتيح وقلبتتوا أن يكونتتوا مستتي يني

و ن كتتان املكتتان عتتراءح وغتتري الةتت  لتكريستتهمت لكتتم هتت ا املكتتان تقتتدَّس : علتتيهم وجعلهتتم موعتتوظني قتتاةالح 
 .(18)ب هادم مسي يني ماتوا يف سبيل االعثاز  إلميان وتكرَّسوا قديسني  

وهك ا كان ي عتر تكتري  النتاس ليكونتوا موعتوظني م تاباح لتكريستهم ليكونتوا مستي ينيت ئهت ا وذاك 
ووضي اليد على املوعوظ هو جتاء متم ققت  املعموديتة إلعتداد ال ت ص . يتم بواسطة وضي اليد للاالم

 .لقبو  االنضمام
بتتتتو  الطقتتتتوس الرمسيتتتتة ومعتتتتروز أن املوعتتتتوظ وقبتتتتل املعموديتتتتة أيةتتتت  عالمتتتتة الاتتتتليت لتتتتن ي عتتتتد  لق

 
ي الل   أن أكتر وأقتدم مدرستة للموعتوظني يف العتا  كانتا مدرستة اإلستكندريةت وكتان ي تدر  س ئيهتا أعتاظم ال  اتيات  (17)

ى مفهوماتتته وكتتان يتتدرَّس ئيهتتا الالهتتوت يف أعلتت. مثتتل بنتينتتوس وكليمنتتدس وأورجيتتانوس وديتتدميوس واثوئتتيل  الكبتتري وكتتريل  الكبتتري
 .ودرس ئيها غريخوريوس النايناا والنيسح و سيليوس قبل أن ياريوا أساقفة -والكتا  املقدَّس يف أعلى الهوته 

(18)  Dialogue II, C. 4, NPNF 2nd ser., vol. XI, p. 40. 
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. أوغستطينوس يف اعثائاتتهت وأنته استت  دم لته عنتدما قبلتوه كموعتوظ. وقتد ذكتر هت ا الطقت   . لتعميده
 :ويف ليام األسقق بروئيوس أسقق غاَّم ي  كر

ًة ا ااك ل  ااه   ااو الككاااكلين كً  ااكا نن يُليااككا   يكاا  الساا ي ا ] + هةااه اةاادكم ياا

كفاا . كلينا كً   كةه  نن يكال كا ا ك اليةييا فأاًما  ايك  الس ي  ك   ه  ككا

  (19).[كدة  يًي  ا  كه  كاك دا 
واملهم جداا للقتارا يف هت ه األايم التي نعي تها يف  ايتة القترن الع تريمت أن يعترز أن الكنيستة األ وى 

تتد األقفتتا  الاتتخارت كتتان ي ؤةتت  وايقتتة علتتى أبويتته أن ي قتتد  ماه عنتتدما ياتتري   تتبياا لكتتح لينمتتا كانتتا تعم  
تيمتواثوس أستتقق اإلستتكندرية . ويقتتر  ر  . يتدةل يف  تتفوز املوعتتوظني عنتدما ياتتبح قتتادراح علتى التتتعل م

وكتتتتا  . ستتتنوات متتتم العمتتتر كتتتان ي ستتتتدعى للتتتدةو  يف  تتتفوز املوعتتتوظني 7أن الطفتتتل لينمتتتا يبلتتتا 
والقتدي  جتريوم . االث سنواتيقر  ر أن مدم املوعوظية مم البدء  ى التعميد كانا  (21)املراسيم الرسولية

 :يقو   نه كان مم املعتاد يف أايمه
نن يكضا الككاكل نل  ين يككم  كاا نيم  السك  الي يل فا ال   ي  لي ةن اةيدة ال ملكث ] +

  (21).[األقد 
والقتتتتدي  كتتتتريل  األ ورشتتتتليمح يقتتتتو  خماقبتتتتاح املوعتتتتوظ التتتت ا يستتتتتثقل االعتكتتتتاز أربعتتتتني يومتتتتاح قبتتتتل 

 :املعمودية
اص   د نن قضيت يص ااما الياةين فاا ا ةنا مص  اأككل ال امل  ال ًم ا ا     اد اآلن كق ام  ] +

  (22)[يمفيم  ل يل ِّ  نل  ين يككم  ل سية كلِّكم يةف، ةفيب؟
ولكم املدم كانا ختتار جداا يف لاالت دةو  رباعات كبريم للمسي ية مثتل الت ا و تفه ستقراد 

والتتدمت ئاألستتقق الفرنستتح أعطتتاهم ستتبعة أايم تعلتتيم كموعتتوظني ويف عنتتد دةتتو  البورجانتتديني معتتاح متترَّم 
 .اليوم الثامم عمَّدهم

والقدي  كتريل  اإلستكندرا يف  لتدع رستاةله القانونيتة أعطتى نفت  هت ه األوامتر لتعميتد اخلتارجني 
 .عم اإلميان وعادوا يف ساعة املوت

ثتتترياح ليتتلمتتت وا ويتمرَّنتتتوا لتتتن ي قبلتتتوا يف ولكتتتم يف األلمنتتتة العاديتتتة كتتتان تعلتتتيم املوعتتتوظني يتتتدوم وقتتتتاح ك

 
(19)  Vit Pophyr (ap. Galland. [c. 4:n. 31] t. g. p. 265a). 

(20)  Apostolic Constitutions,VIII, 32. 
(21)  Letter to Pammachius, 13; NPNF, 2nd Ser., vol. VI, p. 431. 

(22)  Catech. I, 5, NPNF 2nd Ser., vol. VII, p. 7. 
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على أن يبتدةوا يتمرَّنون على التوبة والتوق ق عم اخلطية وعلى األعما  الاانةت لكح يتدةلوا . املعمودية
وكتتانوا يدرستتون كتتل مفتتردات قتتانون اإلميتتانت ويدرستتون معتتىن عتتدم متتوات التتنف ت . عهتتداح جديتتداح متتي هللا

يف اإلجنيتتتل التتتي كانتتتا جستتتم العلتتتات الثمانيتتتة ع تتترم لكتتتريل  األ ورشتتتليمح  ويدرستتتون الكتتتتت القانونيتتتة
 :وكاتت املراسيم الرسولية يقو . للموعوظني

ياا      ق ااص الك ككدياا  ك لفاا  هللا اآل  يكاام ي  ةهاام لااه ا  اان الكحيااد ( الككاااكل)داااكا ] +

دام له اللك  الةد  ةميا  اإللهيا  كياص كليدل  ةلم  الل ية  فا ال امل  كح ةامت ال . كي ي ِّ

الناالائ،ا كلكاامما ُل ااق ال اامل  كاإلةياامن فااا ال اامل ا كلياادل ً  ي اا  اإلةياامن ككاام اااا 

كفاامن كةاازكص ةاامل كاان اليااكملا  فم هما كييااف امقاا  هللا اللاامل ين ااان الفاالائو  مًل ساا

د الةدييين فا يص  يص نيث كنلةكخ كةك  كه لااي  كيص ةي ها ك يا سمدا . كييف ك  

كليادل  . نكع كيملا  كفيةحام  اليامان كياص الةديياين فاا ياص  ياصكنيك  كككيك كي

ص كالضيص هلك ك لفا  الحاق فاا  اةمي  هللا ال ا ل    لب  ة  ال نلا  ص دا ه  كن ال ًم

يص حينا كا ة ه  كن ال  كدي  كالف كل هلك الحلي  كالسي ا ككن اإل   هلك ال الا ككان 

ياادل  ال ةمئااد اللمساا     ياااد ل ةاام كآ كااه   اا   )...( الكااكت األ اادج هلااك الحياامة األ دياا  

منا كييفيااا  دلاااكص ال هاااد كااا، )...( كقيمك اااه كسااا كدا   ااا   يااا      ك ةاااك  حاااد الناااًي

  (23).[الكييح
تت  هنتتا أنتته   يتت كر شتتيواح عتتم األستترار املقدَّستتة أل تتا ممنوعتتة علتتى املوعتتوظني لتتن يكمتتل . تعميتتدهم وي الل 

والت ا يتود أن يعترز املايتد يف ذلتا عليته . مرالل ولاص تالةم املعرئتة وكانا ت قسَّم ه ه التعاليم على
 .أن يدرس مدرسة املوعوظني يف اإلسكندرية مبناهلها الض مة والهوهتا ال اةي الايا

وكتتتان علتتتى املوعتتتوظني أن يدرستتتوا األستتتفار املقدَّستتتة وكتبتتتاح أةتتترع حلئعتتتة لتقتتتومي التتتنف  مثتتتل كتتتتتا  
 :يوسويقو  القدي  أاناس. الديداةح
يا ا ليان اآل امل ] + فمل الكةد  كاةمب ي   نللىا كلك نةهم ميال كحياك   ضاكن قامةكن األيا

كااكا يااي  ال ةااكىا كاااا  نكسااكا  ةلال هاام  كاياًا  الاالام ين نن يةضااككا هليةاام كنن ي    

حيك  ي يكمن كحيك  ا ان يايلاخ كنيا يل كيهكديات كًك يات كالي ام  الك الكف     اي  

  (24).[ااا لهلكم كالل (الديدالا)الليص 
ويف مدرستتة املوعتتوظني أب ورشتتليم كانتتا ت تتدرَّس علتتات  . أاناستتيوس. وقتتد أ ضتتيفا بعتتد ذلتتا كتتتت  

وكتتتتتتتتتتان لرَّمتتتتتتتتتتاح علتتتتتتتتتتيهم أن يدرستتتتتتتتتتوا كتبتتتتتتتتتتاح ةا تتتتتتتتتتة مبعتتتتتتتتتترئتهم ألن الكنيستتتتتتتتتتة . كتتتتتتتتتتريل  األ ورشتتتتتتتتتتليمح

 
(23)  Apostolic Constitutions, VIII, 39,40. 

(24)  Athanasius, Letter 39, 7; NPNF 2nd ser., vol. IV, p. 552. 
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ستتح كتتتاي أبتتو التتتاريخ وهتتو عتتا   مدر Bede ويقتتو  العتتا   بيتتد . كانتتا حتتتد  د  تتم الكتتتت التتي يقرأو تتا
تترون علتتى لفتت  بعتتض األجتتااء متتم األستتفار املقدَّستتة عتتم ظهتتر قلتتت   اإلجنليتتاات أن املوعتتوظني كتتانوا جي 
كتمريم وتلم م على انف  واالستيعا  وذلا قبل أن يتعمَّتدوات كمتا يدرستون بتداايت األحلجيتل األربعتة 

ئ تترة . ،ذا تم وتتوع  يهم يف املعرئتة واإلميتانوخمتاترها وأغراضتهات وذلتا جبتوار لضتور العلتات التتي تفتتح 
متتتنهم أواةتتتل وأبطتتتا  وعلمتتتاء يف انفتتت  والفهتتتم واملناق تتتة يف اللختتتات والفلستتتفة والرايضتتتيات والالهتتتوت 

 .واإلميان
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 الفصل الثاين
 اجلزء التقليدي

 املعمودية من واقع اإلجنيل وسفر األعمال والرسائل -أ 

 يف سفر األعمال التعليم عن املعمودية - 1
 

وقدددد وادددعناوا يف تول التعلددديم عدددن املعموديدددة ألةدددا  لدددب تول عمليدددة عمددداد  َّدددب بعدددد قيامدددة الدددر  
ومعدرو  ت  املعموديدة كُكدرت يف . وصعوده إىل السدما،  كمدا ابتددت التعلديم عدن املعموديدة مندذ بدد، السدفر

ويلزم ت  نضع . ولكن جمرَّد إجرا، عمليمرَّة  ولكن ال أتيت على صورة عقيدة الووتية  21سفر األعمال 
رة جددداا عددن تعدداليم  . بواسددطة  ” سددفر األعمددال“يف االعتبددار ت  كتابددة  بددولس يف  . لوقددا جددا،ت متدد خدًّ

بدولس عدن املعموديدة كمدا جدا، يف رسدائله دخدل الكنيسدة وتدداول فيهدا قبدل سدفر . فتعلديم  . كل رسدائله
 .األعمال

اجلدز، األول مدن سدفر األعمدال دَّ وُدودًّ  قبدل دعدوة بدولس الرسدول كذلك ال ميكن ت  يفوت علينا ت  
 .على طريق دمشق  وابلتايل قبل تعليمه يف الرسائل مبدة كبرية

 :بداية ممارسة املعمودية -أ 
فاملعمودية بدتت يف سفر األعمال  ارس مبكدًّراً جداا  منذ يوم اخلمسد  مباردرة حسدب دديدد الدر  

وو جمتمع معهم توصاوم ت  ال يربحوا مدن تُورردليم  بدل ينتادروا موعدد اذ  الدذي  وفيما «: يسوع نفسه
 .مسعتموه مين  أل  يوحنا عمَّد ابملا، وتمَّدا تندتم فسدتتعمَّدو  ابلدروح القددس  لديس بعدد ودذه األ م بك دري

 (5و4: 1تع )»
وديدددة العهدددد اجلديدددد  وودددذه املعلومدددة اإلهليدددة تففدددل  دددام الففدددل بددد  معموديدددة يوحندددا املعمددددا  ومعم

 .(1)وبتدبري املسيح ووعدهبواسطة القائمة على تساس الروح القدس 
وودددذه املعلومدددة تببتهدددا بطدددرس الرسدددول مدددن واقدددع خربتددده يف بيدددب كرنيليدددوس الدددذي طلدددب العمددداد  و  

 
هلدددي للرسدددل معدددل املعموديدددة بدايدددة وةايدددة ل  واحدددد لتعلددديم الرسدددل  تي الكرممدددا  تو ت  املعموديدددة ودددي ودددذا التوجيددده اإل (1)

 .الكرمما عملياً 
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ددده ووددو تُ ددي بدد  ف ددص. ترسددل   ددره   ال تدندًّسدده تنددب «: بطددرس بددرا  خاصددة ليعمدًّ تع )» مددا طهَّ
فلمَّا ابتدتت تتكلَّم حلَّ الروح القدس علديهم   «: بطرس للت ميذ يف تُوررليم قائ ً . وحيكي  (. 15:11

  فتذكَّرت ك م الر  كيد  قدال إ  يوحندا عمَّدد مبدا، وتمَّدا تندتم (يوم اخلمس )كما علينا تيضاً يف البدا،ة 
األمر ت  كرنيليوس تُ ي وت  حلدول ولكن العجيب يف (. 16و15: 11تع )» فسُتعمَّدو  ابلروح القدس

 .(2)الروح القدس مل يتم ال بواع اليد وال أبسبقية معمودية املا،
وكدا  يكدرق قدائً  أييت بعددي مهدنأ ودو تقدوى  «ووذا أييت تيضاً مطابقاً العرتا  يوحنا املعمددا  نفسده 

دددتكم ابملددا، و . مددين  الددذي لسددب توددً  ت  تسددين وتحددل سدديور حذائدده تمَّددا وددو فسددُيعمدًّدكم ابلدددروح تان عمَّ
 (7و7: 1مر )» .القدس

ابلدروح “ووكذا نقيم مقابلدة ردديدة فاصدلة بد  معموديدة يوحندا املعمددا  ابملدا،  واملعموديدة املسدي ية 
وددذا الفاصددل يف العمددل والتعلدديم وددو مددن عمددل املسدديح كمددا تببتنددا  علددى ت  وددذا الفاصددل ابتدددت . ”القدددس

مدديم لوعددد الددر  يف مطلدع سددفر األعمددال  ألندده واادح  ايددة الواددوح ت  مددا فقد  للددول يددوم اخلمسد  كتت
ولكدددنهم مل يعتمددددوا ابملددداء أو    يؤكدًّدددد ت  كرنيليدددوس وكدددل بيتددده ( 16و15: 11تع )بطدددرس يف . رواه  

تتددرى يسددتطيع تحددد ت  مينددع املددا، حدد  ال يعتمددد  «:  اعتمدددوا ابلددروح القدددس تواًل وبعدددوا اعتمدددوا ابملددا،
وندا (. 47و47: 11تع )» وتمدر ت  يعتمددوا ابسدم الدر . الذين قبلوا الروح القددس كمدا سدن تيضداً وؤال، 

 .الكلي جا، الحقاً لعماد الروح القدس لت قيق اإلجرا، ابملاءاملا، والعماد 
 :وضع اليد -ب 

 (:7-1: 17)والقفة تبدت وكذا يف سفر األعمال 
بددولس بعددد مددا اجتدداق يف النددواحي العاليددة جددا، إىل  ف دددف فيمددا كددا  تبُدلكددوس يف كورن ددوس  ت  «+ 

وال مسعندا تنده يوجدد : ول قبلتم الروح القدس ملَّا آمنتم؟ قدالوا لده: فإك وجد ت ميذ قال هلم. تفسس
ددد : فقددال بددولس. مبعموديددة يوحنددا: فبمدداكا اعتمدددد؟ فقددالوا: فقددال هلددم. الددروح القدددس إ  يوحنددا عمَّ

ددددا مسعددددوا . ب ت  يؤمنددددوا ابلددددذي أييت بعددددده  تي ابملسدددديح يسددددوعمبعموديددددة التوبددددة  قددددائً  للشددددع فلمَّ
حددددددددلَّ الددددددددروح القدددددددددس  وملَّددددددددا وضددددددددع بددددددددول  يديدددددددد  علدددددددديهم. اعتمددددددددوا ابسددددددددم الددددددددر  يسددددددددوع

 
وندا العمدداد ابلددروح القددس دَّ بدددو  واددع يددد وبددو  إجددرا، العمدداد ابملدا،  امدداً كمددا حدددف للت ميدذ يددوم اخلمسدد   ولكددن  (2)

وونددا املقارنددة .  سددر حلددول الددروح القدددس علددى كرنيليددوس وددو سددلطا  الددروح القدددس يف املعموديددةالعامددل الوحيددد الددذي يددربق تمامنددا يف
ا ت    .«يوحنا عمَّد ابملا، تمَّا تنتم فسُتعمَّدو  ابلروح القدس»الفاصلة واا ة جدا
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 (7-1: 17تع )» .وكا  مجيع الرجال سو ابين عشر. عليهم  فطفقوا يتكلَّمو  بلغات ويتنبَّ و 
يسدوع  الدر   سي ي عن املعمودية الفلة املباررة ب  املعموديدة ابسدميف وذه الرواية يت بَّب لنا يف التعليم امل

 .نفعها وواع اليد الرسولية وقبول الروح القدس  وانقضا، معمودية يوحنا ابملا، للتوبة وعدم
والقفددة األخددرى املطابقددة الددل فيهددا حددل الددروح القدددس عَّ بعددد كلددك دَّ العمدداد ابملددا، وددي قفددة ردداول 

 :سنفسه املدعو بول
تيهدا األ  رداول قدد ترسدلين الدر  يسدوع : فمضدى حنانيدا ودخدل البيدب ووادع عليده يديده وقدال «+ 

فللوقددب وقددع . الددذي رهددر لددك يف الطريددق الددذي جيددب فيدده  لكددي تبفددر و تلدد  مددن الددروح القدددس
 (17و17: 7تع )» .من عينيه ري، ك نه قشور  ف بفر يف احلال وقام واعتمد

 بدب الفدلة املباردرة بد  وادع اليدد وقبدول الدروح القددس  ونفدس ودذه الروايدة وونا تيضاً وذه احلادبة ت
 :بولس نفسه إك يف  ما مسع وما قيل له فيقول. يرويها  
ففددي تلدددك ! تيهدددا األ  ردداول  تبفددر: تتددى إيلَّ  ووقدد  وقددال يل... ع إ  حنانيددا رجدددً  تقيدداً  «+ 

. مشييته  وتبفر البدار  وتسدمع صدومً مدن فمدهإله آابئنا انتخبك لتعلم : فقال. الساعة نارت إليه
واذ  ملدداكا تتددواُ؟ قُددمأ واعتمددد وا سددل . ألنددك سددتكو  لدده ردداوداً جلميددع الندداس مبددا رتيددب ومسعددب

 (16-12: 22تع )» .خطا ك داعياً ابسم الر 
 .”غسل خطااي بدعاء ابسم الرب“اعُتربت املعمودية ونا 

اد ابسم الر  يسوع ولكدنهم مل يقبلدوا الدروح القددس لعددم وجدود ووناك حالة تخرى تيضاً دَّ فيها العم
 :رسول يضع يده

دددر ابألمدددور املختفدددة مبلكدددوت    «+  وابسدددم يسدددوح املسدددي   ولكدددن ملَّدددا صددددَّقوا فيلدددبس وودددو يبشدًّ
وملَّدددا مسدددع الرسدددل الددذين يف تُورردددليم ت  السدددامرة قدددد قبلدددب كلمدددة    ... رجددااًل ونسددداً، اعتمددددوا  ألنده مل يكدن . إليهم بطرس ويوحنا  اللذين ملَّدا ندزال صدلَّيا ألجلهدم لكدي يقبلدوا الدروح القددسترسلوا 

حينيدذ وادعا األ دي . قد حلَّ بعد علدى تحددم مدنهم   دري تةدم كدانوا ُمعتمددين ابسدم الدر  يسدوع
 (17-14و12: 7تع )» .عليهم فقبلوا الروح القدس

 .ومل حيل الروح القدس لغيا  واع اليد الرسوليةوذا م ال ملعمودية  َّب ابسم الر  يسوع 
دددد لندددا مدددن واقدددع ودددذه احلدددوادف الدددل دَّ فيهدددا العمددداد بددددو  وادددع يدددد  مهمدددا كدددا  كامدددل  -وهبدددذا يت كَّ
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 .فلم حيل فيها الروح القدس  ت  املعمودية يف املسيح يت تَّم فيها واع اليد -الشروط 
واادح ت  املعمددا   نَّدع جدداا ت  يقبدل ت  . من يد يوحنا ونا جيد ت  نعود إىل معمودية املسيح ابملا،

دد املسديح أل  ودذا يسدتوجب وادع يدده عليده وندا ابدره املسديح ابلقدول ينبغدي ت  ندتمدًّم كدل بدرد مبعدد  . يعمدًّ
فكانددب النتيجددة ت  حددلَّ الددروح القدددس عليدده ولكددن لدديس علددى . تو رمبددا بددرد املعموديددة نفسددها! بددر االتضدداع

على املعمَّدين اذخرين  ولكن حلدول الدروح القددس كدا  بفدفة املسد ة مدن اذ  مباردرة مستوى حلوله 
فددُدفع إليدده سددفر إرددعيا، النددح  وملَّددا فددتح  «: للبددد، يف اخلدمددة  حسددب قددرا،ة إرددعيا، الددل ت وددا يف ا مددع در املسداك : السفر وجد املواع الذي كدا  مكتدوابً فيده : 4لدو )» ... روح الدر  علديَّ ألنده مسد ين ألبشدًّ

 (17و17
 .ويلذ لنا جداا ت  نت مَّل يف وذا احللول فهو للخدمة كلزوم هلا على األرض

واجلميددل حقددداا ت  . تمَّددا قبولدده روح القيامددة مددن األمددوات فهددو تيضدداً خلدمددة ا ددد كلددزوم هلددا يف السددما،
كسابقة واجبة التنفيدذ يف كدل   نت كَّد ت  حلول الروح القدس عليه يف املعمودية للمس ة للخدمة إمنا صار

الذين يعتمدو  السم املسيح  فإةم حتماً يقبلو  الروح القددس كمسد ة للخدمدة والشدهادة علدى األرض 
 .ابسم املسيح

تمَّددددا قيامتنددددا مددددع املسدددديح وقبولنددددا روح القيامددددة فهددددو تيضدددداً بقبددددول رددددركة خدمددددة ا ددددد يف ملكددددوت   
 .والشهادة لقيامته الل سياوا

 :كا  عمل املعمودية اذ  ابسم املسيح وو على رقَّ لذلك  
رددق دددددًّده مسدد ة الددروح القدددس خلدمددة العتيدددين ت  يربددوا اخلدد ط ابسددم املسدديح  ووددو مطددابق  امدداً 

 يُعطددددددددددددددددددددي االعددددددددددددددددددددرتا   حللول روح املس ة على املسيح يف معمودية يوحنا ابملا،  حيث الروح القدس حينيذ
(. 16:7رو )» الدروح نفسده تيضداً يشدهد ألرواحندا تنندا توالد    «:ة ك والد  والشهادة تننا سيا ابلقيام

الدروح القددس الدذي ودو وعدد اذ   - اماً كشهادة اذ  من السما، للمسيح ووو خارج من معموديته 
 .ومجيع األنبيا، وع مة وجمد العهد اجلديد ونوره

، املعموديددة ابإلميددا  كشددركة يف مددوت الددر   كمددا تمَّددا الشددق ال دداين فددن ن سفددل عليدده ابلدددفن يف مددا
يف جسدد  -سفل عليه ابخلروج من ما، املعمودية ابإلميا  البسد  الدر  يسدوع كشدركة يف جسدد قيامتده 

 .جديد لإلنسا   خليقة جديدة مساوية
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 :اخلالصة
 دس  وردهادة هبذا نفهم ت  املسيح بعمداده مدن يدد يوحندا يف ميداه اأُلرد   وحفدوله علدى الدروح القد

 .اذ  ببنوَّته  قد تكمل أتسيساً حقيقياً إهلياً ملعموديتنا بكل تجزائها
   ددد اجلسددد كددذلك فمعموديددة املسدديح تو صددبغته الددل اصددطبل هبددا علددى الفددليب  الددل هبددا قدددَّس وعمَّ

كدا  احلامل البشرية بدم صليبه ليؤودًّله للمدوت والقيامدة وقبدول احليداة األبديدة ودخدول ملكدوت     
حاصدل  وذا أتسيساً لفاعلية املعمودية الل فيها منوت ابإلميا  والدفن يف املدا، مدع املسديح  ونقدوم 

 .األبدي على قيامة املسيح ابلروح ابإلميا  والبس  الر  يسوع بو  ا د واخل ط
 موديددة فمعموديددة الددر  يسددوع يف اأُلرد   ومعموديددة املسدديح ابملددوت علددى الفددليب   ددا تسدداس املع

. كقددول الددر  لنيقودميددوس” ابملددا، والددروح القدددس“الددل وربتهددا الكنيسددة مددن جسددده يف جسدددوا 
إ  كنددب قلددب لكددم األرادديات ولسددتم تؤمنددو  فكيدد   «: ووددي حددديث السددماو ت منددذ البددد،

 (12:3يو )» .تؤمنو  إ  قلب لكم السماو ت
 :خربة الكنيسة يف املعمودية ابتدأت يوم اخلمسني

فقدال . ماكا نفنع تيهدا الرجدال اإلخدوة: يف قلوهبم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل خنسواا مسعوا فلمَّ  «+ 
توبددوا وليعتمددد اددل وامددد مددنكم علددمل اسددم يسددوح املسددي  لافددرا  اخلطددااي  تق لددوا : هلددم بطددرس

اددل ْمددنع يدددعو  . أل  املوعددد وددو لكددم وألوالدكددم ولكددل الددذين علددى بُعددد .عطيددة الددروق القددد 
 .فاعتمدوا وانضم يف كلك اليوم ب بة آال  نفس(. 37-37: 2تع )» .االرب إهلن

 .وذا صار منطو  عقيدة الكنيسة اأُلوىل الفتيَّة منذ اليوم األول
 :عمليات قوية ووامة

 .وإىل آخر األ م( تي األُمم)ح  الذين على بُعد  ال ْمنع يدعو  الرب إهلنا: أو   
 .عمل الروح القدس املسبق الذي ميهدًّد للمعمودية ابلوعظ وذا وو :خُنسوا يف قلوهبم: اثنيا  
 .املعمودية فردية واإلميا  فردي واخل ط فردي :ليعتمد ال وامد: اثلثا  
كدددا  ودددذا طقدددس الكنيسدددة األول ( ولددديس يوحندددا بعدددد) :يسدددوح املسدددي   (3)علدددمل اسدددم: رابعدددا  

 
ددد وت  تعددين ت  الددر  حا” ابسددم يسددوع املسدديح“: ونددا وددو التم يددل الددواقعي حلضددور الددر  نفسدده  فكلمددة ا سددم (3) اددر ويُعمدًّ

معمَّدد حامدل اسدم املسديح وهلدذا يُددعى املعمَّدد : واملختدوم يعدين. سدفراجس= السر فائق وت  املعمَّد تصبح حيمدل اسدم املسديح كخدتم 
 (.16:15و 7:14و11:7  إر 17:63و1:4  إش 27:12صم 2انار ) أل  اخلتم هو صفة الت عية! مسي ياً 
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 .الذي صار بعد كلك ابسم ال الوف
 !ا وو االلت ام يف الفليب والدموذ :ملافرة اخلطااي: خامسا  
 . تق لوا عطية الروق القد : سادسا  

 : هبذ  العقيدة اأُلوىل احدث و عل رسويل
   يت قَّق الوعدد بقبدول الدروح القددس مندذ تول حلادة  ألةدم ُ سدوا يف قلدوهبم وطلبدوا اخلد ط قبدل ت

 .يعرفوا ما وي املعمودية تو يعتمدوا
    إ  كا  تحد ال يولد من املا، والروح ال يقددر  «: عن املعمودية لنيقودميوسكما يت قَّق تعليم الر

 (5:3يو )» .ت  يدخل ملكوت  
  إ  املعمودية ابسم الر  يسوع وي لغفرا  اخلطا. 
 إ  الروح القدس يُعطى مقرتانً معها ولكن وي ال  نح الروح. 
 ا ليكو  حامً  الروح القدس ليتم الوعد الدذي وعدد إ  املعمودية دتاج إىل يد رسولية تو مهنأ حيمله

وتمَّدا تندتم فسدتتعمَّدو  ابلدروح ... لكدنكم سدتنالو  قدوة مد  حدلَّ الدروح القددس علديكم  «: بده الدر 
بطدرس ومهددنأ . ودذه القدوة ووددذا الدروح رهدر فعلده مندذ تول يدوم  إك ت   (. 5و7: 1تع )» القددس

 !نفسمعه من الرسل قد عمَّدوا ب بة آال  
 :املعمودية سر ا نضمام للكنيسة

بطرس لل  بة آال  نفس يهودي تةم آمنوا ودخلدوا املسدي ية  فداعتربت . من نتائج حادف عماد  
 !املعمودية من تول يوم اخلمس  تةا البا  األول ل نضمام إىل الكنيسة ومنو املسي ية هبا

 .وانضدم يف كلدك اليدوم سدو ب بدة آال  نفدس واعتمددوا( فرح الدروح القددس)فقبلوا ك مه بفرح  «+ 
 (41:2تع )»
 (47:2تع )» .وكا  الر  كل يوم يضم إىل الكنيسة الذين خيلفو  «+ 

 :اإل خارستيا اانت هي السر املالزم للعماد منذ اليوم األول
 (42:2تع )» .والفلوات والشراة واسر اخل زوكانوا يواربو  على تعليم الرسل  «+ 
اببتهداج وبسداطة ( وليمدة اإلفخارسدتيا)يف البيدوت كدانوا يتنداولو  الطعدام  يكسدرو  اخل دزوإك وم  «+ 

 (47و46: 2تع)» .لدى مجيع الشعب نعمةقلب  مسبدًّ   وهلم 
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 :أثر  عل املعمودية وشراة اإل خارستيا يف الكنيسة
 :يف االداد والوحدة والكراقة

ومل يكن تحد يقول إ  ريياً مدن تموالده لده  . حدةوكا  جلمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس وا «+ 
وبقوة عايمة كا  الرسدل يدؤدكو  الشدهادة بقيامدة الدر  يسدوع  . بل كا  عندوم كل ري، مشرتكاً 
 (33و32: 4تع )» .ونعمة عايمة كانب على مجيعهم

املائدددة وونددداك م حادددة للدددرد علدددى العددداملًّ جدددوانس وايدددس الناقدددد األملددداين  الدددذي خدددرج عليندددا بنقدددده ت  
والدرد علدى كلدك تةدم مجيعداً سدبق . والعشدرين الدذين حدلَّ علديهم الدروح القددس مل يُدذكر تةدم اعتمددوا ابملدا،

املددا، تواًل علددى يددد : واعتمدددوا مددن املعمدددا  ألةددا كانددب مجاعددة تقيَّددة عتددارة  فهنددا العمدداد دَّ علددى دفعتدد 
د فددإ  معاددم وددؤال، املددذكورين املائددة والعشددرين تو  وابلت كيدد. يوحنددا املعمدددا   والددروح القدددس يددوم اخلمسدد 

كلهدددم عددداينوا املسددديح القدددائم مدددن األمدددوات  ف صدددبح مدددن  دددري ادددرورة ت  يعتمددددوا ابسدددم املسددديح  وإميددداةم 
 !ابلقيامة ويسوع نفسه حاار فيهم

 فهل  كن ت  يك د الناقدو  للمعمودية يف سفر األعمال؟
الرسدددل والت ميدددذ واملائدددة : الكنيسدددة يف يدددوم اخلمسددد  بدددل سدددن نقدددول إ  األردددخاط الدددذين رهدددروا يف

والعشددرو   وددؤال، الددذين رتوا يسددوع املسدديح قائمدداً مددن األمددوات  يبدددو  يف احلقيقددة حددامل  قددوة ورددهادة 
قيامة الر   فاالعرتا  يف قلوهبم والشهادة يف فمهدم ابملسديح وقيامدة املسديح قائمدة ال دتداج إىل ردرح تو 

فما حاجة وؤال، ت  يعتمدوا ابسم املسيح؟ ُيسدت   ! ا،  أل  الروح القدس تيضاً عليهمتعليم تو عماد ابمل
 .من كلك راول املدعو بولس فقد اعتمد ليفري مسي ياً ووو منتخب رسوالً 

 :املعمودية شهادة موت وقيامة الرب
سدووا ودم ُرسدل من تجل كلك  تي من تجل ت  الذين قداموا بعمليدات العمداد اأُلوىل يف الكنيسدة وتسَّ 

ووددم رددهود قيامددة الددر   اندددمغب املعموديددة منددذ البددد، أبةددا رمددز تو رددكل تو قددانو  إميددا  ابلقيامددة لددد 
روح احلددق الددذي مددن عنددد اذ  ينب ددق فهددو يشددهد يل  «: كاهتددا  حاملددة الددروح القدددس اجلدداوز للشددهادة

موديددة رددهادة فعليددة وتنشدد  فاملع(. 27و26: 15يددو )» وتشددهدو  تنددتم تيضدداً ألنكددم معددي مددن االبتدددا،
أل  املعموديدة كمدا رتيناودا وسدنراوا ك درياً تةدا . معمَّدين قدادرين علدى الشدهادة الفعليدة مبدوت الدر  وقيامتده

 .فعل موت وقيامة مع الر 
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 .املدراات اهلامة اليت تؤد ِّي إىل املعمودية
 مساح المة الوعظ ¢koÚsantej 

 (41و37: 2تع )» .واعتمدوا... فلمَّا مسعوا ُ سوا يف قلوهبم  «+ 
 (41:2تع )» .podex£menoi¢ك مه بفرح واعتمدوا    ق لوا «+ 
  فيما خيص اسم املسيح وملكوت   اإلجنيلببشارة  اإلميا: 

ددددر ( آمنددددوا مبددددا يقولدددده: حرفيدددداً )فيلددددبكس صدددددَّقوا ولكددددن ملَّددددا  «+  اإلجنيددددل يعلددددن : حرفيدددداً )ووددددو يبشدًّ
eÙaggelizomšnJ )تع )» .املختفددددة مبلكددددوت   وابسددددم يسددددوع  اعتمدددددوا ابألمددددور

12:7) 
  بيسوع   شَّر :eÙhggel…sato 

فقدال اخلفدي ودوكا مدا، مداكا ميندع ... بيسدوع   شَّدر  ففتح فيلبكس فاه وابتدت من وذا الكتدا   «+ 
 (36و35: 7تع )» .ت  تعتمد

 ت  الرب قل ها لتصاي : di»noixen t¾n kard…an prosšcein 
قلبهدا الدر   فدت  . فكانب تسمع امرتة امسها ليديدة بيَّاعدة ترجدوا  مدن مديندة بيداتريا متعبدًّددة ه «+ 

 (15و14: 16تع )» ...فلمَّا اعتمدت وي وتول بيتها . إىل ما كا  يقوله بولس لتصاي
  بكلمة هللاومجيع مهنأ يف بيته  والَّما :™l£lhsan 

الليدل ف خدذ ا يف تلدك السداعة مدن . بكلمة الربيف بيته  ومجيع مهنأ ( حافظ السجن) والَّما  «+ 
 (33و32: 16تع )» .و سلهما من اجلراحات واعتمد يف احلال وو والذين له تمجعو 

 إذ مسعوا آمنوا: ¢koÚontej 
وك ددريو  مددن الكددورن ي  إك مسعددوا آمنددوا . وكريسددبس رئدديس ا مددع آمددن ابلددر  مددع مجيددع بيتدده «+ 

 (7:17تع )» .واعتمدوا
 .الكلمةيسمعو  على مجيع الذين كانوا ملَّ الروق القد  هبذه األمور يتكلَّم بطرس    ينما «+ 

 (44:11تع )»
 .كرنيليوس  وذا كا  يف عماد(. 15:11تع )» حلَّ الروح القدس عليهم ابتدأت أتكلَّمفلمَّا  «+ 

دددح تنددده ينبغدددي ت  نلتفدددب إىل ك دددرة املدددرَّات الدددل في بعدددد هدددا حددددبب املعموديدددة مباردددرة وددذه األم لدددة توادًّ
وودددذه يف لغدددة  . املعموديدددة هندددا اسدددتلابة لرسدددالة اإلجنيدددل. الكدددالم والسدددمع وق دددول الكلمدددة واإلميدددا 

 .تي املضمو  األساسي لتعليم الرسل kerygmaالكنيسة اأُلوىل كانب ُتدعى 
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 :خالصة ما وجدان  يف سفر األعمال  يما خيص املعمودية
م اأُلوىل للكنيسة وطقس املعمودية ابملا، كا  وو املعترب اإلجرا، األساسي للدخول تنه منذ األ ( ت ) 

 .يف املسي ية
 :تحياانً كا  الطقس يُذكر ببساطة كما نراه يف األم لة اذتية(  )

 (13:7تع )» .وملَّا اعتمد كا  ي قم فيلبس. وسيمو  تيضاً نفسه آمن «+ 
  علدى مدا،  فقدال اخلفدي ودوكا مدا، مداكا ميندع ت  تعتمدد وفيمدا  دا سدائرا  يف الطريدق تقدب «+ 

 (37و36: 7تع )» .فنزال ك  ا إىل املا، فيلبكس واخلفي فعمَّده... 
فلمَّا اعتمهدهتأ وي وتول بيتها طلبب قائلة إ  كنتم قدد حكمدتم تين مؤمندة ابلدر  فدادخلوا  «+ 

 (15:16تع )» .ف لزمتنا. بيل وامك وا
 لك الساعة مدن الليدل و سدلهما مدن اجلراحدات واعتمدد يف احلدال ودو والدذينف خذ ا يف ت «+ 

 (33:16تع )» .له تمجعو 
وكريسبس رئديس ا مدع آمدن ابلدر  مدع مجيدع بيتده  وك دريو  مدن الكدورن ي  إك مسعدوا آمندوا  «+ 

 (7:17تع )» .واعتمدوا
 :ع املسيحتحياانً تخرى كا  يوص  ابلتففيل كما يف املعمودية ابسم يسو (  ج )

 (37:2تع )» .املسيح يسوعفقال هلم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم  «+ 
 :تو ابسم الر 

 (47:11تع )» .حينيذ س لوه ت  ميكث ت ماً . وتمر ت  يعتمدوا ابسم الر  «+ 
 :تو ابسم الر  يسوع

 (16:7تع )» . ري تةم كانوا معتمدين ابسم الر  يسوع...  «+ 
 (5:17تع )» .ا مسعوا اعتمدوا ابسم الر  يسوعفلمَّ  «+ 

 :تو ت  ترافق املعمودية عملية توبة وتكو  املعمودية ملغفرة اخلطا ( د  )
فقدال هلدم بطدرس توبدوا وليعتمدد كدل واحدد مدنكم علدى اسدم يسدوع املسديح لغفدرا  اخلطدا    «+ 

 (37:2تع )» .فتقبلوا عطية الروح القدس
 (16:22تع)» .؟ قم واعتمد وا سل خطا ك داعياً ابسم الر واذ  ملاكا تتواُ «+ 

 :ووي كذلك متفلة ابلروح القدس كعطية(  ود )
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فقدال هلدم بطدرس توبدوا وليعتمدد كدل واحدد مدنكم علدى اسدم يسدوع املسديح لغفدرا  اخلطدا    «+ 
 (37:2تع )» .فتقبلوا عطية الروح القدس

الددروح القدددس علددى مجيددع الددذين كددانوا يسدددمعو  فبينمددا بطددرس يددتكلَّم هبددذه األمددور حددلَّ  «+ 
الكلمة  فاندوش املؤمنو  الذين من تودل اخلتدا  كدل مهدنأ جدا، مدع بطدرس أل  مووبدة الدروح 
القدددس قددد انسددكبب علددى األُمددم تيضدداً  ألةددم كددانوا يسددمعوةم يتكلَّمددو  أبلسددنة ويعادًّمددو  

  ال يعتمد وؤال، الدذين قبلدوا تترى يستطيع تحد ت  مينع املا، ح: حينيذ تجا  بطرس.  
 (47-44: 11تع )» .وتمر ت  يعتمدوا ابسم الر . الروح القدس كما سن تيضاً 

 ددري ت  يف وددذه احلدداالت كانددب املعموديددة تتبددع وأتيت بعددد ت  حيددل الددروح القدددس بددداًل مددن 
 .ت  يرافقها

 :ابلضرورةويف تم لة تخرى وجدان ت  الروح القدس كا  مرتبطاً بواع اليد ( و ) 
حينيدذ . ألنده مل يكدن قدد حدلَّ بعدد علدى تحدد مدنهم   دري تةدم كدانوا معتمددين ابسدم الدر  يسدوع «+ 

 (17و16: 7تع )» .واعا األ دي عليهم فقبلوا الروح القدس
وقدال تيهدا األ  رداول قدد ترسدلين الدر  يسدوع . فمضدى حنانيدا ودخدل البيدب ووادع عليده يديده «+ 

فللوقددب وقددع . الددذي جيددب فيدده  لكددي تبفددر و تلدد  مددن الددروح القدددسالددذي رهددر لددك يف الطريددق 
 (17-17: 7تع )» .من عينيه ري، ك نه قشور  ف بفر يف احلال وقام واعتمد

وملَّدا وادع بدولس يديده علديهم حدلَّ الدروح القددس علديهم  . فلمَّا مسعوا اعتمدوا ابسدم الدر  يسدوع «+   (6و5: 17تع )» .فطفقوا يتكلَّمو  بلغات ويتنبَّ و 
 :النتيلة

 :إ  احلقيقة العظممل  يما خيص املعمودية يف سفر األعمال
 !أهنا اانت التع ري العملي ملعىن اإلجنيل   هي حمسوبة أهنا احملتوى األساسي لتعليم الرسل - 1
ة تو عطيدة تةا تعين  اماً مغفرة اخلطا   والعضوية احليَّة يف اجلماعة املسي ية اجلديدة  وتةا دمدل وبد - 2

 .الروح القدس  وكل بركات العهد اجلديد كت فيل لكل ما وعدت به العاات ابلكلمة
 .رهادة له ورهادة منه تنه قهبًّل الكلمة وتنه آمن: تةا وي ابلنسبة للذي اعتمد - 3
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ينبغي ت  ندرك ت  املقفود من ودذه الندواحي اخلاصدة ابملعموديدة كمدا جدا،ت يف سدفر األعمدال  - 4
 .ا تعربدًّ عن عامة وقيمة الطقسوو تة

واخلضددوع والطاعددة للتعميددد وددي التعبددري العملددي املسددموع يف السددما، عددن إميددا  املوعددو   ولكددن  - 5
 .ليس املوعو  وو الذي يعطي املعمودية قيمتها وعامتها

 فطقدس املعموديدة قدد تُعطدي كسددر. ونعود نقول إ  املعمودية دمل جدوور ومعيدار إليدل القيامدة - 6
 .فهو حيمل يف مضمونه وركله مع  وروح اإلليل. ”!دقيق األخرو ت“

إ  حلول الروح القدس يف املعمودية على املعمَّدد ودو املعاملدة العلنيدة للدروح القددس مدع اخلداط    - 7
 ! اماً كما كا  املسيح مالس اخلطاة قبل الفليب

وكونده قدوة ودذا السدر وفاعليتده لريافقده مدددى واإلنسدا  الدذي تعمَّدد تصدبح ميتلدك يف كيانده وقلبدده  - 7
 !احلياة وبعد احلياة

دددد ودددي فرصدددة العمدددر اأُلوىل والعامدددى  - 7 والدددذخرية الدددل دملهدددا املعموديدددة كطقدددس ابلنسدددبة للمعمَّ
 37:2تع )” عطيددة الددروح“إلدراك حقيقددة وبددة املسددي ية الددل كانددب تسددمدًّيها الكنيسددة اأُلوىل 

 .الل تطل من وجه املعمَّد لت كي قفته  تو نعمة املسي ية (45:11و
وذا بعينده انفتحت ل  السموات  وعلى تساس ت  يف معمودية املسيح بعد ت  خرج من املا،  - 11

وحيداة جديددة ! إك حيس أبنه وك   السدموات قدد انفت دب لده( عهلهى كًّربه )يشعر به الذي يعتمد 
ددرين. امتددت تمامدده وفددرح ال يُنطددق بده وسددو  نقابدل يف رسددائل بددولس الرسددول مددا ! اسدد لوا املتنفدًّ

 .يطابق وذا
وكانددب معموديددة املسدديح علددى يددد يوحنددا مددن املددا، علددى ةددر اأُلرد  وددي الضددما  اإلهلددي لدددوام  - 11

 !معمودية املا، والروح كل األجيال وإىل االنقضا،
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 املعمودية يف اتاابت القدي  يومنا - 2
 

 (:5-3:3يو )
 : مديث املسي  مع نيقودميو 

إ  كدا  تحدد ال يولدد مدن فدو  ال يقددر ت  يدرى : احلدق احلدق تقدول لدك: تجدا  يسدوع وقدال لده «+ 
تلعلَّده يقددر ت  يددخل . كي  ميكن اإلنسا  ت  يولدد وودو ردي : قال له نيقودميوس. ملكوت  

ح احلدق احلدق تقدول لدك  إ  كدا  تحدد ال يولدد مدن املدا، والدرو : تجا  يسوع. بطن تُمه اثنية ويولد
 » ال يقدر ت  يدخل ملكوت  

كضدددرورة حتميدددة لددددخول ! حدددديث املسددديح مدددع نيقودميدددوس ودددو تشدددديد احلاجدددة إىل املدددي د الروحدددي
 :ولكن قد سبق ت  عربَّ القديس يوحنا عن املي د الروحي يف بد، إليله إك قال. ملكوت  

 (12:1يو )» .   تي املؤمنو  ابمسه وتمَّا كل الذين قبلوه ف عطاوم سلطاانً ت  يفريوا توالد « - 1
 (13:1يو )» .الذين ولدوا ليس من دم وال من مشيية جسدم وال من مشيية رجل  بل من   « - 2

يقابددل  k™ ونددا اسدتخدام احلدر .  k qeoà ™genn»qhsan™: وأتيت يف اليواننيدة
  k™مدن د جسدد ودو واملولدوداملولدود مدن اجلسد «: ودذا احلدر  يف احلدديث مدع نيقودميدوساسدتخدام نفدس 
فدإكا ُتاديفب امليداه دقَّدق . (4)يوحندا تنده ودو الدذي يلدد املدؤمن . فالروح حمسو  عندد   » الروح وو روح

  كمددا حدددَّده املسدديح لنيقودميددوس ليكددوان ”ابملددا، والددروح“للمعموديددة عمددق الوددويت يف الطقددس املسددي ي 
يوحندا ابسدتع   املدي د اجلديدد  اخلليقدة . يف إليدل  وندا ميتداق طقدس العمداد . الواسطة للمي د من فدو 

 .اجلديدة من املا، والروح القدس
يوحنددا مت ددداً مددع فعاليددة الددروح يُعتددرب الواسددطة الددل هبددا يولددد املسددي ي . فطقددس معموديددة املددا، عنددد  

 .كنص املسيح الر ” من فو “
قدددد   ”مددديالد مدددن  دددو “يوحندددا تةدددا .  املم َّلدددة يف إليدددل اخلليقدددة اجلديددددة ودددذا التعلددديم فيمدددا خيدددص 

 
(4)  “(The Spirit is) the Begetter of believers”, cf. J. H. Bernard, St. Johm, ICC, 1928, cited 

by W. F. Flemington, op. cit., p. 87. 
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 :واعه اإلليل على قاعدة موت املسيح  إك تكمل املسيح تعليمه لنيقودميوس بقوله
وكما رفع موسى احلية يف الربية وكذا ينبغي ت  يُرفع ابن اإلنسا   لكي ال يهلك كدل مهدنأ يدؤمن  «+ 

 (15و14: 3يو )» .به بل تكو  له احلياة األبدية
 على املسيح موته على الفليب تساس املي د من املا، والروح  واإلميا  ابملسيح املرفوع  وكذا جعل

 .ووكذا تفوَّرت املعمودية منذ البد،(. عقوبة املوت)خشبة كشرط تساسي لعبور اهل ك 
  مواعه يف تساس املعمودية منذ بد، إليله بقوله” لإلميا  ابملسيح“والقديس يوحنا تعطى: 

الدذين ُولِّدُدوا   املؤمنو  ابمسد ا كل الذين قبلوه ف عطاوم سلطاانً ت  يفريوا توالد    تي وتمَّ  «+ 
 (13و12: 1يو )» .من هللا... 

   كعمل الروح القدس يف املعمودية  وتصبح احلفول ” ابملا، والروح“ووكذا أتسَّس املي د من فو
ة لرفددع االبددن علددى الفددليب  وصددارت املعموديددة علددى احليدداة األبديددة كدد والد   وددو النتيجددة النهائيدد

 .يوحنا م يلة للمعمودية عند القديس بولس. عند  
 (:8-5: 5يو 1)

مهنأ وو الدذي يغلًّدُب العدامل  إالَّ الدذي يدؤمن ت  يسدوع ودو ابدن  ؟ ودذا ودو الدذي تتدى مبدا، ودم  «+ 
فدإ  . هد أل  الدروح ودو احلدقال ابملدا، فقد  بدل ابملدا، والددم  والدروح ودو الدذي يشد. يسوع املسديح

. وودؤال، ال  بدة ودم واحدد  . اذُ   والكلمدُة  والدروح القددس: الذين يشهدو  يف السما،ًّ وم ب بدة  
 » وال  بة وم يف الواحد. الروح واملاُ، والدمُ : والذين يشهدو  يف األرضًّ وم ب بة  

بددل روح ومددا، ( ن ددوس اهلرطددوقيكقددول كري ) مدداء   قدد يوحنددا عددن ت  املعموديددة ليسددب . ونددا يدددافع  
ولكدددن واادددح ت  املقددداوم  ينكدددرو  صدددليب ربندددا (. ودددم يف الواحدددد)ودم  وال  بدددة علدددى مسدددتوى املسددديح 

يسددوع املسدديح كعنفددر تساسددي يف اخلدد ط  كمددا يكشددفها إيرينييددوس بعددد كلددك عددن كرين ددوس قددائً  إندده 
ل يسوع عن املسديح ويددَّعي ت  املسديح فدار  يسدوع عندد ا يوحندا بدذكر . لدذلك اودتم  . (5)لفدليبيدهفأفًّ

يوحنددا . و . يسددوع تندده وددو املسدديح  ووددو الددذي ُصددلب وتتددى مبددا، ودم  ولدديس مبددا، فقدد  كقددول كرين ددوس
يوحنا يلج  إىل الرموق  علمداً أب  . ونا  . يؤكدًّد ت  املا، والدم والروح وم يف الواحد تي يف يسوع املسيح

ددددددددددددددددددهًّده خددددددددددددددددددروج الدددددددددددددددددددم واملددددددددددددددددددا، مدددددددددددددددددد.   ن جنددددددددددددددددددب املسدددددددددددددددددديح علددددددددددددددددددى الفددددددددددددددددددليب يوحنددددددددددددددددددا ره

 
(5)  Irenaeus, A.H., I, XXVI, 1. 
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 (.34:17يو )من اربة حربة وكا  قد مات 
ددر اذاب، والعلمددا، ت  وددذا الدددنص يفيددد املعموديددة وتصدددوهلا اأُلوىل وكددذلك اإلفخارسددتيا   ولكدددن  (6)يفسدًّ

ك دددريين يؤكدًّددددو  ت  ودددذا الدددنص خيدددتص فقددد  ابملعموديدددة  حيدددث الددددم يفيدددد ويرمدددز إىل مدددوت الدددر  علدددى 
(: 3:6رو )بدولس يف . وقدد تردار إليده  . تقليد الدذي كدا  سدار ً يف الكنيسدة اأُلوىلالفليب  لسب ال

وأتخددذ تصددوهلا اأُلوىل مددن قددول الددر   » تم جتهلددو  تننددا كددل مهددنأ اعتمددد ليسددوع املسدديح اعتمدددان ملوتدده «
 (51:12لو )» تصطبغها وكي  تسفر ح  ُتكمل b£ptismaيل صبغة  «: نفسه

دددرَّاح وودددم يوحندددا يقفددد معموديدددة املسددديح إنددده اعتمدددد ابملدددا، علدددى اأُلرد  . علدددى حدددق ت    ويقددول الشك
 .وسن نلنا وذا ك ساس ملعموديتنا -واعتمد بدمه على الفليب  ووذا منتهى احلق 

   املدد خوك مددن  بددولس ولكندده تقليددد الكنيسددة األُوىل. ووكددذا فددإ  ربدد  املعموديددة مبددوت الددر  مل يكتشددفه
 .كعنفر تساسي وو من ُصنع الر  نفسه يف حدي ه مع نيقودميوس” حالرو “وإدخال . املسيح

  إ  حقيقددة املعموديددة وقيامهددا تساسدداً علددى فعددل مددوت ابددن   علددى الفددليب وصددبغة الدددم وفعاليددة
الددروح القدددس وددي التقليددد ال ابددب الدددائم واألبدددي للكنيسددة  كددذلك قيددام املعموديددة املسددي ية علددى 

  علددى تسدداس (12:1يددو )» وتعطدداوم سددلطاانً ت  يفددريوا توالد   «: يوحنددا. تسدداس مقولددة  
 (17:3مب )» .وذا وو ابين احلبيب «: معمودية املسيح يف األُرد  ونزول صوت اذ  عليه قائ ً 

   فدددإكا كاندددب . ودددو انبدددع مدددن اإلميدددا  ابملعموديدددة» يفدددريوا توالد   «: يوحندددا. كلدددك أل  قدددول
نيسدددة قامدددب تصدددً  علدددى معموديدددة املسددديح يف اأُلرد  وصدددبغة الفدددليب املعموديدددة املسدددي ية يف الك

تو تبنددا،   وددي امتددداد لفددوت اذ  مددن السددما، علددى ” يفددريوا توالد  “ابلدددم  ف تمدداً كلمددة 
 (17:3مب )» .وذا وو ابين احلبيب «املسيح 

 مدن املدا، والدروح تي وإ  كا  دخول امللكوت كما يقدول الدر  لنيقودميدوس يقدوم علدى املدي د ال داين 
من فو   فالنتيجدة املرصدودة يف حدديث نيقودميدوس ودي الددخول إىل امللكدوت الدذي افتت ده الدر  

 .مبوته وقيامته
 خدري لكدم ت  تنطلدق  ألنده إ  مل تنطلدق ال أيتديكم املعدزي «: وكا  من احملدتَّم لسدب قدول املسديح «

 
(6)  W.F. Howard, Christianity According to st. John, 1943, p. 147. 

 .1227-1227اجلز، ال اين صف ة ” قديس يوحناررح إليل ال“: وقد مجعنا تقوال اذاب، اخلاصة بذلك يف كتابنا
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الدذي    فدخولده ملكدوت. فدراً قائمداً مدن األمدواتت  يدخل املسيح توالً إىل ملكوتده منت( 7:16يو )
امللكدوت تيضداً عدرب  تعدَّه للمؤمن  ابمسه وو الذي تفاض الدروح القددس مدن عندد اذ  ليعدددان لددخول

 .املعمودية  الل تعطينا رركة مع املسيح املقام واجلالس يف السما، عن مي  اذ 
 العهددد  يوحنددا القدددر الك ددري مددن تعدداليم األسددرار يف. ابت  قددد الحددظ العلمددا، تندده ولددو تننددا لددد يف كتددا

ولكدن يقدول العداملًّ ودوارد إ  .   وليسدب مباردرةveiledاجلديد   ري تةدا أتيت عدادة بفدورة مغطَّداة 
فهدو قدد مهَّدد علدى مددى نفد  . (7)يوحنا. العلَّة يف كلك بسبب ررو  اجليل الذي يكتبه له  

. ن عدن األسدرار كمدا لدده مد ً  يف خطداابت القدديس إ نداطيوسجيل لاهور التعلديم الواادح املقدنَّ 
دوا، “إندده ( اجلسددد)إ ندداطيوس عددن اإلفخارسددتيا يقددول عددن خبددز اإلفخارسددتيا . فمدد ً  يف تعدداليم  

دم للقدديس . f£rmakon ¢qanas…aj”(7)= عدم املوت  لهًّ
ُ
وكا  القديس يوحنا وو امل

يددو )» لكدي أيكددل منده اإلنسدا  وال ميدوت «:  إليلدهإ نداطيوس هبدذا االصدط ح بقولدده املتكدردًّر يف
 (51و57: 6يو )» .مهنأ أيكل وذا اخلبز فإنه حييا إىل األبد «  (51:6

   يوحندا تدرب  بد  املعموديدة واملدي د اجلديدد. تعاليم Regeneration, ¢nagšnnhsij  ولدو
إ  كددا   «: ملبددين للمجهددوليف ا genn£wت  وددذه الكلمددة مل تددرد يف كتاابتدده  ولكندده تورد الفعددل 

الدواردة يف ( 12:1يدو )» tškna qeoà توالد   «: وودذا يشدرح عبدارة » مدن فدو    يولدتحد 
 k qeoà™ الدددذين ُولًّدددُدوا مدددن   «: بدددد، إليلددده واملعدددربد عنهدددا يف نفدددس املكدددا  بعبدددارة

™genn»qhsan «   كددل مهددنأ يفددنع الددرب مولددود مندده  «(: 27:2يددو 1)كددذلك يف™x 

aÙtoà gegšnnhtai « كدل مهدنأ ودو مولدود  مدن    «(: 7:3يدو 1)وتيضداً يفÐ 

gegennhmšnoj ™k toà qeoà « 
    ( 12:1يدو )» توالد   «كاصدط ح  واصدط ح   ”املديالد اجلديدد“يوحندا اسدتلهم . ويُعتقدد ت

 «.مواتإ  مل ترجعوا وتصدريوا مثدل األو د  لدن تددخلوا ملكدوت السد»: من قول املسيح نفسه
 (3:17مب )
   يف إليدل ( 13:1يدو ) ”املولودين من هللا“و( 3:3يو ) ”امليالد من  و “كما ت  صلة اصط ح

: 3 دل )عند القدديس بدولس  الدذي ننالده ابملعموديدة ” التبين“يوحنا رديدة القرىب ابصط ح .  
 وقدددددددددد بددددددددددتوا املسددددددددديح بنفسددددددددده يف. فهدددددددددي اصدددددددددط حات متواقيدددددددددة حلقيقدددددددددة واحددددددددددة(. 26-27

 
(7)  H.F. Howard, Ibid, p. 145, p. 129,130. 

(8)  Ignatius, Ad Eph., XX. 
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وودددددذه البندددددوَّة انعكسددددب علدددددى املعموديدددددة املسدددددي ية . املعموديددددة الدددددل انل فيهدددددا ندددددا، اذ  ابلبندددددوَّة
تبنددا، “للمددؤمن   فدداملولودو  مددن املددا، والددروح وددم املولددودو  مددن فددو   وددم املولددودو  مددن    وددم 

 .  سوا، عند القديس يوحنا تو عند القديس بولس” 
  ة القيامددة  فاهددور املسدديح يف العليددة الددذي سددجَّله القددديس يوحندداكمددا ال ميكددن ت  نغفددل حادبدد :» 

: وملَّددا قددال وددذا نفدد  وقددال هلددم. فقددال هلددم يسددوع تيضدداً سدد م لكددم  كمددا ترسددلين اذ  ترسددلكم تان
-21: 21يدو )» اقبلوا الروح القدس  مهنأ  فرد خطا ه تغفر له  ومهنأ تمسدكتم خطدا ه تُمسدكب

رارة واا ة إىل التعميد وإعطا، وذا السطا  الروحي من قًّبل الدر  كقدوة تال نرى يف وذا إ(. 23
ونا تاا  املسيح الروح القدس . للتعميد؟ أل  الت ميذ كانوا يعمدًّدو  ابملا، كتعليم يوحنا املعمدا 

أل  مغفدرة اخلطدا  والتعميدد . على معمودية املا، كقوة وسلطا  إهلي ملغفرة اخلطدا  بواسدطة التعميدد
 .ا عمل واحد يف العهد اجلديد واألانجيل 
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 املعمودية يف رسالة بطر  الرسول اأُلوىل - 3
 

إ  رسالة بطرس اأُلوىل بشهادة تقوى العلما، املتخفدًّف  يف ررح األسدفار والطقدوس ابقتددار  تُعتدرب 
ن يُعطيدا  للُمعمَّدد وودو أبكملها عاة موجَّهة للذين قبلوا العماد حدي اً وخرجوا وكاقوا اللنب والعسل اللذي

 .خارج من املعمودية  رمزاً ملرياف كنعا  السماوية  وكلها مش ونة مبعاين واصط حات املعمودية
وسن ونا نقددًّم مقتطفات من وذه الرسالة كنفوط مضيية يف ررح مع  املعموديدة والووهتدا وعملهدا 

 :يف املعمَّدين
الددذي مسددت راتدد  الكثددرية ولدددان اثنيددة  لرجدداء  مددي    م ددار هللا هللا أبددو ربنددا يسددوح املسددي   » - 1

 (3:1ب  1) «.بقيامة يسوح املسي  مِّْن األمواتِّ 
واأطفدال  مولدوديْن فاطرحوا كل خبثم وكل مهكرم والر ، واحلسد وكل مذمَّةم   «: يكمدًّلها بواوح قوله

 (2و1 :2ب  1)» .العدميه الغًّشدًّ لكي تنموا به اللنب العقليَّ ارتهوا  اآلْ  
عَّ يقدول يف . ونا إرارة قويدة لكد س اللدنب املمدزوج ابلعسدل الدذي كدا  يُعطدى للخدارج  مدن املعموديدة

ونا عودة إىل (. 3:2ب  1)» إ  كنتم قد كقتم ت  الر  صالًّح   «: املواع نفسه وخبفوط اللنب والعسل
 .مذاقة ك س اللنب والعسل

الدل ُتخدربُد  فسهم  بل لنا ادانوا خيددمو  هبدذ  األمدورأهنم لي  ألن( اذاب،)الذين تُعلن هلدم  « - 2
هبا تنتم اذ   بواسطة الذين بشَّروكم يف الروح القدس املرسل من السما،  الل تشدتهي امل ئكدة 

 (12:1ب  1)» .ت  تطَّلع عليها
ابلنسددبة يلغددي كددل األمددور القدميددة ( وددؤال، اذاب، واألنبيددا، قدددمياً )» إندده لدديس ألنفسددهم «: ونددا بقولدده

دددين جديددداً ابعتبدداروم يهددوداً وتنفَّددروا وصدداروا مسددي ي  بددل لنددا اددانوا خيدددمو  »: عَّ بقولدده. لليهددود املعمَّ
ينسدددب كدددل تقدددوال اذاب، قددددمياً وكدددل تقددددوال األنبيدددا، تةدددا مل تكدددن لليهدددود بدددل لندددا سددددن    «هبدددذ  األمدددور

ُأخربمت هبا أندتم اآل  بواسدطة الدذين بشَّدروام اليت »: وقوله. املسي ي   ألةا كانب ُتشري للمسيح اذيت
دددددددروم  «هبدددددددذ  األمدددددددور»وندددددددا الدددددددرد والتواددددددديح لكلمدددددددة : «يف الدددددددروق القدددددددد  فهدددددددي نفسدددددددها الدددددددل بشَّ
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هبا الرسل قبل قبول العماد  وألةا كانب مزكَّداة  مدن الدروح القددس لدذلك آمندوا هبدا واسدتجابوا هلدا وللددعوة 
 (15:1ب  1)» .قدوس الذي دعاكمناري ال «: إىل املعمودية املسي ية

اددأو د الطاعدددةِّ    ُتشدددااِّلوا شدددهواتكم السدددابقة يف جهدددالتكم  بدددل نظدددري القددددو  الدددذي » - 3
 (15و14: 1ب  1) «.دعاام  اونوا أنتم أيضا  قديسني يف ال ِّ سرية  

 .ووي لقب املعمَّدين جديداً ألةم تطاعوا اإلميا  وتطاعوا دعوة العماد :«اأو د الطاعة»
واادددح تنددده املسددديح ودددو الدددذي دعددداوم لإلميدددا  واالعدددرتا  بددده  وقبلددددوا  :«القددددو  الدددذي دعددداام»

وونا القداسة موووبة هلم ابملعموديدة . املعمودية كدعوة إلع   إمياةم عملياً ابملوت مع الر  والقيامة معه
اوندوا »ذه القداسدة والقدديس بطدرس يعاهدم أب  حيتفادوا هبد. واالعتماد ابسم املسديح القددوس  فقدَّسدهم

 .«أنتم أيضا  قديسني
دددنع زرح  يفدددىن  بدددل ممددا   يفدددىْن  بكلمدددة هللا احليَّدددةِّ ال اقيدددةِّ إىل األبددددِّ » - 4  «.مولددوديْن اثنيدددة     مِّ

 (23:1ب  1)
دددين بوصددفهم   ”مدديالد اث   “ونددا كشدد  املعدد  ال وددويت لعمددادوم ابسددم املسدديح إندده  ومواجهددة للمعمَّ

 .ومعرو  ت  املي د ال اين وو من املا، والروح لسب الر  .«مولودين اثنية»: اجلديد يف املسي ية
املولدود مدن اجلسدد جسدد ودو واملولدود  «: ولكي يفردًّ  ب  والدة اجلسد ووالدة الروح كما قدال املسديح

 مولدودين اثنيدة ال مدن قرع يفد  «:   ودذه يرتمجهدا بطدرس الرسدول بقولده(6:3يدو ! )» مدن الدروح ودو روح
والواسطة وي كلمة !! تعين من الروح من  »  ا ال يف  « اماً كما قال املسيح  حيث » بل  ا ال يف 

 .ونا ررح مبارر لقوة الكلمة الفاعلة يف املعمودية للمي د ال اين. هللا احلية ال اقية إىل األبد
 .بطرس يعظ املولودين اثنية تي املعمَّدين جديداً . وُي حهظ ونا ت   

واأطفددال  مولددوديْن اآلْ   اشددتهوا اللددنب العقلدديَّ العدددْك الاِّددب ِّ لكددي تنمددوا بدد   إ  انددتم قددد » - 5
 (3و2: 2ب  1) «.ذقتم أ  الرب صالِّ هللا 

دددظ ت  كلمدددة  بطدددرس بكلمدددة . وندددا تعدددين تةدددم اعتمددددوا حددددي اً جدددداا  حددد  عدددربَّ عنهدددا   ”اآل “ُي حه
يقفد هبا بواوح تةم كما كاقوا  «قلي عدك الاب لكي تنموا ب اشتهوا اللنب الع»: تمَّا قوله. ”اذ “

اذ  علددددديهم ت  يشدددددتهوا اللدددددنب العقلدددددي الدددددذي  اللدددددنب والعسدددددل الشدددددهي بعدددددد خدددددروجهم مدددددن املعموديدددددة 
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يقفد به تقوال الر  الفادقة » عدمي الغش «: وقوله. يعين اإلليل وتعليم الرسل  األمور الل تبين النفس
الرسل  ري املغشورة بتعاليم اخلارج  عن اإلميا   وما تك روم يف تلك األ م  وقد ارتكى واحلقَّة وتقوال 

 .منهم بولس الرسول مرد الشكوى ووم اليهود املناقع 
ونا لعب ابأللفا   فإةم كاقوا اللنب والعسل اللذيدذ  .«إ  انتم قد ذقتم أ  الرب صاحل»: عَّ يقول
وودذا قدد انلدوه ابلتعلديم الدذي كاقدوه علدى تيددي  .«م أ  الدرب صداحلذقت»: بطرس ومعلهدا. في خذوا  

فهنا قوة كلمة احلق سوا، يف اإلليدل تو عندد الرسدل  القدادرة  «لكي تنموا ب »: تمَّا قوله. الذين عمَّدووم
 .تمَّا سن فلنا فكر املسديح «(. 13:4ت  )» قامة مل، املسيح «فعً  ت  تبين الفكر واإلميا  ح  بلوغ 

 (16:3كو 1)»
بيتددا  رومي،ددا  اهنددوَّ  مقدَّسددا   لتقدددك ذابئدد   -احلددارة  ميَّددة    -اونددوا أنددتم أيضددا  م ني ِّددنْي » - 6

 (5:2ب  1) «.روميَّة  مق ولة  عند هللا بيسوح املسي 
ونا إرارة وااد ة لبندا، اهليكدل لجارتده الضدخمة الدل كاندب فخدر إسدرائيل  والكهندة ال ويد  الدذين 

 .بطرس خياطب يهوداً تنفَّروا وقبلوا العماد. ووااح من وذا ت   . مو  الذابئح احليوانيةيقددًّ 
فبعد ت  صاروا مولودين اثنية بكلمة   احليَّة  وارتهوا اللنب العقلدي عددمي الغدش  تي تتلمدذوا لكلمدة 

ونددا البنددا، لدديس  ولكددنأ  يكونددوا م نيددني     ووددي فددرح ومسددرَّة للددنفس  فهنددا حيضدددهم القددديس بطددرس 
 .لجارة صمَّا، ميتة بل حجارة حيَّة  ووي كاهتا كلمات احلق ال ابتة والقوية

احليدة الباقيدة  «وعوض اهليكل الذي كا  مبنياا لجارة ومددعواً وديكً  للدر   يقدول وندا ت  الكلمدات 
الدذين تعمَّددوا يفددنعو  الددل تعمَّددوا مبقتضداوا ودي نفسددها الدل تبدين الدنفس  ومدع بقيددة نفدوس » إىل األبدد

 .ويكً  جديداً تو بيتاً حقيقياً روحياً له
وعدوض الكهنددوت الد وي الددذي كددا  يقدددًّم كابئددح حيوانيددة ال قيمدة هلددا عنددد   وال مقبولدة  جددا، ونددا 

يف املسدديح ال مددن سددب  الوي بددل يف يسددوع املسدديح نفسدده  لتقدددمي كابئددح روحيددة الددل  «اهنددوَّ  مقدَّسددا  »
تي التسددبيح والتمجيددد والفدد ة والرتتيددل  ووددي ( 15:13عددب )س الرسددول  تةددا لددر الشددفاه وصددفها بددول

 .مقبولة جداا من   ألةا يف املسيح يسوع
وا بفضدائل » - 7 وأمَّا أنتم  لن هللا خمتارهللا  واهنوتهللا ملوايٌّ  ُأمَّةهللا مقدَّسةهللا  شدعُت اقتنداء   لكدي ُردربِّ

 (7:2ب  1) «.العليتالذي دعاام مِّْن الظلمةِّ إىل نور ِّ 
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وا مدددن عتدددارين يف إبدددراويم ويعقدددو  إسدددرائيل  إىل  ددددين اجلددددد وقدددد تغدددريَّ وندددا الكلمدددات مفدددوَّبة للمعمَّ
 .عتارين من املسيح يف املسيح

يقابدل كهندوت العهدد القددمي لد وي  تمَّدا وندا فكهندوت ملدوكي نسدبة إىل » كهندوت ملدوكي «: وقولده
 .امللك املسيح ملك ا د

فهو يقابل هبا األُمة اإلمسرائيلية الل كانب ُتدعى رلماً تُمَّة مقدَّسة  ولكن وندا » تُمَّة مقدَّسة «: وقوله
إمياانً به واداداً يف املعمودية  ونا التقدديس  -كرتس الكنيسة   -تُمة مقدَّسة ألةا تقدَّسب ابملسيح نفسه 

 .إهلي
 .املسيح وله املرياف احلقيقي يعين رعب مقت  من   يف» رعب اقتنا، «: وقوله
فالالمة ما قبل املسدي ية والندور يف املسدي ية أل  املسديح ودو » من الالمة إىل نوره العجيب «: وقوله
 .نور العامل
الددذين انددتم غددري مرمددومني  وأمَّددا . الددذين قدد ال  مل تكونددوا شددع ا   وأمَّددا اآل   ددأنتم شددعُت هللا» - 7

 (11:2ب  1) «.اآل   مرمومو 
 .انوا بففتهم يهوداً فهم رعب إسرائيل وتمَّا اذ  فشعب     ا يفيد تةم مل يكونوا رعب  ك

وتمَّدا اذ  فددخلوا يف ر دة   . كلك بسبب  ضب   عليهم وسبيهم» كنتم  ري مرحوم  «: وقوله
 .بواسطة يسوع املسيح الذي صاحل االبن  يف جسد واحد

ثْالُددُ  » - 7 خُيل ُِّصددْنا  ددن اآل   أي املعموديددُة    إزالددُة وسددبِّ اجلسدددِّ  بددل ( ال الفلدد مثدد)الددذي مِّ
 (21:3ب  1) «سؤاُل ضمري  صاحل  عن هللا  بقيامة يسوح املسي 

 =” االعرتا  ه من امري صاحل بقيامة يسوع املسيح“: ص تها» سؤال امري صاحل «
seineid»sewj ¢gaqÁj ™perèthma e„j qeÒn di' 

¢nast£sewj 'Ihsoà Cristoà. 
علدى تةدا ” سدؤال=  perèthma™“: قُرئدب (7)ويف األلاف اذابئية عندد كليمنددس اإلسدكندري

Confessio تي اعرتا  إميا  لتكو  اعرتا  ه بضمري صاحل بقيامة يسوع املسيح لتفبح منطو  معموديدة .
 On Rom: 6:3 (P.G. 74. 729)وقد تخذ هبذا املع  القديس كريلس اإلسكندري 

 
(9)  G.C.S. III. 203. 68205-17. 
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بطرس امل ال الذي اسدرت منه املعموديدة يف املسديح وودو الفلدك وخد ط مهدنأ بداخلده . ونا يعطي  
ولكددن . وودد ك الددذي مل يدددخل الفلددك  وبددذلك خهُلفددب وددذه ال مانيددة تنفددس الددل كانددب فيدده مددن اهلدد ك

عَّ يعددود . ك الددنفسال ختلدًّددص مدن ودد ك اجلسددد بدل ختلدًّددص مددن ود  (11)املعموديدة اذ  ووددي م دال الفلددك
بدل ويف  قيمدة املعموديدة يف املسديح ابملدا، والدروح إك ودي ليسدب اسدت ماماً عداد ً إلقالدة وسد  اجلسدد  

أل  املعمودية ودي  .غسل النف  من اخلطااي وسؤال ضمري صاحل عن هللا بقيامة املسي  من األموات
لفدليب ودي ردركة يف الددم املسدفوك الددذي ردركة يف مدوت املسديح علدى الفدليب عَّ القيامدة معده  فشدركة ا

در اددمائركم مدن تعمددال  «: بددولس. قدال عنده   دم املسديح الدذي بددروح تقيل قددَّم نفسده ه بدد  عيدب يطهدًّ
الدذي صداحلنا مدع    «الضدمري الصداحل عدن هللا بقيامدة يسدوح املسدي »وذا ودو (. 14:7عب )» ميتة

طدا   الدل مسَّاودا األعمدال امليتدة واملؤددًّيدة إىل املدوت  ف صبح لنا ادمري قدد ا تسدل بددم املسديح مدن كدل اخل
 .وقد صار امرياً مطهَّراً بدم املسيح تي صاحلاً 

والواقددع ت  رسددالته ال انيددة ال ختلددو مددن . إىل ونددا نكددو  قددد انتهينددا مددن الرسددالة اأُلوىل للقددديس بطددرس
رين  ولكن نكتفي ابلرس  .الة اأُلوىلتعبريات تكش  تةا تعليم لليهود املتنفدًّ

 
د صددار كددارقاً مبددي »إ  نوحدداً مبددا فعلدده : قددائ ً ( 4:7)يشددري إىل وددذا امل ددال القددديس كليمندددس الرومدداين يف رسددالته اأُلوىل  (11)
 .«للعامل paliggenes…anجديد 



 77                                                                                                اجلز، التقليدي: الففل ال اين

 
 

 مدى اإلهلام الذي قدَّم  القدي  بول  - 4
 (11)خلزانة الكنيسة يف عقيدة املعمودية

 

كددا  األبددر الددذي تحدبدده انضددمام القددديس بددولس الرسددول انضددماماً إهليدداً حددراا م ددرياً للجماعددة املسددي ية 
 دري يف تقليدد الكنيسدة اأُلوىل يبددو كما ت  الت امه اهلادئ  دري امل. اأُلوىل كا فاعلية تفو  احلدود والتفوكر

وك نه طبيعي لعلو الوسائل الل تدخلته يف عمق الكنيسة  كشاود م ل ابقي الشدهود  مدع تنده مل يدر الدر  
 ا يفيدد إفدادة ابلغدة ت  مقددار انسدكا  النعمدة واملعرفدة واحلكمدة والرايدة . يسوع املسيح على األرض ق 
 .والشهادة معاً كانب فو  العادة

فددإنين سددلَّمب إلدديكم يف األول مددا  «: ألول وولددة تعلددن تمانتدده املطلقددة ملضددمو  إميددا  الكنيسددة العددامو 
وتندده ُدفددن وتندده قددام يف اليددوم ال الددث . قبلتدده تان تيضدداً  ت  املسدديح مددات مددن تجددل خطددا ان حسددب الكتددب

ن مخدس ميدة ت  وتنه رهر لففا عَّ ل بين عشر  وبعد كلدك رهدر دفعدة واحددة ألك در مد. حسب الكتب
وآخدر الكدل  . وبعدد كلدك رهدر ليعقدو  عَّ للرسدل تمجعد . تك روم اب م إىل اذ  ولكن بعضدهم قدد رقددوا

ك ندده للسددق  رهددر يل تان  ألين تصددغر الرسددل  تان الددذي لسددب توددً  أل  تُدعددى رسددواًل  ألين ااددطهدت  
 (7-3: 15كو 1)» .كنيسة  

العمدداد كبدايددة وةايددة لكراقتدده وخددتم إمياندده وع مددة  فددرا  كمددا ت  ردداول املدددعو بددولس قددد اسددتلم سددر 
إله آابئنا انتخبدك لدتعلم مشدييته : فقال. ففي تلك الساعة نارت إليه. تيها األ  راول تبفر «: خطا ه

واذ  ملداكا . ألنك ستكو  له راوداً جلميدع النداس مبدا رتيدب ومسعدب. وتبفر البار وتسمع صومً من فمه
  األمددور الددل صددارت يف (16-12: 22تع )» تمددد وا سددل خطددا ك داعيدداً ابسددم الددر تتددواُ؟ قُددم واع

وكانب املعمودية انفتاحه األول علدى الكنيسدة واإلميدا  . صميم الووته وكراقته منذ تول يوم كشاود وكارق
الر   وصار مركز الووته ت  كل تغيري تخ قي يؤودًّل لدخول ملكوت   قائم على اسم. واملوت والقيامة

ووكدددددددددددددددددددددددددددذا كدددددددددددددددددددددددددددا  تانس  «: يسدددددددددددددددددددددددددددوع مدددددددددددددددددددددددددددن داخدددددددددددددددددددددددددددل ال دددددددددددددددددددددددددددالوف

 
 :استعنُب يف وذا اجلز، ابلكتا  التايل (11)

R.E.O. White, The Biblical Doctrine of Initiation, 1960, pp. 200-227. 
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حيددث (. 11:6كددو 1)» مددنكم  لكددن ا تسددلتم  بددل تقدَّسددتم  بددل تددربَّرد ابسددم الددر  يسددوع وبددروح إهلنددا
ابملعمودية تقوم التوبة ومغفرة اخلطا  ال ابملدا، وحدده تو بفعدل الغسدل  بدل بسدلطا  مدوت املسديح وقيامتده 

ودددذه املفاعيدددل كلهدددا كمدددا ككرودددا يف رددد   العدددروس الكنيسدددة تنددده تسدددلم نفسددده حيدددث تقدددوم ! وقدددوة روح  
ووكددذا تفددبح املعموديددة القائمددة . ألجلهددا ليقددًّسددها بتطهريوددا بغسددل املددا، ابلكلمددة  تي ابعرتافهددا العلددين

علددددى تسدددددليم الدددددر  لنفسددددده علدددددى الفدددددليب للفددددرد و مدددددوع األفدددددراد تي للكنيسدددددة ودددددي املددددددخل املقددددددَّس 
 .ن خ ل الكلمة  تي االعرتا  مبضمو  الكرمماللمقدَّسات م

ويف رسدددالته إىل تددديطس مجدددع التجديدددد مبدددا حدددوى مدددن تغيدددري تخ قدددي واملدددرو  إىل حالدددة اجلددددة املطلقدددة  
ال أبعمدددال يف بدددردم  «: كخليقدددة جديددددة بفعدددل الدددروح القددددس  بفدددورة إعجاقيدددة يسدددتمدوا مدددن الفدددليب

يت )» خلَّفدنا بغسدل املدي د ال داين وجتديدد الدروح القددس (على الفدليب)عملناوا سن  بل مبقتضى ر ته 
بغدد  علينددا بيسددوع (  )سددكبه  «: علددى ت  الددروح القدددس ال مددن كاتدده وال مددن دعددا، آخددرين بددل(. 5:3

 (6:3يت )» .املسيح علدًّفنا
ددددق مفهومدددده  ووكددددذا كددددا  دت  بددددولس الرسددددول ت  أيخددددذ التقليددددد اجلدددداري ويُرجعدددده إىل تصددددوله  ويعمدًّ

 .وويت  ليكو  اخل ط مفهوماً و ارساً معاً على او، نعمة   ا انيةال 
بدولس الرسددول ال ووتيدة كفعدل تطهددري تخ قدي  كمدا نفَّددب . ووكدذا دخلدب املعموديددة يف مدرسدة  

قبددواًل واعرتافدداً واسددتجابة حليدداة جديدددة ” الكلمددة“عليدده العقيدددة اأُلوىل يف الكنيسددة  ولكددن علددى تسدداس 
 .روح القدسمعطاة ابل

كمدا تحدبَّ  «: بولس يف رسالته إىل تفسدس. تمَّا ت  املعمودية فعل انضمام للكنيسة فقد توا ها  
ودددا بغسدددلًّ املدددا،ًّ ابلكلمدددةًّ   دددراً إًّ َّ لكدددي املسددديح تيضددداً الكنيسدددة وتسدددلم نفسددده ألجلًّهدددا  لكدددي يقددًّسدددها  مطهدًّ

 (27-25: 5ت  )» .قدَّسًة وب  عيبم م... جميدًة  ال دنهسه فيها( تفراد)حُيضًّروا لنفسه كنيسًة 
ألننددا مجيعنددا بددروح واحددد تيضدداً اعتمدددان إىل جسددد واحددد   «(: 13:12كددو 1)وكمددا جددا، تيضدداً يف 

ونددا الفددرد تخددذ وجددوده يف جسددم  » يهددوداً كنددا تم يددوانني   عبيددداً تم تحددراراً  ومجيعنددا سددقينا روحدداً واحددداً 
 .الكنيسة بل وجسد املسيح ابلنهاية

كدددا  اجلسدددد تو العدددروس يف املسددديح  فالكنيسدددة تسدددتقبل كدددل الدددذين يعتمددددو  ابسدددم املسددديح فسدددوا،  
تي (. 27:3 دل )» أل  ُكلَُّكم الذين اعتمدُد ابملسيح قد لبسُتم املسديح «= للمسيح ليكونوا يف املسيح 

لدى قامدة مدل، بدولس ال ووتيدة ت  تفدري البشدرية كلهدا إنسداانً واحدداً ع. ُوجدد فيه مت دين  أل   اية  
 .املسيح  كنيسة ميألوا املسيح
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ووكذا بقيب املعمودية يف فكر القديس بولس الرسول طقساً كنسياً عائليداً بشدبه بيدب    ليدث ت  
ولكدن إ  كدا  تحدد قدد تحدز  فإنده مل حيدزنين بدل  «: الذي يُطرد منها ال يكو  له عزا، وال وجود وال كيا 

ألنندا بدروح  «  (6و5: 2كدو 2)» ه ودذا القفداط الدذي مدن األك درينم دل ودذا يكفيد... تحز  مجديعكم 
 .ري، فإكا كا  الطقس بدو  مع  وال قوة داخلية فهو ال » واحد اعتمدان إىل جسد واحد

ودذا ودو ! وكذا فالتغيري األخ قي والتجديد واالنفتاح يف املعمودية يعتمد تساسداً علدى الدروح القددس
آدم األخدري روحداً ( صدار) «: ديس بدولس يقدول عدن املسديح ابلنسدبة ذدمفالق. تساس فكر بولس الرسول

وتمَّدا تندتم فلسدتم يف اجلسدد  «: مبع  ت  كل املسي ي  وم حاملو  الروح القدس( 45:15كو 1)» حميياً 
تي )ولكن إ  كا  تحد ليس فيه روح املسيح فذلك ليس لده . بل يف الروح إ  كا  روح   ساكناً فيكم

بددولس بعددد خددربة طريددق دمشدق مل يعددد يسددتطيع ت  يفددردًّ  بدد  خددربة الددروح . أل   (. 7:7رو )» (املسديح
وتصدددبح عندددده اقدددرتا  املعموديدددة بعمدددل الدددروح القددددس تمدددراً حقيقيددداً ال ميكدددن التفدددري  فيددده  . وخدددربة املسددديح

سدديح وقددد ولكددن الددذي ي بدًّتنددا معكددم يف امل «: ومسدد ة املعموديددة وددي عمددل   ووددي عمددل الددروح القدددس
مبعدد  ت  (. 22و21: 1كددو 2)» الددذي ختمنددا تيضدداً وتعطددى عربددو  الددروح يف قلوبنددا. مسدد نا وددو  

. األدا، الددددذي دَّ يف املعموديددددة وددددو تدا،   مبسدددد ة اخلدمددددة تو بطددددابع تو خددددتم التبعيددددة لألصددددالة ابلددددروح
... مدددان إىل جسددد واحدددد ألننددا مجيعندددا بددروح واحددد تيضددداً اعت «: بدددولس. والتجميددع ال يفددار  كوددن  
. لددذلك يقددول مبعموديددة واحدددة وروح واحددد ور  واحددد(. 13:12كددو 1)» ومجيعنددا ُسددقينا روحدداً واحددداً 

فاخل ط وإ  كدا  يلدزم ت  يكدو  فدرد ً  أل  . هبذا المعب البشرية املشرَّدة املرفواة دب اخلطية واللعنة
اعية  فمن وو خارج اإلميا  وو خارج الكنيسدة  ودو اإلميا  يلزم ت  يكو  فرد ً  ولكن  اية اخل ط مج

. ولكدددن الفدددليب والكنيسدددة ومدددل، املسددديح ودددو للكدددل يف الكدددل. خدددارج الفدددليب حيدددث ال خيلدددص تحدددد
 .واملعمودية تعطي وذا امللمح

والقدديس بددولس حيددذدًّر ت  يفهددم تحدد ت  طقددس املعموديددة مددن كاتدده ميدنح الددروح القدددس  وددذا ال يطيددق 
 :ينسب دائماً عطية الروح ه كاتهتفوكره  ولكنه 

كدو 1)» .وسدن مل خخدذ روح العدامل بدل الدروح الدذي مدن   لنعدر  األرديا، املوووبدة لندا مدن   «+ 
12:2) 

 «: فدالروح ودو مدن   ومدن   فقد ! فاملعمودية وي وبة   ابلدروح وليسدب املعموديدة هتدب الدروح 

فالدذي ميدن كم  «  (5:5كدو 2)» الدذي تعطداان تيضداً عربدو  الدروح ولكن الذي صنعنا هلذا عينه وو  
ع مبددددددا  «  (5:3 ددددددل )» الددددددروح ويعمددددددل قددددددوات فدددددديكم تأبعمددددددال الندددددداموس تم خبددددددرب اإلميددددددا ؟
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 (6:4 ل )» .  تابه اذ ُ : تنكم تبنا،  ترسل   روح ابنه إىل قلوبكم صارخاً 
ويت ت  اإلنسددا  املسددي ي يددرتب  ابملسدديح بددولس ال ودد. مددن وددذا نفهددم تندده كددا  يسدديطر علددى فكددر  

ونددا املشددكلة الددل حيلهددا بددولس الرسددول بتلقائيددة سددهلة وددي ع قددة اإلميددا  ابملعموديددة . ابإلميددا  واملعموديددة
فاإلميا  وو القوة والطاقة اإلهلية يف حياة املسي ي  تمَّا املعمودية فرياوا ُمكمدًّلًة دائمداً . ابلنسبة للمسي ي

 .فقة معهلإلميا  ومرتا
تع )» ودل قبلدتم الدروح القددس ملَّدا آمندتم؟ «: فباإلميدا  واملعموديدة يسدتقي املسدي ي مدن الدروح الواحدد

بددولس يدرى ت  املعموديددة مربوطددة ابلدروح القدددس ابلنتيجددة الطبيعيدة الددل تنشدد  . و . كفعدل مرافددق( 2:17
وعنددده قددانو  روحددي مسدديطر علددى  .مددن عمددل الددروح يف املعموديددة  ووددي حفددول حالددة البنددوَّة الروحيددة ه

البنددوَّة  يشددهد للتبددين تفكددريه ت  املنقددادين بددروح   وددم توالد    أل  الددروح املعطهددى يف املعموديددة وددو روح 
 » اذ    تاب «: الذي حفلنا عليه ك ول بيب    الذي يلهمنا الف ة ه ك  

إك مل أتخدددذوا روح العبوديدددة تيضددداً . ُودددم تبنددداُ،  ًّ  أل  ُكدددلَّ الدددذين ينقدددادو  بدددروح    فُ وليًّدددكه  «+ 
 (15و14: 7رو )» !  تهابه اذ ُ : للخو ًّ  بل تخذد روح التبيندًّ الذي به نفر ُ 

 (6:4 ل )» .  تابه اذ ُ : ع مبا تنكم تبنا،  ترسل   روح ابنه إىل قلوبكم صارخاً  «+ 
وإك نفددري يف املسدديح نفددري  » يف املسدديح «نفددري  والقدديس بددولس يقوهلددا صددراحة إ  ابملعموديددة سدن

ألنكم مجيعاً  «: تبنا،    وألننا نفري توالد   يُرسل   روح ابنه إىل قلوبنا  ووذا كله يفري لنا ابإلميا 
 (26:3 ل )» تبنا،   ابإلميا  ابملسيح يسوع

 (7:4 ل )» . ابملسيحوإ  كنبه ابناً فوارف  ه. إكاً لسبه بعُد عبداً بل ابناً  «+ 
الروحددي فيمددا خيددص ” اخلددتم“ومددن مددببر بددولس الرسددول يف عقيدددة االنفتدداح األساسددية للددروح مواددوع 

وال ُدزًّنُددوا روحه    «(: 31:4ت  )كمددا نددراه يف . األخددرو ت  مرتافقدداً مددع ومقددرتانً يف سدديا  اخلدد ط
دُتم ليدومًّ الفددا،ًّ  الدذي فيده تيضداً تندتم  إك مسًّعدُتم   «(: 14و13:1  ت)وتيضداً يف  » القددوس الدذي بده ُختًّمأ

ددُكم  الددذي فيدده تيضدداً إك آمنددتم ُختًّمددُتم بددروح املوعددد القدددوس  الددذي وددو عربددو   كلمدة احلددقدًّ  إليددل خ صًّ
الدذي ختمندا تيضداً وتعطدى عربدو  الدروح  «(: 22:1كو 2)وتيضاً يف  » مريابنا  لفدا، املقت   ملدحًّ جمدهًّ 

 » يف قلوبنا
ولكددن تسدداس  «: فهددم اخلددتم تندده مي ددا  للضددما  تو عربددو  كو مقدددرة للمددرياف القددادم م ددلحيددث يُ 
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ال تضدددروا األرض وال الب دددر وال  «:   تو م دددل(17:2يت 2)»   الراسددد  قدددد ببدددب إك لددده ودددذا اخلدددتم
ه وقيدل لد «: وك نده صدك إهلدي لل مايدة والعنايدة(. 3:7را )» األرجار ح   تم عبيد إهلنا على جباوهم

ت  ال يضر عشب األرض وال رديياً تخضدر وال ردجرة مدا إالَّ النداس فقد   الدذين لديس هلدم خدتم   علدى 
وكدذا  . وونا  يا  اخلتم معناه فقدا  احلماية والرعاية والوقوع دب الغضب املريع(. 4:7را )» جباوهم

 .اخل ط ويوم الفدا،بولس تقييمه الروحي األخروي مع . كا  اخلتم معروفاً يف الكنيسة وتعطاه  
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 التعليم عن املعمودية يف رسائل بول  الرسول - 5
 

ددد   كمددا دعيددتم تيضدداً يف رجددا،ًّ دعددوتكم الواحددد «+  ددد   وروح  واحًّ ددد   . جسددد  واحًّ ددد   إميددا   واحًّ ر ٌّ واحًّ
د  للكلدًّ  الذي على الكل وابلكل ويف كلكم دة   إله  وآ   واحًّ  (6-4: 4ت  )» .معمودية  واحًّ

إالَّ تةددا  -ابلددر م مددن تةددا  لددو،ة نفددائس  -اذ ت الواادد ة عددن املعموديددة يف رسددائل بددولس الرسددول 
 .ووذا ال ي ري عجبنا إكا التفتنا إىل الغاية الل من تجلها ُكتبب وذه الرسائل. قليلة يف العدد

يددذكروا  فاملعموديددة  واملعددرو  عددن بددولس الرسددول ت  ت يددة العقائددد عنددده ال تُقدداس بعدددد املددرَّات الددل
در ولديس . عقيدة تساسية عنده على الر م مدن تنده قلديً  مدا يدذكروا ورمبدا كدا  لقولده إ    قدد ترسدله لُيبشدًّ

بولس يف الرسدائل حد  الكدربى منهدا واألساسدية ال . إةا حقيقة معروفة ت   . لُيعمدًّد دخل يف وذا األمر
 .ح  يف رساللهأ رومية تو تفسسيُقددًّم تعليماً منهجياً ل ووت املسي ي  

فبينمددا لددد ت  التوبددة واملعموديددة يددردا  بك ددرة يف تعدداليم األانجيددل املتندداررة ويف سددفر األعمددال  ولكددن 
أل  الدذين كددا  خيدداطبهم بددولس الرسدول كددانوا قددد تكملددوا تددوبتهم ومعمدوديتهم  لددذلك لددده اندراً جددداا مددا 

وابملقارندددة بدددذلك يكدددو  ككدددره (. رات والفعدددل مدددرَّة واحددددة فقددد مددد 3ككدددر اسدددم التوبدددة )يدددذكر هلدددم التوبدددة 
 13فقدد ككدره تك در مدن ” يُعمدًّدد“مدرَّات وتمَّدا الفعدل  3للمعمودية ليس بقليل إك تنه ككر اسم املعموديدة 

 !مرَّة
وعنددد القددديس بددولس أتخددذ املعموديددة عمددً  لدده ت يددة مرخييددة يف حيدداة اإلنسددا   فهددو ك ددرياً مددا يرجددع 

 .ن  إىل قمن معموديتهم وكيفية الت امهم وادادوم يف جسد املسيحابملؤم
م املعمودية عند    :بولس إىل ب بة تقسام. ولكي نسهدًّل الب ث يف املواوع نُقسدًّ

 .تربعة نفوط ككر فيها املعمودية يف الرسالة اأُلوىل ألول كورن وس( ت ) 
 .  املعمودية أبك ر تففيلب بة نفوط من الرسائل األخرى وفيها تعرَّض ملع(  )
 .نفَّا  يف الرسالة إىل تفسس(  ج )
 .مشرياً به إىل املعمودية sfrag…zomaiب بة نفوط تخرى استخدم فيها الفعل خيتم ( د  )
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 :التعاليم الواردة يف الرسالة اأُلوىل إىل أهل اورنثو  عن املعمودية( أ ) 
 (:11-13: 1او 1)

بددولس ُصددلب ألجلكددم  تم ابسددم بددولس اعتمدددد؟ ترددكر   تين مل  وددل انقسددم املسدديح؟ تلعددلَّ  «+ 
ددد تحددداً مددنكم إالَّ كريسددبس و ددايس  حدد  ال يقددول تحددد  إين عمَّدددت ابمسددي وعمَّدددت تيضدداً . تُعمدًّ

دد بدل . بيب استفانوس عدا كلك لسب تعلم ول عمَّدُت تحداً آخدر  أل  املسديح مل يُرسدلين أُلعمدًّ
ر  ال لكمة ك   » م لي َّ يتعطَّل صليب املسيحألُبشدًّ

القدددديس بدددولس الرسدددول كدددا  قدددد عهلًّدددمه أب  ونددداك مشددداجرة يف كنيسدددة كورن دددوس بددد  قدددادة مسدددي ي  
هلذا خفَّدص بدولس . انقسموا  بعضهم تشايع لبولس واذخر تشايع ألبُولكس وآخرو  إىل كيفا تي بطرس

ندده تاثر مواددوعاً وامدداً خيفددنا جددداا ووددو كيدد  ولك. الرسددول اجلددز، األول مددن رسددالته لفددج وددذه املشدداجرة
يتشايعو  المسه؟ ودل ُصدلب بدولس مدن تجلهدم حد  يسدتخدموا امسده وكد ةم اعتمددوا السدم بدولس ولديس 

دددددوم  كمددددا ككددددر العدددداملًّ . السددددم املسدددديح؟ ونددددا ي ددددري   بددددولس اخددددرتاع صددددلة الددددذين يعتمدددددو  ابلددددذي يُعمدًّ
 .كردًّم املعتمد الذي عمَّده ك  ت  يف بعج طقوس  ري املسي ي  يُ  (12)موفات

وذا  ا ترعب بولس الرسول ت  ين ر  تول كورن وس يف تعلديم املعموديدة ويف تخطدر عناصدروا  وودو 
در  «: بولس يفر . ت  املعمودية وي ابسم يسوع املسيح  وذا جعل   املسيح مل يرسلين أُلعمدًّد بل ألبشدًّ

الرتكيددز ونددا علددى ت  املسددي ية قائمددة علددى اسددم املسدديح و . فعملدده وددو اإلليددل تساسدداً كرسددول » ابإلليددل
  واملعمودية ال تفح وال جتوق إالَّ إكا كاندب بددعا، (12:4تع )به ينبغي ت   لص ... وليس اسم آخر 
 .اسم يسوع املسيح

ويف احلددال احلددادف ونددا ملَّددا انقسددم القددوم بدد  املتشدديع  لبددولس وألبُددولكس ولفددفا صددارت وددذه األمسددا، 
 .ة على العبادة والطقسطا ي
 (:11-9: 6او 1)

 :بولس الرسول يذكر ونا العماد ابسم ال الوف األقدس
ال تضددددلوا  ال قانة وال عبدددددة تواث  وال : تم لسددددتم تعلمددددو  ت  الاددددامل  ال يربددددو  ملكددددوت   «+ 

دداعو  وال سددكدًّريو  وال رددتَّا مو  وال فاسددقو  وال مدد بونو  وال مضدداجعو ككددور وال سددارقو  وال طمَّ
ووكددددددددذا كددددددددا  تانس مددددددددنكم  لكددددددددن ا تسددددددددلتم بددددددددل تقدَّسددددددددتم . خطَّددددددددافو  يربددددددددو  ملكددددددددوت  

 
(12)  J. Moffatt, I Corinthians, Moffatt New Testament Commentary, 1938, p. 11. 
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 » بل تربَّرد ابسم الر  يسوع وبروح إهلنا
وذا مواع من املوااع الل بلدل فيهدا بدولس الرسدول احلسدم القداطع بد  تخد   احليداة القدميدة واحليداة 

دددوودو وندا يضدغ  بشددَّة لددعوى تخ قيدد. اجلديددة !! ة مدذكدًّراً القدرَّا، ت  اإلنسدا  املسدي ي إنسدا  قدد تعمَّ
ويذكر ونا جمموعة من القبائح والشذوك الل كا  ميارسها  ري املسي ي  والدل كدا  يُقشدعرد منهدا حد  يف 

ت جدداا حينمدا صداروا . ع  الوبني   والل كا  ميارسها بعضهم ولكن اذ  كل وذا انتهدى  فداألمور تغدريَّ
 : مسي ي
 .ووي تعين اال تسال من اخلطية. وكلك مبياه املعمودية:  peloÚsasqe¢لقد ا تسلتم ( ت ) 
مبعد  ت  املسدي ي الددذي . تي تكرَّسدتم خلدمددة    إك قدد صداروا تبدراراً يف عدد   : بدل تقدَّسدتم(  )

 .يعيش عيشة ال تخ قية فهو ينكر معموديته
 :وم حاتنا على وذا امل ل وي

نه يذكر العماد ابسم الر  يسوع  ويذكر روح إهلندا ابوتمدام ك حدد مفاعيدل املعموديدة والغسديل ت - 1
 .والتقديس والتربير

بددولس العامددى عددن عمددل . و ددا مددن مدددركات  ( 11ع ) ابلتربيددر والتقدددي يددرب  املعموديددة  - 2
 .الفليب
 (.11ع )مرياث امللكوت يذكر  - 3
 (.14ع )سن تيضاً بقوته يقيمنا وسيذكر ت    قد تقام الر   - 4
 :بولس يقددًّم اعرتافاً للمعمودية ابسم ال الوف مبكدًّراً جداً .  
 (11:6كو 1)» ا تسلتم بل تقدَّستم بل تربَّرد ابسم الر  يسوع وبروح إهلنا «

 :ونا ب بة مفاعيل
 ا تسل  تقدَّس  تربَّر

 :ل  بة تمسا،
 .ابسم الر  يسوع  وروح  إهلنا

 .ل ابإلميا  ابسم الر  يسوعاال تسا
 .التقديس يف الروح القدس

 .التربير تمام   اذ 
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 :(13)وقد علَّق عليها بيؤدوريب بقوله
tÍ g¦r ™pikl»sei tÁj ¡g…aj Tri£doj 

¡gi£zetai tîn Ød£twn ¹ fàsij kaˆ corhge‹tai 

tîn ¡marthm£twn ¹ ¥fesij. 

 :وترمجتها
 [.تتقدَّس طبيعة املياه  وُ نح مغفرة اخلطا  ألنه ابستدعا، ال الوف األقدس ]

 (:4-1: 11او 1)
فإين لسب تريد تيها اإلخوة ت  جتهلدوا ت  آاب،ان مجديعهم كدانوا ددب السد ابة  ومجديعهم اجتداقوا  «+ 

يف الب در  ومجدديعهم اعتمددوا ملوسددى يف السد ابة ويف الب ددر  ومجديعهم تكلددوا طعامداً واحددداً روحيدداً  
ردددراابً واحدددداً روحيددداً  ألةدددم كدددانوا يشدددربو  مدددن صدددخرة روحيدددة مبعدددتهم  والفدددخرة   ومجددديعهم ردددربوا
 » كانب املسيح

. بولس ميزج خربة رعب إسرائيل القدمي بشعب املسيح اجلديدد  واالبندا  طبعداً  دا ردعب  . ونا  
كمددددددا ت  و . فكمدددددا ت  املسدددددي ي  يعتمددددددو  يف املسددددديح  وكددددددذا اذاب، األول القددددددامى اعتمددددددوا ملوسدددددى

املسدددي ي  يشدددرتكو  يف طعدددام وردددرا  علدددى مائددددة الدددر  يف عشدددا، الدددر  بعدددد املعموديدددة  كدددذلك آاب، 
 .إسرائيل تكلوا طعاماً ورراابً روحياً 

 !!ولكن النتيجة ت  أبك روم مل ُيسرد   وولكوا يف القفر
فطقوسدهم ال  !ائيل اجلديدبولس وذا امل ل ووذه اخلربة املؤملة لت ذير رعب املسيح  إسر . ونا يستخدم  

ولكدن فقد  إكا ليسب  اية حلياة من لدة آلدة   Sacramentsفاألسرار . تسعفهم تو ختلدًّفهم من اهل ك
 .الف يح مورسب بروح    فروح   وحده وو الذي حيفاهم وحيميهم ويقودوم يف الطريق

 (:13و12: 12او 1)
رية وكدل تعضدا، اجلسدد الوحدد إكا كاندب ك درية ودي ألنه كما ت  اجلسد وو واحدد ولده تعضدا، ك د «+ 

ألننا مجيعنا بروح واحد تيضاً اعتمدان إىل جسدد واحدد  يهدوداً  . جسد واحد  كذلك املسيح تيضاً 
 » كنَّا تم يوانني   عبيداً تم تحراراً  ومجيعنا سقينا روحاً واحداً 

 
(13)  Theodoret, PG. 86, 268, cited by Joseph H. Crehan, SJ, Early Christion Baptism and 

Creed. p. 15 
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مواوب التكلكم أبلسنة تو النبوَّة تو ك  عطااي روميةونا يذكر بولس الرسول يف معرض ككره للمعمودية 
و  وندا بدددت مي دًّددل الكنيسدة  سددد لده تعضددا، ك درية ولكددن اجلسددد . الشدفا،   ددا جعدل بعددج األعضدا، يتكددربَّ

وذا وو املع  احلقيقي للمعمودية ووو . واحد  ألةم حينما اعتمدوا اددوا يف جسد املسيح تي الكنيسة
مبعد   » ُسدقينا روحداً واحدداً  «جديداً عن اسدتقبال املعموديدة يف كيانندا أبنندا  من عمل الروح  عَّ قدَّم تعبرياً 

احلقيقددددي جلسددددد املسدددديح ك عضددددا، تةددددم ملَّددددا اعتمدددددوا وانضددددموا إىل الكنيسددددة  وكددددا  وددددذا وددددو انضددددمامهم 
 .ابملعمودية  كانب وذه العمليات األولية كلها بفاعلية الروح الواحد

 : لوامل حاات اهلامة يف وذا امل
  (12عدد )وذا االصط ح ومبقتضى ما قاله يف  :«إىل جسد وامد»ت  املسي ي  يعتمدو   - 1

 (.3:6  رو 27:3 ل )كما جا،ت يف   يف املسي فالقديس بولس يعين 
تي املعموديددة وددي الرمددز تو املعيددار الفعَّددال الددذي ممددع كددل  :اسددر ِّ الومدددةيقددددًّم لنددا املعموديددة  - 2

 .واالجتماعية حيث تت رى كل املفارقات العنفرية واجلنسية. احد يف املسيحاملسي ي  إىل و 
 .اإلميا (: 7) ون حظ ت  من ب  املواوب الروحية املذكورة يف  عدد  - 3
 :التعاليم الواردة يف الرسائل األخرى( ب)
 (:27-26: 3 ل )

 تو يف املسديح)ذين اعتمددد ابملسديح أل  كلكم الد. ألنكم مجيعاً تبنا،   ابإلميا  ابملسيح يسوع «+ 
e„j CristÒn )ليس يهودي وال يوانين  ليس عبد وال حر  لديس . قد لبستم املسيح

فإ  كنتم للمسيح ف نتم إكًا نسل إبدراويم . ألنكم مجيعًا واحد يف املسيح يسوع. ككر وتن ى
 » وحسب املوعد وربة

 :ية األ ية والعمقبولس ونا اصط ح  يف املعمودية يف  ا. يضع   - 1
حينما خيلعو  بياهبم ويدخلو  املدا، عدرا  يعتمددو  يف  :e„j CristÒnيف املسي  : األول

 .املسيح فيفريو  تبع املسيح
حينمددا خيرجددو  مددن املددا، يلبسددو  بيدداابً جديدددة بيضددا،  وددذا مبعدد  تةدددم  :يل سددو  املسددي : الثددداين

 .يلبسو  املسيح
ألنكدم مجيعدداً تبندا،   ابإلميددا   «: للمعموديدة مددن خد ل اإلميددا  بدولس وبددة جديددة. يعطدي   - 2

وددذه البنددوَّة تبدددت آلعدد   اذ  مددن السددما، ملددا انشددقَّب السددما، بعددد خددروج  » ابملسدديح يسددوع
يسددوع املسديح مدن املدا، واإلعدد   عدن البندوَّة الفائقددة للمسديح  عَّ تسد َّبب علددى املعمَّددين ابسدم 
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وأل  . واعتمددوا لده حالدة بندوَّة ه إك قبلدوا املسديح ابإلميدا ( 14)مل دل  ولكدن ابلتبديندًّ املسيح إك يندالو  اب
 :ووي عكس حياة عبد  فهي حياة ابن مرَّةاحلياة اجلديدة يف املسيح وي حياة 

ترسددددل   روح ابندددده إىل قلددددوبكم مبددددا أنكددددم أبندددداءهللا ع . الت دددديدددددب الندددداموس  لننددددال  الدددذينولكن ملَّا جا، ملُ، الزما   ترسله   ابنه مولوداً من امرتةم  مولوداً دب النداموسًّ  ليفتددي  «+ 
 .ه ابملسدديح ددوارثهللا وإ  كنددبه ابندداً  .بددل ابنددا  إكاً لسددبه بعددُد عبددداً  .اي أاْب اآلبُ : صددارخاً 

 (7-4: 4 ل )»
تبدين علدى م دال مدا ونا إرسدال   روح ابنده إىل قلوبندا ودو عمدل اذ  يف املعموديدة  إك يعطيندا ال - 3

 .تعلنه عن ابنه يف املعمودية م ااًل لنا
بولس عن عطية جديدة عفية يف املعمودية  ألنه إ  كنَّا يف املعمودية نعتمدد يف . يكش  لنا   - 4

وربدددة حسدددب املوعدددد  وورثدددة املسددديح ونفدددري تعضددداً، يف جسدددده  فقدددد صدددران ابلتدددايل تبنددداً، معددده 
سددر،ا أخددرواي  مبعددىن اقيدد  مددا هددو ونددا ُدسددب املعموديددة .  ل إلبددراويم  ووربددة لسددب التبددين ه

هبدددذا ” لبسدددتم املسددديح“: وقولددده. فاملعموديدددة اب  التبددديندًّ واملدددرياف. مبدددرياف احليددداة األبديدددة آت 
الفعددل السددردًّي تي دخلنددا يف عمددق حيدداة املسدديح وتخددذان عفَّفدداته  حيددتدًّم ت  نكددو  تبندداً، ووربددة 

  فهدي حيداة بنويَّدة ددب ”  تاب اذ “العامل يف قلبه للشدهادة أببدوة   معه  وت  نقبل الروح 
 .راا اذ 

 (:8-1: 6رو )
سددن الددذين ُمتنددا عددن اخلطيددة  كيدد  ! فمدداكا نقددول؟ تنبقهددى يف اخلطيددة لكددي تك ددر النعمددة؟ حارددا «+ 

نَّا معده ابملعموديدة نعيش بعد فيها؟ تم جتهلو  تننا كل مهنًّ اعتمد ليسوع املسيح اعتمدان ملوته  فدُدفًّ 
للمدددوت  حددد  كمدددا تُقددديم املسددديح مدددن األمدددوات  مبجدددد اذ   وكدددذا نسدددلك سدددن تيضددداً يف جددددَّة 

ت  : عدددامل  ودددذا. ألنددده إ  كندددا قدددد صدددران مت ددددين معددده بشدددبه موتددده  نفدددري تيضددداً بقيامتددده. احليددداة
أل  الدذي . اً للخطيدةإنساننا العتيق قد ُصلب معه لُيبطهله جسد اخلطية  كي ال نعود ُنستعبد تيضد

 » فإ  كنا قد متنا مع املسيح  نؤمن تننا سن يا تيضاً معه. مات قد تربَّته من اخلطية
فهدو يركدًّدز بوادوح علدى . ونا يضغ  بولس الرسول على احلياة اجلديدة يف املسي ية مدن قاويدة جديددة

دددددددز يف  رسدددددددالته إىل   طيددددددددة حلادددددددة املعموديدددددددة ابعتبارودددددددا جتمددددددددع كدددددددل مدددددددا تعنيددددددده املسددددددددي ية  وكمدددددددا ركَّ

 
 .تمَّا بنوَّة املسيح ه فهي لسب اجلوور اإلهلي والطبيعة اإلهلية الواحدة  وتمَّا سن فنلنا التبين كهبة( 14)
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ونددا علددى ت َّ مددن يعتمددد يلددبس املسدديح  بلبسدده اجلديددد بعددد خروجدده مددن املددا،  وكددذا يركدًّددز ( 26:3-27)
 (.ب بة ت م ب  ف مرَّات مع املسيح)على حلاة االنغمار دب املا، تةا حلاة موت حقيقي بل ودفن 
. ميدا  حالدة ردركة حقيقيدة يف مدوت املسديحفاملسي ي يف حلاة العماد واالنغمار دب املدا، ميدارس ابإل

ولكدن املسديح مددات مدن تجدل اخلطيددة ليدوسدها ومييتهدا مبوتدده  وكدذا سدن ملَّددا متندا معده متنددا بسدبب اخلطيددة  
كعقوبدة قدميددة حلَّدب لدم وكريَّتدده  وابلتدايل متنددا عدن اخلطيددة ومدات اجلسددد العتيدق  امدداً كمدا مددات املسدديح 

  فكيدد  نعدديش بعددد يف peq£nomen¢نددا املعموديددة تشدمل حالددة مددوت و. ودفدن يف القددرب ب بددة ت م
 .اخلطية

وبولس الرسول يستخدم وذه احلقيقة رداا على بدعة سرت يف رومية يرد عليهدا يف األصد اح اخلدامس 
تنه إ  كنَّا قد حفلنا على نعمة  والنعمدة ردي، عاديم فد  دسدب معهدا اخلطيدة : دو  ت  يُعلن مضموةا

فماكا نقول؟ تنبقدى يف اخلطيدة لكدي تك در النعمدة؟ تم : فردَّ عليهم. ت  نبقى يف اخلطية: اط بعد  مبع  خ
 .كما جا، عاليه... جتهلو  تننا كل مهن اعتمد ليسوع املسيح اعتمدان ملوته 

بولس معياراً جديداً تو قياساً جديداً نقيس بده املعموديدة  وودو التطبيدق العملدي لًّمدا دَّ . ونا يعطينا  
فددإكا سددن آمنددا  امدداً تننددا متنددا مددع املسدديح ودفنددا معدده  أل  املسدديح . لددر  يسددوع علددى الفددليب ويف القددربل

حيملنا يف جسده وقد  ل خطا ان يف جسده على اخلشبة ومات فمتنا معه  فبهذا اإلميا  سن نندزل إىل 
لدذلك ُحسدبب . لفعل علدى الفدليب ويف القدربما، املعمودية ونُدفن فيه دقيقاً سر ا واعرتافاً إميانياً ملا دَّ اب

كمدا تُقديم  « «قمندا معد »  و«ُد نَّدا معد »  و«اعتمددان ملوتد »  و«اعتمددان يف املسدي »تنندا : املعموديدة
 .وبنا، على كلك نسلك سن تيضاً كبين قيامة يف جدَّة احلياة » املسيح من األموات مبجد اذ 

موتده  نفدري تيضداً ( م دال)كنا قد صران مت دين معه بشبه   ألنه إ  «: بولس. ألنه لسب حماجاة  
بددولس يف ودذا تنده مبددوت املسديح تمدات اخلطيددة وتبطلهدا بقيامتده وسددن فيده  يف موتدده . وحجدة   » بقيامتده
هبدذا تصدبح القدول آلمكانيدة ! إك   فن ن تيضاً قد متنا عن اخلطية وتبطلناوا لياتنا اجلديدة معده. وقيامته

 .ياة اجلديدة ابطً  ومنافياً لواقع اإلميا  واملعمودية الل نلنا فيها احلياة اجلديدةاخلطية يف احل
مبع  تنه مبوتده ابإلميدا  وابملعموديدة مدع » ت  الذي مات قد تربَّت من اخلطية «: وحجَّته اخلتامية يف وذا

 .ن دينونتها وفعلهااملسيح يكو  قد دفع لن العقوبة القدمية  ويكو  قد تربَّت تو صار بريياً م
نددؤمن فددإ  كنددا قددد متنددا مددع املسدديح  «: بددولس بعددد كلددك يف نفددس األصدد اح ويقددول. عَّ يسددتطرد  

تننا سن يا تيضداً معده  عدامل  ت  املسديح بعددما تُقديم مدن األمدوات ال ميدوت ( بفاعلية سر املعمودية تيضاً )
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أل   «: ويشدرح كلدك تيضداً ! دَّداً ليموت هبامبع  تنه يست يل ت  حيمل اخلطية جم(. 7و7: 6رو )» تيضاً 
(. 11:6رو )» واحليداة الدل حيياودا في ياودا ه( الفدليب) مدرَّة وامددةاملوت الذي ماته قد ماته للخطية 

 .مبع  تننا سيا اذ  مع املسيح ه وليس للخطية
لمسديح قدد ولكدن الدذين ودم ل «: بدولس. يقدول  ( 25و24: 5)ويف مواع آخر يف رسدالة   طيدة 

وإ  كدا  ودذا  » إ  كنَّا نعيش ابلروح  فلنسلك تيضاً لسب الدروح. صلبوا اجلسد مع األووا،ًّ والشهواتًّ 
النص ال خيص املعمودية ولكنده ينطبدق علدى مدا يقولده وندا يف رسدالة روميدة يف تمدر املعموديدة تنندا متندا معده 

 !!واذ  سيا معه لياته
إنندا ادل ْمدن »: وو قدائم علدى خلفيدة قولده «ين هم للمسي الذ»(: 24:5 ل )بولس يف . فقول  

 أل  كلكم الذين اعتمدد ابملسيح قد لبستم املسيح «:   وتيضاً قوله(3:6رو ) «اعتمد ليسوح املسي 

 .بولس حينما يتكلَّم عن ع قتنا ابملسيح وي خلفية املعمودية. فخلفية  (. 27:3 ل )»
 (13-9: 2او )

. وتنتم  لواو  فيه  الذي وو رتس كل ر سدةم وسدلطا م . مل، ال ووت جسد ا فإنه فيه حيل كل  «+ 
مددفون  معده . وبه تيضاً ختنتم ختاانً  ري مفنوع بيددم  خبلدع جسدم خطدا  البشدرية  خبتدا  املسديح

 وإك كندتم تمدوامً . األمدواتيف املعمودية  الل فيها تُقمتم تيضاً معه آلميدا  عمدل    الدذي تقامده مدن 
 » اخلطا  يف اخلطا  و ل  جسدكم  تحياكم معه  مساحماً لكم  ميع

بدولس وندا . ففكدر  . وتيضاً يف وذا النص لد الدرابط ميتدد بد  املعموديدة واحليداة اجلديددة للمسدي ي
بددولس يقددددًّم املعموديددة املسددي ية علددى .   حيددث كددا   (7-1:6رو )يتمارددى مددع فكددره الددذي رتيندداه يف 

كدذلك فكدره وندا  حيدث النتيجدة العمليدة ودي ت    . رامية فعليدة ملدوت ودفدن وقيامدة املسديحتةا إعادة د
الدذي تقدام يسدوع قددادر  ت  يقيمندا معده سدن الددذين اعتمددان يف املسديح  ويعطيندا القددوة لن يدا حيداة جديدددة 

اد حليددداة ودددذه احليددداة اجلديددددة كات األخددد   اجلديددددة الدددل للمدددؤمن  ودددي كامتدددد. كات تخددد   جديددددة
 .املسيح الفادي القائم من األموات

بددولس كوننددا إىل انحيددة تخددرى ووددي ت  املعموديددة ُدسددب . ولكددن ونددا يف رسددالته إىل كولوسددي ينبدًّدده  
. مب ابة ختانة اليهود  حيث كانب اخلتانة تعدين لديس تك در مدن إردارة مسدبقة للمعموديدة يف العهدد اجلديدد

ملدددنجس مدددن اجلسدددد  واملعموديدددة قطدددع تو مدددوت اإلنسدددا  العتيدددق حيدددث كاندددب اخلتاندددة ودددي قطدددع اجلدددز، ا
وقددددددددد تخددددددددذ إبددددددددراويم اخلتددددددددا  كع مددددددددة لإلميددددددددا  الددددددددذي آمددددددددن بدددددددده ابه وكهبددددددددة لدددددددده للتربيددددددددر . الفاسددددددددد
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 .الذي آمنا به ابملسيحجمازاة لإلميا  نتيجة تو ه ة التربير اجملَّاين يف املسيح  املعموديةووكذا خخذ . ا اين
ووكدذا قبدل املعموديدة  . ا  إبراويم إنسداانً عداد ً  وبعدد اخلتدا  صدار ابراً مؤمنداً ابه خبدتموقبل اخلتا  ك

إبددراويم مل يعمددل تي عمددل  . كددا  املسددي ي رجددً  خاطيدداً  ددري ابر  وبعددد املعموديددة صددار ابراً بدد  خطيددة
ل كا  يف اخلطية  ولكنه ولكنه آمن فتربَّر وتخذ اخلتا  ع مة بردًّ  واإلنسا  املسي ي مل يعمل تي عمل ب

 .آمن فتربَّر وتخذ املعمودية ختم إميا  وبر
.   مددوت اإلنسددا  العتيددق الددذي يتسدداوى مددع اخلتددا ”املددوت“ولكددن العنفددر املهددم يف املعموديددة وددو 

وبدده تيضدداً ختنددتم ختدداانً  ددري مفددنوع بيددد خبلددع جسددم خطددا  البشددرية خبتددا   «: وقددول بددولس الرسددول ونددا
 عددن مددوت املعموديددة الددذي وددو امل يددل املت ددد مبددوت املسدديح خبتددا   ددري مفددنوع ابليددد  ونددا عددربَّ  » املسدديح

حيدث خلعنددا اإلنسددا  العتيددق مددع خلددع املسدديح جسددد خطدا  البشددرية مددع الفددليب  الددذي نرمددز إليدده خبلددع 
 .امل بس عند النزول إىل املعمودية

لفدددليب والددددفن وقيامدددة املسددديح فهدددي مدددوت اجلسدددد احلامدددل للخطدددا  ابختاندددة املسدددي   تمَّدددا مدددا ودددي 
 .اإسرائيل اجلديد مربَّرا  

  ويضددي  بددولس الرسددول معلومددة جديدددة ت  اإلميددا  بعمددل   سددوا، يف مددوت املسدديح تو قيامتدده وددو
 (.12)العامل األساسي يف إماتتنا سن تيضاً مع املسيح وإقامتنا معه 

   ت  كنددددا معتددددربين تمددددوامً ابخلطددددا  كمددددا يضددددي  بددددولس الرسددددول ت  اذ  تحيدددداان مددددع املسدددديح بعددددد
 (.13)ولاسات اجلسد 

   علددى  » مسدداحماً لكددم  ميددع اخلطددا  «كمددا يضددي  العامددل األول واألساسددي يف نددوال بددر   ووددو
وكذا تحبَّ   العامل ح  بذلك ابنه الوحيد  لكي ال يهلك كل مهنأ يؤمن  «: تساس صليب ابنه

 (16:3يو )» .به بل تكو  له احلياة األبدية
وهكذا ُمس ت املعمودية عملية موازية للصليت والقيامة  وتضمَّنت مساحمة هللا لنا من مجيدع + 
إذ حما الص  الذي علينا يف الفرائض الذي اا  ضد،ا لنا  وقد ر ع  من الوسد  مسدم ِّرا  »= اخلطااي 

هكدذا مسَّدر  لدمل الصدليت  كما مسَّرت اخلطية يدي املسدي  ورجليد  ع (.14:2او ) «إايَّ  ابلصليت
 اخلطيددة أماتددت املسددي  علددمل الصددليت  ولكددن علددمل . هللا سددلل خطدداايان الدد  وحمددا  علددمل الصددليت

 .نف  الصليت أمات املسي  اخلطية وأهنمل علمل سلطاهنا
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 :التعاليم الواردة يف رسالة أ س (  ج )
 (6-4:4أف )

دددهللا  «+  دددهللا  وروقهللا وامِّ دددهللا  إميددا هللا . دعددوتكم الواحددد كمددا دعيددتم تيضدداً يف رجددا،ًّ   جسدددهللا وامِّ ربٌّ وامِّ
دهللا  دةهللا  إل هللا وآبهللا وامِّ دهللا  معموديةهللا وامِّ  :أو   » .للكلدًّ  الذي على الكل وابلكدل ويف كلكدم وامِّ

بولس املعمودية الواحدة مدع اإلميدا  و  اذ  الواحدد كتفداً بكتد  ردي، مدذول . ت  يضع  
بولس تواًل  عَّ قيمة املعموديدة . عمودية عند  للعقل  معل اإلنسا  يفكر مائة مرَّة يف قيمة امل

 .ماكا تكو  عندان
بدولس يقدول يف . والذي ي ري العجب يف وذا النص الفريدد تنده ال حيدوي اإلفخارسدتيا  مدع ت    :اثنيا  

فإننددا سدن الك ددريين خبددز واحددد جسددد  واحدد  ألننددا مجيعدداً نشددرتك يف اخلبددز  «: رسدالة كورن ددوس
 !وكذا كنا نان تنه يورد وذا ونا يف وذا النص(. 17:11كو 1)» الواحد

 .معلنا تك ر أتبراً ( 6-4:4ت  )ونا يف ( 17:11كو 1)مل يورد نص 
جبزئياتد  جندد أند    يوجدد أي ندص آخدر للمعموديدة لد  مثدل  (6-4:4أف ) هلذا إذا أخدذان ندص

يف العهددد اجلديددد  بددل  هددذ  القددوة وال الغددة وا ختصددار يف وصددمل وتقيدديم املعموديددة ومعناهددا وهي تهددا
 .ويف ال القر  األول املسيحي

 «: فإكا ل نا يف ما كا  السبب يف إيراد وذا النص هلذه اجلماعة  لده تنه جا، كتعقيب لدعوته هلم

 » ت  تسلكوا كما حيق للدعوة الل دعيتم هبا
رة وت يددة فضددخامة الددنص الددذي رفددع مددن ردد   املعموديددة الواحدددة وددو ليقنددع توددل تفسددس مبدددى خطددو 

 .السلوك الذي حيق هلذه الدعوة تي املعمودية
 (21-25:5أف )

تيهدددا الرجدددال  تحبكددوا نسدددا،هُكم كمددا تحدددبَّ املسدديح تيضددداً الكنيسددة وتسدددلم نفسدده ألجلًّهدددا  لكدددي  «+ 
دروا لنفسده كنيسدًة جميددًة  ال دنهدسه فيهدا وال وا بغسلًّ املدا،ًّ ابلكلمدةًّ  لكدي حُيضًّ  يقددًّسها  مطهدًّراً إًّ َّ

 »  ضنه تو ري،  من م ل كلك  بل تكو  مقدَّسًة وب  عيبم 
ملدداكا؟ ! مب بددة الرجددل المرتتدده( الددل وددي جسددده)القددديس بددولس تراد ت  يفددودًّر حمبددة املسدديح للكنيسددة 

أل  املددرتة تصددً   ريبددة عددن الرجددل  فاحلددب الددذي طددرت عليهمددا وددو ابلددر م مددن عدددم وجددود ع قددة سددابقة  
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جود بسبب ر بة الرجدل ل رتبداط ابملدرتة وإلدا  البند  منهدا  ودذه ودي علدة حدب وذا احلب رهر إىل الو 
بولس يرى ت  ودذه العلَّدة واردة بد  املسديح والكنيسدة  فاملسديح إلده ولكنده تنداقل وتخدذ .  . الرجل للمرتة
فعدً  إىل وحددة وصار إنساانً ليناسبها  عَّ وجد تنده لكدي حيبدهدا حبادا صدادقاً يدؤددًّي ( الكنيسة)جنس املرتة 

واددداد  التددزم التزامدداً ت  ميددوت علددى الفددليب مددن تجلهددا  وجددرى دمدده علددى الفددليب وعلددى جسددده الددذي 
ووادع هلدا . قددَّس الكنيسدةاحتوى البشرية  جسده الذي جتسَّد به والكنيسدة منده وفيده  فقددَّس اجلسدد تي 

 !عيب ة وب سر املعمودية ابملا، والكلمة ليطهدًّروا من كل دنس لتكو  مقدَّس
 :ون حظ ما يلي

 أسددلم“:   واالصددط ح اذخددر”ºg£phsen أمددت“: بددولس قددد تورد اصددط ح . ت    - 1
paršdwken” .  ا  . فبالب دث عدن ودذين االصددط ح  يف تقدوال بدولس وجددان ا يعددربدًّ

 :عن حمبة   للقديس بولس نفسه
فمدا تحيداُه اذ  يف اجلسدد  فإمندا . يفَّ مع املسيح ُصلًّبُب  ف حيا ال تان  بل املسيح حييا  «+ 

 (21:2 ل )» .نفسه ألجلي أم ي وْأسْلمْ تحياه يف اإلميا   إميا  ابن    الذي 
فالقدددديس بدددولس دو  ت  يددددري سدددابقاً تعطدددى نفسددده م ددداالً فدددرد ً ملدددا عملددده املسددديح يف الكنيسدددة 

دراً  «ولكن تاا  يف حب املسيح للكنيسة تنه تسلم نفسه ألجلهدا . ككل لكدي يقددًّسدها مطهدًّ
وا بغسل املا،  » ابلكلمة إ َّ

دن حبده اإلهلدي  - 2 واملع  يف كلك عميدق وسدامم مسدو السدما،  إك ت  ودذا يعدين ت  املسديح لكدي يدردًّ
ددنه ووبَّقده بدددم العهددد وودذا منتهددى التقددديس الدذي جعلدده يف متندداول يدددوا !! للكنيسدة ويوبدًّقدده درَّ

 :ح عنها سابقاً تعبرياً م ساو ً وكذاابملعمودية الل عربَّ املسي
 (51:12لو )» .تصطبغها وكي  تسفر ح  ُتكمل( تي معمودية)ويل صبغة  «+ 

وونا حسناً تعطاان املرتجم امساً آخر للمعمودية ووو الفبغة واالصطباغ  فجعلب املعد  تقدر  
فاملسديح . كما تفيدد املعموديدةوتقوى  وترهر فيها الدراما تي امل ساة  إك ت  الفبغة تفيد ونا الدم  

 -وأسدكن رومد   يد   - اصط غ اجلسد ابلددم وقدَّسد  تقديسدا  عهبدهره معمودية الفليب للموت 
الذي  ي  روق الرب مدن القيامدة ( الكنيسة)إعدادا  للموت وللنزول إىل القرب  متكينا  لللسد 

 ! جسدا  رومانيا  جديدا  خليقة جديدة مربَّرة برب املسي! بقيامت 
 .نستفيد من وذا ت  تسليم املسيح نفسه وو الذي تعطى املعمودية فعلها املؤبدًّر اإلهلي - 3
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 .أي إنسا  مسيحي قد تعمَّد صحيحا  يكو  وراء  موت املسي وذا يفيد إفادة قاطعة ت   - 4
 .ابآل م وراء ال معمودية إنسا  مسيحي ُمت املسي  الذي ألزم  بتسليم نفس كذلك فإ    - 5
 .رهي ا   sacramentهذا أوجت للمعمودية أ  تكو  سر،ا  - 6
إنندا كدل مهدنأ اعتمدد ليسدوع املسديح اعتمددان  «: بولس ت  يقدول. ووذا وو الذي توجب على   - 7

كددو )» مدددفون  معدده يف املعموديددة الددل فيهددا تُقمددتم تيضدداً معدده «: وتيضدداً (. 3:6رو )» ملوتدده
12:2.) 

لكي  «: س للمعمودية مسة إهلية ال ُ  ى  ورفع من سر املا، فيها بقولهبول. ونا تيضاً تعطى   - 7
وا بغسل  يرجدع تصدً   ماء املعموديةفالتطهري الذي يفعله  » ”املاء ابلكلمة“يقددًّسها مطهدًّراً إ َّ

 .الفاعل فيه ووو النطق اإلهلي  الذي وو وو قوة اإلميا  للكلمة
آلرادتدده مددن تجلهددا  الددذي تنشدد  تقديسدداً هلددا  عَّ تطهريوددا  وكنتيجددة حلبدده وتسددليم نفسدده للفددليب - 7

هبدذا يكدو    œndoxonانيسدة جميددة بغسل املا، ابلكلمة  فإنه يف النهايدة حيضدروا لنفسده 
 .قد تعطى للمعمودية بعداً تخرو ً سياهر يف ا د

 بلو هدا تو ب  لدوم تعدين mwmoj¥وابلنهاية لكي تكو  ب  عيب  حيث الكلمة ب  عيب  - 11
 (:4:1)منتهى االست قا  ت  تتقدَّم للوقو  تمام    كما جا، يف رسالة تفسس 

قدامده يف  mèmouj¢كما اختداران فيده قبدل أتسديس العدامل لنكدو  قديسد  وبد  لدوم  «+ 
 » احملبة

 (:22و21: 1)وكما جا،ت تيضاً يف الرسالة إىل كولوسي 
وال ردكوى  وبدال لدوملي ضدركم قديسد   ت ابملدو قد صداحلكم اذ  يف جسدم بشدريته  «+ 

 » تمامه
 :”خيتم“النصوص اليت اتوي علمل الفعل ( د ) 

 (:22و21: 1او 2)
تيضاً وتعطى عربو  الروح  ختمناالذي . ولكن الذي ي بدًّتنا معكم يف املسيح وقد مس نا وو   «+ 

 » يف قلوبنا
 (:14و13:1أف )

دُكم  الدذي فيده تيضداً إك آمندتم الدذي فيده تيضداً تندتم  إك مسًّعدُتم   «+   ُختِّمدُتمكلمدة احلدقدًّ  إليدل خ صًّ
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 » بروح املوعد القدوس  الذي وو عربو  مريابنا  لفدا، املقت   ملدحًّ جمدهًّ 
 (:31:4أف )

ُتموال ُدزًّنُوا روحه   القدوس الذي به  «+   » ليومًّ الفدا،ًّ  ُختِّمع
ددتهمه يف ودذه التسدجي ت توجدد كلمددة مشدرتكة وودي الف ويقفدد بده بددولس  sfrag…zomaiعدل خه

 .الرسول اخلتم الذي يناله املعمَّد ابعتباره صار من رعية املسيح
  كمدددا كُكدددرت تيضددداً يف الرسدددالة ال انيدددة املنسدددوبة Sim., IX, vvi( الراعدددي)وقدددد ككرودددا ورمددداس 

ىل تودل روميددة وقدد اسدتخدمها بدولس الرسددول يف الرسدالة إ - Clem. 7.6; 8.6 2لكليمنددس الرومداين 
والكلمددددة متداولددددة يف . للتعبددددري عددددن اخلتانددددة  ابعتبددددار ت  اخلتددددا  وددددو خددددتم اإلميددددا  عنددددد إبددددراويم( 11:4)

ولكدن بتداري  سدابق كاندب . الكنيسة مدن القدر  ال داين ومندذ كلدك التداري  وودي تسدتعمل كرمدز للمعموديدة
والقدددددديس بدددددولس . ي ية اأُلوىلُتسددددتخدم للتعبدددددري عدددددن اخلتدددددا   وانتقلدددددب مددددن الدددددرتاف اليهدددددودي إىل املسددددد

استخدمها لقرهبا من اصط ح اخلتانة كختم     دا دعداه ت  يعتدرب املعموديدة كندوع مدن اخلتاندة املسدي ية 
 . ري مفنوع ابليد كما سبق وقال كلك

ح ابألك ر ت  املقفود ابخلتم عند بدولس الرسدول ودو املعموديدة  ودي الكلمدات الدواردة مدع  والذي يرجدًّ
وودي خاصدة ابملعموديدة   عربدو  الدروقوتيضداً املسدحة وردت كلمدة ( 22:1كدو 2)  فم ً  يف النفوط

 .”يف املسي “: وتيضاً 
ومددع ت  املسدد ة يف األانجيددل وسددفر األعمددال قددد جددا،ت فقدد  للتعبددري عددن حلددول الددروح علددى املسدديح 

مسدحنا ملسديح وقدد الذي ي بتندا معكدم يف ا «:   ولكن ونا مي، القول(37و37: 11تع )وقب العماد 
كلك أل  الذين اددوا يف جسد املسديح وكدذا تيضداً اسدتلموا مسد ته  كمدا عدربَّ عنهدا القدديس  » وو  

وودذه تيضداً (. 21:2يدو 1)» من القدوس وتعلمو  كل ردي،مسحة وتمَّا تنتم فلكم  «: يوحنا يف رسالته
 .عموديةوي تعبري عن امل( 22و21: 1كو 2)تزيد اليق  ت  كلمة ختم يف 

عدددُتم المدددة احلددد  ِّ  إجنيدددل »(: 14و13: 1أف )تمَّددا يف الدددنص ال ددداين  الدددذي  يددد  أيضدددا  أندددتم  إذ مسِّ
ُكم  الذي  ي  أيضا  إذ آمنتم ُختِّمدُتم بدروق املوعدد القددو   الدذي هدو عربدو  مرياثندا  لفدداء  خالصِّ

 .«املقتىن  ملدقِّ جمد ِّ 
  كاكددراً تعمددال (3)درك ت  املواددوع يبدددت مددن العدددد فلكددي سددددًّد الددوارد ونددا عددن املعموديددة يلددزم ت  ندد
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( 3)  والقفد وو االختيار األقيل للتبدين  حيدث يبددت الكد م يف العددد 14-3  يف األقلية من األعداد 
  اذ  اختدددداران يف املسدددديح قبددددل ( 4)يف املسدددديح  عَّ عدددددد ( سددددن املسددددي ي )بربكددددة   لنددددا منددددذ األقل 

التبدددين إك سدددبق فعيَّنندددا للتبدددين بيسدددوع املسددديح ( 5)كدددو  قديسددد  وبددد  لدددوم يف احملبدددة  عَّ أتسددديس العدددامل لن
خدتم الدروح ( 13) فدرا  اخلطدا   عَّ مددح جمدده  ويف عددد ( 7)الفدا، مبدوت املسديح  عَّ ( 6)لنفسه  عَّ 

 .كما جا، يف النص عاليه( 14)  (11)القدس إك آمنتم  عَّ املرياف جا، يف 
 » كلمدة احلدق إليدل خ صدكم «يبدت بذكر مسداع الكلمدة ( 13)يلفب ناران ونا ت  من عدد  والذي

ووكدذا ندرى وندا ت  اخلدتم بدروح . ”مساع الكلمدة والعمداد“وذا يطابق ما جا، ك رياً يف سفر األعمال عن 
 .مالاملوعد القدوس أييت مباررة نتيجة لسماع إليل خ صكم  فهو يقابل املعمودية يف سفر األع

 .يقفد هبا املعمودية دائماً  ُختمتمبولس لكلمة . هبذا يتضح لنا ت  استخدام  
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 تعقيت علمل تعاليم بول  يف ال رسائل  عن املعمودية - 6
 Sacramentalوإىل أي مدى يُعترب تعليما  سرائراي  

 

 حيدددث يت دددد املوعوردددو  يف: بدددول  للمعموديدددة دائمدددا  أهندددا طقددد  مهيدددت. ااندددت نظدددرة    - 1
 ددددددل )تو يف املسدددددديح ( 3:6رو )  تو يف املسدددددديح يسددددددوع (13:12كددددددو 1: )الكنيسدددددة يف جسددددددد واحددددددد

 (.21:1كو 2)  (27:3
كدددو 1)ومدددن خ هلدددا يقبدددل املعتمدددد الدددروح  :وأ  املعموديدددة  عدددل يدددتم بواسدددطة الدددروق القدددد  - 2
 (.15:7  رو 2:3 ل : وتيضاً  13:1  ت  11:6
معطيدداً للمعتمددد ( 6:4 ددل ): ”روق ابندد “أيضددا  يسددمَّمل  أ  الددروق الددذي يق لدد  املعمَّددد اددا  - 3

 (.15:7  رو6:4 ل ( = )  تاب اذ )املسي ي إحساساً أببوَّة   
  12:2  كدو 25-23و26:3 دل ): عطية أو ه ة الدروق القدد  تُعطدمل مدن خدالل اإلميدا  - 4
 (.7:12كو 1  7:6  رو 5:4و 13:1ت  
  كددددو 22و21:1كددددو 2  4:6رو ) :ب يف املعموديددددةبددددول  بددددذار عمددددل هللا اآل. اهددددتم   - 5
 (.6:4و ل  3:1و 6:4  ت  12:2
قدددادت بدددولس الرسدددول ت  يدددذكر الفدددلة بددد   :الصدددلة بدددني املعموديدددة والدددروق  والدددروق والت دددي - 6

 (.6:4 ل )مع ( 27و26:3 ل : )املعمودية والتبين
صد اح األول مدن الرسدالة إىل تودل موجودة يف األ: املعمودية والروق والت ي: الثالثة مدراات - 1

   ددري ت  الددنص كلدده (13)منففددل بعدددة تعددداد عددن املعموديددة والددروح ( 5عدددد )تفسددس  ولددو ت  التبددين 
 .يُعترب مجلة واحدة

 .علماً أب  الروح والبنوَّة مرتبطا  بواوح يف قفة عماد املسيح
كددو 1): ح وروق إهلندداهنددا  اتصددال بددني املعموديددة والتقدددي  والتربيددر ابسددم الددرب يسددو  - 8
11:6.) 
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 (.7:6  رو 24:3 ل ): وأيضا  اتصال بني املعمودية والتربير - 9
 (.32:4و 7:1  ت  13:2كو ): واتصال بني مافرة اخلطااي واملعمودية - 11
 :أ عال املعمودية غاية يف األمهية وتعطي للطق  معنا  - 11

بدولس رمدزاً خللدع اإلنسدا  العتيدق . عتربودا  ي :خلع املالب  ق دل ا نامدار يف املعموديدة (أ ) 
 (.22:4  ت  11:2كو )

لبسددنا  «يعتربودا تنندا ( 27:3 دل ): لد   املالبد  ال يضداء بعدد اخلدروج مدن املعموديدة( ب)
 (.ولكن وذه بدو  ككر املعمودية 12و7:3كو )  (11:2كو )» املسيح

ح ت  املسي ي ميوت : التاطي  الكل ِّي ات املاء - 12  :ويُدفن ويقوم مع املسيحيوادًّ
 (.24:5   ل 3:3  كو 3:6رو ) :املسيحي يف املعمودية ميوت مع املسي ( أ ) 
 (.12:2  كو 4:6رو ) :املسيحي يف املعمودية يند ن مع املسي ( ب)
 (.1:3و 12:2  كو 4:6رو ) :ويقوم يف املعمودية مع املسي (  ج )
كدو 1  12:2كدو ): ام املسي  مدن األمدواتال هذا من خالل اإلميا  ابهلل الذي أق  - 13
14:6.) 
   17و13و 4:6رو ): القيامة مع املسي  تعي مياة أخالقية للدخول يف صفات جديدة - 14

 (.11-7:6كو 1  32و2و1:4و 4:1إخل  ت   12إخل و 1:3و 6:2كو 
رو )ملسدديح إننددا متنددا وقمنددا مددع ا: وأميدداان  بدددو  ذاددر املعموديددة يددذار مالبسددا ا ونتائلهددا - 15
 (.إخل 7:7رو )  وسيا حياة جديدة يف الروح (11و11:7
لدديس املددوت والقيامددة مددع املسدديح فقدد  بددل وتيضدداً التم كددل مب بتدده وبددذل كاتدده وددي الددل تعطددي  - 16

 (.2:5  31:4  ت  27-25:5ت  : )املعمودية قوهتا للتطهري والتقديس ابلنسبة للكنيسة
الوثيقدددة بدددني املعموديدددة املسددديحية والكنيسدددة اإسدددرائيل  نصدددوص اثدددرية يُدددرى  يهدددا الصدددلة - 11
 :اجلديدة
 (.11:2كو : )املعمودية يف املسي ية وي كاخلتانة لليهود( ت ) 
 (.31:4و 13:1  ت  22:1كو sfrag…zomai( :)2)استخدام كلمة ختم وختمتم (  )
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ددد جدز،اً مددن نسدل إبددر ( 27:3 دل ) يف املسددي ابملعموديدة (  ج ) حسدب املوعددد  وواراث  اويم يفدري املعمَّ
حيددددث رددددرط يف املسدددديح تو (. 17:7  رو 14:1  ت  11و7:6كددددو 1  7:4و 27:3 ددددل )

 .ابملسيح تو مع املسيح فيها مجيعاً 
 ددل (: )كم يددل للختددا ) -يددؤردًّ  لبددد، انتمددا، اإلنسددا  للمسدديح واملسددي ية مددن حلاددة املعموديددة (  د )

 11:6رو !! )يف املسدديح=   فيدده وتنددتم  لددواو  n aÙtù™( 12-11:2  كددو 27و26:3
 (.17و11:6كو 1و
ويف املعموديدة مدا يفيدد [ إىل ت  تجي،]...  عند القدي  بول  اإل خارستيا طق  أخروي - 18

للمعموديدة بدولس يف تسدجي ته . تي ت  نادرة  » ”ليوم الفدداء“ُختمتم  «(: 31:4ت  )كلك كما يف 
 :سيح  تدة إىل كمال األخرويةأل  احلياة اجلديدة يف امل أهنا هي طق  أخروي

ومعددرو  ت  تعداليم اليهددود تدرون انسددكا  : ]بددولس املعموديدة هببددة الدروح القددس. هلدذا يدرب   ( ت ) 
-16:2تع )كمددددا ودددو مددددذكور يف ( 27:2يدددؤ )الدددروح القدددددس أبنددده وددددو ع مدددة الدددددور اذيت 

17.]) 
 (.14:1  ت  4:6رو )سيَّا حيث ملكوت امل ”اجملد“يف ك ري من تسجي ت املعمودية يذكر (  )
ولكددن الددذي صددنعنا هلددذا عيندده وددو    «(: 5:5كددو 2)بددولس الكلمددات الددواردة يف . يشددرح  (  ج )

كدددو 2)ت  ودددذا العربدددو  للدددروح ودددو املددد خوك يف املعموديدددة  » الدددذي تعطددداان تيضددداً عربدددو  الدددروح
ختمدتم بدروح املوعدد  «(: 13:1ت  )  وودذا العربدو  ودو لضدما  املدرياف اذيت كمدا يف (22:1

 (تكميدل فددا، تجسدادان املقتد  ملددح جمدد نعمتده)القدوس الذي وو عربدو  مريابندا لفددا، املقتد  
سدن تنفسدنا تيضداً ندين يف تنفسدنا متدوقدًّع  التبدين ( ابملعموديدة)سن الذين لنا ابكورة الدروح  «= »

 !منتهى األخروية( = 23:7رو )» فدا، تجسادان
تجديددددد األخ قددددي لل يدددداة اجلديدددددة ابلقيامددددة واخلددددروج مددددن املعموديددددة ولددددبس ال يددددا  فددددالروح وال(  د )

السمائية وذه كلها سهبأق مذاقدة الربكدات الدل تنتادران يف احليداة األخدرى  حيدث ال يدا  اجلديددة 
بددولس . ترمددز تيضدداً إىل بيتنددا السددماوي اجلديددد  أل  خلددع امل بددس لدددخول املعموديددة يعتربوددا  

  ولدبس بدو  املعموديدة اجلديدد ودو كنايدة (1:5كدو 2)ألرادي تو خيمتندا األرادية نقج بيتنا ا
. مسددكننا الددذي مددن السددما،= بيددب  ددري مفددنوع بيددد  تبدددي : عددن البنددا، يف السددموات مددن  

بدولس  . فإ  كنا نين يف تنفسدنا مشدتاق  ت  نلدبس مسدكننا الدذي مدن السدموات كمدا يقدول  
 !لنت كَّد من اذيت !قعربو  الرو لذلك تعطاان تيضاً 
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الدذي بددته املسديح نفسده ]املعمودية طقس تخروي بدته املسيح منذ ت  بدت يدرب  املعموديدة مبوتده ( ود)
ددل «: بقولدده   ويف احلددال جعددل ([51:12لددو )» يل صددبغة تصددطبغها وكيدد  تسفددر حدد  ُتكمه

الووتيدداً رددامً  جامعدداً اخلددروج مددن املعموديددة كارددرتاك يف قيامددة الددر   األمددر الددذي صددار معيدداراً 
لكددل الودددوت العهددد اجلديدددد كاملعموديددة  حيدددث األخرويدددة تددرب  نادددران ال للمعموديددة فقددد  بدددل 

فدإكا تدخلندا ! فاملسدي ية بكدل تسدراروا دقيدق تخدروي يف احلاادر الدزمين. ل ووت العهد اجلديد
 .وذا يف اعتباران انفت ب كل تبوا  فهم ومعرفة كل األانجيل والرسائل

 !كله انبع من املعمودية الل تعطي خليقة جديدة وروح عربو  املرياف املعدوذا  
 .لذلك رتينا سابقاً ت  يف وبة املعمودية كل ررح لكل ري،

 Into = e„j» نعتمدد يف املسديح «بدولس وآلصدرار إنندا . املعدرو  اذ  الووتيداً ت  قدول   - 17
ن موت ودفن وقيامدة وختفيفده لندا  فهدي وو جتميع لكل ما خيص املسيح من تعماله اخل صية م
 .ويشرحها بولس من الرتاف القائم. ليسب جمرَّد توصا  تو رموق بل حقائق الووتية يستقيها  

أل  ! ففدي الفكدر ال ودويت للقدديس بدولس ت  املعموديدة ودي الشدرح العملدي الاداوري لإلليددل - 21
عموديدة  والدذي تعطدى املعموديدة معناودا املميَّدز موت الر  وقيامته وو األمدر الدذي قامدب وانبندب عليده امل

بولس من املعمودية ال ُيشكدًّل تي اجتهداد تو تفدوكر رخفدي  . لذلك فكل ما استخرجه  ! املتخفدًّص
والددليل علدى كلدك ت  . ولكن وو مل، وعا، املعمودية مبا وو هلا ومبا وي تعنيه من واقع التقليدد ال ودويت

يل معموديدة  « التعركض للمعمودية قدائم علدى تسداس تفدريح املسديح نفسده بولس األساسي يف. اعتماد  
فإ  كانب معمودية املسيح وي . ”صبغة“الل ترمجها املرتجم إىل  » تعتمد هبا وكي  تسفر ح  تكمل
 .املوت فمعموديتنا وي موت املسيح

واملعموديدة  معتدرباً بعدد بدولس وتصدرَّ عليده تنده درَّدن الع قدة بد  مدوت الدر  . والدذي عملده   - 21
 .كلك ت  املعمودية دمل يف عملها ومفهومها تعاليم الرسل للخ ط

اذل   إ  الطق  يف نظدر بدول  الرسدول  مدع أهدم وأخطدر عمليدات تعدرب ِّ عدن احلقيقدة  - 22
ددد مددوت وقيامددة املسدديح  عمددل   الددذي  .األساسددية للتسددليم الرسددويل ا تددت  بدد  العهددد فددورا، كددل معمَّ

 املعموديددة تفددت  أمددام املعمَّددد  لددر ميدداة جديدددة  ومعلدد  وريثددا  للملكددوت وتسددل ِّم  الددروق . ديددداجل
 (.وليسب حمقَّقة بعد)! ومعل ال األخروايت ابلنس ة ل  أمورا  متوقَّعة. عربوان  ملرياث 

ومدددددات علدددددى الفدددددليب وقدددددام  وتعطدددددى الدددددروح القددددددس ( يف اإلليدددددل) عدددددا فاملسددددديح تمامددددده  - 23
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فالددور اذيت اجلديدد . سة  وجعل ملكوت   تمراً متوقَّعاً وصارت للمعتمد ردركة فيده مل تكمدل بعددللكني
 .ترر  له مع املسيح  ويف املعمودية بلغته بركات وذا الدور اذيت

ومل يك د بولس الرسول يف كل رسدائله مدن ت  ينادر إىل تكميدل املسدتقبل جنبداً إىل جندب مدع  - 24
فدإ  سدريتنا سدن ودي يف السدماوات   «(: 21:3)فيكتدب إىل فيلدح : ات صدفات مساويدةاحلياة احلاارة ك

ألنكدم قدد ُمدتم  «(: 4و3:3)وتيضداً يف كولوسدي  » الل منها تيضاً ننتار علدًّفداً ودو الدر ك يسدوع املسديح
 مع  يف اجملد ُتظهرو  أنتم أيضا  م  تُرهر املسيُح حياتُنا  ف ينيذ ومياتكم مسترتة مع املسي  يف هللا  

 !وذه تفكار رسولية مواوعية تنتار بفارغ الفرب االستع   األخري »
  (31:4ت  )» !الذي به ختمتم ليوم الفدا، «: املعمودية تشري يف معناوا إىل موت آتم 
   بولس تننا نعيش دقيق الرجا، جزئياً  وتكميل الرجا، ننتاره يف املستقبل بفارغ الفرب. يف نار. 
 عمودية اعتمدان إلليل خ صنا وننتار تكميل اخل ط مبجي، املخلدًّص من السما، الذي ننتارهابمل. 
 األعمددال اخل صدددية الدددل ت َّهددا ليسدددب تخبددداراً عددن حقدددائق ملددداض يف التددداري   : مددوت الدددر  وقيامتددده

دددبه للكنيسدددة ت  دقدًّقهدددا وتعيدددد عملهدددا يف املعموديدددة واإلفخارسدددتيا  فالقدددديس  بدددولس ال ولكدددن ُووًّ
 .يق  عند عطية الروح القدس والتكلكم أبلسنة ولكنه ميتد إىل طريق تفضل ومواوب حس 

 املعمودية حقيقة مسي ية ال ُتشرح للمعتمد ولكن تُعمل له  يقبلها ابإلميا  لُيقبل كمسي ي. 
  تنففدلعند القديس بولس الطقس الذي جترى به املعمودية ومعناه ال وويت وو وحددة واحددة ال .

 .فاملعمودية كإجرا، خارجي لإلميا  ابملسيح له يف كل تجزائه وحركاته عمق املع  الروحي ب  فر 
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 ملخَّص تعاليم العهد اجلديد عن املعمودية
 

 13يوحنددا . مددرَّة كمجدرد إجددرا، عملددي  ويف إليددل ورسددالة   21املعموديدة جددا،ت يف سددفر األعمددال 
 .مرَّة

 :يف سفر األعمال
 املعمودية ابملا، حيوي تعاليم الرسل الل يقابلها رد فعل اإلنسا  إقا، رسالة اخل ط طقس. 
  فالذين يسمعو  ويتوبو  ويؤمنو  يُعمَّدو  ابسم يسوع املسيح فيتَّ دو  يف مجاعة املسي ي. 
 ن األمواتمنذ بد، املسي ية تخذت املعمودية معناوا من إليل اخل ط يف املسيح مفلوابً وقائماً م. 
 املعمودية مربوطة بغفرا  اخلطا   واملعمودية مربوطة ابلروح القدس وبواع اليد. 

 :يف رسائل القدي  بول  الرسول
   املعموديددة دددوي كددل املعددرو  إليليدداً منددذ بددد، التعلدديم املسددي ي  لددذلك فالقددديس بددولس يددرب  بدد

 .ما  تي تعليم الرسل األساسياملعمودية وموت املسيح وقيامته وبذلك تت قَّق الكرم
   ددددل )واخلدددد ط يعددددين االرددددرتاك بواسددددطة املعموديددددة يف مددددوت الددددر  وقيامتدددده  املعددددربَّ عندددده ابإلميددددا 

 (.4و3:6رو )  ووو يف نفس الوقب مع  املعمودية (21:2
  كنتيجة لإلميا ( 27و26:3 ل )املعمودية وي لبس املسيح واحلفول على التبين. 
 ة ودو التجديدد األخ قدي كنتيجدة لعطيدة الدروح القددس املربوطدة ابملعموديدة  حيدث احملبدة لدر املعموديد

 .تفو  التكلكم ابأللسن
  املعمودية اداد يف جسد املسيح والبا  املؤددًّي إىل عففات العهد اجلديد يف اسدم يسدوع املسديح

وت  وحاليداً ينقلده إىل حيداة وعمل اذ   الذي تقام املسيح من األموات والذي يقيم املؤمن مدن املد
واملعموديددة قائمددة تساسدداً (. 6:4  ت  13و12:2  كددو 4:6  رو 14:6كددو 1)جديدددة تخ قيدداً 

  وهبدددا (5:4و13:1  ت  12:2  كدددو 7:6  رو 7:12كدددو 1  26-24:3 دددل ) اإلميدددا علددى 
دددد   دددل )  ويت دددد  سدددد املسددديح (11:2  كدددو 11:6  رو 26:3 دددل ) ”يف املسدددي “يفدددري املعمَّ

  27:3 ددددل )  والكنيسددددة تفددددري إسددددرائيل اجلديدددددة (6-3:4  ت  13و12:12كددددو 1  27:3
 (.14:1  ت  11:2  كو 11و7:6كو 1
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 :يف إجنيل القدي  مىت
مددرقس  . مدد   تصددل التقليددد الكنسددي ابلنسددبة للمعموديددة ولدده صدددى يف إليددل  . يف ةايددة إليددل  

تها ببدايدة الكنيسدة كاهتدا كفدفة خاصدة جدداا هلددا يفيدد علدى تيدة حدال ت  املعموديدة أتسَّسدب وصدارت بدداي
 :و يدًّزة  كواسطة ل لت ا  ابجلماعة املسي ية اأُلوىل بسلطا  قيامة املسيح

 (21-18:28مت )
ُدفددع إيلَّ كددل سددلطا  يف السددما، وعلددى األرض  فدداكوبوا وتلمددذوا : فتقدددَّم يسددوع وكلَّمهددم قددائ ً  «+ 

وعلدًّمدووم ت  حيفادوا مجيدع مدا توصديتكم . واالبدن والدروح القددسمجيع األُمم وعمدًّدووم ابسم اذ  
 » آم . ووا تان معكم كل األ م إىل انقضا، الدور. به
 ونا النص يوفدًّر لنا الربوا  على ت  أتسيس املعمودية وو من عمل املسيح. 
  عدددن إرسددداليته والربوددا  الدددذي يدددوفدًّر لنددا تيضددداً تصدددالة وجددود ودددذا الدددنص وددو مدددا قالددده بددولس الرسدددول

در «: الرسولية قائ ً  دد بدل ألُبشدًّ يُفهدم مدن ودذا فدوراً ت  ابقدي (. 17:1كدو 1)» أل  املسيح مل يرسلين أُلعمدًّ
 .وت  املعمودية وي أتسيس صاد  من املسيح نفسه! الرسل تُرسلوا ليعمدًّدوا أبمر   واملسيح
 :يف اتاابت القدي  يومنا الرسول

 ملا، وداخلياً ابلروح لكنها والدة من فو املعمودية تتم راور ً اب! 
   وي والدة من فو  تؤودًّل مباررة لدخول ملكوت. 
 املعمودية املسي ية يف الكنيسة وي امل يل املقابل ملعمودية املسيح يف األُرد  وعلى الفليب ابلدم. 
  خاصددة بعددد قبددول الددروح  ووكددذا تصددبح نددوال البنويددة ه يف املعموديددة تمددر اسددت قا  كم يددل للم يددل

 .القدس
 ودذا ودو الدذي تتدى مبدا، ودم «: القديس يوحنا يعي  اماً ع قة املعمودية مبوت املسيح واستوفاوا بعبارة 

 .ينبغي ت  يفطبل هبا( صبغة)ويرمي هبذا االصط ح إىل قول املسيح ت  له معمودية  »
 :يف رسائل بطر  الرسول

 (:21-18:3ب  1)
ددنأ تجددل األلددةًّ  لكددي يقردًّبنددا إىل     فددإ  املسدديح «+  تيضدداً أتملَّ مددرَّة واحدددًة مددن تجددلًّ اخلطددا   البددارك مًّ

ُ ددامً يف اجلسدددًّ ولكددن حميددًي يف الددروحًّ  الددذي فيدده تيضدداً كوددب فكددرق لددألرواح الددل يف السددجن  إك 
يُبد ه  الدذي فيده خهلهدصه  عفب قدمياً  ح  كاندب تانة   تنتادر مدرًَّة يف ت م ندوحم  إك كدا  الُفلأدكُ 

الدددددددذي مًّ هالُدددددددُه خُيلدًُّفدددددددنها سدددددددن اذ   تي املعموديدددددددُة  ال إقالدددددددُة . قليلدددددددو ه  تي لددددددداين تنفدددددددسم ابملدددددددا،ًّ 
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 » وس ًّ اجلسدًّ  بل سؤاُل امريم صاحلم عن    بقيامة يسوع املسيح
   دس   قيامدة يسدوح علدمل أسدابطدرس احليداة اجلديددة بعدد املعموديدة علدى ادمري صداحل . ونا يؤسدًّ

لدديس  هددد كايت مددن اإلنسددا  بددل ابه اذ  الددذي تقددام ابندده يسددوع املسدديح  .املسددي  مددن األمددوات
حليداة جديددة  ودو العامدل فيهدا بقوتده  الدل تقدام هبدا ( 3:1بد  1)مدن األمدوات لكدي يلددان جديدداً 

 .ابنه من األموات
 لدددمل قيامدددة املسدددي  مدددن األمدددوات  إ  املعموديدددة املسددديحية تعتمدددد أساسدددا  يف قو دددا و علهدددا ع

 املسي  الذي دخل إىل رامت  يف األجمداد السدماوية هدو الدذي يعطدي احليداة اجلديددة لإلنسدا  
 .ألن  هو نفس  دخل إىل مثلها

   كما يذكر بطرس الرسول ت  القيامة واحلياة اجلديدة املطهَّرة مدن كدل عيدب تقدوم علدى قدوة الدروح» 

 !تي على موت املسيح وعلى الروح(. 17)» يف الروح  امً يف اجلسد ولكن حمييً 
 :إشارات عن املعمودية يف مواضع أخرى يف العهد اجلديد

  َّغسدديل املعموديددة يعددي داخليددا  حمددو اخلطيددة  األمددر الددذي يكشددمل عددن أ  غسددل اخلطيددة قددد مت
 .بذبيحة املسي 

 (:22-19:11عت )
األقدددداس بددددم يسدددوع  طريقددداً كرَّسددده لندددا حددددي اً حيادددا  فدددإك لندددا تيكهدددا اإلخدددوُة بقدددة  ابلددددخولًّ إىل  «+ 

مرشوشددة  ابحلجددا ًّ  تي جسددده  وكدداون  عادديم  علددى بيددب    لنتقدددَّم بقلددبم صدداد م يف يقدد  اإلميددا   
لة  أجسادان مباء  نقي    ونا املفهوم عملياً ت  يسوع املسيح بكونه كاونداً » .قلوبنا من ضمري  شرير   وُماْتسِّ

وندا احلدي احلدديث . رتبة ملكدي صداد  بذبي دة نفسده للمدوت قدد فدتح لندا طريقداً حيادا حددي اً  عايماً على
يشري إىل الذبي دة احلدي دة فهدي نادرة حدادة إىل األصدل الدذي انب دق منده سدر العمداد كطريدق نقدرت  بده إىل 

لقلدددو  ودددذا يقولددده صددداحب السدددفر لتشدددجيع ا.    بشدددجاعة اإلميدددا  بنددداً، علدددى ردددركة معددده  دددري حمددددودة
املطهَّرة من امري يشتغل ابلشر بسبب ا تسال تجسادان  ووي لغة تكريس الكهنة يف القدمي حيدث رش 

. واال تسددال والتطهددري ابملددا، طبَّقهددا املؤلدًّدد  علددى املعموديددة م ددل مددا قالدده  الدددم وددو مددن الذبي ددة املقدَّسددة  
عمدًّقداً يف كيدا  املعمَّدد تي نفسده  وكلدك حيدث اال تسدال ابملدا، يشدمل فعد ً سدراا مت  (21:3بد  1)بطرس يف 

ددر كمددا يقددول  بسددبب ت  الذبي ددة وددي كبي ددة  بددولس حدد  الضددمائر مددن . املسدديح  ورش دم املسدديح يُطهدًّ
 (.14:7عب )األعمال امليتة 
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هندددا واضددد  أ  سدددفر العربانيدددني يعطدددي املعموديدددة معناهدددا علدددمل أسدددا  مدددوت املسدددي  علدددمل  - 1
 !الصليت اذبيحة ميَّة

دددظ يف سدددفر العربانيددد  تنددده ينت دددي انحيدددة جديددددة يف ربددد  املعموديدددة مبدددوت املسددديح و  - 2 لكدددن امل حه
سدفر فالقدديس بدولس جعدل االنغمدار يف مدا، املعموديدة  بينمدا . بدولس. خُتال  الذي علَّم بده  

سه على رش الدم كطقس خيمة االجتماع يف تكريس تي تقديس  .الكهنة العرباني  يؤسدًّ
دد  - 3 ( 22عدددد ) اإلميددا ظ ت  املعموديددة ونددا ال تقددوم فقدد  علددى مددوت املسدديح بددل علددى كمددا ُن حًّ

ظ بعضددنا بعضدداً للت ددريج علددى احملبددة  «(: 24عدددد )وعلددى الواددع األخ قددي اجلديددد  ولددن حًّ
راسددخاً أل  الددذي  إبقددرار الرجدداءلنتمسَّددك  «(: 23عدددد )وعلددى الرجددا،  » واألعمددال احلسددنة

 » وو تم  وعد
  صفة املعموديةا ستنارة: 
وسدقطوا  ال ... مدرَّة  وكاقدوا املووبدة السدماوية وصداروا ردركا، الدروح القددس اسدتنريوا أل َّ الدذين  «+ 

 (6-4:6عب )» .ميكن جتديدوم تيضاً للتوبة
عدب )» .ُأنرمت صدربمت علدمل جماهددة آ م اثدريةولكن تذكَّروا األ م السالفة الل فيها بعدما  «+ 

32:11) 
 .ت  تسمية املعمودية ابالستنارة قدمية قًّدهم اإلليل والرسائل ووكذا نرى

  املعمودية تعي امليالد الثاين واق ِّ  التلديد بقوة الروق القد: 
ال أبعمددال يف بددردم عملناوددا سددن  بددل مبقتضددى  -ولكددن حدد  رهددر لطدد  علدًّفددنا   وإحسددانه  «+ 

الددذي سددكبه بغدد  علينددا بيسددوع  الددروق القددد   املدديالد الثدداين ومديدددخلَّفددنا بُغسددل  -ر تدده 
 (7-4:3يت )» .ح  إكا تربَّران بنعمته  نفري وربة حسب رجا، احلياة األبدية. املسيح علدًّفنا

وددذا ي بددب ت  التغيددري احلددادف هلددم مددن حيدداة رددريرة من لددة إىل حيدداة بددرد وددو مددن عمددل قددوة    - 1
تي حمبتدده للبشددر الددل  filanqrwp…aوإحسددانه  crhstÒthjاملخلدًّفددة بلطدد    

فجدد ة تُرهددرت للعددامل يف املسدديح  لدديس  هددد بشددري بددل بسددبب طبيعددة   الرحومددة الددل تنعمددب 
 .والروح القدس regenerationبغسل املي د ال اين 

يف مجلتهدددا مددرَّة واحدددة كمدددا  ”انسددك ت“مبدددادرة مساويددة  ”غسددل املددديالد الثدداين والددروق“جعددل  - 2
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 .بنعمة   ”تربير اإلنسا “روح القدس يوم اخلمس   بقفد ال” انسكت“
فدإك قدد تدربَّران بنعمتده نفدري وربدة حسدب رجدا، احليداة  «:  ايدة الغسدل للمدي د ال داين والدروح ودو - 3

 » األبدية
 .وعليه يبدت يعيش اذ  اإلنسا  ونا على رجا، احلياة األبدية اذتية - 4
-11: 6كددو 1)كمددا رتينددا سددابقاً يف . املعموديددة والددروح القدددس وكددذا تددرب  وددذه الرسددالة بدد  - 5

 (.5و4:4و 13:1  ت  22:1كو 2  13
دددددددددددظ تنددددددددددده وندددددددددددا يدددددددددددذكر    - 6 ُ حه

 ابملددددددددددديالد اجلديدددددددددددد املعموديدددددددددددةووصددددددددددد   امخل ِّدددددددددددص وامل
paliggenes…a  ابلتلديددووص  عمدل الدروح القددس ¢nakainèsewj . ودذه

 .كن من واقع السرتمور جديدة ليس ابأللفا  واملعاين ول
 .يعترب تعبرياً جديداً » سكب علينا بغ  بيسوع املسيح «وص  عمل   يف املعمودية أبنه  - 7
يف الرسائل السابقة كانب النعمة والتربير وي حاصل موت املسيح  ولكن ونا تعدود إىل صد ح  - 7

 .  وإحسانه
 .ال يتفدَّر عمل املعمودية ولكنه موجود ”موت املسي “ن حظ ونا يف الرسالة إىل تيطس ت   - 7

 (.26:5ت  )ونا عمل املعمودية معترب كغسل كما سبق ت  رتينا يف  - 11
 :وتخرياً نستخلص من تعليم العهد اجلديد عن املعمودية

 ت  التبين وعطية الروح القدس وفعله يف املعمودية يف العهد اجلديد وذه كلها م يل ملعمودية املسيح. 
  لتعاليم الواردة يف العهد اجلديد تكش  عن مدى ت ية املعمودية وروبتها والتجديدد األخ قدي كل ا

 .فيها ال يُعلَّل إالَّ كنتيجة لعمل   واملسيح والروح القدس
  يف كددل تم لددة املعموديددة يف العهددد اجلديددد وددي يف احلقيقددة طقددس لدده معندداه ومبندداه وقيامدده ال ابددب يف

 .وجودواتساس منو الكنيسة و 
  األسدددداس الروحددددي ال وددددويت لقيددددام املعموديددددة وتصددددوهلا اأُلوىل قددددائم يف مددددوت املسدددديح وقيامتدددده  ويف

اخل ط الدذي دَّ هبدذا املدوت وودذه القيامدة  حيدث فعدل املدوت والقيامدة متجدددًّد يف املعموديدة  فهدو 
 .واسطة خ ط ابلدرجة اأُلوىل

  قاً عن مضموةا الرويب كسر األسرارلذلك فشكل الطقس خارجياً ال يعربدًّ إط. 
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  جعددل املعموديددة  ائبددة  أايم 8إ  تطددوكر املعموديددة مبددرور الددزمن لتفددبح مددن نفدديب الفددغار حدد  إىل
ولكن احلقيقة وي ت  اإلنسا  املسي ي مهما بلل من العمر فاملعمودية ودي . عن فكر الناس مجيعاً 

وديددة وواقعهددا يسددت يل ففددلهما ألةمددا معدداً يف كيددا  لددذلك فشددكل املعم. تُمددده الددل مل يفددار  ر هددا
 .اإلنسا  وحدة واحدة ال تنففل

   املعمودية ديا مدع اإلنسدا  إىل النهايدة وتسدتمر مدن جيدل إىل جيدل طاملدا اسدتمرَّت احليداة املسدي ية
.  ألةددا يف مفدددروا األول كانددب تمددراً إهليدداً صدددر مددن املسدديح بعددد قيامتدده كمددا وددو وارد يف إليددل 

فكمددا قددال   لدديكن نددور فكددا  ووددو قددائم حدد  اليددوم كيددوم خلقتدده  كددذلك (. 21-17: 27)مدد  
املعموديددة تصددل االسددتنارة لإلنسددا  اجلديددد فهددي امتددداد خللقددة النددور  ولكددن علددى مسددتوى السددما، 

 .وقلب اإلنسا 
  فطاملدا كاندب ونداك ابلتلمدذة بكدل معناودا   -كيدوم مدا تمدر هبدا املسديح   -واملعمودية ستال مرتبطدة

 (17:27مب )» .وعمدًّدووم... تلمذوا  «تلمذة جديدة فهناك معمودية حتماً 
 هلذا اعتربت املعمودية سر املسي ية!! 
  فدددإ  كدددا  سدددر املسدددي ية األعادددم ودددو املسددديح  فالسدددر الدددذي ربددد  املسددديح ابإلنسدددا  املسدددي ي ودددو

 .املعمودية
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 ختم الروق القد  - 1
 (سر التث يت)

 

 بواسدطة ينما يف املعمودية ينال املعهمَّد وبة مغفرة اخلطا  والتجديد حلياة مسي ية قائمة مع املسديح ب
النفس عطية الروح  حلول الروح القدس امل قم ملعمودية املا،  إالَّ تنه يف سر الت بيب ابملريو  املقدَّس تنال

 .املعمَّد مبواوب الروحالقدس للسك  واإلقامة يف ويكل اإلنسا  اجلديد ملل، حياة 
  ومعلددوم تندده يف الكنيسددة اأُلوىل كددا  سددر الت بيددب  الددذي ُمددرى علددى املعمَّددد يف وددذه األ م األخددرية

بزيب املريو   كا  ُمرى ومُيارس على املعمَّدد برسدم الفدليب علدى اجلبهدة عَّ بوادع يدد األسدق  تو 
ددد علددى الكهنددوت حيددث يُعطهددى الددروح القدددس بكددل مواوبدده  حدد  ت ندده بواددع اليددد كددا  حيفددل املعمَّ

 .التكلكم ابأللسن يف احلال
  دً  هلدا  كمدا ودو رداور وُي حهظ ت  واع اليد إجدرا، سدردًّي كدا  منففدً  عدن املعموديدة ولكدن ُمكمدًّ

وملَّا مسع الرسل الذين يف تُوررليم ت  السدامرة قدد قبلدب كلمدة    ترسدلوا  «(: 17-14:7تع )يف  حينيددذ واددعا األ دي علدديهم .  ددري تةددم كددانوا معتمدددين ابسددم الددر  يسددوع. بعددد علددى تحددد مددنهمويوحندا اللدذين ملَّدا ندزال صدلَّيا ألجلهدم لكدي يقبلدوا الدروح القددس  ألنده مل يكدن قدد حدلَّ إليهم بطرس 
 » فقبلوا الروح القدس

   فلهددذا السددبب  «: تةددا حالددة واددع يددد لقبددول الددروح القدددس( 6:1يت 2)كددذلك ميكددن ت  ليددز يف
 .وُي حهظ تةا واع اليدين » تككدًّرك ت  تضرم تيضاً مووبة   الل فيك بواع يديَّ 

  ولكن يوجد رواود ك درية ت بدب تنده كاندب ونداك مسد ة تو خدتم ابلدروح القددس الدل تشدري إمَّدا إىل
 .واع اليد فق  تو معها املس ة ابملريو 

وأعطدمل عربدو  تيضداً  ختمنداالدذي . ودو   وقدد مسدحناح ولكن الذي ي بدًّتنا معكم يف املسدي «+ 
 (22و21: 1كو 2)» .الروق يف قلوبنا

ومعدددرو  مندددذ العهدددد القددددمي ت  املسددد ة كاندددب بقدددر  الددددون وحلدددول الدددروح القددددس  ولدددو ت  
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 .املسيح قد قبل مس ة ابلروح القدس فق 
تخدذ ووا الدل   املسدحةمَّدا تندتم وت... من القدوس وتعلمو  كدل ردي،م  مسحةهللا وتمَّا تنتم فلكم  «+ 

عينهدا عدن كدل  املسدحة منه اثبتة  فيكم  وال حاجة بكم إىل ت  يعلدًّمكم تحدد   بدل كمدا تعلدًّمكدم ودذه
 (27و21: 2يو 1)» كما علَّمتكم ت بتو  فيه. ري،م  ووي حقٌّ وليسب كذابً 

ُكم   «+  ُختِّمدُتم الدذي فيده تيضداً إك آمندتم الذي فيه تيضاً تنتم  إك مسًّعُتم كلمة احلقدًّ  إليل خ صًّ
 (13:1ت  )» .بروق املوعد القدو 

ُتموال ُدزًّنُوا روحه   القدوس الذي به  «+   (31:4ت  )» .ليومًّ الفدا،ًّ  ُختِّمع
وونداك إردارة . كدا  ُمدرى يف الكنيسدة اأُلوىل مندذ األ م اأُلوىل  unctionواملعرو  ت  طقس املس ة 

 «: وح القدس كا  له إجرا، خاط بعد املعمودية وكلك من قول بطرس الرسولامنية على ت  قبول الر 

  تق لددوا عطيددة الددروق القددد كددل واحددد مددنكم علدى اسددم يسددوع املسدديح ملغفددرة اخلطددا   وليعتمددد توبدوا 

كذلك لد يف ك م بولس الرسول تفريقاً ب  املعمودية وقبول الدروح القددس فيهدا وسدقي (. 37:2تع )»
ألننا مجيعنا بدروح واحدد تيضداً اعتمددان إىل جسدد واحدد  يهدوداً   «(: 13:12كو 1)س بعدوا الروح القد

 » ومجيعنا سقينا روحاً واحداً . كنَّا تم يوانني   عبيداً تم تحرار
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 شهادة اآلابء -معمودية األطفال  -ب 

 عماد األطفال: أو   
 

يف حلدول الدروح القددس علدى تودل البيدب   إ  قانونية والووتية عماد األطفدال  كاندب مشدروحة جداوزة
كبدداراً مددع صددغار فيعتمدددو  مجيعدداً  فهددذه وددي رددهادة الددروح القدددس  وابلتددايل رددهادة املسدديح  أل  الددروح 

 .القدس يشهد للمسيح
والب ث يف مؤلفات اذاب، القدامى جداا انتهدى إىل ت  عمداد األطفدال صدار مدن الفدعب تتبكعده يف مدا 

 .اينقبل منتف  القر  ال 
ولكن الكتدا  املقددَّس كوبيقدة مدن القدر  األول تردار بوادوح إىل معموديدة األطفدال ادمن العائلدة تو 

  حيدث مجيدع ”تودل بيتده“تو ” ف   ومجيدع بيتده“: األسرة الل كانب تدخل العماد بكاملها دب كلمة
مبعدد  كددل  Householdوالكلمددة املدرجددة يف األسددفار واألانجيددل وددي . تفددراد األسددرة تعددين حتمدداً األطفددال

 .مهنأ يف البيب
 :واألم لة على كلك وي

 (2:11تع )» .ويفلدًّي إىل   كل ح ... مجيع بيت  ووو تقي وخائ    مع ... «+ 
فلمَّدا ابتددتت تتكلَّدم حدلَّ الدروح القددس علديهم   أندت وادل بيتد  وودو يكلدًّمدك ك مداً بده ختلدص  «+ 

ددددد مبددددا، وتمَّددددا تنددددتم فتددددذكَّ . كمددددا علينددددا تيضدددداً يف البدددددا،ة رت كدددد م الددددر  كيدددد  قددددال إ  يوحنددددا عمَّ
 (16-14: 11تع )» . ستتعمَّدو  ابلروق القد 

 .ووكذا كل تول البيب قبلوا اخل ط وحلَّ عليهم الروح القدس
أندت وأهدل بيتد   ( حدافظ السدجن) دتخُلص آمدن ابلدر  يسدوع املسديح ( بدولس وسدي )فقاال  «+ 

 (33-31: 16تع )» .ذين ل  أمجعو واعتمد يف احلال هو وال
 (7:17تع )» .مع مجيع بيت ابلر   آمنوكريسبس رئيس ا مع  «+ 
 . دممن هدو وبيتد  الد . ففهم األ  تنده يف تلدك السداعة الدل قدال لده فيهدا يسدوع ت  ابندك حديد  «+ 

 (53:4يو )»
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 (16:1كو 1)» ...استفانوس  بيتوعمَّدت تيضاً  «+ 
 (15:16تع )» ...وأهل بيتها  (ليدية بيَّاعة األرجوا ) هيفلمَّا اعتمدت  «+ 

 : وار وذه الشهادات توجد رهادة القديس بطرس نفسه
توبوا وليعتمد كل واحد مدنكم علدى اسدم يسدوع املسديح لغفدرا  اخلطدا  فتقبلدوا عطيدة : فقال هلم بطرس «+ 

 (37و37: 2تع )» .ولكل الذين على بُعدم  هو لكم وألو دام أل  املوعد. الروح القدس
 :ُتقددرت يف اإللليزيددة” توالدكددم“ونددا كلمددة توالدكددم تشددمل كددل الذريددة  ولكددي سددددًّد معدد  كلمددة 

Children. 
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 شهادة اآلابء: اثنيا  

 

 :م تقري ا  215سنة ( التقليد الرسويل)هي وليت   - 1
 .في الساعة التي يصيح فيها الديك يبتدئون بالصالة على الماء -12:1+ ]

 .وليكن الماء الذي يأتون إليه نقياً وجارياً  - :

 .وحينئذ يخلعون مالبسهم - 3

دوا األطفال أوالً فالذين يستطيعون أن يجاوبوا عن أنفسهم فليجاوبوا - 4 والذين ال . ويعم ِّ

 .يستطيعون ذلك فليجاوب عنهم أبوهم أو أي شخص آخر من العائلة

دوا الرجال البالغين وأخي - 5   (15).[راً السيداتوبعد ذلك يعم ِّ
علدددى ت  تقدددوال ويبدددوليتس وودددي املوجدددودة يف التقليدددد الرسدددويل ال ختدددص ت مددده فقددد   ولكنددده يسدددرد مدددا 

 .اعتادت الكنيسة عليه منذ القدمي يف تدبريوا تبنا، العماد
دد البيدب كلده بكدل تولده صدغاراً  وتعليقنا على وذا ت  الكنيسة منذ البد،  منذ ت م الرسدل  كاندب تعمدًّ

 .اراً  وكانب تراعي الففل ب  الرجال والنسا،  ووذا سار عليه اجليل الذي جا، بعد الرسل ووكذاوكب
 (:م213مشال أ ريقيا سنة )العالَّمة ترتليانو   - 2

ع تعميد األطفدال إالَّ يف حالدة الضدرورة  ولكدن تقوالده  ولو ت  الع َّمة ترتليانوس كا  رخفياً ال يشجدًّ
 .ائدة يف الكنيسة يف ت مه كانب ت  يُعمَّد مجيع األطفالتب دًّ ت  العادة الس

 :يقول ترتليانوس معرتااً على العجلة يف تعميد األطفال
لماذا هذذ  اللهفذة فذي تعميذد األطفذال فذي حيذر الحذاالت الخطذرةن ولمذاذا نعذر ِّ  األشذبين + ]

ه، وربمذا األشبين قبل أن يتمم واجبذه تجذا  الطفذل الذذي  ذمنللخطرن ألنه ربما يموت 

  (16).[فيه يخيب عشمه في هذا الطفل بظهور ميول رديئة

 
(15)  The Apostolic Tradition, XXI, 1-5, cited by E.C. Whitaker, op. cit., p. 4,5. 

(16)  De Baptismo, 18,4. 
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م كاندددب العدددادة السدددائدة يف 211لكددن ودددذا لدددد كاتددده ي بدددب ت  يف ت م ترتليدددانوس يف قرطاجندددة سدددنة 
الكنيسة ت  يُعمَّد األطفال  وت  حُيدَّد لكل منهم ترب  ماو  عنه يف املعمودية ويتعهَّد ت  يلقدًّنه حقائق 

 .  م  بلل سن الررد  ح  ت  موق  األرب  يكو  خطراً إ  مل يُتمدًّم وذا الواجباإلميا
م  حيددث نددرى ت  عمدداد األطفددال كددا  جددار ً 211وددذه كانددب عددادة الكنيسددة يف  ددال إفريقيددا سددنة 

وتعطدى تمدراً ت  ال  Fidusم جدا، تسدق  يُددعى 253-251وبعد كلك خبمس  سدنة تي سدنة . وبلهفة
ددد األطفدد وبعددد كلددك يف اجتمددداع (. قمددن اخلتانددة عنددد اليهددود)بعددد الدددوالدة  ي لاددوا نانيددة أايمال حدد  يُعمَّ

دائمدة حد  تسدقفاً يف جممدع قرطاجندة  تقدروا ت  العمداد يلدزم ت  حيددف بفدفة  67لألساقفة وعددوم كدا  
 .(17)الاألطف وكذا يف وذا العفر كانب ُ ارس معمودية. يف اليوم ال اين تو ال الث بعد الوالدة

 :شواهد علمل ق ور األطفال - 3
ووندداك ب بددة رددواود علددى قبددور األطفددال مددن القددر  ال الددث وتددذكر وقددب عمدداد تصدد اهبا ألةددم توفدددوا 

 :مباررة بعد عمادوم
وعمروا سدنة واحددة وعشدرة ردهور ومخسدة عشدر يومداً وماتدب يف يدوم  Tycheمكتو  امسها  :األول

 .(17)عمادوا
 .(17)ماتب عن عمر تحد عشر رهراً بعد عمادوا بستة ت م Ireneمكتو  امسها  :الثانية
ددد يف  Apronianusمكتددو  امسدده تبرونيددانس  :الثالددث وعمددره واحددد وعشددرو  رددهراً وب بددة ت م ُعمدًّ

 .(21)حالة مستعجلة
 .(21)ووذه ال  ف كتاابت احملفورة وي يف روما يف السراديب الل دب األرض

 (:م155-151)القدي  يوستني  - 4
 :يف دفاعه األول يقول

هنذذاك كريذذر مذذن الرجذذال والنسذذاء بلغذذوا مذذن العمذذر سذذتين سذذنة وسذذبعين سذذنة محتفظذذين + ]

بالبتوليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل أيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام حيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاتهم 

 
(17)  J. Jeremias, op. cit., p. 65,66. 

(18)   Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres I, Nº1531. 
(19)  Ibid., I, N°1532. 

(20)  Ibid., I, N°1343, Rome, Catacomb of Priscilla. 
(21)  Joachim Jeremias, The Origins of Infant Baptism, p. 52. 
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 (6:15الد اح األول ).[ منذ أن صاروا تالميذ للمسيح في طفولتهم

 :م وقد جاءت ابليواننية بوضوق أاثر155-151والقدي  يوستني يكتت بني سنة 
[o† ™k pa…dwn ™maqhteÚqhsan tù Cristù] 

ووندا . وكدانوا ت ميدذ املسديح مندذ طفدولتهم وصداعداً ! فاملع  الدقيق تةدم حفادوا بتدوليتهم مندذ الطفولدة
ومرجعده ! على تةا تعين تةم اعتمددوا ابمسده” صاروا ت ميذ للمسيح“: عبارة (22)يشرح العاملًّ يواقيم إرميا

والتلمدذة للمسديح ودي  » وعم ِّددوهممجيدع األمدم  وتلمذوافاكوبوا  «(: 17:27مب )يف كلك ما ورد يف 
ظ العاملًّ إرميدا تةدم كدانوا يف تعمدار سدت  وسدبع  سدنة  ودذا يعدين تةدم اعتمددوا مدا . قرينة املعمودية وُي حًّ

 !م يف القر  األول املسي ي75م  71ب  سنة 
 :م168-161القدي  بوليكاربو  الشهيد أسقمل مسريان  - 5

 :عندما طالبه الوايل ت  ينكر املسيح تجا 
فكيذ  أجذد ِّ  ا ن . ستاً ورمانون سنة وأنذا أخذدم المسذيح ولذم يسذيء إلذيي فذي أي شذيء+ ]

  (23)[على ملكي الذي خليصنين
إ  بقيدددة تددددواري  حيددداة بوليكدددداربوس معروفدددة وتةدددا دددددتدًّم ت  يكدددو  قددددد  (24)ويقدددول العددداملًّ يددددواقيم إرميدددا

ويف وددذا . سددنة  وعلددى كلددك يكددو  قددد حسددب سددين خدمتدده للمسدديح منددذ والدتدده 76استشددهد وعمددره 
 .م كا  مُيهارهس عماد األطفال71ووذا دليل تنه منذ سنة . إرارة امنية تنه اعتمد يف بد، طفولته

 :م إك يقول171-171وما يُقال عن القديس بوليكاربوس يُطبَّق على بوليكراتس تسق  تفسس سنة 
مذت مذ  إخذوة مذن كذل أنحذاء  55ن أيها اخإخذوة أنا عشت إلى ا + ] سذنة فذي الذرب وقذد تكلي

 ([.كان األسق  هو الرامن في عائلته) -العالم وقد تلوت كل األسفار 

ددد ألندده يقددول إ  لدده 126-125ووددذا يعددود بنددا إىل سددنة  سددنة يف الددر   مبعدد  تندده  65م عندددما تعمَّ
 .تعمَّد يف بد، عمره

 
(22)  Ibid., pp. 55-58. 
(23)  Mart. Polyc. 9,3. 

(24)  Ibid., p. 58. 
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 :القدي  إيرينيئو  - 6
 :م ويقول171كتب بعد سنة ي

2 إن الرب جاء ليخل ِّص الجمي  بذاته، أعنى جميذ  الذذين ِولِّذدِوا ي مذيالداً رانيذاً بواسذطته+ ]

  (25).[الرِ ي  واألطفال الصغار والصبيان والبالغين والشيوخ
قددة بددد  ووددو يف قولددده وددذا يدددافع عدددن الع . ونددا القددديس إيرينييدددوس يقفددد ابلددوالدة ال انيدددة املعموديددة

: واملعد  ودو ت  املسديح خُيلدًّدص ويُقدددًّس النداس مدن كدل األعمدار(. ادد مرقيدانوس)املي د ال اين واملعمودية 
ُولًّددوا ه مددي داً “إةدم : مدن الُراَّدع إىل األطفدال إىل الرجدال البدالغ  ألةدم قددد اعتمددوا  إك يقدول صدراحة

 .عموديةووذه إرارة واا ة إىل امل” اثنياً بواسطة املسيح
 :م251-231أور انو   - 1

يددذكر تورمددانوس ت  عمدداد األطفددال وددي عددادة الكنيسددة  ويف تعليقدده علددى رسددالة روميددة يقددول إ  وددذا 
 !(26)التقليد يف الكنيسة يعود إىل الرسل

 :ويُعلدًّق على اختتا  املسيح ووو ابن لانية ت م بقوله
ال الذذي يريذذر مناقشذات بذذين اخإخذذوة بهذذ  المناسذذبة يلذنم أن أقذذول كلمذة بخصذذوص السذذ + ]

أية خطايان ومتى أخطذأوان . فإن األطفال يِعميدون لمغفرة الخطايا. بخصوص عماد األطفال

( سذبعينية 4214أي )« لذي  أحذد بذال دنذ »في الحقيقة لم يخطئوا قذط، ومذ  ذلذك فإنذه 

ولهذذا . يذةولذو كانذت حياتذه يومذاً واحذداً، وهذذا الذدن  يِرفذ  عذنهم بواسذطة سذر المعمود

  (27).[السبب فإن األطفال يِعميدون
من أجل هذا استلمت الكنيسذة مذن الرسذل تقليذد عمذاد األطفذال ألن الذذين اسذت منوا علذى + ]

( مذن آدم)كانوا يعلمون أن في كل واحذد يوجذد تلذوذ جذذري ( أي الرسل)األسرار اخإلهية 

  (27).[يلنم أن يِغسل بالماء والروح
 
 

 
(25)  Irenaeus, A.H., II, 33.2. 

(26)  Origen, On Romans V, 9, PG 14, 1047. 
(27)  Origen, Hom. on Luke XIV (on 2.22), cited by J. Jeremias, op. cit., p. 70. 

(28)  Origen, On Romans V, 9, PG 14, 1047, cited by J. Jeremias, op. cit., p. 72. 
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 الفصل الثالث
 اجلزء الطقسي

 طقس املعمودية عند اآلابء كل أب مبفرده( أ ) 
 طقس املعمودية عند اآلابء حسب خطوات قانون التعميد( ب)

 

 :مقد ِّمة
و رقملددِّ مدد  أرددط لع    ئدد  . مددق لقردداب  على مئددا مددِّ   راملددو  مدد    ا و  دد نقددِّم ه ا ددق رئقددق    دد  

فقدِّ م قاق   مام  دق   ملدور و      .  رقق   مئا  لدقق    ا و  د  وااقره  دق مد  مملدق  اق م ق د  
 .ااقره  م

ددق     وا ددقح يقهقدد  اقمدد     يددف لع  ا ف ددق  رقددق   واددف لندداب يدد   رقدد ع  مددقم   قندد    ا و  دد    
 ققنوع بو سد    سسدقأ لو مئدا  سلد    ي،دو عد وبادِّ أردط ادق   رمدقا   قدوه با د   سسدقأ   

 .مئا لع  رتث ه   قع ُي    بهِّ  سسقأ.  را ق    غهقب  سسقأ
وسوف      رقق   لع طقد    ا و  د   ردجا هدقتع وااقطدقع  د  و يدِّ م دقد ادو مد   سسد     ر اه د  

 ا  ددا   سدد 
  ا و  دد  ل ددهقى ااددول  راقدد  واتائ دد   اهددق  بددج      دده  وه ددِّع وم دد     يقددد،قد سع   

 .   ق   الختهق   ا اب    ق ح
وإع  قند   متقند  . فإع  قن   متقن  ادف مممد   را دِّ  رقدِّاد فق ا و  د  ادف مممد   را دِّ   ِّ دِّ

 دددهلف  راددات   اتدددق       ددده  ا ددِّخ   ره دددو ا    ددات     اتدددق  او   ثدددابد فق ا و  دد  ا دددِّخ    
 .و     مري ثاب

 :وإرهط للو ل ولفمق   على واف ممتا  يقد،ق ومثه   رئيق  
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 طقس املعمودية عند اآلابء كل أب مبفرده( أ ) 

 (:م69سنة )القديس كليمندس الروماين  - 1
خئددأ  رقددِّ    لسددقأ  ومددقد  ددقع   مدد  لندداب عرددث لسددقأ باددِّ  رقددِّ   ب دد  د ولرتلقهدد  لهدد  إندداب

 رد   ت د  ( 3:3)بدور     سدقرتاب إأ لاد  فهئد  . و  اتقِّ لناب او  ردجا ل دق  إرهداب ل -ب    م ق    
 .   ومق

 .ه19وراب  سقرتقع إأ  و نثو د ورم   س وأ اف  ساهئ  و  ت   س   
ادددجع و  ”انسككك اب  ول النعمكككة الواحكككد“ ادددري إأ ( 6:39)و رقدددِّ    ئه  دددِّ     سدددقرتاب  س وأ 
 .إ ق   إأ إم قى  ر وح  رقِّ      ا و   

إ ددق   و ةددل  إأ نددق  نددوح و رددج   مادداب مدد   ريدد ل و لددمح و ادداق  اددجع  ر  ددق  ( 3:1)  ددق لع   
 .”paliggenes…an, Regenerationوالدة اثنية “أبهنق 

 (:6:39)وراب ل ،ق    نا   ر سقر   س وأ 
 [.ظلم إلى النورالذي فيه خرج عقلنا الجاهل والم+ ]

: ”اسككتناوا fwtisqšntaj“: لرهواننهدد  امددج ( 3:9مددت )هددقى     ”إىل النككو “: و ئ دد 
واددجع  رملددا  خقادد  ل ا و  دد د (. 3:9مددت ) «( ...إشككا ة إىل املعموديككة)ألن الككنيا اسككتناوا مككر ة »

ققص   ا و  د د سنداب ومهدق مد  خملد التجديكد واالسكتنا ةوامج  نِّ   اجع  ر سدقر  إ دق   مد  باهدِّ إأ 
 . قول خ ج إأ  ر و  وره   ا مح  الست ق  

لرتلقهدد   ورئقددِّ    ئه  ددِّ   سددقر  عنهدد  م  ددوب  إرهدداب سادد   و نثددو  واددف ممدد  لددق    دد  وال   ادد ف
  ا و  د  بدم  اادري إأ ةد و   يادع نا د ( 1:9)و  . ورم  دق ا  د  ا لر سدقر   رثقنهد  رمئه  دِّ  داقي  ق

خككت    مدد م   نادد   رتلددج   ماددري   رئ ا و  دد  أبهنددق ( 9:6و 9:6)و  .  نددِّخ  اددق   ئمددو  ندد  يدد 
د 93و93:9د لف 66و69: 9 دو 6)واج   تا  م  مق هقى    سقق  بدور   ر سدول لهندق خدتم  رد وح 

راب لناب واقول  ر سقر   رثقنه  إع   ا و     ر  ا       ِّ   قق   رجا رئ ؤم  خبتم اف ممم  (. 3::3
 !ومئهاب لع حياع اج   متم مملوان  غري م ثئم لر ئوح  رملقحل. م  خقا   ر ب
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 (:م101سنة )القديس إغناطيوس األنطاكي  - 2
 - قع  ملأ نا اب   بِّى     سدققئاب . و  هِّ( ه9:6-36) رقِّ   إغ قطهو  لسقأ لن ق ه  

و راد ل ادو  qeÒforojمد     لو  ادق  م دول qeofÒrojلناب يقم     -واق  أرط رق ق  راب 
 سول لو  رثددق د و  اتقددِّ لندداب سدد     سادد د وو ددت لو ُيددقنو  ( o)  موةدد   ر ددل   ردد  فددول يدد ف 

ف ددو  سسددقأ  رثددق  مئددا لن ق هدد   رتددقس رئقددِّ   ب دد  د ورمدد   وسددقبهو   قددول إندداب  رثقرددث وخئددأ 
تادد ق     ومددقد ويه ددقع    ر   دد  لددق ع مادد   ه ددو  رمس. ه91سدد   Evodius  سسددقأ إ او  ددو  

 (.اريان) سسقأ بورهمق بو  لسقأ لتمري 
د الرب لكي يصير كل بر مكمَّاًل بواسطته+ ]   (9).[لقد تعمَّ
س الماء+ ] د الرب لكي بآالمه يطه ِّر ويقد ِّ   (6).[لقد تعمَّ

 .  ا و    اقِّم   مقىوماىن اج   رقول إع ما و     ر ب متملئ  آبالماب مئا  رملئهت واجع ا   م   و 
وامدج  حي  ددت  رقددِّ   إغ ددقطهو  لنداب لم ددا وادداق   ددقى   ا و  د  ا  دد      رمتددقب   قددِّ  د بقوردداب 

ولددِّ ر دد  اددج   رتائددهم باددِّ أرددط . إع ما و  دد     دده  لم دد  مددقى   ا و  دد  لِّ سدد  سدد      قددو  لو طقلدد 
 .م ِّ  على

دق   بدِّوع ويهث إع   ا و    اف  ر ق   ردجا   هم د    ردِّخول إأ  رم ه د د ردجرط ال    يدف لع س 
 :لسقأ
رد بردون... ال يفعلن أحد شيئاً في الكنيسة بدون األسقف + ] األسرقف  غيرر مسرموأل ألحرد أن ي عم ِّ

  (3).[بل كل ما يستحسنه األسقف هذا يكون مرضياً عند هللا. وال أن يقيم مائدة محبة
 :ين عشر ب و  القرن الثاينوهي تعالي  الرسل االث: الديداخي - 3

لردد غم مددد  لع  رِّ ددِّ خف ا اددد ف مددق    ا ددد  مدد  بمدددو   رقدد ع  رثدددق د ورمدد  لقمددد     سددق   ثدددري  
 (3)”لغككز الديككداخي“:    تددقب لاددقع F.E. Vokesخبملددور   ا ددق و دد  م ق   ددق ولددِّ ما ددق  راددقا  

قمدددددددد     ددددددددهله    و نت ددددددددا إأ لهنددددددددق ات دددددددد  مددددددددق ل دددددددد  نهقهدددددددد  واددددددددف اا ددددددددف اددددددددو   مدددددددد  بمددددددددو  م

 
(1)  Ignatius, Letter to the Smyraeans, 1. 
(2)   Ibid., Letter to the Ephesians, 18. 
(3)   Ibid., Letter to the Smyraeans, 8. 

(4)  F.E. Vokes, The Riddle of the Didache, S.P.C.K. 1938. 
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 . رم ه      رق ع  سول
 :و رِّ ِّ خف املأ ممق س    ا و    امج 

ررد باسررم ااب واالبررن (: أي طريررا الحيرراة والمررو )بعرردما تتلررون كررل محفوظررا  الطقررس + ] عم ِّ

وإذا . ، فإذا لم تكن هناك مياه جارية ففي مياه أخرر (مياه حيَّة)والروأل القدس في مياه جارية 

رد . مياه باردة فبمياه دافئةلم يكن ب فإذا لم يكن هذا وال ذاك، فاسكب المياه ثالثاً علرى رأس المعمَّ

ررد يصررومان أوالً، (6)والررروأل القرردس و البدد  باسررم ااب ررد والمعم ِّ ، وقبررل المعموديررة ليرر  المعمَّ

  (9).[والمعمَّد عليه أن يصوم يوماً أو اثنين قبل العماد
 (:م140سنة )هرماس الراعي  - 4

حيمدف مد   ة د   ل  . حم وب لناب و يِّ م   على  ر سوره د ولِّ  متدِّح  تقلاداب  رقدِّ   لث قسدهو 
فه ددق  رم ه دد   ددلج م ددص مئددا  رملددا د و رددج    ئ  ددوع  ردد وح  ددِّخئوع إأ  رددلج سع  السددم ويددِّع ال 

لسسكوا اسك  ابكا  ألهنك  قكد (6)ومجيع النيا يدخلون إىل الكج  يلسسكون ثيكاابي بي كاء ككالثل د (6)ائم ص
 .(1)هللا

الكن  يكنع  بكا علكع املعم كد ويتحكت   حف كا  (:9)اللساس الكن  يلسسكا املعم كدون هكو الكرول القكدس
ومجيع النيا يقسلون اخلت  يصا هل  معرفة واحدة وف كر واحكد وي كون جلمكيع   . (99)سليماي ال ُيمس

 .(96)إُيان واحد وحمسة واحدة
املوت إىل احليكاة  والكنيا  قكدوا ل الكرب مكن   يكدخلون مل كوت وبواسطة املعمودية يمنقلون ما 

ألنككا قسككل أن ينككاَّ املعم ككد اسكك  املسككي، ي ككون ميتككاي  وملككا يقسككل اخلككت  يكك   موتككا ويسككتل  احليككاة . هللا
 .(93)فاخلت  هو املاء  والنيا ينزلون إىل املعمودية أموااتي يصعدون من ا أحياء. اثنية

 
ومددد  ادددج   م ددد  لع ( لا لسدددم    ددده ( )6:1)” لسدددم  رددد ب“و  موةددد   خددد  اوادددف  رِّ دددِّ خف   لع  دددتم  را دددق   (6)

 . قنتق م تا ئت  و قع ل ق ميز  و يِّ ومااول و يِّ( لا لسم  رثقروث لو لسم  ر ب   وع) رملهيت  
(6)  Didache, 7. 

(7)  Hermas, Sim. 9,13. 
(8)   Ibid., 8, 2. 

(9)   Ibid., 9,13; 9,16. 
(10)   Ibid., 9,24. 
(11)   Ibid., 9,32. 
(12)   Ibid., 9,17. 
(13)   Ibid., 9,16. 
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وما دوه ههدِّ     (93)تمعَطع ألانس بلغكوا سكين املعرفكة ألهنك  يوع كون عكا اخلكت فاملعمودية تمرى أهنا 
لع   دؤم     ددِّف وع و قومددوع إأ هدِّ   وهددق د و رتوبدد  ادف  رادد ا سددقبقق  مئدا   ا و  دد د وغادد  ع  م ددق  

 .و وهق    قِّ س  اف نتقق  ق
 (:م150سنة )القديس يوستني الش يد  - 5

 .ه996-::9واو مقش م  س   
ونقدددِّم ه ا دددق مقت ادددق  مددد   فقمددداب  سول مددد     دددهله د ولدددِّ ل سدددئاب ر مل طدددو  لن ونه دددو  بهدددو د 

 :ورجرط ف و ال   رتس   ثري      رتائهم  ر  م ا إأ او  فقع مقِّ ه إلمل طو  وثص
لدنا ميالداً جديداً في المسيح+ ] سنا أنفسنا هلل لما و  ن فالرذين يقتنعرو: سأقص عليكم كيف كرَّ

ويؤمنون أن التعاليم التي قلناهرا هري الحرا، ويتعهَّردون أن يعيشروا بمقتضراها، نعل ِّمهرم أن 

يطلبوا من هللا بالصالة والصوم لكي يغفرر خطايراهم السرابقة، ونحرن أيضراً نصرل ِّي ونصروم 

ثمَّ نقودهم إلى موضع به ماء وهناك يولدون من جديد بحسب الطريقرة عينهرا التري . معهم

لدنا نحن  أيضاً بها ميالداً جديداً، وذلك بأن ينالوا غسل الماء باسم هللا ااب الضرابط الكرل و 

منا من الرسل لماذا نحرن نعتمرد هكرذا، ... ومخل ِّصنا يسوع المسيح والروأل القدس  وقد تعلَّ

لِّدنا بغير اختيارنا من والدينا ثمَّ نشأنا بعادا  رديئرة وخاطئرة،  ذلك ألننا في ميالدنا األول و 

كي ال نبقى أبناء الضرورة والجهل بل نصير أبناًء عرن اختيرار ومعرفرة، ولكري ننرال فري فل

الماء غفران خطايانا السابقة، لذلك ي ناد  فوق من يريد أن يولد ثانيًة، الذي يكون قد تاب 

رد إلرى جررن المعموديرة ينراد  . عن خطاياه، باسم هللا ااب الضابط الكرل فالرذي يقرود المعمَّ

مرررون هرررذه األمرررور ... االسرررم  عليرره بهرررذا وهرررذا االغتسرررال ي رردعى اسرررتنارة ألن الرررذين يتعلَّ

رد أيضراً باسررم يسروع المسريح الررذي . يسرتنيرون فري معررفتهم وبعررد ذلرك فالرذي اسررتنار ي عمَّ

ص لب على عهد بيالطس البنطي، وباسم الروأل القدس الناطا في األنبياء بكرل مرا يخرتص 

  (96).[بيسوع
د + ] هكذا المؤمن الجديد الراغب في االنضرمام إلينرا، نحرن نقروده إلرى الموضرع وبعد أن نعم ِّ

، حيث نرفع جميعاً معاً الصلوا  الحارة من أجرل ”اإلخوة“الذي يجتمع فيه الذين ندعوهم 

نفوسنا، ومن أجل ذلك الذي اعتمد، ومن أجل كرل النراس فري كرل مكران، حترى إننرا بعرد أن 

ظهررررررررررررررررررررحصرررررررررررررررررررلنا علرررررررررررررررررررى الحرررررررررررررررررررا نوجرررررررررررررررررررد مسرررررررررررررررررررتحقين أن ن

 
(14)   Ibid. 

(15)  Apol., I, 61. 
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  (99).[بأعمالنا أننا مواطنون صالحون مطيعون للشرائع، وننال بالنهاية الخالص األبدي 
دد   رئ ددؤم  فقدد  ددق   لسددم  رثددقروث و   . فقرقددِّ    وسددت   ددِّ ح بوةددوح لع   ا و  دد     ددهله    

تا  ددِّوع أبع لرتائددهم    ددهلف لندداب اددو  ودد  و  ”قككد اقتنعككوا وامنككوا“و رددج    ق ئددوع   ا و  دد  اددم  رددج   
و رت ِّ ِّ لو  مئهق    ِّ ِّ   ر   تق  ئوهنق     ا و    . حيهو  اقت،قعد وم  له  أرط  ملوموع و ملئُّوع

وهدددث إع  ردددج    دددقنو   .”لت كككريس نفسكككا ه“ال ا ا دددا إال   ددد   مدددوع م دددِّع  إلسدددقع  ردددو مفد و  ته ددد  
و رتئ هدج  ردجا اتدق   را دق  و رت ِّ دِّ   ”ملعرفكةأبنكاء االختيكا  وا“مورو    م  ة و   لو ه    ملدريوع 

 .”يناَّ ل املاء غفران خطاايه السابقة“ولِّ ل     رتوب  
 .”ألن النيا يتعل مون هنه األمو  يستناون ل معرفت  “يمدعع االستنا ة واج   الغت قل 

 و  د     دهله   رد  و رقِّ    وست   قق ع ب    ا و  د   ره و  د   رد  اي د     دِّ فقد  وبد    ا
واملعموديكة ابلكرول “  (96)”ماء احلياة“ رتوب  وما ف    ف دف  ”غسل“اف أ   لمهه  وخ و  د  ر  اف 

وختانككة مككا نككوت خككا  تمعطَككع مغفككرة اخلطككااي برمحككة . (91)”محككي  املككيجلد اجلديككد“واددف  (96)”القككدس
 .(:6)هللا
 (:م215سنة )القديس كليمندس اإلس ند    - 9

ه واتئ دددج مئدددا  دددِّا ب ته دددو  مدددِّ   696-:96 ئه  دددِّ   إلسدددم ِّ ا مدددقش مددد  سددد    رقدددِّ    
وادو ماقاد  ررتائهدقعد و  سد   . ه:91مِّ سد   إلسدم ِّ    ولدِّ خئاداب   دِّ    ِّ سد   إلسدم ِّ    سد   

.    دد ل 3وااهم ددِّ ردداب  رم ه دد    . ه696ولددِّ ا دده   سدد   . ه ل هددل مئددا  لدد ب ب دد ت  الةدد  ق 6:6
 ردجا ُيائداب  Paedagogusو تدقب   د يم   Protrepticusاف خ قب موه داب إأ  ردوث ه  ولام مؤراقااب 

ومققرد   Stromataرق ق  رئ  ه   رجا   به دق و ائم   دق  س  ب  رمققد  لوهدق     دهله د و تدقب   تا م لدق  
ا كمككاَّ وهككو يعتككج االسككتنا ة أهنكك. ”Qui dives salveturم دد ه اددو  ريددص  رددجا سدده ائم ص “: مدد 

د ردددجرط ف لدددو  اائه ددداب  رمادددو  ادددو (غ وسددده )و ا دددف له ددد  لسقسددده  رئ ا فددد   وقهقهددد   املسكككيحية 
واددددددددددو مدددددددددد  ل ثدددددددددد   راددددددددددق ي  .  رئددددددددددوغ     دددددددددده   رمئ دددددددددد   رددددددددددجا م  ف ددددددددددق  دددددددددد   ددددددددددفى مدددددددددد   

 
(16)  Apol., I, 65. 
(17)  Dial., 14.1. 
(18)   Ibid., 29.1. 

(19)  Apol., I, 61, 66. 
(20)  Dial., 19, 2, 43.2. 
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فكك ن املسككي، إككا  إنسككااني أإككس، اإلنسككان فيككا ُي ككا أن يشكك   ل را دد   رئددوغ  مدد  شددو  ر ادد   د 
. ومكككا أقكككواَّ  . وهكككو يعتكككج أن سكككر العمكككاد واإلفدا سكككتيا رتكككا أداة هلكككنا االشككك ا . ملكككوتعكككدم ا

 :(69)كليمندس اإلس ند   عا املعمودية
 املعمودية هي الوالدة الثانية: 
ثا كأبينررا مولررودين ثانيررة + ] ل ونصررير كاألطفررال معلنررين إيَّرراه حقرر  ألنرره هكررذا أراد لنررا أن نتحرروَّ

  (66).[خر غير الذي كان في الخليقةوهذا ميالد آ. بالماء
أنا ولدتكم ثانيرة، بعرد أن كنرتم مولرودين مرن العرالم والدة تعيسرة : اسمعوا المخل ِّص يقول+ ]

فيتكم وفرديتكم وسرأعطيكم حيراة برال نهايرة، أبديرة، فائقرة للطبيعرة . للمو ، أنا حرَّرتكم وشر

حارب   المرو  من أجلكم أنا . رضسأريكم وجه هللا ااب الصالح، فال تدعوا لكم أباً على األ

  (63).[باهلل ودفع  دينكم الممي  الذي أ دنتم به بخطاياكم السالفة وعدم إيمانكم
وإناب يقد،ق م   رملات لع نِّ   يق  لف،  م  اج  م   رت ص هلل  رجا شمل  مئهاب     ا و     رد  

 .رئائق    ِّ ِّ 
و السدت ق   و و دهم و رم دقل رئتا دري مد  سد   sfrag…jو رقِّ    ئه  ِّ    تاِّه  ئ د   مدتم 

 :د يهث  ا ح أتثري   ا و     قع ”   يم  “  ا و       تقباب 
وإذ نكون قرد اعتمردنا نكرون اسرتنرنا، وإذ نكرون اسرتنرنا نكرون صررنا أوالداً، وإذ صررنا + ]

أنرا قلر  إنكرم »: وإذ نكون قد تكاملنرا نكرون قرد صررنا غيرر مرائتين. أوالداً نكون قد تكاملنا

هذا العمل ي سمَّى نعمرة وي سرمَّى اسرتنارة وكمرااًل (. 6::2مز )« ...آلهة وكلكم أبناء العلي 

رلة . فهو حميم ألننا به نغسل خطايانا. وحميماً  وهو نعمة ألنه به ت رفع عنا العقوبة المتحص ِّ

لخرالص، أي نرر  هللا وي سرمَّى اسرتنارة ألننرا بره نعراين النرور المقردَّس الرذي ل. من تعدياتنا

ألنه ماذا يعروز اإلنسران إن هرو عررف هللا  . واان ن دعى كاملين إذ ال نحتاج شيئاً . واضحاً 

ثا لو أن شيئاً غير كامل ي دعى هبة نعمة هللا   (63).[ألنه يكون أمراً مشيناً حق 
ن خطايانا ولم فإننا قد اغتسلنا م. معمودية اللوغس: لقد أ بطل  آثامنا بهذا الدواء الفائا+ ]

نعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد بعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد 

 
(21)  Quasten, Patrology, II, pp. 27ff. 

(22)  Strom., 3, 12, 87. 
(23)  Qui div. Solv., 23,1. 

(24)  Paedagogus, I, 6, 26. 
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إن طبائعنرا اان لرم : وهذه هري النعمرة الفريردة التري نلناهرا باالسرتنارة. منغمسين في الشر

  (66).[تعد مثلما كان  قبل أن نغتسل
أن الككرول القككدس الككن  يمعطككع للمككوما ل املعموديككة  ددجرط  دد    رقددِّ    ئه  ددِّ   إلسددم ِّ ا 

مكا األ وال   (66)وحيميكاد (31:96 دو 9:  نمد ) (69)لسكماو حيو ِّلا مكا الوعكع الك اىل إىل الوعكع ا
 .(66)الشريرة
 (61)واالستنا ة اليت نناهلا ل املعمودية تجلزم ا املعرفة واالستعجلن و ؤية هللا.  
  (:3)”املرىل“وهنا  إشا ة خفية ملعمودية األطفاَّ ل وعع  مز  ل كتاب.  
 (:م239سنة )هيسوليتس  - 1

واو مقا  مقققِّا    فد واو لممم الادو     رم ه د   ر ومقنهد    . ه639-:96مقش م  س   
. وفواهددو   ؤ م ددِّ لندداب  ددقع ائ هددج   إل    ه ددو .  رقدد ع  رثقرددثد ولددِّ ل مهدد  أ دد ع سندداب  تددت لرئيدد   رهواننهدد 

ِّ   رم داب مدق   د ه. وإغاقل  ااب وااقره اب    ومق ب د ت  ونداب  دقع ةدِّ  ر دقلو    ردج    دقنو    تمقنداب
و يت  ددت باددِّ مدد  ح طو دد  لندداب  ددقثورهمف  راقهددِّ  و ددقع لددِّ ل م ددف ردداب  ا دد   ددقا د    سددهم لسددقاق  مددد  

 .(39)جم وم  لئهئ  م   رج   انا وع
و رتقدق     ردد  لدِّ م ق اه ددورهت  مدد    ا و  د  نمدد    رتمقمئ ددقد اادىن لهنددق مددوا  د  م قادد    ا و  دد د 

 ثم ددد   رم ه ددد   س ثوأ  ددده     راددد ل يددد  إهندددق بددد ت  لمت ق ادددق لاددد   لدددق له ددد  ف  دددِّ  وممه ددد د ف دددف 
 .  ملِّ   سسقسف  ا فت ق رئ ا و    وممق ست ق    رق ع  رثق     را ل و ري ب

   وهيسككوليتس يقككرن املعموديككة مبغفككرة اخلطككااي وابملككيجلد اجلديككد واالن ككمام لل نيسككة  وبعطيككة

 
(25)  Paedagogus, I, 6. 

(26)  Eclogae., 24; cited by A. Gilmore, Christian Baptism, p. 202. 
لهنق باِّ لع اا  ِّ  لر وح  رقِّ  يقول  راده قع إتمقه دق فق دتم  رئ  ده  فقدقل ” بئقه   راه “  لمل  ا ملُّ   (66)

 [.  بئقه   ئزه لع اات ِّا ل قى: ]لق
(28)  Eclogae, 12. 

(29)  Poedagogus, I, 6; Stromata, V, 10. 
(30)  Paedegogus, III, 2. 

(31)  J. Quasten, Patrology, II, p. 164. 
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ككككد   وهككككو أحيككككااني يعتككككج أن عطيككككة الككككرول القككككدس تمعطككككع ل (36)الككككرول القككككدس الككككيت تمعطككككع للمعم 
 .بعد املعمودية (33)وأحيااني أخرى يقوَّ إهنا تمعطع بواسطة مسحة الزيت (33)املعمودية
د إلرى حمريم التجديرد بعرد أن يقرر بإيمانره ويجحرد الشريطان ويلتصرا بالمسريح + ] ينزل المعمَّ

... ذ يخلرع عنره العبوديرة ويلربس التبنري وينكر العدو ويعترف بأن المسيح هرو هللا، وحينئر

ويخرررج مررن المعموديررة مضرريئاً كالشررمس مشررعاً بررالبر ويعررود ابنرراً هلل ووريثرراً مررع المسرريح 

  (36).[هللا
  فكاملوعو  يسكتمر تعليمكا :  ا ح بتامله  مه  خ و     ا و  د  ”التقليد الرسويل“: و   تقباب

ت  بواسطة األسقف بعجلمكة الصكليب  (36)الشياطنيمث  تمقاَّ عليا إجلة إخرا   (39)ثجلث سنوات وُيم
وبعككد  لككك  لحكككد الشكككيطان وكككل أعمالكككا ويمكككدها بزيكككت إخكككرا  . (36)علككع هس تكككا ومندكككا ه وأ نيكككا

وبعكده يمعطكع مسكحة .   وليكب علكع أسك لة اإلُيكان قسكل تغطيسكا ل املكاء ثكجلث مكر ات(31)الشياطني
ابجلماعكة حيكث ي كع األسكقف عليكا يكده بصكجلة زيت الس جة أو الشك ر بواسكطة ال كاها  ويلتحك  

  (:3)ويدهنكا ابلزيكت املقككد س ابسك  هللا اآلب القكاد  علككع ككل شكيء واملسككي، يسكوت والكرول القككدس
 .وأخااي ُيتما علع هس تا ويعطيا قسلة السجلم

د ولددِّ نادد ع ” رتقئهددِّ  ر سددوس“اددج  اددو ا اهددت   ا و  دد  و ددت  تددقب اه ددورهت   ساددئف   ددِّمو 
و  ممل  الي  اهي  حمتو   اج   رمتدقب ادهقغ  هِّ دِّ  م  فد  . (39)قاب  راقا  ه ُيو ا    ويق  

 .”لو ن  اه ورهت “لسم 

 
(32)  A. Gilmore, Christian Baptism, p. 202. 

(33)  E-g. Homily on the Theophania, 8-10 (P.G. 10, 860-861). 
(34)  On Daniel, I. 16.4 (P.G. 10, 693A). 

(35)  Homily on the Theophania, 10. 
(36)  Apostolic Tradition, 17. 

(37)   Ibid., 20,8. 
(38)   Ibid.,. 

(39)   Ibid., 21, 10. 
(40)   Ibid., 22, 1,2. 

(41)  Gregory Dix, The Treatise on the Apostolic Tradition of st. Hippolytus of Rome, 1968. 
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 :قوانني هيسوليتس
د    يق ق دددق ولمدددق  ناددد اق  رادددقا  9619سددد    Achelis(36)لول م ددد ه ناددد  ادددجع  رقدددو ن  ادددو  رادددقا  

Coquin(33)    ه ل دددد  وفددددق  696ورمدددد  لاددددئ ق   هدددد  إأ سدددد   )ه ::6و   دددد  اددددجع  روثهقدددد  اددددو سدددد
و رد ص  سادئف لدجع  رقدو ن  ممتدوب لرئيد   رهواننهد  ورم داب (. ” رتقئهدِّ  ر سدوس“اه ورهت  وادو  تدقب 

: مثدد )و ردد ص  رويهددِّ  رددجا  ات ددِّ مئهدداب  رائ ددقى  رددج   نادد و  اددجع  رقددو ن  . ماقددو  وا ا دد   ن ددا  م دداب
Achelis    Coquin)   و اتقدِّوع لهندق ا ا درتهم مد   رهدوان   لسدق  بد  مد  ن دا  ل  هد  . ا   را بهد او  ر

وسدوف ند   ا دق لع طقد   را دق    ادجع  رقدو ن   قدوه مئدا لسدق   رتقئهدِّ  ر سدوس  ردجا  . متوس   ماقدو  
 . ت اب اه ورهت  ورم  بتيهري   طاها  رهو ف   يتهقهق    مقع و رامل   رجا   ت   فهاب

 :Achelis رقو ن   مقا  ل ومور  و  ا و    و ت ا لهم  راقا  ونقِّم ه ا ق 
 :النص

هؤالء الرذين يترردَّدون علرى الكنيسرة بكثررة لكري ي قبلروا برين المسريحيين، يلرزم أن  - 26+ ]

 .بنا ي متحنوا بكل عناية لمعرفة لماذا تركوا دينهم، لئالَّ يكونوا قد جاءوا لكي يستهزئوا

ان أتررى بإيمرران صررادق، ينبغرري أن ي قبررل بفرررأل وي سررأل عررن وظيفترره وإن أي إنسرر - 26

 وي علَّم بواسطة شماس، ويرتعلَّم كيرف يصرنع جحرداً فري الكنيسرة للشريطان وكرل( عمله)

 .أعوانه

 .ويجب أن ي الَحظ هذا كل وق  تعليمه قبل أن يدخل في عداد بقية الشعب - 26

مرواعظ وإن كرانوا مسرتحقين ي سرمح لهرم بعد أربعين يوماً ي سمح لهم أن يسرمعوا ال - :2

 .بالعماد، ولكن يلزم أن معل ِّمهم يرجع للكنيسة من أجل هذه األمور

م  - 66 - 26 قائمرررة برررأنواع التجرررارا  والمهرررن التررري تتعرررارض مرررع قبرررول طلرررب المتقرررد ِّ

 .ألن ي قبل كموعوظ( المرشَّح)

ر - 66 ره حترى يكم ِّ ِّرم . ل الوقر  المحردَّدوالموعوظ المستحا النور ال ينبغري أن نرؤخ ِّ ومعل 

 .الكنيسة هو الذي يتصرَّف في هذه األمور

 .وعندما يكم ِّل المعل ِّم دروسه اليومية ليتهم يصلُّون ولكن ليس مع المسيحيين - 66

 .التعليما  الخاصة بالحوامل ومعاملة اإلناث الموعوظا  - :6 - 69

 .ن يصرفهمينبغي أن يضع المعل ِّم يده على الموعوظين قبل أ - 66

 
(42)  Achelis, Die Canones Hippolyti, Leipzig, 1891, cited by Whitaker, op. cit., pp. 78-81. 

(43)  R.-G. Coquin, Les Canons d'Hippolyte, PO31,2 (1966), pp. 340-427. 
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ترل قبرل أن يعتمرد ليتره  - 666 بل واقتيد لكي يعطي شهادته ويكرون قرد ق  الموعوظ الذي ق 

د في دمه -ي دفن مع بقية الشهداء   .ألنه يكون قد تعمَّ

يكرون الموعروظ مرؤهَّاًل ألن يتقرردَّم للمعموديرة إذا كران قررد امت ردأل بواسرطة هررؤالء  - 666

إنرره فرري مرردة تعليمرره زار المرضررى وسرراعد  الررذين قرردَّموه بشررهادة حسررنة، قررائلين

الضعيف وحفظ نفسه مرن الكرالم الملتروي، ويكرون قرد سربَّح هللا بمردايح وقرد كرره 

 .المجد الباطل واحتقر الكبرياء واختار التواضع لنفسه

 -ألن األسرقف وحرده هرو الرذي يقروم بهرذه المهمرة  -وعليه أن يعتررف لسسرقف  - 669

ره مؤهَّاًل ألن يتقدَّم لينال األسرار، إذ يكرون قرد صرار حتى أن األسقف يقبله ويعتب

 .طاهراً بالحقيقة

ا  - 661 هرل لرك قلرب منقسرم  هرل : وبعد ذلك ي قرأ عليه إنجيل الموسم وي سأل عدة مررَّ

 الزل  مثقَّاًل بشيء من العار 

ألنه غير مسموأل ألحد أن يستهزئ بملكو  السموا ، ألنه حينما يأتي الملكرو   - 661

 .ت فرز هذه األمور من قلوب الناسس

في اليوم الخامس من األسبوع ليغتسل بالماء الذين سي عمَّدون، وليأكلوا فري هرذا  - 662

 .يصومون( الجميع)وفي اليوم السادس . اليوم

وفي يوم السب  لي  األسقف يجمع كرل الرذين سريعمَّدون ويقرول لهرم أن يتجهروا  - :66

يفررد يديره وي صرل ِّي حترى يطررد األرواأل الشرريرة  إلى الشرق ويحنوا الركرب، ثرمَّ 

 .من كل أعضائهم

 (.تلك األرواأل)وليحذروا إن كان في شغلهم وأعمالهم أن تعود إليهم  - 666

علرى ( يخرتم)وبعد أن ينهري اسرتحالفهم ليتره يرنف  فري وجروههم ويعطري عالمرة  - 666

 .وآذانهم وأفواههم( العين)وأحجبتهم ( القلب)صدورهم 

سة - 666  .وليقضوا الليل كله ساهرين منهمكين في الصلوا  المقدَّ

 .النقي والم عد والمقدَّس: وعند صياأل الديك ليقفوا معاً بجوار الماء الجاري لنهر - 666

ررا األطفررال  - 669 وليرر  الررذين يجيبررون عررن األطفررال الصررغار ي خلِّعرروَنهم مالبسررهم، وأمَّ

 .واالقادرين أن يفعلوا ذلك بأنفسهم فليفعل

 .ولي  النساء يكون لهن نساء أخريا  كمرافقا  لهن ليخلعن مالبسهن - 661

لي  النساء يخلعن كل الحلي والرذهب ويفكُّرون رباطرا  شرعورهن حترى ال ينرزلن  - 661

 .بها في ماء الوالدة الثانية، وال بأي شيء غريب تملك عليه األرواأل الغريبة

 .ج األرواأل الشريرة ويسل ِّمه للكاهنولي  األسقف يصل ِّي على زي  إخرا - 662
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 .وبعد ذلك يصل ِّي على دهن المسحة الذي هو زي  البهجة ويسل ِّمه لكاهن آخر - 661

والذي يحمرل زير  إخرراج األرواأل الشرريرة فري يرده يقرف علرى شرمال األسرقف،  - :66

 .والذي يحمل زي  المسحة على يمينه

ه وجهه نحو الغرب - 666  .أجحدك أيها الشيطان وكل قواتك: ويقول والذي سيعتمد يوج ِّ

وا  - 666 وعندما يقول هرذا يمسرحه الكراهن بزير  إخرراج الشرياطين الرذي سربا أن صرلُّ

 .عليه حتى أن كل روأل شرير يغادره

وبعدها ي رسله بيد شماس إلى الكاهن والواقف بجوار الماء، وهذا الكاهن يمسرك  - 666

ِّل وجهه نحو الشرق   .في الماءيده اليمنى ويحو 

وقبل أن ينزل الماء بوجهه الملتف  نحو الشرق يقرف بجروار المراء ويقرول، بعرد  - 666

سح  أومن وأنحني لك ولكل قواتك أيهرا : بزي  إخراج األرواأل الشريرةأن يكون قد م 

 .القدس ااب واالبن والروأل

 .ثمَّ ينزل بعد ذلك إلى الماء ويضع الكاهن يده فوق رأسه ويسأله - 669

 هل تؤمن باهلل ااب القادر على كل شيء  - 661

سره فري المراء - 661 ثرمَّ يسرحب الكراهن . يجيب الطالب المرشَّح نعرم أومرن، وبعردها يغط ِّ

ة أخر   :يده من على رأسه ويسأله مرَّ

هررل تررؤمن بيسرروع المسرريح ابررن هللا الررذي ولدترره مررريم العررذراء وحملرر  برره بررالروأل  - 662

 القدس،

 خل ِّص البشرية،الذي جاء لي - 661

لب من أجلنا في عهد بيالطس البنطي، الذي ما  وقام مرن برين األمروا   - :66 الذي ص 

الثالث وصعد إلى السموا  وجلس عن يمين هللا ااب، والذي سيأتي ليردين في اليوم 

 األحياء واألموا  

ة ثالثة - 666  :يجيب أومن، فيغطس ثانياً في الماء، ثمَّ يسأله الكاهن مرَّ

 هل تؤمن بالروأل القدس، - 696

ي المنسكب علينا من عند ااب واالبن  - 696  المعز ِّ

ة الثالثة. أومن: يجيب - 696 س في الماء للمرَّ  .ثمَّ ي غطَّ

د - 699 ة يقول المعم ِّ دك باسم ااب واالبن والروأل القدس : وكل مرَّ  (.المساوي)أعم ِّ

ن مسررحة البهجررة ويرشررم جبهترره يأخررذ الكرراه( يصررعد)عنرردما يخرررج مررن المرراء  - 691

بعالمة الصليب، ويدهن كل جسمه ورأسره ( القلب)وصدره ( الكالم)وفمه ( الم )

 .أمسحك باسم ااب واالبن والروأل القدس: ووجهه قائالً 

فه بفوطة وعندما يلبس يقوده إلى داخل الكنيسة - 691  .حينئذ ي نش ِّ
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 :ويقول هذه الصالة وهنا يضع األسقف يده على كل َمْن اعتمدوا - 692

نحن نباركك أيها الرب اإلله القادر على كرل شريء ألنرك جردَّد  هرؤالء وحسربتهم  - 691

مستحقين أن يولدوا ثانية، وسكب  عليهم روحك القدوس حتى أنهم اان صراروا 

 .متحدين بجسد الكنيسة ولن يفترقوا عنها بأي أعمال غريبة

لخطايا عربرون الملكرو  بسرخاء بربنرا يسروع أعط هؤالء الذين أعطيتهم مغفرة ا - :69

 .المسيح، الذي به لك معه ومع الروأل القدس المجد إلى كل الدهور آمين

ِّلهم قائالً  - 696  .”الرب معكم“: وبعد ذلك يرشم أجفنتهم بعالمة المحبة ويقب 

ررد - 616 وإنرره يفعررل ذلررك مررع كررل واحررد مررن الررذين . ”ومررع روحررك أيضرراً “: فيجيرب المعمَّ

  (33).[ااعتمدو
 (:م155-225) Quintus Septimius Forens Tertullianus: ترتليان - 8

و ر دددِّ  ومدددقش   ل طدددقج . لبدددو   ه ددد  ردددقل إف  قهدددقد و قدددول م ددداب هدددريوه لنددداب لب  ددد   رمت دددقب  رماددد 
Carthage دهله  اائ م اائه ق  ل ق سهق    لدقه  و مت د    . واو  ب  لققِّ مقق    ل ملئه    رقل لف  قهق 

هدددريوه فإنددداب ادددق   قا دددق د و دددقع ا ائهدددقع م،دددو      رم ه ددد  باددد قل لف  قهدددقد . وو دددت ل. ه913سددد   
ورداب مؤر ادق  ةدا    فقمهد  والاواهد  ون دمه   م د  . ه693سد   (  شد  ف مقققدِّا)و رتل  ل ونتقنهد  

ولددِّ .     مددق ل دد  نهقهدد واددو لول مدد   تددت مدد   سسدد  . م  ددق  ا ددقع     تدداب لع  ب  رماه هدد  و رهواننهدد 
ومامددم للو ردداب  ردد  نقددِّم م ق ا ددق مددتخوأ  مدد   رمتددت  رتقرهدد   ردد   ت  ددق . خمل ددص رئ ا و  دد   تددقل   ددقمم  

 (: قثورهمف)م ِّمق  قع    إلسقع  رم  ف  راقه 
1 - De Baptismo, sources Chrétiennes, vol. 35. 

2 - De Spectaculis, C.S.E.L., vol. 20. 

3 - De Praescriptione Haeraticorum, PL 2. 

4 - De Resurrectione Carnis, PL 2. 
م أعظم الفرص المهيبة للمعمودية( األسبوع قبل عيد القيامة)إن البصخة + ]   (36).[تقد ِّ
وا بصررلوا  متررواترة وأصرروام وإحنرراء الركررب + ] الررذين يتقرردَّمون للمعموديررة علرريهم أن يصررلُّ

والسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهر كرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل الليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل 

 
(44)  E.C. Whitaker, op. cit., pp. 78-81. 

(45)  De Baptismo, C. 19,1. 
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  (39).[عتراف بكل الخطايا السابقةواال
ا إعطاؤهرا فهرذا . واان أضع أمام فكركم اإلجراءا  الخاصة بإعطاء وقبول المعمودية+ ] أمَّ

باألساس من حا رئيس الكهنة، أي األسقف إن كان موجوداً، وإالَّ فالكهنة ثمَّ الشمامسرة، 

يثمرا حفرظ هرذا النظرام ولكن ليس بدون سلطان األسقف ذلرك ألجرل كرامرة الكنيسرة، ألنره ح

رردَ السررالم جِّ ررردوا . و  فرري حالرررة )وباإلضرررافة لررذلك فرررإن العلمررانيين أيضرراً لهرررم الحررا أن يعم 

  (36).[ألن الذي است لم بالتساوي يمكن أيضاً أن ي عطى بالتساوي( الضرورة
ومع أخذ في االعتبار ظروف كل شخص واستعداداته بل وعمره أيضاً، يكون التأخير في + ]

وبالدرجة األ ولى من حيث األطفال الصغار، ألنه مرا الحاجرة أن نعررض . ة مفض الً المعمودي

  (36).[األشبين للخطر إالَّ إذا كان  هناك حاجة عاجلة تحت ِّم ذلك
ل المرالك، فرإن الرروأل تغتسرل بالمراء + ] إذن فبعد أن يكون الماء قد تقبَّل القوة الشافية بتدخُّ

  (31).[الماءوالجسد يتطهَّر روحياً أيضاً في 
وعنرردما نكررون قررد دخلنررا المرراء نعترررف باإليمرران المسرريحي بالكلمررا  الخاصررة بالقررانون + ]

م الشهادة العامة أننا قد جحدنا الشيطان وخدَّامه وأعماله(. قانون اإليمان)   (:6).[فنحن نقد ِّ
سة بحسب القديم، إذ+ ] منذ أن  وعندما نخرج من جرن المعمودية ندهن كليثا بالمسحة المقدَّ

سح هرارون بواسرطة موسرى، صرار الكهنرة ي مسرحون للكهنرو  بقررن الردهن وبمقتضرى . م 

  (69).[أي مسيحيين” مسحاء“المسحة فإنكم ت دعون 
وهكرذا فرإن اليرد . (66)[وفي الخطوة الثانية توضع اليد للتقديس واستدعاء الروأل القردس+ ]

ِّن مرع المراء  ر -التي تردعو الرروأل القردس تكرو  شربه آلرة موسريقية  -ترتليران  بحسرب تصروُّ

 .تستدعي الروأل القدس

 
(46)   Ibid., C. 20. 
(47)   Ibid., C. 17. 
(48)   Ibid., C. 18. 
(49)   Ibid., C. 4. 

(50)  De Spectaculis, C. H. 
(51)  De Baptismo, C. 7. 

(52)   Ibid., C. 8. 
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وعندما نكون ذاهبين لندخل الماء أو قبلها قلياًل في محضر الجماعة وتح  يرد األسرقف، + ]

ا  . نحن نعترف عالنيًة أننا نجحرد الشريطان وكرل قواتره ومالئكتره رس ثرالث مررَّ عندئرذ ن غط 

، ”(96:66مر  )االعترراف بالمسريح “مجاوبين األشياء التي أمرر بهرا الررب فري اإلنجيرل 

وبعد ذلك عندما نقوم كأوالد مولودين جديداً نذوق جزءاً من اللبن الممزوج بالعسل، ومرن 

  (63).[ذلك اليوم نمتنع عن الحمام اليومي إلى أسبوع كامل
س الروأل، وي عطرى خرتم . اان الجسد يغتسل حتى تتطهَّر الروأل+ ] وي مسح الجسد حتى تتكرَّ

والجسررد َقبِّررَل وضررع اليررد حتررى تسررتنير الررنفس بررالروأل، . سررد حتررى تتقرروَّ  الررروألعلررى الج

  (63).[والجسد ي طعم بجسد ودم المسيح حتى تدسم النفس باهلل
هذا الكتاب يشرأل سر العماد بالمراء الرذي يغسرل خطايانرا التري عملناهرا فري عمري جهلنرا + ]

 ...خول إلى الحياة األبدية المبك ِّر، وها المعمودية أطلقتنا أحراراً وقبلنا الد

نحن السرمكا  الصرغيرة التري تولرد فري المراء علرى شربه ربنرا يسروع المسريح السرمكة 

را التنرين عردونا، فلرم يجرد  -، ال يكون لنا خرالص إالَّ بالتمسُّرك بالمراء (Icquj)الفائقة  وأمَّ

  (66).[وسيلة ناجحة لقتل هذه السمكا  الصغيرة إالَّ بإخراجهم خارج الماء
إن روأل هللا الرذي كران يررف علرى وجره الميراه فهرو ال يرزال يررف علرى مراء المعموديررة، ] +

سرره س إالَّ علررى المقرردَّس أو الررذي يقد ِّ وهكررذا يصررير مرراء المعموديررة . ولكررن ال يرررف المقررد ِّ

سرراً  فبعرردما ي سررتدعى هللا بالصررالة تصررير الميرراه ذا  قرروة سرررائرية للتقررديس، ألن ... مقدَّ

سرة الروأل ينحدر في  سرها مرن ذاتره فتصرير مقدَّ الحال من السماء ويستقر على المراء ويقد ِّ

سنا بخطايانا كالوس  فإنها تغتسل بالماء المقردَّس ولكرن . وحاملة لقوة التقديس، فسننا تنجَّ

ِّس الرنفس، ألن الرنفس هري صرانعة الخطيرة والرنفس  الخطايا ال تظهرر علرى الجسرد برل تردن 

شررتركان معرراً فرري الررذنب، الررنفس ألنهررا هرري الترري تررآمر  للجسررد كالسرريد للعبررد ولكنهمررا م

د ميرراه المعموديررة بقرروة الموهبررة . والجسررد ألنرره خضررع وخرردم الخطيررة لررذلك فبعرردما تتررزوَّ

  (69).[يتوسَّط المالك فتغسل النفس جسدياً ويغتسل الجسد نفسياً ( الطبية)الشافية 
هرذا أيضراً لره مثرال . لرروأل القردسونحن تح  الماء نتطهَّر بحضور المالك وهكذا نتهيَّأ ل+ ]

سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررابا، فيوحنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 

 
(53)  De Corona, C. 3. 

(54)  De Resurrectione Carnis, C. 8. 
(55)  De Baptismo, C. 1. 

(56)   Ibid., C. 4. 
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المعمرردان كرران هررو المررالك السررابا للرررب يعررد لرره الطريررا، هكررذا أيضرراً المررالك الشرراهد 

للمعمودية يجعل الطريرا مسرتقيماً أمرام الرروأل القردس المزمرع أن يحرل علينرا عنرد تطهيرر 

من فرم ثالثرة شرهود تقروم  ألن. خطايانا ويختمنا باإليمان باسم ااب واالبن والروأل القدس

حيث في بركة سر المعموديرة يكرون هرؤالء الثالثرة شرهوداً إليماننرا  (.99:96م  ) كل كلمة

قين لخالصنا وهذا كاف جداً لرجائنا وبراألكثر بعرد ضرمان إثبرا  إيماننرا . ويكونون مثل موث 

ويلررزم  .ااب واالبررن والررروأل القرردس: وإعطرراء وعررد خالصررنا أمررام هررؤالء الشررهود الثالثررة

  (66).[أيضاً ذكر الكنيسة ألنه حيث يكون هؤالء الثالثة تكون الكنيسة
سرة، وهرذا الترتيرب + ] وبعد أن نصعد من جرن المعمودية نردهن دهنراً كراماًل بالمسرحة المقدَّ

سررح هررارون أيضرراً  الطقسرري قررديم حينمررا كرران ي مسررح طالررب الكهنررو  برردهن القرررن كمررا م 

سح بالروأل بواسطة هللا ااب، كما  ولذلك د عي يسوع. بواسطة موسى مسيح الرب ألنه م 

 «ألنه بالحقيقة اجتمرع علرى فتراك القردوس يسروع الرذي مسرحته»: ك تب في سفر األعمال
هكذا أيضراً فري مرا يخرتص بنرا، فرإن المسرحة ترتم جسردياً ولكنهرا تثمرر روحيراً  (.66:3لع )

ي الماء بالجسد ولكن ثمرها روحي كالمعمودية نفسها، ألنها ت جر  جسدياً عندما ن غطَّى ف

  (66).[إذ نخلص من خطايانا
د بصالة ودعاء الروأل القردس + ] ألنره لريس عسريراً ... وبعد المسحة توضع اليد على المعمَّ

 ...على هللا أن يستخدم يد اإلنسان وهو أصاًل صنعة يديه 

سر  ي رسرل األب روحره  ... القردوس ألنه فوق أجسادنا التي اغتسل  من الخطيرة وتقدَّ

حينمرا وهكرذا علرى أجسرادنا ... وكذلك فري الفلرك . وقد نزل على الرب يسوع بشبه حمامة

  (61).[القدس نخرج من جرن المعمودية بعد ترك خطايانا القديمة تنحدر حمامة الروأل
 :حتنير عام

رئ ا و  دد د وفهدداب اقطددت   ومددور    تقددِّم م    ”املشككاهد العامككة“ قددول ا ائهددقع   م ئدد   تقبدداب مدد  
 :ورم اب  قملِّ م  و  ق م لع حيجم    قف     هله 

مرروا + ] برروا إلررى هللا ويعلنرروا انضررمامهم لرره، اهتمرروا جرردثا وتفهَّ يررا عبيررد هللا المررزمعين أن يتقرَّ

م الخطايرا ومعهرا  شروط اإليمان ومطالب الحا وقواعد السلوك المسيحي القويم التري تحرر ِّ

تقررررررررررررررررررررررررررررون  المالهررررررررررررررررررررررررررري العامرررررررررررررررررررررررررررة، وأنرررررررررررررررررررررررررررتم الرررررررررررررررررررررررررررذين

 
(57)   Ibid., C. 6. 
(58)   Ibid., C. 7. 
(59)   Ibid., C. 8. 
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أنكم أكملتم اعترافكم باإليمان في ما سبا، أعيدوا النظر في الموضوع لئالَّ تخطئروا سرواء 

ا  األرضررية خطرهررا أنهررا تحررتفظ  عررن جهررل مقصررود أو غيررر مقصررود، ألن سررلطان المسرررَّ

لنفسها بفرصة الحث على مداومة االشتراك فيها، وتتحايل على اإلرادة في االسرتمرار فري 

  (:9).[المعرفة لتلعب دور الخائنالجهل وترشي 
 (:القرن الثالث)” الدسقولية“تعالي  الرسل  - 6

ه   رددقل سددو  د وواددئت ق   :66وثهقد  جم وردد   لو دد د لاددئ ق  رهدوان  ماقددو  و   دد  اددِّو   ق سد   
ي وتمعتككج مرت سككة علككع الديككداخا مدد  سدد  نه  و ر  ددا   را بهدد  مرتمدد  مدد   ر دد  نه د و رِّسددقوره  م ومددق  

 .(99)املصد  األساسي الن  أخنت منا ال تب الستة األموىل ما املراسي  الرسولية
 :(96)و ر ص  رجا نقِّم ماب ا ق متخوأ م   ر  ا   را به 

نحن االثني عشر رسواًل الذين لهذا الوحيد الواحرد االبرن الرذي هلل ااب ضرابط الكرل ربنرا + ]

 معاً في أ ورشليم مدينة الملك العظريم ومعنرا أخونرا برولس لمَّا اجتمعنا. ومخل ِّصنا يسوع المسيح

 اإلناء المختار ورسول األ مم ويعقوب أخ الرب أسقف هذه المدينة أ ورشرليم قرَّرنرا هرذه التعراليم

 :الجامعة

 :الفصل الثالث عشر

دن - 6  .ال يجوز للنساء أن ي عم ِّ

 ، فررال يليرا أن ي رررفض وهرو الررذي د عري للكهنرو« رأس المررأة هررو الرجرل»إن كران  - 6

 .نظام الخليقة

 :الفصل السادس والثالثون

وألجل المعمودية أيها األسقف أو القسيس فقد أمرناكم مرن البردء ونقرول لكرم أيضراً  - 66

د مثل وصية الرب لكم أن  ردوهم باسرم »هكذا ت عم ِّ اذهبروا وعل ِّمروا جميرع األ مرم وعم ِّ

أعنري ااب  -« كرل شريء أوصريتكم برهااب واالبن والروأل القدس وعل ِّموهم حفظ 

 .الذي أرسل المسيح الذي جاء والبارقليط الذي شهد

ا الذي يعتمد فتدهنه أواًل بدهن مقدَّس وبعده بماء وفري ااخرر تختمره برالميرون  - 66 فأمَّ

والميررون  -والمراء عالمرة المرو   -لكي تكرون بالمسرحة مشراركة للرروأل القردس 

ر   .ختم الترتيبا  التي ق ر ِّ

فإن لم يوجد دهن أو ميرون فالماء يكفي للمسحة والختم واالعتراف للرذي مرا  أو  - 66

بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالحري صررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررار 

 
(60)  De Spectaculis, 1; ANF, vol. III, p. 79. 
(61)  J. Quasten, Patrology, vol. II, p. 147. 

 .9161د إمِّ   واائه  واقِّا  رِّ تو  ورهم سئه قع لم  د     وع س   ” رِّسقوره  ااقرهم  ر س “:  تقب  (96)
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 .شريكاً لمو  الرب

ا اعتمد من يوحنا في البريرة وصرام  - 69 وقبل المعمودية فليصم الذي يعتمد ألن الرب لمَّ

الغسرل وال ليس أنه هرو محتراج إلرى  -أربعين يوماً وأربعين ليلة، أي اعتمد وصام 

لكي يشهد ( عمَّده يوحنا)الطاهر والقدوس في طبيعته، ولكن الصوم وال التطهير فهو 

 .سبله يوحنا للحا وليعطينا أن نتبع

 .ألجل هذا فإنه بعد المعمودية صام بسلطانه ألنه رب يوحنا - 61

ا الذي يعتمد لمو  الررب فإنره يجرب عليره أن يصروم أواًل وحينئرذ يعتمرد،  - 62 فلريس فأمَّ

معره أن ي عرب ِّس لوقترره  لقيامتره مصراحباً للرذي صرار شرريكاً لردفن المسريح وصرار يحرا 

د  [.قيامته بمجرَّ
 :م254-185سنة : أو لانوس - 10

 .ويه  ق ط   م  ممل  للقه   لهمل    ما    س  .  قه  مِّ س   إلسم ِّ    باِّ  ئه  ِّ 
وهككو ي ككت  ابألثككر الككداخلي . (93)يطاناملعموديككة هككي خككت  اإلُيككان والتوبككة وهحككد الشكك ؤ م ددِّ لع 

وهكو يرك ِّكز علكع التوبكة الصكادقة مكع . للمعمودية ما ه ة األخجل  وابملعاين اليت يشا إلي كا الطقكس
 اإلُيان واالت ات ل املستدئني املوعوظني ك رو ة لقسوَّ مغفرة خطكاايه  وعطيكة الكرول القكدس الكن 

ليوك ِّكككد أن املعموديكككة  (3-9: :9 دددو 9)ا هكككاء ل وأو لكككانوس يستشككك د مبككك. (93)ينالونكككا ابملعموديكككة
كككد إنسكككااني هديكككداي ابسكككتعداد أن ينشكككد أنشكككودة هديكككدة . (96)ابلغمكككر أو الغطكككس ليصكككعد من كككا املعم 

وهوالء النيا يولدون اثنية ما املعمودية اإلهلية يوععون ل الفكردوس أ  ال نيسكة ليعملكوا أعمكاالي “
  (99)”.هت  وحانية وأيخنون وإية أن حيسوا إخو 

د و مدد م   مقهددِّ    ا و  دد    ( ئدداب  3 دد  ) وأو لككانوس يشككس ِّا املعموديككة بعسككو  يشككوت هنككر األم دن
  ويولككد اثنيككة (96)أن املككوما يتحككد بواسككطة املعموديككة ابملسككي، ل موتككا ودفنككا وقيامتككا را ددِّ   ِّ ددِّ 

 .ويصا ع واي ل ال نيسة
و قددول  ددق يق  لددول بددور   ر سددول مدد   يككة ابملككاء وأو لككانوس يككربي عطيككة الككرول القككدس ابملعمود

 
(63)  Hom., 12.4, in Num. (P.G. 12,665 C). 
(64)  Hom., 6.2, in Lev. (P.G. 12,468 B). 

(65)  Hom., 5, in Exod. 
(66)  Comm. in Gen. Tom, iii, 28 (P.G. 12,100). 

(67)  Hom., 19.14, in Jer. (P.G. 13,493 C). 
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و ملددأ لو ُيددقنو  . (96)الككرول القككدس إنككا عربككون  أنككا يوخككن ابإلُيككان بقسككوَّ اإل يككل عككا اخلككجل 
  ويوك ِّككد أن معموديككة األطفككاَّ هككي ملغفككرة اخلطيككة األإككلية (91)معموديككة األطفككاَّ عهنككا عككادة  سككولية

  (:6)«.ابخلطااي ولدتين أممي»: (6:69)  املو وثة ما ادم ويستش د ل  ل  ابملزمو 
 (:م258سنة )القديس كجاينوس  - 11

 .واو ماقا  سو ُيقنو . لسقأ ل طقه  
يمعل ِّ  بوهوب عماد األطفاَّ بسرعة علع قد  اإلم ان ألن هنا يوف ِّر هلك  مغفكرة اخلطيكة األإكلية 

. (66) تصو  ها اخلتانة عند الي كودويرى أن املعمودية هي اليت. (69)الوإمة املو وثة ابلتناسل ما ادم
يدد  مئددا  (63)كمككا يمعل ِّكك  أن املعموديككة تمعطككي التجديككد ألهنككا الواسككطة الككيت اككا يمعطَككع الككرول القككدس

واملعمودية عند كجاينوس هي ابلتغطيس وليز الرش عند املكر،  حيكث . (63)األطفاَّ بقد  طاقت  
 .(66)فر  حيل الرول القدس مثل العماد ابلتغطيس وليس هنا 

ويوك ِّد أنا ال معمودية بدون الرول القدس  وأن املاء وحده غا قاد  أن يغسل اخلطااي أو يقد ِّس 
بل ويعتقد أن املعمودية وسكر . (66)ويوك ِّد أن وعع اليد لا القوة إلعطاء الرول القدس. (69)اإلنسان

 .(66)التثسيت رتا طقس واحد وإجلة واحدة إلعطاء موهسة الرول القدس
 (:م359سنة ) Serapionالقديس ساابيون  - 12

 ددقع ادِّ قق  رئقددِّ   لث قسددهو د و ددقع ل دد   سسددقاه    ا ددق  . ه331لسدقأ  ددف  سمِّ ددِّ   سددم سدد   

 
(68)  Eph., 8 (J.T.S. iii (1951-2, 243), cited by A. Gilmore, op. cit., p. 204. 

(69)  Comm. in Rom., V. 9 (P.G. 14, 1047). 
(70)   Ibid. 

(71)  Ep., 64. 
(72)  Ep., 64. 4. 
(73)  Ep., 63. 8. 
(74)  Ep., 64. 3. 

(75)  Ep., 69. 13-14. 
(76)  Ep., 70.1; 74.5. 

(77)  Ep., 73. 9. 

ِّ دد . نا دم مد  ادج  لع  ل ندو   د   لع  رد وح  رقدِّ   رمددقق     سسدقأ  مدوع  رو سد   ر قد   رد وح  رقدِّ  إأ   ا  
 .واج  فم  وههاب

(78)  Ep., 72. 
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و فه   رقِّ   لن ونهو   رجا لو ثاب و يدِّ  مد  فد د هو     مد وف  رئتد   دقع  دِّ ث  ا دق و دقع م دِّع  ث دقعد 
سدددري بهوع  سدددقر  إأ اممهدددج . ولدددِّ ل سددد  ل. قدددِّ   لث قسدددهو و سخددد   وا  دددق  رقدددِّ   لن ونهدددو  رئ

ولِّ خئمأ  تدقل  ةد   ادئو    رم ه د     تئدأ ( ا قس   وفق  لن ق لن ونهو )ه 369لن ونهو  س   
ومهدِّ نهقيتداب  دوه . سري بهوع واو م  أترهااب Euchologionلو  Sacramentary   قس ق  م  ف لسم 

 .مق   69
حتككو  عككما إككلوات أخككرى  ” سككاابيون Euchologionخككوالهي “ ل ددِّ  ق لا و روثهقدد   ردد  بدد 

 :(61)واف مرتم  ر نئهز   م   ر ص  رهوان  م350وات ُي ا سنة . كثاة إلوات سر املعمودية
 :إجلة ما أهل تقديس املياه( 1إجلة )

انرراً لكررل الطبيعرر+ ] ة يررا ملررك ورب كررل شرريء صررانع المسرركونة، الررذي أعطررى الخررالص مجَّ

لقر  . المخلوقة بواسطة نزول ابنك الوحيد يسوع المسيح أنر  الرذي فردي  الخليقرة التري خ 

لير  كلمترك . اان من السماء انظر إلى هذه المياه وامسهرا برالروأل القردس. بمجيء الكلمة

ِّل طاقتها ويجعلهرا ولرودة بملئهرا بنعمترك، لكري ال يكرون السرر الرذي  الفائا يأتي فيها ويحو 

ولكن ليتك تمس كل هؤالء الذين ينزلون  -في هؤالء الذين سيولدون منه ثانية  نقيمه باطالً 

أيها المحسن المحبوب أبا على صنعة يرديك وخل ِّرص المخلروق . ويعتمدون بالنعمة اإللهية

وكل هرؤالء الرذين يولردون ثانيرة غي ِّرر شركلهم إلرى شركلك اإللهري غيرر . الذي صنعته يمينك

لوا بررك ويولرردوا ثانيررة يقبلرروا الخررالص وي حسرربوا أهررالً  المنطرروق، حتررى أنهررم بعررد أن يتشرركَّ

سرة، هكرذا . لملكوتك ا نزل في ميراه األ ردن جعلهرا مياهراً مقدَّ وكما أن ابنك الوحيد الكلمة لمَّ

سهم ويجعلهم روحانيين إلى النهايرة حترى أن الرذين . أيضاً اان ليته ينزل على هؤالء ويقد ِّ

 ً ودمرراً ولكررن روحررانيين قررادرين أن يعبرردوك أيهررا ااب غيررر  يعتمرردون ال يكونرروا بعررد لحمررا

المخلوق بابنك يسوع المسيح وفري الرروأل القردس، الرذي بره لرك المجرد والقروة اان وإلرى 

 .[آمين. دهر الدهور
 :إجلة ما أهل النيا اعتمدوا( 8إجلة )

قاً للسرر نحن نتوسَّل إليك يا إله الحرا، مرن أجرل عبردك هرذا ونصرل ِّي حترى تحسربه مسرتح+ ]

م هذا لرك إذ نحرن . اإللهي من أجل الوالدة الثانية الفائقة الوصف ألن لك يا محب البشر نقد ِّ

سه لك امنحه أن يكون شريكاً لهذا الميالد الجديد السماوي إلى النهاية، حتى ال يساق . نكر ِّ

ولكرررررررررررررررررن . فررررررررررررررررري مرررررررررررررررررا بعرررررررررررررررررد برررررررررررررررررأي أمرررررررررررررررررر شررررررررررررررررررير أو رديء

 
(79)  E.C. Whitaker, op. cit., pp. 74-76, citing the translation of J. Wordsworth, Bishop 

Sarapion's Prayer Book, S.P.C.K., 1899. 
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ألنرره برره لررك . ليرر  ابنررك الوحيررد الكلمررة يقررودهوأيضرراً . ليخرردمك باسررتمرار ويحفررظ وصرراياك

 .[آمين. المجد والقوة في الروأل القدس اان وكل أوان وإلى كل الدهور

 :إجلة بعد االستقساَّ( 10إجلة )
ه  إلرى + ] يا محب البشر مخل ِّص كل الذين لجأوا إليك لإلغاثة، كن منعماً على عبردك هرذا، ق رْد

واجعرل مريالده الثراني . الوحيرد الكلمرة يقروده إلرى الغسرلولير  ابنرك . الميالد الثاني بيمينك

ماً بموافقتك وال تجعله فارغاً من نعمتك سرة ترافقره. مكرَّ ولير  روحرك . ولير  كلمترك المقدَّ

ألنه بابنك الوحيد يسوع المسيح لك المجرد . القدوس يكون معه طارداً بعيداً عنه كل تجربة

 .[آمين. والقوة اان وإلى كل الدهور

 :إجلة بعد أن اعتمد وخر ( 11ة إجل)
برارك عبردك هرذا ببركترك، واجعلره طراهراً . يا هللا إله الحا صانع كل شيء رب كل خليقة+ ]

واجعل له أ لفة مع قواتك المالئكية حتى ال ي دعى في ما بعد جسدانياً برل . في الميالد الجديد

لى النهاية لك، لرك أنر  يرا صرانع ليته ي حفظ إ. روحانياً باشتراكه في عطيتك اإللهية النافعة

. المسكونة بابنك الوحيد يسوع المسريح الرذي بره لرك المجرد والقروة اان وإلرى كرل الردهور

 .[آمين

 :إجلة ساابيون أسقف متي  ما أهل مسحة الزيت للنيا يعتمدون( 15إجلة )
 يرا إلره الحرا. العطروف والمشرفا (69:99يم د  ) يا سيدي محرب البشرر ومحرب النفروس+ ]

 دو ) نحن ندعوك تبعاً وطاعة لوصاياك التي البنك الوحيد القائل َمْن غفرتم خطاياه ت غفرر لره
مين لهرذا المريالد الجديرد اإللهرري،  د(:63:6 ونحرن نمسرح بمسرحة الزير  هرذه أ ولئررك المتقرد ِّ

فاء ولقرروة تمررنحهم العافيررة، ولكرري  رلين إليررك أن يعمررل فرريهم ربنررا يسرروع المسريح للشرر متوس ِّ

م نفسه بمسرحة هرذا الزير  ليعرافي نفوسرهم وأجسرادهم وأرواحهرم مرن كرل أثرر يستعلن له

للخطية واألخطاء الشيطانية المنحطة، وبنعمته يوف ِّر لهم الغفران حتى يموتوا عن الخطية 

ررروا بهررذا الغسررل . وي خلقرروا مررن جديررد بهررذه المسررحة د(63:6بدد  9) فيعيشرروا للبررر ويتطهَّ

ونوا قادرين مرن اان فصراعداً أن ينرالوا النصررة ضرد كرل ليك (63:3لف ) ويتجدَّدوا بالروأل

القو  المضادة والغر  الرذي لهرذا العرالم، الرذي يطغري علريهم حترى يرتبطروا ويتحردوا مرع 

الرعية التي لربنا ومخل ِّصرنا يسروع المسريح، ألن بره لرك المجرد والقروة فري الرروأل القردس 

 .[آمين. اان وإلى كل الدهور

 :املسحة اليت اا ُيس، النيا اعتمدوا إجلة ما أهل( 19إجلة )
يا إله القوا  معين كل نفس تلتجيء إليك وتأتي تح  يد ابنك الوحيد القويرة، نردعوك أن + ]

تعمررل فرري هررذه المسررحة بطاقررة إلهيررة سررماوية بررالقوة اإللهيررة غيررر المنظررورة الترري لربنررا 

ومخل ِّصرررررررررررررررررررنا يسررررررررررررررررررروع المسررررررررررررررررررريح، مرررررررررررررررررررن أجرررررررررررررررررررل أن الرررررررررررررررررررذين 
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بعالمة الختم التي للصليب المقدَّس الذي البنك الوحيد، ذلك الصليب اعتمدوا يمسحون بها 

حترى أن هرؤالء الرذين ولردوا ثانيرةً . الذي يهرب وينهزم أمامره الشريطان وكرل قروة مضرادة

يصيروا شركاء عطية الروأل القدس مصرونين بهرذا  (6:3  )وتجدَّدوا بغسل الميالد الثاني 

غيرررر مصرررابين وال مطغررري  د(66:96 دددو 9)ين الخرررتم، ويسرررتمروا راسرررخين غيرررر متزعرررزع

عليهم، خالين من كل معاملة برالعنف أو المكيردة، فري صردق اإليمران ومرلء معرفرة الحرا، 

منتظرين حتى النهاية الرجاء السماوي لوعود الحياة األبديرة التري لربنرا ومخل ِّصرنا يسروع 

 .[آمين. المسيح، الذي به لك المجد والقوة اان وإلى كل الدهور

 (:م315سنة ) The Apostolic Constitutionsاملراسي  الرسولية  - 13
 :Funk ر ص  رهوان   سائف نا ع  راقا  :  ر ص

F.X. Funk, Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderborn, 1905. 
 . لى مق ل   نهقه  .A.N.Fولِّ ن ا   ا متاب  إلنئهز     جم وم  

ه وادو م  دوب را د    متدول    ا وفد  لسدم 366ص  جمل دول  لو د  ادو يدو س سد   و     ادج   رد 
و  مي ع لع طق    ا و       رمتقب  رثقرث  بتِّ ى  مد   راملد  . Church Orders سنم    رم  ه  

مئددددا ( 66)د و رمتددددقب  ر ددددقب  فملدددد  Didascalia ر ددددق   مادددد  اددددو لددددققم مئددددا لسددددق   رِّسددددقوره  
 . سخ   ومق باِّع ره  راب ممل  ل متول ( 31)فمل    ر قب ي  لع  رمتقب  رِّ ِّ خفد   
 :(:6)ال تاب الثالث

 :الفصل السادس عشر
نحررن نحترراج إلررى امرررأة شماسررة ألمررور هامررة كثيرررة وأولهررا فرري معموديررة النسرراء،  - 6+ ]

اسرة  أن فالشمَّاس الرجل يمسح فقط جباههن بالزير  المقردَّس، وبعرد ذلرك فعلرى الشمَّ

 .تمسحهنَّ ألنه ليس هناك حاجة أن تظهر المرأة وت نظر عند الرجال

ولكررن فرري وضررع يررد األسررقف، عليرره أن يمسررح رأسررها فقررط كمررا كرران ي مسررح الكهنررة  - 9

ليس ألن هؤالء الرذين يعتمردون ي رسرمون كهنرة ولكرنهم كمسريحيين . والملوك سابقاً 

سرةكهنرو  ملروكي وأ  »فهرم : ي مسحون مرن المسريح الممسروأل رة مقدَّ  (1:6بد  9) «مَّ
 .ولكنهم اان محبوبون ومختارون

وأنر  يرا أسررقف بحسرب هرذا المثررال تمسرح رأس الرذين سرريعتمدون، سرواء رجررال أو  - 1

نسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراء بالزيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 
(80)  E.C. Whitaker, op. cit., pp. 27-32. 
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بعد ذلك سواء أن  يا أسقف أو الكاهن الذي . المقدَّس ألجل مثال المعمودية الروحية

رردهم فرري المرراء، واجعررل تحرر  ترردبيرك ترردعو باسررم ااب واالبررن والررروأل  القرردس وت عم ِّ

اسة تستقبل النسروة، وهكرذا يرتم إعطراء الخرتم بالحشرمة  اساً يستقبل الرجال وشمَّ شمَّ

 [.وبعد ذلك على األسقف أن يمسح بالميرون أ ولئك الذين اعتمدوا. الالئقة به
 :الفصل السابع عشر

لدفن، والزي  يشير إلى الرروأل فالماء بدل ا د(6:9 و ) هذا العماد ي عطى لمو  يسوع - 6+ ]

 .القدس، والختم عوض الصليب، والمسحة هي لتثبي  االعتراف

 .وي ذكر ااب بصفته معطي المعمودية، وي ذكر الروأل القدس بصفته الشاهد عليها - 6

ة  - 9 والنررزول فرري المرراء هررو المررو  مررع المسرريح، والخررروج مررن المرراء هررو القيامررة مرررَّ

 .أخر  معه

هللا فرروق الجميررع، والمسرريح هررو هللا االبررن الوحيررد االبررن المحبرروب رب المجررد، ااب هررو  - 1

ي الرذي  المسريح ويعل ِّمنرا بواسرطته، وهرو الرذي يشرهد  أرسرلهوالروأل القدس هرو المعرز ِّ

 [.للمسيح

 :الفصل الثاما عشر
ا من كرل شرر، وأن يكرون إنسراناً قرد كرفَّ عرن أ+ ] د أن يكون خالياً حرث ن يجب على الذي تعمَّ

شرريكاً مرع ابنره   و )يعمل خطية وصار صرديقاً هلل وعردواً إلبلريس، وارثراً هلل ااب، ووريثراً 
ه  د(96:6 يساً، محبوباً مرن هللا  -إنساناً قد جحد الشيطان وكل أعوانه وغش  طاهراً، نقياً، قد ِّ

 [.إل . ..أبانا الذي : بل وابناً هلل، ويصل ِّي كابن نحو أبيه قائاًل كبقية جماعة المؤمنين

 :ال تاب السابع
 :الفصل الثاين والعشرون

في ما يختص بالمعموديرة يرا أسرقف أو الكراهن قرد سربا أن أعطينرا توجيهراً، ونحرن  - 6+ ]

د كما أمرر الررب قرائالً نقول اان  ردوهم »: عليك أن تعم ِّ اذهبروا وتلمرذوا جميرع األ مرم وعم ِّ

مد  ) «وا جميرع مرا أوصريتكم برهوعل ِّمروهم أن يحفظر ،ااب واالبرن والرروأل القردس باسم
ي الرذي  د(:6و91:66 وذلك عن ااب الذي أرسل وعن المسيح الذي جاء وعن المعز ِّ

 .يشهد

رده بالمراء، وأخيرراً  - 6 ولكن عليك أن تمسرح أواًل الشرخص بالزير  المقردَّس، وبعرده ت عم ِّ

تختمرره بررالميرون، حتررى أن المسررحة بالزيرر  تصررير لرره مشرراركة فرري الررروأل القرردس، 

 .الماء رمزاً للمو  والميرون ختماً للعهدو
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ولكررن إذا لررم يكررن ال زيرر  وال ميرررون فالمرراء يكررون كافيرراً للمسررحة والخررتم، وأخررذ  - 9

 .اعتراف الذي يشرف على المو  وهو في الحقيقة يمو  مع المسيح

 [.ولكن قبل المعمودية اجعل الذي يعتمد يصوم - 1

 :الفصل التاسع والثجلثون
م معرفة التقو  أن يتثقَّف قبل معموديته، ذلرك فري معرفرة هللا غيرر واجع - 6+ ] ل الذي يتعلَّ

م نظررام كررل أجررزاء  المولررود وإدراك ابنرره الوحيررد ويقررين الررروأل القرردس، واجعلرره يررتعلَّ

 .الخليقة

م هذه األمور وما يشرابهها أثنراء تدريسره ليعبرد هللا  - 1 م نفسه ليعتمد، يتعلَّ لي  الذي يقد ِّ

الم ويشرركره مررن أجررل خليقترره، وإرسرراله ابنرره الوحيررد المسرريح لرريخل ِّص رب كررل العرر

 .اإلنسان وليمحو تعدياته

م العقائرد فرري مرا يخرص تجسُّررد الررب وبخصروص آالمرره  - 1 وبعرد تقرديم الشركر ليترره يرتعلَّ

 [.وقيامته من األموا  وصعوده

 :الفصل األربعون

م مرا يخرص جحرد وعندما ال يتبقَّى أمام الموعوظ شيء يمنعره مرن أن + ] يعتمرد، اجعلره يرتعلَّ

وااللتصاق بالمسيح، ألنه الئا أن يمتنع أوالً عن األشياء المخالفة ثمَّ بعد ذلك ي سرمح الشيطان 

 [.باألسرار له
 :الفصل الواحد واأل بعون

م للمعمودية ي علن ما يلي في جحده للشيطان - 6+ ]  :واجعل المتقد ِّ

وكل قواته وخدمته، ومالئكتره واختراعاتره وكرل مرا  أنا أجحد الشيطان وكل أعماله“ - 6

 .”هو تح  سلطانه

ر التصاقه بالرب بقوله هكذا - 9  ،”وأنا ألتصا بالمسيح“: وبعد الجحد اجعله يقر ِّ

وأومن أني أعتمد في الواحد الوحيد فقرط هللا الحقيقري والقرادر علرى كرل شريء، أبري  - 1

 (.9:6 و 9) كل شيءيسوع المسيح خالا وصانع كل شيء والذي منه 
ة  د(96:9 و ) وفي الرب يسوع ابنه الوحيد بكر كل خليقة - 1 المولود قبل الردهور بمسررَّ

ررنع سررواء فررري  (9:6 ددو 9)أبيرره الصررالح، غيررر المخلرروق، الررذي برره كررل شرريء  ص 

 .السموا  أو على األرض، ما ي ر  وما ال ي ر 

لِّردَ مرن العرذراء القديسرة مرريم، الذي في األيام األخيررة نرزل مرن السرماء وتجسَّرد و - 2 و 

وسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلك سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلوكاً 
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ساً بحسب قوانين هللا ااب، وص لب على عهد بريالطس البنطري ومرا  مرن أجلنرا  مقدَّ

م، وصعد إلى السموا  وجلس عرن  وقام من بين األموا  في اليوم الثالث بعد أن تألَّ

 (9:3  6) ألمروا يمين ااب وسيأتي أيضاً في نهاية العالم بمجرده ليردين األحيراء وا
 (.33:9رو ) الذي ليس لملكه انقضاء

ي الذي عمل في كرل القديسرين منرذ بردء  - 1 وأنا أعتمد في الروأل القدس الذي هو المعز ِّ

ولكنرره بعررد ذلررك أ رسررل للرسررل مررن ااب حسررب وعررد مخل ِّصررنا وربنررا يسرروع . العررالم

سة،وبعد الرسل يعمل في كل الذين يؤمنون بالكنيسة الجا -المسيح   معة المقدَّ

 [.وبقيامة األجساد ومغفرة الخطايا وملكو  السموا  وحياة الدهر ااتي - :

 :الفصل الثاين واأل بعون
 .وبعد هذا النذر يأتي لي مسح بالزي  - 6+ ]

 هذا الزي  ي باَرك بواسطة الكاهن من أجل مغفرة الخطايا وأول إعداد للمعمودية - 6

 غيرر المولرود أبري يسروع المسريح ملرك كافرة الطبيعرة ذا  ألنه يدعو عليره باسرم هللا - 9

س الزيرر  باسررم الرررب يسرروع المسرريح  (99:6لع ) اإلحسرراس وذا  الفهررم، لكرري يقررد ِّ
ويمنحرره النعمررة الروحانيررة والقرروة العاملررة ومغفرررة الخطايررا واالسررتعداد لالعتررراف 

ن كرل عردم تقرو  عنردما ي مسرح ي حررَّر مر( أو التلميرذ)بالمعمودية، حتى أن المرشَّرح 

 [.ويصبح مستحقاً لالنضمام حسب أمر االبن الوحيد

 :الفصل الثالث واأل بعون
 بعد ذلك يأتي إلى الماء - 6+ ]

م . ي بارك وي عظم الرب اإللره الضرابط الكرل أبرا االبرن الوحيرد اإللره - 6 قرد ِّ ويعرود الكراهن وي 

ى يخل ِّصرنا، ألنره سرمح أن التشك را  ألنه أرسل ابنه ليصير إنساناً، ذلك من أجلنرا حتر

يصير طائعاً في كل شيء لكل قوانين التجسُّد، ويعظ عرن ملكرو  السرموا ، ومغفررة 

 .الخطايا، وقيامة األموا 

م له التشكرا  ألنه  - 9 وأيضاً يعبد االبن الوحيد الذي هو نفسه هللا كما ااب أيضاً، ويقد ِّ

ررد أن يمررو  مررن أجررل البشررر علررى الصررليب الررذي علرر ى مثالرره رسررم أن تكررون تعهَّ

 .معمودية الميالد الثاني

مه أيضاً ألنه هللا الذي هو سيد العالم كله في اسم المسريح وبرالروأل القردس لرم  - 1 ويعظ ِّ

يرذل البشر، ولكنره وفرا عنايتره لتناسرب كرل الحقبرا ، فرأواًل أعطرى ادم الفرردوس 

ة، وبعرردها أعطررى أمررراً مررن أجررل عنايترره، وطرررد با لعرردل اإلنسرران العاصرري للسرركنى بمسرررَّ

)...( 

س هرذا المراء واجعرل “: ويدعوه الكاهن في المعمودية ويقول - 1 انظر مرن السرماء وقرد ِّ

فيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره نعمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة وقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروة حتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى 
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أن الذي يعتمد بحسب أمر مسيحك، ي صلب معه ويمو  معه وي دفن معره ويقروم معره 

 [.”للتبني الذي فيه، حتى يكون ميتاً للخطية وحيثا للبر

 :ابع واأل بعونالفصل الر 
ررده فرري اسررم ااب واالبررن والررروأل القرردس يمسررحه  - 6+ ] وبعررد ذلررك بعررد أن يكررون قررد عمَّ

 :ويقول( الميرون)بمسحة 

أيها الرب اإلله الذي برال مريالد، وبرال مرن هرو أعلرى منرك، رب كرل العرالم، الرذي نثرر  - 6

تكون هذه المسرحة  الرائحة العطرة التي لمعرفة اإلنجيل بين كل األ مم، امنح اان أن

رد، حترى تكرون الرائحرة الزكيرة التري لمسريحك تردوم عليره  ذا  فاعلية على الذي تعمَّ

 .ثابتة وملتحمة ويكون اان قد ما  معه حتى يقوم ويحيا معه

ويقول هذا وما هو مثله ألن هذا هو تأثير وضع اليد على كل واحد، ألنه إن لرم تكرن  - 9

تقرري علررى كررل واحررد مررن هررؤالء المرشَّررحين  ت صررنع هررذه الررتالوة بواسررطة قسرريس

للمعمودية، فإنهم ينزلون فقط في الماء كما كان يصنع اليهرود، وهرم يطرحرون فقرط 

 [.نجاسة الجسد وليس نجاسة النفس

 :الفصل اخلامس واأل بعون
وليتره الرذي كران ميتراً مرع المسريح ... بعد هذا يقف ويصل ِّي الصالة التي علَّمها الرب لنرا  - 6+ ]

 .وأ قيم معه يقف

 ...وليته ي صل ِّي نحو الشرق  - 6

يرا هللا ااب الضرابط الكرل أبرا : وليته يصل ِّي هكذا بعد تتميم الصرلوا  السرابقة ويقرول - 9

مسيحك ابنك الوحيد، أعطني جسداً غير نجس وقلباً نقياً وعقاًل صراحياً ومعرفرة برال 

الحررا ويقينرره فرري خطررأ، وأعطنرري حلررول الررروأل القرردس مررن أجررل الحصررول علررى 

 .آمين. مسيحك، الذي به لك المجد في الروأل القدس إلى األبد

ر هرذه المراسريم  - 1 التري  Constitutionsونحن رأينا أنه من الالئا والمناسب أن نقرر ِّ

 [.تخص الموعوظين

 (:م316سنة )القديس ابسيليوس أسقف قيصرية  - 14
ادو ليدِّ  رم دق و ه   رثمثد   رم دق د و  ؤ م دِّ و  361-:33و  ِّما لسهئهو   رم ري ومقش مد  سد   

أن تعلككككي  املوعككككو  يلكككككزم أن يسككككس  املعموديكككككة  وأن املوعككككو  يلككككزم أن يصكككككم ِّ  علككككع السكككككلو  ل 
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  (66)  واملسيحيُّون ُيلصون ابإلُيان ابلنعمة اليت قسلوها ل املعموديكة ابسك  الثكالوث(69)حياة إاحلة
دككجل   رتككا متصككجلن بع كك ما بككسعص وال ُي ككا فصككل ما عككا واإلُيككان واملعموديككة رتككا الطريقككان لل

ويشد ِّد علع العماد ابلتغطيس ألنا املثيل ملوت املسي، ودفنا وقيامتا  وهو ينتقكد بشكد ة . (63)بعص
وهو يقرن املعمودية إبعطاء موهسة الكرول القكدس . (63)عادة الشر  ل أتخا العماد إىل سا متقد ِّمة

كككد التجديكككد ل فوهكككود الكككرول القككك. (66)وفعلكككا دس وإقامتكككا داخكككل الكككنفس تسكككدأ حينمكككا يقسكككل املعم 
 .(69)املعمودية

 (:م381سنة )تيمواثوس أسقف اإلس ند ية  - 15
 وهددددِّ  تددددقلع فه  ددددق لسدددد ئ  ولهوبدددد  خبملددددور  ر مق دددد  و رئهتو ههدددد  م  ددددولع إأ اه ددددوعو  لسددددقأ 

 :Pitraولِّ لقه ب ا مهق لرئي   رهواننه   راقا  .  إلسم ِّ   
Pitra, Iuris Ecclesiastici Graecorum Historia et Monumenta, Rome, 1864. 

ت   لع  رمتقب  رثق  ن  ت خ ت رته وعو  ولناب   تت    رق ع  مقم   .وحي 
 :ال تاب األوَّ
س  ررررررررر ؤال 

2: 

إن كان  امرأة موعوظة أعط  اسمها للعماد وفي يوم العماد حدث لهرا مرا للنسراء 

 اليوم  أو أن تؤجَّل، وإلى كم يوم  هل تعتمد في نفس

 .يلزم أن تؤجَّل حتى تتطهَّر :اإلج     ابة

سرررررررررررررؤال 

9:: 

رد رد وصرار شرك فري معموديتره ألي سربب وصرار عردم تأكُّ هرل . إن كان طفل قرد تعمَّ

ة أخر  أم ال   يلزم أن يعتمد مرَّ

رده يلرزم أن إن كان هناك أي أمر مثل هذا يوحي بأنه ينبغي أن ي عمَّ  :اإلج     ابة د، فإن الذي ي عم ِّ

دك في اسم ااب واالبن والروأل القدس“: يقول  .”إن لم تكن قد تعمَّد  أنا أ عم ِّ

 
(81)  De Baptismo, I, 1f. (P.G. 31, 1513f). 

(82)  De Spiritu Sancto, 26-28 (P.G. 32, 113-117). 
(83)   Ibid., 28. 

(84)  Hom. XIII, in Sanctum Baptisma, 5f (P.G. 31, 432f). 
(85)  De Spiritu Sancto, 35, (P.G. 32, 129C). 

(86)  Hom. in Ps. 28 (P.G. 30, 81B). 
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 :ال تاب الثاين
رد قبرل سربعة  :1س ؤال  في حالة احتمال مرو  قرادم هرل ي قبرل طفرل حرديث الروالدة كموعروظ وي عمَّ

 أيام 

 .يلزم ذلك :اإلج   ابة

كاهن سي مارس وحده التعميد كيف يتبع النظام المعتراد  أينبغري عليره إن كان هناك  ::س ؤال 

م جحررد الشرريطان الرذي للموعرروظ بعررد تقررديس مراء المعموديررة الررذي للمرريالد  أن يرتم ِّ

س  م الجحد أواًل وبعردها يقرد ِّ الثاني وبعدها يعطيه مسحة الزي   أو أنه يلزم أن يتم ِّ

رد  فري الحرال بعرد مباركرة الميراه وال يخررج األ ردن أي ماء الجرن  أو يمكن أن ي عم ِّ

 خارجاً للجحد 

د :اإلج   ابة س الماء وي عم ِّ م الجحد وبعدها يدخل ليقد ِّ  .عليه أواًل أن يتم ِّ

م الجحد بنفسه في حالة وجرود كهنرة آخررين  :6س ؤال  في المعمودية هل يلزم الكاهن أن يتم ِّ

 أو ينبغي أن يقوم به هؤالء  -موجودين 

م الجحرد :بةاإلج   ا وإن كران هنراك كاهنران فواحرد . إن كان هناك شمَّاس موجود فعليه أن يرتم ِّ

د، كل واحد منهما يكل ِّف نفسره، وذلرك ليكررم  منهما يكل ِّف نفسه بالجحد وااخر ي عم ِّ

 .ااخر

 هل يلزم الشمَّاس أن يعد الموعوظين للجحد أم ال  :66 سؤال

 .لعادة هو عمل الشمَّاس الخاصبكل تأكيد ألن هذا في ا :اإلج   ابة

م موعوظراً للمعموديرة وينرادي اسرمه أم  :66سؤال  هل مسموأل للقارئ أو مساعد الشمَّاس أن ي قد ِّ

 ال 

وفروق ذلرك . إنه مسموأل لمساعد الشمَّاس أن ينرادي األسرماء فري غيراب الشرمَّاس :اإلج   ابة

 .الحاجة إذا لم يوجد شمَّاس، حتى القارئ يمكن أن يصنع هذا بسبب

 (:م389سنة )القديس كالس األمو شليمي  - 19
 .ه331ه و  سم لسقاق  س   369-396مقش م  س   

دددص ااقره ددداب مددد    ا و  ددد  ادددف كككدون ابلغطكككس ومئا  . أن املوعكككوظني يتلقُّكككون أوالي التعكككالي   مث  يمعم 
أمانكة و غسكة لك   اخلطكااي وهلك   (66)ويشد ِّد أن اآلتكني إىل املعموديكة يلكزم أن ي كون غرعك   مسكتقيماي 

وعمككككل . (61)ألن هككككوالء فقككككي هكككك  الككككنيا يست ككككي ون بواسككككطة هككككنا السككككر (66)وهحككككد الشككككيطان

 
(87)  Procat., 1. 
(88)  Cat., 19, 2. 
(89)  Procat., 2. 
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و مد م   . غسكل الكنفس مكا اخلطيكة وعطيكة الكرول القكدس: غفكران وتقكديس: املعمودية هو علكع شكق ني
لف ككا  مككا وهككي فديككة ل( 3:9 و ) (:1)أن املعموديككة دفككا مككع املسككي، للمككوتلددول بددور   ر سددول 

العسوديككة  وغفككران اخلطككااي  ومككوت اخلطيككة و،ديككد الككرول  وثككوب النككو  والس ككاء واخلككت  املقككد س غككا 
 .(16)وأن الرول القدس يمعطع علع قد  إُيان املعتمد. (19)املنثل 

  وأحيكككااني يقكككوَّ إن الكككرول (13)إن الكككرول القكككدس يمعطكككع ل املعموديكككة دددرير  . وليهدددقان   قدددول ل
 (13)ومسحة الرول القدس هي اليت ،عل املعم كديا املكومنني مسكحاَء حقكك ا. مع املسحةالقدس يمعطع 

cristo…, christs وهكو يفكر ِّ  . (16)وهكو الكن  ُيلكع علينكا السكجلل ال امكل بواسكطة الكرول
 .بني عطية الرول القدس ل املعمودية وموهسة الرول ال املة ل املسحة

علع املعمودية كطقكس هكا يف ل ال نيسكة ل القكرن الرابكع وهكو والقديس كالس يلقي عوءيا كسااي 
فكككاملوعوظون لتمعكككون ل الغرفكككة أو الكككدهليز : يصكككف طريقكككة التعميكككد ككككاآلىل  مكككا األلكككف إىل اليكككاء

ويلتفتكون  Ð proaÚlioj toà baptisthr…ou o‡koj املكود ِّ  إىل املعموديكة
مث  يلتفتون إىل الشر   -لا وخدمتا وكجايئا إىل الغرب عايد  مرفوعة ولحدون الشيطان وكل أعما

مث  يككدخلون إىل غرفككة . (19)أومككا ابآلب واالبككا والككرول القككدس  ومبعموديككة واحككدة للتوبككة: ويقولككون
بيت خلع املجلبس  فيدلعكون مجلبسك   ويمكدهنون بزيكت إخكرا  الشكياطني وبعكدها ينزلكون = داخلية 

 t¾n ¡g…an toà qe…ou ”لكيت للمعموديكة اإلهليكةالجككة املقد سكة ا“واحكداي فواحكداي إىل 

bapt…smatoj kolumb»qran  حيث بعد االعك ا  مكر ة أخكرى إبُيكاهن  يغطسكون ثكجلث
بعككدها أيخككنون املسككحة الككيت . (16)مككر ات ل املككاء املسككا   ل املعموديككة  مككزاي لثجلثككة أايم دفككا املسككي،

اد املولككودون هديككداي حككاملني موعككاي م ككاءة مككا بعككد املعموديككة  وبعككد أن يلسسككوا مجلبككس بي ككاء يمقكك

 
(90)  Cat., 20, 6. 
(91)  Procat., 16. 

(92)  Cat., 1.5. 
(93)  Cat., 21.1. 

(94)   Ibid. 
(95)  Cat., 21, 4. 

(96)  Cat., 19. 
(97)  Cat., 20.4. 
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 (66)  ويتنككاولون ألوَّ مككر ة سككر الشككركة(16)املعموديككة إىل ال نيسككة حيككث تككت  زف ككت   بنشككيد املككزاما
 (.هسد املسي، ودما)

 دددرير   س و  دددئه ف ممدددق    موسدددم  رملدددوه  رم دددري رئ ومدددور د      . ه لدددِّ ه ل:36و  سددد   
رئددج   لددِّ  مت ددِّو     ددوه  ر دد     قددِّ  د واددجع  رامددق  ال اددز ل (   دد    قِّ سدد  م)موسددم  رقهقمدد  

 .(::9)موهو   إأ  رهوه
 :تعالي  للنيا اعتمدوا حديثاي 

م تعرراليم فرري األسرررار يومرراً بيرروم، وهررذه التعرراليم الجديرردة الترري هرري إعالنررا  لحقررائا + ] نقررد ِّ

لهررذا فمررن . دَّدتم مررن العتررا إلررى الجرردةجديرردة هرري نافعررة لنررا وبرراألكثر لكررم أنررتم الررذين تجرر

موا ما هذه األمور التي ع ملر   الضروري أن أضع أمامكم ملخَّص محاضرة أمس لكي تتعلَّ

 [.لكم في الغرفة الداخلية وما الحقائا التي ترمز لها

د أن دخلررتم داخرراًل وخلعررتم مالبسرركم، كرران ذلررك صررورة لخلررع اإلنسرران العتيررا + ] ألنرره بمجرررَّ

لرون بالمسرريح  (.1:3 دو ) بأعمالره وإذ نرزعتم مالبسرركم صررتم عرايررا، وفري هرذا أيضرراً تتمثَّ

ِّررا علررى الصررليب عريانرراً الررذي  ل   ددو )وبعريرره قهررر الرئاسررا  والقرروا  وانتصررر علنرراً علرريهم  ،ع 
96:6) .]... 

سررحتم بزيرر  إخررراج األرواأل النجسررة مررن هامررة ( مالبسرركم)وبعررد أن نررزعتم أو خلعررتم + ] م 

 ...[.ى أقدامكم، وصرتم شركاء الزيتونة الجديدة يسوع المسيح شعور رأسكم حت

مررل المسرريح مررن + ] سررة الترري للمعموديررة اإللهيررة كمررا ح  بعررد ذلررك قررادوكم إلررى البركررة المقدَّ

، وس رئل كرل واحرد مرنكم إن كران (نحرن فري أ ورشرليم)الصليب حتى القبر الذي هرو أمرامكم 

م قررردَّمتم اعتررررافكم المقررردَّس للخرررالص، وأنرررت. يرررؤمن باسرررم ااب واالبرررن والرررروأل القررردس

ِّرل ثالثرة أيرام المسريح فري القبرر ا  وصرعدتم منره، وهرذا يمث  . وغطستم في المراء ثرالث مررَّ

ِّلرون بخرروجكم  وكما أمضى المسيح ثالثة أيام وثالث ليرال  فري بطرن األرض هكرذا أنرتم تمث 

فكمرا أن  -الليلرة األ ولرى  األول من الماء اليوم األول للمسيح في القبر وبنزولكم فري المراء

ِّل النهار ا الخروج منه فيمث   [.الذي في الليل ال ير ، هكذا أنتم في نزولكم في الماء وأمَّ

را+ ] مث . وأنتم في هذه اللحظة كنتم تموتون وتولدون جديداً ومراء الخرالص صرار لكرم قبرراً وأ 

كررن األمررر معكررم ول د(6:3هددق ) «يوجررد وقرر  للرروالدة ووقرر  للمررو »: وكمررا قررال سررليمان

برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالعكس فكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران لكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم وقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 
(98)  Procat., 15. Cf. Gregorg Naz., Orat XL, 46. 

(99)  Cat., 21-22, 
(100)  St. Cyril of Jerusalem, Catechetical Lectures, NPNF, 2nd ser., vol. VII. 
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ا لكم هذان الحدثان كران ( الجديرد)فميالدكم . المو  هو وق  الميالد، وفي وق  واحد تحقَّ

  (9:9).[مالزماً لموتكم
و ؤ م ِّ  رقِّ    رير  لع   و      ا و    او        مو     ه  ولهقمتاب ل ث د ف  ق ل ث  مد  

 :ميا   خ ق  وا صم  
رلبنا وقمنرا، ! مده  وغير مصدَّق+ ] فنحن لم نم  واقعياً وال نحرن دفنرا واقعيراً وال نحرن ص 

ألن . ولكن اقتداءنا بمو  المسيح كان فقط بالشكل في حين أن خالصنا صار حقيقة واقعة

ا قام ثانيرة ثا وحقث ثا ود فن حق  لب حق  انراً حترى بالشركل . المسيح ص  وهرذه كلهرا وهبهرا لنرا مجَّ

! يرا للمحبرة الفائقرة الحانيرة. نشترك في آالمه فنحصرل علرى الخرالص فري الحقيقرة والمثل

ستين واحتمل ااالم المميتة بينما أنا وبردون  فالمسيح قبل المسامير في يديه وقدميه المقدَّ

اناً بالخالص  ![.ااالم أو أي مشقة أحصل على شركة آالمه، فينعم عليَّ مجَّ

د نعمرة لمغفررة الخطايرا أو حترى للتبنري كمرا فال يظن أحد بعد ذلك أن ا+ ] لمعمودية هي مجرَّ

أبداً، فنحن اان نعرف جيداً أن المعمودية . كان  معمودية يوحنا المعمدان لمغفرة الخطايا

ولهررذا . كمررا هرري تغسررل خطايانررا وتهبنررا الررروأل القرردس فهرري أيضرراً المقابررل االم المسرريح

كل َمرْن اعتمرد ليسروع المسريح اعتمردنا لموتره، أم تجهلون أننا »: بولس عالياً . يصرخ ق

 [.(3و3: 9 و) «فدفن ا معه بالمعمودية للمو 

اجع  رمئ ق  لقلق رئج    قنو   م وع لع   ا و     يا    م ه  و رت دص فقد  وره د   د    يقهقهد  
 .   اله    ه 

وفرري ” صررنامررن أجلنررا ومررن أجررل خال“فلكرري نعرررف أن كررل مررا احتملرره المسرريح احتملرره + ]

الحقيقة وليس في الشكل، وأننا صررنا مشرتركين فري آالمره، لرذلك يصررخ القرديس برولس 

 (.6:9 و )« إن كنَّا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضراً بقيامتره»: بمنتهى الحا
ثا قال رعر  فري هرذا المكران  (9:6)”متحدين معه“: حق  ألنه إذا كان  الكرمة الحقيقيرة قرد ز 

رعنا معره فنحن أيضاً  ِّتروا عقرولكم فري كرالم الرسرول ألنره . بشركتنا في موته نكون قد ز  ثب 

ألن مرو  المسريح صرار حقيقرة ألن نفسره فارقر  جسرده، ” بشبه موتره“متنا معه : يقول

وصار دفنه حقيقة ألن جسده قد ل فَّ في كتَّان نقي، ولكرن فري مرا يخرص مرا ع مرل لكرم فري 

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراء 

 
(101)  Cat, 20, 1 - 4, (= Cat. Myst., 2,1 - 4); NPNF, 2nd ser. vol. VII, pp. 147,148. 

ن ت دق ماداب  “لو ” ماداب مدز وم “: ااص   لائ ق  رئيوا” sÚmfutoi“:    رئي   رهواننه ” متلِّ   مااب“: م ق   (9:6)
 .ومئا اجع   اىن   ص  رقِّ    رير    ياب لجع  ع  . ” ز ع و يِّ هِّ ِّ
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د شبه ال   (9:3).[ولكن الخالص ليس شبهاً بل حقيقة. مو  وااالمالمعمودية هو مجرَّ
 دددِّمو  رقدددِّ    دددرير  : Procatechesisو   رامددد   رددد  لرققادددق   قِّم مددد  رامقاددداب مددد    ا و  ددد   -

حككككع وال يككككزوَّ“  ا و  دددد   غفككككران كككككل “  ”ف ككككا  امليسككككو يا“: و ددددج   مؤثم    ددددق .”اخلككككت  الككككن  ال ُيم
وهو مقتنع متاماي أنا ال ُي ا أن ُيلص أ   (9:3)”د هديد للنفسميجل“  و”إماتة اخلطية“  ”السي ات

 :إنسان إال  ابملعمودية أو االستش اد
إذا لررم يسررتلم اإلنسرران المعموديررة فلرريس لرره خررالص، إالَّ الشررهداء فقررط الررذين يرردخلون + ]

الملكو  دون أن يدخلوا جرن المعمودية، ألن المخل ِّص عندما فد  العالم بواسطة صرليبه 

ررح أن فرري أيررام السررالم تلررزم  د(33:91 ددو )خرررج مررن جنبرره المطعررون دم ومرراء قررد  ليوض ِّ

رم عرن االستشرهاد . المعمودية للناس بالماء وفي أيرام االضرطهاد فبردمهم ألن المخل ِّرص تكلَّ

أتستطيعان أن تشربا الكأس التري أشرربها أنرا وأن تعتمردا »: باعتباره معمودية عندما قال

مون اعترررافهم  (.:36:9مدد  )« بهررا أنررابالمعموديررة الترري أعتمررد  وأيضرراً فررإن الشررهداء يقررد ِّ

  (9:6).[(1:3 و 9) باإليمان عندما صاروا منظراً للعالم والمالئكة والناس
وكككككان القككككديس كككككالس يككككدعو الصككككجلة الككككيت تمقككككاَّ علككككع زيككككت املعموديككككة بككككنفس اإككككطجلل  -

 :، أتثا وقوة الدعاء ابالس الن  يمقاَّ علع اخلسز واخلمر  ل ي يوع ِّ  p…klhsij™االستدعاء 
، فكمررا أن خبررز اإلفخارسررتيا بعررد اسررتدعاء الررروأل + ] د دهررن عرراد  ال تظنرروا أن هررذا هررو مجرررَّ

د  القدس لم يعد بعد خبزاً ساذجاً بل جسداً للمسيح، هكذا أيضاً الدهن المقدَّس لرم يعرد مجررَّ

دراً أن يمرنح شرركة بل صار  فيه عطية المسيح، وبحلول الروأل القردس صرار قرادهن ساذج 

  (9:9).[اإللهية الطبيعة
  (9:6)”.املاء احلامل املسي،“ماء املعمودية هو   ق  ج    رقِّ    رير  لع   -
 .(9:6)املسي، قد وهب املياه عطر الهوتا مل ا اعتمد ل األم دن  ق  ج   لع   -
   ل    قِّ س   رها ح( 66-:6: 6 و 9)و  ِّل  رقِّ    رير  ممتاب  رثقرث  م   سس    بق  ى   -

 :    قول

 
(103)  Cat., 20, 5 - 7, (= Cat. Myst., 2, 5 - 7); NPNF, p. 148. 

(104)  Procatechesis, 16. 
(105)  Cat., 3,10. 

(106)  Cat., 21,3 (= Cat. Myst., 3.3). 
(107)  Procat., 15. 

(108)  Cat., 21,1. (= Cat. Myst., 3,1). 
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فقد صرتم مطابقين البرن هللا، ألن هللا  (66:3غد  ) وإذ اعتمدتم في المسيح ولبستم المسيح+ ]

وإذ  د(69:3  ) لنكرون مشرابهين جسرد مجرده د(3و3:9لف ) قد سبا فعيَّننا كمختارين وأبناء

ون مسحاء وعرنكم قرال هللا (93:3مدت )قد صرتم شركاء المسيح   ال تمسُّروا مسرحائي، ت سم 

واان وقررد صرررتم مسررحاء عنرردما اسررتلمتم عالمررة الررروأل  (.96:9:6مددز )أي الممسرروحين 

القرردس وكررل األشررياء ع ملرر  علرريكم كمثررال ألنكررم صرررتم علررى صررورة المسرريح، ذلررك الررذي 

د)اغتسل في نهر األ ردن  ، وأفراض رائحرة الهوتره الذكيرة للميراه التري صرعد منهرا (أي تعمَّ

وأنرتم . الروأل القردس اسرتقر عليره بهيئرة جسرمية كمرا يسرتقر المثيرل علرى المثيرلأيضاً، و

سررة فرري البركررة أ عطيررتم مسررحة علررى مثررال مسررحة  أيضرراً بعرردما صررعدتم مررن الميرراه المقدَّ

  (9:1).[المسيح
سحتم أواًل على الجبهة وبعدها آذانكم وأنوفكم وعلى صدوركم+ ]   (:99).[وم 
سرربتم أهرراًل لهررذه ال+ ] قررين االسررم بمرريالدكم وعنرردما ح  سررة س ررميتم مسرريحيين محق  مسررحة المقدَّ

ألنه قبل أن تنالوا هذه النعمة لم يكن من حقكم أن ت ردعوا بهرذا االسرم، ولكرن كنرتم . الجديد

مين في طريقكم ألن تكونوا مسيحيين   (999).[فقط متقد ِّ
الررروأل القرردس برررغم أن مغفرررة الخطايررا ت عطررى بالتسرراوي للجميررع، إالَّ أن االشررتراك فرري + ]

 فإذا كان سعيك قلياًل أخذ  قلرياًل، وإذا كنر  تعبر  كثيرراً . ي منح على قدر اإليمان لكل واحد

  (996).[كان جزاؤك عظيماً 
حترى إذا  د(93:6مدت )فإذ قد تشارك األوالد في اللحم والدم اشترك هرو أيضراً كرذلك فيهمرا + ]

لهررذا اعتمررد . مررة الهوتررهصرررنا شررركاء معرره فرري الجسررد نصررير شررركاء معرره أيضرراً فرري نع

  (993).[المسيح حتى إذا اشتركنا في معموديته ننال الخالص والكرامة
واان أيها اإلخوة األحباء، كلمة التعليم تدعوكم جميعاً لتعد وا ذواتكرم السرتقبال المواهرب + ]

واان قد قرب يوم الفصح المقدَّس، وأنتم أيها األحباء فري المسريح مزمعرون ... السمائية 

فما أعظم مشراعر التقرو   (.6:3  )« غسل الميالد الثاني»ن تتقدَّموا لالستنارة بواسطة أ

نررررررررررررررررادي علرررررررررررررررريكم  الترررررررررررررررري بهررررررررررررررررا ينبغرررررررررررررررري أن تتقرررررررررررررررردَّموا حينمررررررررررررررررا ن 

 
(109)   Ibid. 

(110)  Cat., 21, 4. (= Cat. Myst. 3,4). 
(111)  Ibid., 5. 

(112)  Cat., 1,5. 
(113)  Cat., 3,11. 
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ثررمَّ بَِّكررْم مررن الخشرروع يجررب أن تنتقلرروا مررن المعموديررة إلررى مررذبح هللا المقرردَّس لتنعمرروا ... 

الترري سرربق  فاستضرراء  بكلمررة التعلرريم باألسرررار الروحيررة السررمائية، حتررى أن نفوسرركم 

تسرررتطيع أن تسرررتعلن فررري كرررل مرررن هرررذه األسررررار عظمرررة المواهرررب التررري أنعرررم بهرررا هللا 

  (993).[عليكم
لف )« بغسرل المراء بالكلمرة»وسوف ت علَّمون بعد ذلك كيف اغتسلتم مرن خطايراكم برالرب + ]

نحررتم د(69:6 خررتم شررركة  وكيررف صرررتم بشرربه الكهنررة شررركاء فرري اسررم المسرريح، وكيررف م 

  (996).[الروأل القدس
 :و ائم    رقِّ    رير  مئا  رتائهم  ر  م ا  رجا   ا ا رئج    مت ِّو  بقوراب -

لهذا كران . أن نسمع اإلنجيل فهذا حا للجميع، ولكن مجد اإلنجيل محجوز ألوالد المسيح+ ]

م باألمثررال لمررن ال قرردرة لهررم علررى السررماع ررا التالميررذ فكرران ي. الرررب يررتكلَّ فهم بتفسررير أمَّ عررر ِّ

ا العمى فهو للذين ال يؤمنون   (999).[األمثال ألن بهاء المجد هو للذين استناروا، أمَّ
وإذ كن  أعلم تماماً أن الرؤية مقنعرة أكثرر مرن السرمع، لرذلك انتظرر  حترى جراء الميعراد + ]

إذ .. .إذ أجدكم اان أكثر انفتاحاً لقبول كلماتي بسربب خبررتكم الحاضررة ( اعتمدوا بالفعل)

سربتم أهراًل لقبرول المعموديرة اإللهيرة المحييرة،  سة بعد مرا ح  لتم الستقبال األسرار المقدَّ تأهَّ

فكم عن هذه األمور بدقة حتى  م لكم مائدة من تعاليم أكثر استكمااًل فأعر ِّ قد ِّ ويبقى اان أن أ 

  (996).[تدركوا أثر كل ما ع مل لكم في الليلة التي اعتمدتم فيها
ثا مسررررحاء  (93:3مددددت ) «شررررركاء المسرررريح»رتم اان وإذ قررررد صرررر+ ] فررررأنتم ت رررردعون حقرررر 

cristo… (996)[.أي مسيحيين وذلك بقبولكم شكل المسيح بواسطة الروأل القدس  
ددِّ    ددام  م،دده    مدز  السددت ق   و قندد  ا دد  ا مملددقبه   سددتق قل  - و دقنو  ُيائددوع   ل ددِّا   ا  
لع   ا  دِّ ادق   نا داب مدج  ى يقهقهد  لمت دق   lamp£dej numfagwg…aj (991) راد   

 .رئ  ه د واف  عع م   م   مج     ومه ق  وما    رز   لنتمق   را   

 
(114)  Cat., 18,32. 
(115)  Cat., 18,33. 
(116)  Cat., 6,29. 
(117)  Cat., 19,1. 
(118)  Cat., 21,1. 

(119)  Procat., 1; cf. NPNF, 2nd ser., vol. VII, p. xvi, n. 10. 
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وال ادددز ل ادددجع  رادددق     و فددد   ف ددد     رم ه ددد  إأ اددد ج   ؤم دددوع و  ل دددِّ  م ردددوع م،دددقى    رهئددد  
 . رقهقم  ورم  ةقع   اىن و رقملِّ

 مدددتم   ئمدددف   وةدددوع مئدددا ه دددقع ه دددِّ : ئه ف خدددتم ت ددد    دددريوعو دددِّمو  رقدددِّ    دددرير   س و  ددد -
 .(969)وختم       ر وح  رقِّ  (:96)   ه 
 (:م386سنة )القديس غريغو يوس النزينز   - 11

هد       لثه ددق مدد   رقددِّ   لسددهئهو د 361-361مددقش مدد  سدد   . ليددِّ  لى   ق و هدد . الاددو 
ولدِّ .  مق  إأ نز  ز     إأ  رق     ر  نات فه ق ومق  ا قحه    369اا   لسقاق  مئا  رق    ه ه  س   

ومددد  ةددد    تقلاددداب  راهئو قرهدددق وادددف . اتئ دددج مئدددا  ِّ ددداب  رقدددِّ   هدددريوه وأردددط لمدددرت ف هدددريوه نا ددداب
 .مقت اق  م  للو ل لو ُيقنو  لِّ ما ق م   رقِّ   لسهئهو 

وقكات العاديكة توه كل معمكوديت   إىل وهو ينص، بتعميد األطفاَّ الصغا  ل وقت اخلطر  ول األ
 :أن يعرفوا أن ينطقوا ويردُّون علع األس لة

سروا + ] د، ألن خيرر لهرم أن يتقدَّ د األطفال أيضراً  بكرل تأكيرد إذا كران هنراك خطرر ي هرد ِّ هل نعم ِّ

فرإن كران ختران الطفرل . وهم ال يريدون من أن ينتقلوا من هذه الحياة بال ختم وال تكرريس

انية أيام الذي هو بنوع ما مثال للختم، هكذا المعمودية وقر  الخطرر، وإالَّ فمرن يتم بعد ثم

رأيي أن تؤجَّل حترى بلروا األطفرال سرن الثالثرة أو أكثرر أو أقرل حترى يتسرنَّى لهرم السرماع 

وهم وإن كانوا ال يفهمون فهماً كاماًل ولكنهم يسرتوعبون الحقرائا . واإلجابة عن السرائر

  (966).[البدائية
املعمودية بدم  ويقا ن. (963)عمودية هي االستنا ة  وتغيا احلياة  واحلاف ة ليإُيان  وت ميل العقلوامل

خرو  الفص،  ويقوَّ إن عمل املعمودية هكو املثيكل خلكت  األبكواب بكدم خكرو  الفصك،  ف كو ُيكت  
ا اليكافع فيمشكفع والطفكل املعم كد يقسكل اخلكت  فقكي أم ك. املعم ديا كمدتا يا ه ووا ثني للحياة األخرى

ألنككا إعطككاء نعمككة واسككتعادة إككو ة هللا  sfragˆj ¢r…sth(963)مككا خطككاايه كيف ككل خككت  

 
(120)  Cat., 12,8. 

(121)  Cat., 18,33. 
(122)  Orat.,X L, In Sanctum Baptisma, 28 (P.G. 36, 400). 

(123)   Ibid., 3 (P.G. 36, 361). 
(124)  Carmina, i (poemata theologica), Sect. 1, 9 (de Testamentis et adventu Christi), Lines 

91-92 (P.G. 37, 464). 
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 .(966)خطية ما أ  k£qarsinاليت فقدها ادم ابخلطية  كما أهنا تعطي التط ا 
معموديكككة ال سكككا  ومعموديكككة الصكككغا   حيكككث ال سكككا  و رقدددِّ   غ  يو  دددو   ،ددد  فقادددم  ممهم دددز   بددد  

 .(969)ت ريس وغفران اخلطااي  أم ا األطفاَّ فينالون الت ريس فقيينالون ال
 (:م360سنة )العجل مة ديدُيوس ال رير  - 18

ه واددو ماقادد  رئقددِّ   لث قسددهو  واددو  رددجا مه  دداب  قه ددق  مئددا مِّ سدد   إلسددم ِّ    393و ر ددِّ  سدد   
Catechetical School ومددد  . ق بادددِّ نهقيتددابواددف لاددم  مِّ سددد  رتائددهم   ومددور  ولدددِّ لائدد  لبو ادد
-361)د وغ  يو  دددو   ر ز  دددزا (ه:39-336)د و وفه دددو  (ه391-336)اممهدددجع  رقدددِّ   هدددريوه 

واددو . ولددِّ  تددت  راددفى  رمثددري مئددا  إلنهدد  ومئددا  سمددو   رماواهدد   ردد   قندد   ددص ل مدداب(. ه361
قرهم  رقددددِّ    دددددرير    اتددددل يئقدددد   روادددد  بدددد  ااددددقرهم  رقدددددِّ   لث قسددددهو  وااددددقرهم  رم ددددق و ه     اادددد

 . إلسم ِّ ا
 .[طبيعة واحدة وثالثة أقانيم]واو لول م  ه وة   ا مح  رثقروث 

m…a oÙs…a, tre‹j Øpost£seij 
 .[الروأل القدس مساو  في الجوهر لآلب واالبن]واو ل ،ق  لول م  ه لقل إع 

دددِّ لع  ر وال الطبيعرررة اإللهيرررة والطبيعرررة البشررررية اتحررردتا بغيرررر تغييررر]ولول م ددد ه ل  

  (966).[امتزاج
أن هرن املعمودية هو ما انحية ف و     . وبه  ق او حيقة  مئا  ر وح  رقِّ  امئ م م    ا و   

رحررم ]ومدد  انيهدد  لخدد    اتددلع  .  حيككث يسكك هع الثككالوث إككو ة هللا ل اإلنسككان”معمككل الثككالوث“

  (966).[الكنيسة التي بينما تبقى عذراء تلد أوالداً جدداً لحياة جديدة
 .هرن املعمودية أنا األمم العن اء دائمة الستوليكة للمعم كدياو  اتل لول  ر قطق  لرهواننه   تمئ م م  
ص ب بواسطة الرول القدس  .وهنا اجلرن ُيم

 
(125)  Orat., Xl, 6,7 (P.G. 36, 365-368). 

(126)  N.P. Williams, The Ideas of the Fall and of Original Sin, 1929, p. 290, cited by A. 

Gilmore, op. cit., p. 210. 
(127)  T.M. Finn, Early Christian Baptism and the Catechumenate, pp. 216, 217. 

(128)  De Trinitate, 2,13. 
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ردنا برااب واالبرن، ويعيردنا + ] دنا فري المعموديرة ويوح ِّ الروأل القردس باعتبراره أنره هللا، يجرد ِّ

ة أخر  من حالة التش ه إلى جمالنا األصلي، ويمسنا بالنعمرة حترى ال نعطري مكانراً فري مرَّ وُّ

رنا من الخطية والمرو  وكرل أمرور األرض،  ما بعد داخل قلبنا ألي شيء غير الئا، ويحر ِّ

ناسرراً روحررانيين شررركاء المجررد اإللهرري وأوالداً وورثررة هلل ااب، ويغي ِّرنررا لنكررون  ويجعلنررا أ 

دنا ويجعلنرا نملرك معره، ويسرتبدل  على صورة ابن هللا وشركاء ميراث له وإخوة له، ويمج ِّ

مين أكثرر مرن المالئكرة، وفري  لنا األرض بالسماء، ويمنحنا الفردوس بسخاء ويجعلنا مكررَّ

سة اإللهية التي لبِّركة المعمودية يطفئ نار جهنم التي ال ت طفأ   (961).[المياه المقدَّ
نترزع مرن خطايانرا بصرالأل هللا ااب وبنعمرة ألننا حينما ن غمر في بِّركة المعمودية فرنحن + ] ن 

ون خررتم  regeneratedروحرره القرردوس، كمررا أننررا نخلررع اإلنسرران العتيررا، فن خلررا جديررداً 

sealed وعندما نخررج مرن البِّركرة نلربس المسريح مخل ِّصرنا كثروب . بختمه الملكي الخاص

ألن »: ا بخاتمرهعديم الفساد، الئا لرنفس كرامرة الرروأل القردس الرذي أعراد خلقتنرا وختمنر

غدد  ) «الررذين اعتمرردتم فرري المسرريح قررد لبسررتم المسرريح -كمررا يقررول الكترراب المقرردَّس  -كلكررم 
م  (.66:3 سرة اإللهيرة تقبَّلنرا صرورة هللا ومشرابهته التري يرتكلَّ ألننا فري القرديم بالنفخرة المقدَّ

لق جدنا من جديد كمرا خ  برال خطيرة : نراعنها الكتاب، ثمَّ بسبب الخطية فقدناها، ولكن اان و 

  (:93).[وأحراراً في أنفسنا
املعموديككة الزمككة لزومككاي كليككاي خلجلإككنا  وال يسككتطيع أحككد أن يسككتغين و قددول  رام مدد    ددِّسو  إع 

 :عن ا حىت ولو بلغ إىل ساة بجل خطية
ال يسررتطيع أحررد مررا لررم يتجرردَّد بررروأل هللا القرردوس وي خررتم بخرراتم قداسررته أن يحصررل علررى + ]

  (939).[ائية، حتى ولو بلغ الكمال في سائر األمور وإلى حياة بال خطيةالمواهب السم
 :و الستث قى  رويهِّ م    ا و    او  را ق   ب اط  رِّه سهنق اف ل ،ق  م  فا   ر وح  رقِّ  -

دوا يكونون قد اغتسلوا بدمائهم وقبلوا الحيراة بفعرل + ] الذين يعانون االستشهاد قبل أن يتعمَّ

  (936).[سروأل هللا القدو
ص  ع    ا و      قِّ س     إلن قع  قع  -  :واو  ئام 

 
(129)   Ibid., 2,12. 

(130)   Ibid. 
(131)  De Trinitate, 2,12. 

(132)   Ibid. 
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كمرا . إننا نتجدَّد في المعمودية، ونستمتع باأللفة مع هللا بقدر ما تسمح به قوانرا الطبيعيرة+ ]

  (933)![بقدر ما يمكن لإلنسان المائ  أن يصير شبيهاً باهلل: قال أحدهم
 (:م365سنة )القديس غريغو يوس النيسي  - 16

هد وادو ليدِّ  على  رم دق وح واددو 369ه و  سدم لسدقاق  مئددا نه دق سد   316-:33مدقش مد  سد   
 .واو  سخ  ساي  رئقِّ   لسهئهو  لسقأ لهمل   .  رملِّ    رئمله  لر ز  زاد الاو  فهئ وف

 قسكل في كا وهو يعتج أن التقدُّم الروحي كلا للمسيحي هو أن يتم ِّ  الكن  قَسِّلَكام ل املعموديكة الكيت
. وهكككو مثكككل  . الكككرول القكككدس  الكككن  يكككوم ِّا للمسكككيحي االشككك ا  ل حيكككاة ال   كككع بعكككد للمكككوت

. كككالس األمو شككليمي ينتقككل بككني أن الككرول القككدس يمعطَككع ل املعموديككة وأن الككرول يمعطَككع ل املسككحة
يقكوم بكا املكوما ل كنل  وهو يشد ِّد علع الكدو  الكن  . (936)ومر ة يوك ِّد  ل  (933)فمر ة يوك ِّد هنا

  وين ككر أن املعم ككد يتجككد د إال  إ ا تسككع العمككاد (939)عمليككة ،ديككده  بقسولككا  لكك  عككا حريككة واختيككا 
  وهككو ال يعتكج أن الطفكل الصكغا الكن  ُيكوت بككدون (936)ابملكاء تغيكا واعك، ل األخكجل  والسكلو 

ويمعل ِّك  أن نفكس الطفكل الكيت . (936)معمودية ي ون معر عاي لغ ب هللا أو ي ون مثق جلي بوز  أ  خطيكة
 .مل تسلغ عمر ن و  العقل تقسل السَكرََكة علع قد  ما ت ون قاد ة علع قسوهلا

 (:م361سنة )القديس أمجوسيوس  - 20
 Aemilia-Liguriaلسددقأ مهمنددو ولددِّ  ددقع حمقمهددق  ويق  ددق  روال دد  . ه316-331مددقش مدد  سدد   

 .مهمنو   نا   رول و قع مومورق  واا  ِّ و  سم لسقاق  مئا 
و ددقع ه 369و دقع ادو ادقيت  را،دد    مو د   رقدِّ   لوغ د ه و  إأ    ددهله  واا هدِّع سد   

وام  ددِّ   . ولدِّ يدق ب  روث هد  و س  وسده د و يدتاع و  د   رم ه د  ةدِّ  رقدو    ِّنهد . حيرتمداب هدِّ، 
ت ددددددق  مِّ ددددددِّ  ومدددددد  ةدددددد   ق    تددددددقل  مدددددد   سسدددددد     فقمدددددداب مدددددد   إلسددددددقع متقمددددددت  ثددددددري  ولددددددِّ لر ددددددأ   

De Sacramentis لِّ لم قع  را    ي   رهوه. 

 
(133)   Ibid. 

(134)  Vita Moys. (P.G. 44, 361D), cited by A. Gilmore, op. cit., p. 211. 
(135)  Maced., 16. (P.G. 45, 1321A). 

(136)  Oratio Catechetica, 39. (P.G. 45,100). 
(137)   Ibid., 40. (P.G. 45,101). 

(138)  De infantibus. (P.G. 46, 161-192). 
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و رقدددِّ   لملوسدددهو  مددد   رقدددِّ   لوغ ددد ه و  مددد   رقدددِّ   هدددريوه و رقدددِّ   غ  يو  دددو   رم دددري 
 .اؤالى  س با  ام   قا    رم ه    رماه ه 

. (931)لرابككعوالقككديس أمجوسككيوس يعطينككا إككو ة للعمككاد ل ميجلنككو ل النصككف الثككاين مككا القككرن ا
وهوالء هك  الكنيا  (:93)خمتا ون: والثانية. مستمعون: الد هة األموىل: فاملوعوظون كانوا علع د هتني

والعمكاد العكام ككان . ل بداية موس  الصكوم األ بعيكين (939)قد موا أمساءه  ل سقف كتجلمين معمودية
ككرى ل العككادة ابلليككل بككني مسككاء العيككد  وكككان املوعوظككون يسككل ِّمون . (936)ويككوم العيككد( عيككد القيامككة)لم

بصككيام شككديد واالمتنككات عككا  (933)أنفسكك   طككوَّ الصككوم لتككد يسات كثككاة اسككتعداداي للطقككس املقككد س
   ر دقم   رثقرثد      -مدق مدِّ   ر د    -و قنو   قه وع   مه  ل ه  سسد وع . (933)العجلقات الزوهية

عكا د وس  مكزاما  ع كات  يتلق كون في كا اهتماعات وخدمات خاإة ابملوعكوظني عسكا ة    رتقسا  
 .(936)التعليمات خبصو  األخجل  املسيحية والعناإر األساسية ليإُيان املسيحي
أ  سكر االنفتكال ( إفث كا)واالحتفاَّ ابملعمودية كان يقام مساء عيكد القيامكة  ويسكدأ بطقكس يمسكم ع 

 .(939)س السككتقساَّ السككرائرالككن  فيككا يلمككس األسككقف أنككف وأم ن كككل موعككو   مككزاي النفتككال احلككوا
واستجابةي ألسك لة األسكقف لحكد املوعكو  الشكيطان وككل . (936)وبعدها ُيلع املوعو  مجلبسا عا ايي 
 .(931)وبعدها يقد ِّس األسقف املاء ويرما بعجلمة الصليب. (936)أعمالا وبعدها العامل وكل مسر اتا

 
(139)  Cf. F. H. Dudden, Saint Ambrose, His Life and Times, I, 336ff, cited by A. Gilmore, 

op. cit., p. 212. 
(140)  De Elia, 34. 

(141)  De Abraham, I, 23. 
(142)  De Elia, 34. 

(143)  Cf, C.H. Dudden, op. cit., I, 336. 
(144)  De Elia, 79, 81. 

(145)  De Myst. 1. 
(146)   Ibid., 3,4. 

(147)  In Ps. Lxi Enarr., 32. 
(148)  De Myst. 5,8. 

(149)   Ibid., 8,14,20. 
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 اآلب القككاد  علكع ككل شكيء  هككل بعكدها ينكزَّ املعم كد ل هكرن املعموديككة ويمسكيَّ هكل تكوما ابه
  ول كككل سككواَّ ليكككب أومكككا (:96)تككوما بربنكككا يسككوت املسكككي، والصككليب  هكككل تككوما ابلكككرول القككدس

بعككدها يمسككاعد علككع اخلككرو  مككا هككرن . وبعككد كككل إهابككة يمغط ككس ل املككاء. (969)ووه ككا انحيككة الشككر 
وه نا يمقد ِّسا . أسا ابملسحةويمقاد إىل األسقف الن  ُيس،   . املعمودية ولف ِّف نفسا بقماش كتان
 .(966)إىل ال  نوت املوعود با كل مسيحي

بعككدها أيىل غسككل األ هككل  فاألسككقف يغسككل بنفسككا أ هككل قليككل مككا املعم ككديا اجلككدد  والسككاقون 
 .(963)(13يو )يغسل أ هل   ال  نة  ول أثناء  ل  يمقرأ إ يل غسل األ هل 

سي اء واليت ي لُّون البسكني هلكا ككل أايم العيكد ملكدة وبعد  ل  يلسس املعم دون اجلدد مجلبس   ال
الككن  يعككين . (966)مث  يمقككد مون ل سككقف لقسككوَّ اخلككت  الروحككي الككن  بعجلمككة الصككليب. (963)أسككسوت

حبسككب القككديس أمجوسككيوس التثسيككت علككع شككسا املسككي، ل موتككا وقيامتككا  األمككر الككن  يعمككل ويككوث ِّر 
 !(966)ن  لد ِّد ويقد ِّس وُيت  النفس الستعادة إو ة هللا  ال(969)في   فعجلي بواسطة الرول القدس

. (156)والتجديكد بواسكطة الكرول القكدس (966)وفعل املعمودية هو مغفرة اخلطااي واآلاثم والكننوب
  ويشد ِّد علع (999)لرفع أثر اخلطية األإلية والننب (:99)والقديس أمجوسيوس حيس ِّن عماد األطفاَّ

يمعم د اإلنسان ابس  اآلب واالبا والرول القدس فجل ُي كا أن يقسكل  عرو ة املعمودية معلناي أنا إن مل
غفككككككككككككككككككككككككران خطككككككككككككككككككككككككاايه وال يسككككككككككككككككككككككككتقي الككككككككككككككككككككككككرول القككككككككككككككككككككككككدس وال هسككككككككككككككككككككككككة النعمككككككككككككككككككككككككة 

 
(150)   Ibid., 21,28. 

(151)   Ibid., 7. 
(152)   Ibid., 30. 

(153)  De Myst., 31-33. 
(154)   Ibid., 34. 
(155)   Ibid., 42. 

(156)  De Sacramentis, VI, 7, The Fathers of the Church, vol. 44, p. 320. 
(157)  De Spir., 1.6; 3.10 (P.L. 16, 722f, 791f). 

(158)  De Poenitentia, 1.36. 
(159)  De Spir., 1.80. 

(160)  De Abraham, ii, 81, 84. 
(161)  Cf. In Ps. xxxvi Enarr., 63; Expos. Ev. Luc. I, 37. 
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  ويشككد ِّد أنككا ال ُي ككا دخككوَّ مل ككوت هللا إال  مككا خككجلَّ املعموديككة  وحككىت األطفككاَّ  (996)الروحيككة
 .(993)يمستثىن ما  ل  الش داء النيا يعتمدون ابلدم! (993)كنل 
 (:م400سنة )احلاهة إثااي ما أسسانيا  - 21

واج   رتق     اد   مدق سد  ئتاب مد  . ه::3 ت    وقه  إثري  اق        ي م  ق رئِّ     قِّ س  س   
  .إعداد املوعوظني للمعمودية ل أمو شلي إه  ى   

 رملدددددالق   مقاددددد  هد ونقدددددِّم ه م ددددداب ا  دددددق 9191ولددددِّ ن اددددد  اق  ددددد   وقهددددد  إ ثددددد   لإلنئهز ددددد  سددددد   
 .(996)ل ا و   

 :فقِّ  قاِّ     يئت ق إأ  رِّ     قِّ س   هأ   ا  ِّ   وموروع فمت   اقول
مررون + ] رردون فرري عيررد ( الموعرروظين)واان علرريَّ أن أكتررب كيررف كررانوا يعل  الررذين كررانوا ي عمَّ

ردين كران عليره أن يقد ِّ  مره قبرل الصروم القيامة، فالذي كان يعطي اسمه لي سجَّل وسرط المعمَّ

لر   . المقدَّس، والكاهن يكتب األسماء كلها بمعنى أن ذلك يكون قبل الثمانية أسابيع التري ق 

 .عنها إنها ت حفظ هنا

وفي اليوم الثاني بعد أحد الرفاع أي في اليوم الذي تبدأ فيه الثمانية أسابيع، كان ي قرام 

 Martyriumو بالشرهادة كرسي لسسقف وسرط الكنيسرة الكبيررة أي فري الموضرع المردع

ثررمَّ ي حضرررون المسررتعدين واحررداً . والكهنررة يجلسررون علررى كراسرري علررى الجررانبين بجررواره

فيبدأ األسقف سرؤال . واحداً ويأتون مع آبائهم إن كانوا ذكوراً، فإذا ك نَّ إناثاً فمع أ مهاتهن

ل هرو هل هذا الشخص يعي  عيشة صالحة  هل هو مطيع ألبويه  ه: الذين مع كل واحد

ير أو يمررارس الغرر   ويسررأل أيضرراً عررن عالقترره بالشرررور الكثيرررة الترري هرري خطيررة  سررك ِّ

 .بالنسبة للرجل

. فإذا ثب  بشهود أنه بال لوم في كل هذه األمور التي سأل األسقف عنها، يكتب اسرمه بيرده

ن وكمرا يسرأل عر. دعوه يراجع نفسره وبعردها فليرأ ِّ للمعموديرة: عكس ذلك فيقولثب   أمَّا إذا

ا إذا كان الموعوظ غريباً فال يرأتي بسرهولة إلرى المعموديرة إالَّ . النساء الرجال يسأل عن أمَّ

 [.إذا كان له شهادة من الذين يعرفونه

 
(162)  De Myst., 20. 

(163)  De Abraham, ii, 11 (P.L. 14, 497). 
(164)  De Obitu Val., 53. 

(165)  The Pilgrimage of Etheria, ed. M.L. McClure and C.L. Feltoe, S.P.C.K., 1919, pp. 79, 

90-94; reproduced in E.C. Whitaker, op. cit., pp. 33-36. 



 961                                                                                              زى  ر ق ف:  رامل   رثقرث 

 :تعلي  املوعوظني: اإلعداد للمعمودية
ما ، لئالَّ تفتكرن أن هذه األشرياء ت عمرل بر+ ] ال وهذا أيضاً ينبغي أن أكتب فيه أيها األخوا  المكرَّ

 :سبب صالح
فالعادة هنا أن الذين يأتون ليستعدوا للمعمودية أثناء هذه األربعين يوماً التي تخصَّص 

ررراً صررباحاً  للصرروم، فهررم أواًل ي جررر  علرريهم إخررراج األرواأل الشررريرة بواسررطة الكهنررة مبك ِّ

د أن تخرج الكنيسة في كنيسة القيامة ان بعدها مباشرة يرتَّب كرسي األسقف في مك. بمجرَّ

في الكنيسة الكبر ، وكل الذين سيعتمدون يجلسون حول األسرقف  Martyriumالشهادة 

وكرل الشرعب الرذين يريردون . رجااًل ونساًء مع آبائهم وأ مهاتهم يقفون أيضاً هناك. بجواره

أن يسمعوا يدخلون ويجلسون، المؤمنون فقط، ألنه ممنوع على الموعوظ أن يدخل عندما 

مبتردئاً بسرفر التكروين ويمررر ( النراموس)دروس الخاصرة بالقرانون يكرون األسرقف يعطري الر

سرة فار كرل أيررام األربعررين المقدَّ يشرررحها لهررم كلمرة كلمررة ثررمَّ يكشررف !! (999)علرى كررل األسرر

. وي عل ِّمون أيضاً عن القيامة وكل األمور المختصة باإليمان أثناء هذه األيام. معانيها روحياً 

 [.Catechizingوهذا كان ي سمَّى درس الموعوظين 

 :قانون اإلُيان املسيحي: تسلي  العقيدة
وبعررد خمسررة أسررابيع مررن وقرر  بدايررة تعلرريم الموعرروظين يبرردأون اسررتالم قررانون اإليمرران + ]

فار هكرذا يشررأل معراني قرانون اإليمران. المسيحي كرل : وكما شرأل األسقف معاني كرل األسر

ه الطريقررة كررل المررؤمنين فرري هررذه وبهررذ. معلومررة ت شرررأل أواًل لفظيرراً وبعرردها ت شرررأل روحيرراً 

موا أثناء هرذه األربعرين  النواحي يفهمون معنى األسفار حينما ت قرأ في الكنيسة بقدر ما تعلَّ

في كرل )يوماً من بدء النهار حتى الساعة الثالثة، ألن تعليم المبتدئين يستمر ثالث ساعا  

 (.يوم

ين الررذين يررأتون ويسررمعون وهللا يعلررم أيتهررا األخرروا  المحترمررا  أن أصرروا  المررؤمن

تعاليم المبتدئين يعطون استحسانهم بصو   عال  في كل ما ي قال وي شرأل بواسطة األسقف، 

 (.في غير دروس الموعوظين)أكثر مما يحدث حينما يجلس ليعظ داخل الكنيسة 

وكران  Anastasisوبعد تسريح المبتدئين، يزفون األسقف بتسابيح إلى كنيسة القيامة 

ثرالث سراعا  يوميراً كانر  للتعلريم حترى . موعوظين في الساعة الثالثة من النهارتسريح ال

واألسبوع الثامن لسربعين يسرمَّى األسربوع الكبيرر حيرث ال وقر  للتعلريم . إلى سبعة أسابيع

 ...[.بالنسبة للمبتدئين 

 
ال  ددز ل    رم ه دد   رق  هدد  م ددِّان يدد   عع ا قدد ل لهددز ى مدد  اددجع  راملددول  ردد  ا ت ددف  ددوه  ر دد   ل دد  ليددِّ  مددور   (999)

 .  قه  لث    ر ق   را ق 



   ا و     ساول  س وأ رئ  هله                                                                                       :96

 :تجلوة قانون اإلُيان
ونه األسربوع الكبيرر، و( Paschal)بعد مرور السبعة أسرابيع ويبردأ أسربوع الفصرح + ] يسرمُّ

يأتي األسقف إلى الكنيسرة الكبرر  فري موضرع الشرهادة لريجلس فري المكران المعرد لره فري 

ويأتي المبتدئون واحداً واحداً الرجل مع أبيه والمررأة . خلف المذبح (996)(Apse)الحنية 

عون نص قانون اإليمان  وبعرد . أمام األسرقف( أو دستور اإليمان المسيحي)مع أ مها وي سم ِّ

 :تالوة القانون، يبدأ في مخاطبتهم قائالً 

متم كل قانون األسفار، وأيضاً سمعتم ما يختص باإليمران،  أثناء هذه السبعة أسابيع تعلَّ

. وفيما هو لقيامة األجساد، وكل قانون اإليمان بمعناه بقدر قدرتكم ألنكم الزلتم موعوظين

ا تعليم األسرار العميقة التي هري مرثاًل  للمعموديرة فرأنتم غيرر قرادرين علرى سرماعها إذ وأمَّ

ولئالَّ تظنوا أن هناك شيئاً ي عمل بدون سبب الئا، فإن هذه التعاليم . أنكم الزلتم موعوظين

القيامة أثناء الثمانية أيرام التري لعيرد بعد أن تعتمدوا في اسم هللا سوف تسمعونها في كنيسة 

 [.اإللهية تعليمكم األسرار السريَّةألنه طالما أنتم موعوظون فال يصح . القيامة

 (:م401سنة )القديس يوحنا  هيب الف   - 22
مددددقا   رم ه دددد  . و ر ددددِّ    لن ق هدددد  و  سددددم لسددددقاق  مئددددا  رق دددد   ه ه . ه3:6-336مددددقش مدددد  سدددد   

(Doctor .) فمددقع لممددم  دد   ح ” أادد   راددم“ ددقع و ممددق  مقتددِّ   د واددجع  ل دد  اددف  ردد  لم تدداب  رئقددت
ددف مدد    سددهاب سدد   .    ددهله  ددم لسو ُيقنهدد  بو سدد   مددِّومع عوفددهئ  ب   دد ح  إلسددم ِّ    ف  لم  ه 3:3   

ون اف   ممقع ل  ت م  لن ق ه د ورم  إأ ل       ئم  لفِّو  ه  موااب س  اق   ي ئتاب إأ بونت  ف ق  
 .   ر    

ع  هككيب الفكك  عمككاد األطفككاَّ ويستحسككنا هككد ا  مككع أن هككنا مل ي ككا  هككو اإلهككراء العككام ل يشككج ِّ
ويشد ِّد علع أن اخلت  الن  هو عجلمة انتماء اإلنسان ه البكد أن ي  كر ل حيكاة . ال نيسة الشرقية

الكككيت  (991)ويكككربي بكككني خكككت  الكككرول القكككدس واملعموديكككة. (996)اإلنسكككان ابلسكككلو  الصكككا  واألخكككجل 
املسككيحي يصككس، نسي ككا   و (969)  واملعموديككة هككي  ات إككلة أساسككية ابلصككليب(:96)يككدعوها االسككتنا ة

ككككت  خبككككت  الككككرول القككككدس كجنككككد  خمتككككوم للددمككككة احلربيككككة وبينمككككا الي ككككود هلكككك  . وكاهنككككاي ومل ككككاي وُيم

 
 .ال از ل  ع ع لله  إأ  عع    و ه   ر  خئأ   جب  بِّ هق ق (996)

(168)  Hom., 5.3, in 2 Tim. (P.G. 62, 627). 
(169)  Hom., 2.2, in Eph. (P.G. 62, 8,19). 
(170)  Hom., 3.4, in Phil. (P.G. 62, 203). 

(171)  Hom., 25,2, in Joan. (P.G. 59, 151). 
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وهنكا  إكلة . (966)اخلتان كدكت   فاملسكيحيون هلك  العربكون الكداخلي ابلكرول الكن  يمعطكع ابملعموديكة
اآلابء إن كان مبعمودية املاء  أساسية بني املعمودية وبني موت ودفا وقيامة املسي،  وهنا سائد عند

 .أو الش ادة ابلدم
 (99:6 دو ) !!ويقابل بني املعمودية واخلتكان علكع أن املعموديكة بكجل االم كدتكان يمصكنع بغكا يكد

ويقوَّ إن املعمودية ليس هلا زما ووقت معني  مثل اخلتكان عنكد الي كود  ول كا ُي كا قسوهلكا ل طفكاَّ 
واا يتط  ر اإلنسان مكا خطيتكا ويقسكل العفكو والغفكران . ل السا أو لنو  السا املتوسي أو ال سا 

 .  أم ا ختان الي ود فسجل معىن  وحي وال قيمة(963)عا كل ما م ع ما اآلاثم
 (:م428سنة )ثي و و  أسقف مسسوستا  - 23

 سدقر    قع اِّ قق  مماقق  رئقِّ    وي ق أا   رامد و  ق تلم وخ ج م   ر ا    ومماب أا   رادم  
وبادِّاق مدق  إأ  ر ا  د  و خد  ( Ad Theodorum Lapsum, P.G. 47, 277-316: )ما وفد  لسدم

ورداب مدِّ  ممدق  رئ تقدِّم م  رئ ا و  د د ولدِّ ف قدِّ لادئ ق  رهدوان     م ثد  مئه دق يدِّ ثق   - جملقل  رم  ف 
 :ونا اق   جم وم  A. Mingana  ن ا  س  نه  ولِّ يق ق ق  راقا  

Woodbrooke Studies, Vols 5 and 6 (Cambridge, 1933).  
 :ولِّ لمق  نا اق إباققع م  ا م  ف ن ه   راق قع

R. Tonneau et R. Devreesse, Les Homélies Catéchétiques dé Théodore de 

Mopsueste, (Studi e Testi 145), Vatican city, 1949. 
نئهز دد     رمتددقب  ر ددق     ددزى  رثددق  و تمددو ع مدد  سدد  و  ددزى  رددجا     ددق موهددو     ررتمدد   إل

نهددد  ائه دددق ثمثددد  ممدددق  مددد  طقددد    ا و  ددد  وادددف ممدددق  ل م هددد  . ممدددق د لولدددق مددد   رملدددم   ر ل 
 :رئ ومور  ولِّ  ست ا ئ     رم ه    رهواننه  ر      ه  لن ق ه   متقب مِّ سف. رئ    ل  رئا ق 

 :تعالي  للمرش حني للعماد
 :(963)الع ة الثانية -اجلزء الثاين 

سرة يرأتي إلرى كنيسرة هللا+ ] وهرو ي سرتقبل . إن كل َمْن يريد أن يقترب لعطية المعمودية المقدَّ

فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري حينرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره بواسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررطة 

 
(172)  Hom., 3.7, in 2 Cor. (P.G. 61, 418). 
(173)  Hom., 40, in Gen. (P.G. 50, 373). 
(174)  E.C. Whitaker, op. cit., p. 36-38. 
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وهررذا . شررخص معرريَّن لهررذه المهمررة، ألنرره توجررد عررادة لتسررجيل الررذين يقتربررون للمعموديررة

ن  حياتره تحمرل كرل مطالرب مواطنرة الشخص يسأله عن أسلوب حياته لكي يكتشف إن كا

 .المدينة العظمى وتسجيله فيها

اب أو أشبين   ...هذا الطقس يؤدَّ  بواسطة شخص ي دعى عرَّ

ه، فررإن  وبسرربب إنكررم غيررر قررادرين بأنفسرركم أن تتحرراجوا ضررد الشرريطان وتحرراربون ضرردَّ

لنسربة خدمة األشخاص الذين يحملون زي  إخراج الشياطين ت عتبر خدمرة ال غنرى عنهرا با

لررين بإمرردادكم بالمعونررة اإللهيررة إنهررم يسررألون بصررو  مرتفررع . لكررم، ألنهررم يعملررون متكف 

ا نا يعاقَب وي ؤمر بحكم من القاضي بأن يتقهقر ويبتعد عنَّ لرذلك حينمرا . وباستمرار أن عدو 

ينطقررون بكلمررا  إخررراج األرواأل النجسررة، تقفررون هررادئين تمامرراً وكررأن لرريس لكررم صررو ، 

لرذلك تقفرون برذراعاتكم ممردودة كأنهرا . في خوف ورعبرة مرن ذلرك الطاغيرةوكأنكم الزلتم 

كوا قلب القاضي للرحمة  .للصالة، وتنظرون إلى أسفل وتدومون على هذا الحال كي تحر ِّ

ثرمَّ تخلعررون مالبسرركم وتقفررون حفراة القرردمين لكرري ت ظهررروا فري أنفسرركم حالررة العبوديررة 

 ...ويلة المستبدة التي فيها خدمتم الشيطان لمدة ط

وبخصوص كلما  إخراج األرواأل النجسة فإن لها القدرة أن تجعلكرم ال تبقرون كسرالى 

وبعردها ترؤمرون فري هرذه األيرام أن تترأملوا . وبال عمل لكي تنالوا مثرل هرذا الرربح الجليرل

رل  كلما  االعتراف باإليمان لكي تتعلَّموها، التي يضعونها في أفواهكم حترى بواسرطة التأمُّ

 .فيها تستطيعون أن تجتهدوا لكي تكونوا قادرين على تالوتها عن ظهر قلبالمستمر 

وعندما يحين وق  قبول السر وتكون إدانة ومحاربرة الشرياطين التري مرن أجلهرا قيلر  

قررد بلغرر  نهايتهررا، وبررأمر هللا يخضررع ( إخررراج األرواأل النجسررة)= كلمررا  األكسورسررزم 

وي ردان وتصريرون أحرراراً تمامراً مرن أي الطاغية ويستسلم لصرراخ كلمرا  األكسورسرزم، 

مشرراغبة تررأتي مررن جهترره، وعنرردما تسررعدون بالسررماأل لكررم باالنضررمام بررال تعويررا، حينئررذ 

موا تعهردكم . ت ستدعون بواسطة األشخاص المعيَّنين إلى الكراهن ألنره أمامره علريكم أن تقرد ِّ

رسرمياً تصرميمكم  وهي تختص باإليمان وحقائا قانون اإليمان التي تعلنون. ووعودكم هلل

وأنكررم لررن تكونرروا كررآدم أبرري جنسررنا ترذلررون أصررل جميررع . علررى الثبررا  عليهررا بمداومررة

 )...(.الخيرا ، بل تدومون حتى النهاية في عقيدة ااب واالبن والروأل القدس 

جررد مسررتحقاً أن يترررأس علررى  وعنرردما تررأتون إلررى بيرر  هللا تقررابلون الكرراهن الررذي و 

ردنا وبعرد أن نتلرو ا. الكنيسة م هلل بواسرطة الكراهن ميثراق تعهُّ عترافنرا باإليمران أمامره، نقرد ِّ

م تعهُّدنا هلل ربنا بتوسُّط الكاهن، نصير مستحقين أن ندخل )...( بحفظ اإليمان  فبعد أن نقد ِّ

بيترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره ونسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتمتع برؤيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراه  
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 [.ون حسب مواطنين للمدينة السماوية فتكون لنا ثقة كبر 

 :(966)الع ة الثالثة
م بما فيه الكفاية من العظا  التي قلناهرا مرا هري الطقروس التري ت عمرل فري وقتهرا قد علمت+ ]

رردون فعنرردما تررذهبون : قبررل الرردخول فرري السررر وبمقتضررى التقليررد القررديم بالنسرربة للررذين ي عمَّ

لوا أسماءكم برجاء الحصول على اإلقامرة والمواطنرة السرمائية، تجردون فري طقروس  لتسج ِّ

لدعو  القضائية السماوية المرفوعرة ضرد الشريطان، وبقضراء إخراج الشياطين نوعاً من ا

إلهي تتسرلَّمون حرريتكم مرن عبوديتره، وهكرذا تتلرون كلمرا  االعترراف باإليمران والصرالة، 

وبهمررا تقطعررون عهررداً ووعررداً مررع هللا أنكررم سررتكونون دائمرراً ثررابتين فرري محبترره الطبيعيررة 

نيرراتكم بطريقررة مطابقرة للحيرراة ومواطنررة إمكاوأنكررم سررتحيون فري هررذا العررالم بأفضرل . اإللهيرة

ألنكررم إذا . ”السررر“التري سررت جر  فري ذا   واان يحررا لكرم أن تقبلرروا شررأل الطقرروس. السرماء

 .تعلَّمتم السبب في كل إجراء ستحصلون على معرفة ليس  قليلة

ررداً  فبعررد أن أ خررذتم مررن تحرر  عبوديررة الطاغيررة بكلمررا  إخررراج الشررياطين وصررنعتم تعهُّ

لررذلك يلررزم أن . ع هللا، مررع تررالوة قررانون اإليمرران، فررإنكم تقتربررون مررن السررر نفسررهمهيبرراً مرر

موا كيف ي عمرل لكرم سرتقفون حفراة القردمين وبأيردي مرفوعرة نحرو هللا فري وضرع َمرْن : تتعلَّ

فري كرل هرذا تكونرون فري وضرع يتناسرب مرع كلمرا  إخرراج الشرياطين، ألنكرم برذلك . يصل ِّي

سْركم الماضي وعبود  .يتكم لهذا الطاغية التي وقعتم فيها بعقاب م حا  ت ظهرون َأ

فأواًل تحنون الرُّكب وجسمكم منتصب وفي وضع َمْن ي صرل ِّي ترفعرون أيرديكم نحرو هللا، 

مون صالة هلل وتتوسَّلون إليه ليهبكم خالصاً من السقطة القديمة، فتكونروا  بهذا الوضع تقد ِّ

ا الوضرع، فرإن األشرخاص الرذين تعيَّنروا وبينمرا أنرتم فري هرذ. شركاء في البركرا  السرمائية

صرلواتكم س رمع  : لخدمتكم يقتربون إليكم ويقولون لكرم أكثرر ممرا قالره المرالك لكرنيليروس

 (.:3:9لع ) وطلباتكم است جيب 

وما هي التعهُّدا  والوعود التي تصنعونها فري ذلرك الوقر  والتري بهرا تقبلرون خالصراً 

 را  العتيدة من المحنة القديمة وتشتركون في الخي

رد  -أنا أجحد الشيطان وكل مالئكته وعبوديته وكل غشه وكل إغرائره الردنيوي “ وأتعهَّ

ويتقردَّم الشمامسرة إلريكم ويعرد ونكم لكري . ”وأعتمد في اسم ااب واالبن والروأل القدسوأ ومن 

 .الكلما  تتلوا هذه

 
(175)   Ibid., pp. 38-40. 
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مون كل عهودكم، يتقدَّم الكاهن في ثوب من الكتان ا لناصع ي عب ِّر عرن أفرراأل فعندما تقد ِّ

ِّرر عرن بهراء حيراتكم . العالم المزمرع أن تنتقلروا إليره فري المسرتقبل وبريرا ثيراب الكراهن ي عب 

ِّرر عرن السرعادة فري العرالم ااتري ويرشرمكم علرى جبراهكم بالمسرحة . ااتية ونقراء ثيابره ي عب 

سرة قرائالً  م. ”فرالن يوسرم باسرم ااب واالبرن والرروأل القردس“: المقدَّ اً إلريكم أول ثمرار مقرد ِّ

برون أصرل . ، وال يصنعها أبداً إالَّ باسم ااب واالبن والروأل القدس”السر“ وبينما أنتم تترقَّ

بكم . يبدأ الكاهن بإجراء السر( أي المعمودية)جميع الخيرا   وفي الحقيقرة أن الكراهن يقرر ِّ

هوا نظركم ن تعيشوا بمقتضى التي بمقتضاها يلزم أ! من الدعوة التي نحوها ينبغي أن توج ِّ

تمرتم كحمرل للمسريح وجنرد ( الرشم)والوسم . إرادة هللا ْمت م به ي عب ِّر عن أنكرم قرد خ  سِّ الذي و 

 .للملك السمائي

اب الواقف خلفكم يفرد لفافة من الكتان على رؤوسكم،  وفي الحال فإن اإلشبين أو العرَّ

ِّررر عررن ويقرريمكم ويجعلكررم تقفررون مسررتقيماً، والكترران الررذي يفرررده علررى تررا ج رؤوسرركم ي عب 

ألن األحررار يتشرحون بالكتران فروق رؤوسرهم كزينرة سرواء فري . حريتكم التي د عيتم إليهرا

 .بيوتهم أو في األسواق

ردون  تِّمتم كجنود المسيح الرب تتقبَّلون براقي السرر وتتقلَّ متم وخ  سِّ وبعدما تكونون قد و 

وينبغرري أن . ا  السررماويةوبالسررر تقبلررون الشررركة فرري البركرر. برراقي سررالأل الررروأل الكامررل

ولكن الذي قلنراه يكفري اليروم ونخرتم حرديثنا . نشرأل لكم قلياًل قلياًل كيف تتم كل هذه األمور

كالعادة بتقديم الحمرد والشركر هلل ااب وابنره الوحيرد والرروأل القردس اان وكرل أوان وإلرى 

 [.آمين. دهر الداهرين

 (:م430سنة )القديس أوغسطينوس أسقف هسو  - 34
  رق ع  ر ق   غز   رلب  رقل إف  قهق وخ  بدو    ِّنهد     دهله  ا دقحد واول اد   رم ه د  هنققهدق  يد   

 رهددوه وةددقم   ت  ددق  ر ق دده د وا  ت دد   ر ددق ر ادد ف  دده ق  مدد  طقددو    ا و  دد    اددجع  رم ه دد  إال  مددق 
للددو ل  رقددِّ    Bush  ر  اددت ولددِّ      راددقا  . ن ددتِّراب مدد   تددت  لق ددق ولمه ددم  رقددِّ   لوغ دد ه و 

 :لوغ  ه و  م    ا و    وما ق     ققر   رتقره 
Dom Benedict Bush, “De Initiatione Christiana secundum S. Augustinum”, in 

Ephemerides Liturgicae, 1938, pp. 159 ff, 385ff. 
و قددول  .جلهككوىل املن جككيوالقككديس أوغسككطينوس هككو الككن  أعطككع معموديككة األطفككاَّ األسككاس ال

إن املعموديككة أبطلككت وألغككت  نككب خطيككة ادم  ول ككا تركككت وأبقككت نشككاط ا  رقددِّ   لوغ دد ه و  
actus    كككد مكككا املعموديكككة هكككي  (969)كالشككك وة الكككيت ال تكككزاَّ تكككو والنعمكككة الكككيت حيصكككل علي كككا املعم 

 
(176)  De nupt. et conc., I. 29f. (P.G. 44, 431f). 
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اخلكجل  ال امكل ُي كا ول كا . (966)التجديد ابلرول القدس  والغفكران اإلهلكي  وإلغكاء اإلمث أو اجلكرم
سككر املعموديككة أمككر  وحتككوَُّّ القلككب أمككر اخككر  ول ككا : ]احلصككوَّ عليككا فقككي بواسككطة تغيككا األخككجل 

فكك ن غككاب أحككد هككنيا العككاملني عككا غككا . (966)[خككجل  اإلنسككان ي ككون كككامجلي بواسككطة كلي مككا معككاي 
قلكب أخكن فعلكا فيكا حتكوَُّّ ال: فسالنسكسة للكص  التائكب علكع الصكليب. (961)قصد ف ن هللا يعو ِّ، عنكا

ول ككا حتككوَُّّ اإلنسككان و،ديككده مل ي ككا حي نككاي ألنككا حيتككا  إىل معموديككة  فككاه أعطككاه قككوة املعموديككة  
وهنكا واعك، أن القكديس أوغسكطينوس يقصكد املعموديكة . لنل  أك د املسكي، أنكا سكيدخل الفكردوس
 .الروحانية ابلنسسة للص  وليس معمودية املاء

إ ا مككات ي ككون قككد انَّ املعموديككة  وأم ككا حتككوَُّّ القلككب فككاه نفسككا ُينحككا كككنل  فالطفككل املعم ككد 
ه  لكككنل  ف كككو ينكككاَّ اخلكككجل  والقكككديس أوغسكككطينوس يكككربي إعطكككاء الكككرول القكككدس ل طقكككس . إاي 

وقكد . (:96)املعمودية بوعع اليكد الكن  يكت  بعكد املعموديكة  واكنا ينكاَّ حكىت األطفكاَّ الكرول القكدس
ككرى ل اليككوم الثككاما عل كك  القككديس أوغسككطينوس  أن املعموديككة تتككوازى مككع اخلتككان الي ككود  الككن  لم

لكنل  . (969)و،ديكدان ل املسكي، القكائ ( األحكد)الن  يسس  ويصو ِّ  قيامة املسكي، ل اليكوم الثكاما 
  الجلزمة للمسكيحية كمكا (966)نقوَّ إن اخلتانة ل القدمي قمد ِّ ت ل الع د لتشا إىل املعموديةنستطيع أن 

 .إلسرائيل تاناخل
وبع س ما يقوَّ القديس كجاينوس  ف و يعتج املعمودية ابسك  الثكالوث معموديكة إكحيحة حكىت 

وهككي اخلككت  الككن  . فاملعموديككة واحككدة ال تت ككر  . (963)ولككو مو سككت بواسككطة إنسككان غككا مسككتح 
حع  .ينطسع علع املعم د عثر ال ُيم

هنككك  ال يف مكككون احلككك  للموافقكككة عليكككا  ويقكككوَّ القكككديس أوغسكككطينوس إن األطفكككاَّ ابلكككرغ  مكككا أ

 
(177)  Ep. ad. Boniface Ep., 98.2 (P.L. 33,360). 

(178)  Bapt., IV, 25,32 (P.L. 43,176). 
(179)   Ibid. 

(180)  Bapt., III, 17, 22 (P.L. 43, 149). 
(181)  Op. imp. C. Julian., 6,18 (P.L. 45,1541). 

(182)  Ep., 187.11.34 (P.L. 33,845). 
(183)  Bapt., 10,15 (P.L. 43,144). 
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 .(963)ل ا مع  ل  يمقاَّ عن   إهن  يومنون إن ه  اقتسلوا سر املعمودية الن  هو سر اإلُيان
إ  يقكككر ِّ  أن األطفكككاَّ الصكككغا  ابلكككرغ  مكككا أهنككك  ال ( 13القكككانون )وقكككد أخكككن برأيكككا  مكككع ترنكككت 

سسون مع املومننيُيتل ون اإلُيان احلقيقي إال  أهن  بعد حصوهل  علع العم  !اد حيم
.وبعقيدة القديس أوغسطينوس هنه انتشر عماد األطفاَّ ل ال نيسة

 
(184)  Ep., 98 (P.L. 33,359f). 
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 طقس املعمودية عند اآلابء عمجع  ( ب)
 (966)حسب خطوات قانون التعميد

  (969)هحد الشيطان والتع ُّد اباللتصا  ابملسي، واالع ا  بقانون اإلُيان - 1
 

أي    لقنوع  رتا هِّ هلِّ  راه قع و رِّا  لرز   إلخد  ج   مي ع لع اج   ررتاهت اله  يهث 
فمددقع  ر قدد    ددق ا لع لث ددقى مددق  مددوع  رمددقا  مادديوال  بددِّا  .  راددهقط  ل دد   ر ددزول     ددقى و را ددق 

  ومور  وهلِّ  راه قعد لناب  جات  سسقأ و ملئم ف مئا مقى   ا و    إمِّ     ر زول   ومدور  بادِّ 
 .ق    رئا ق هلِّ  راه قع م 

 ر  ددد  بملدددهي   اهددد   لدددِّ  راددده قعد     المدددرت ف لإلسدددقع  :ثجلثكككة أمكككو  مطلوبكككة مكككا املوعكككو  -
دددِّ أبع حيهدددق   ومدددو    طقمددد     ددده  مددد  لدددو ن    دددئ مد و سمددد   رثقردددث  رتا ُّ

 
و دددت لدددقنوع  إلسدددقع   
وموروع لِّ ل ُّواق مئ ق    ال   رم ه   مئا لع اجع  سمو   رثمث   قع   .  رم ه   و رِّ ن     هله 

و سسقأ و ة   ِّع مئه م   بِّ    ا  ه  لاقق مد ورم   دقع مئده م لع  ادو و  و م م  وادق ل ،دق  لمدقه 
 . راات م ِّ جمه  م رئا ق 

وادددف ” Apostolic Constitutions    سدددهم  ر سددوره  “: واددهي  ادددج    لدددِّ  ت ت ددق ا ددد هم 
 :ا   رهوان امج  مرتم  م   س

ماته وكرل خدمتره ومالئكتره واختراعاتره وكرل مرا + ] أنا أجحد الشيطان وكل أعماله وكل تعظُّ

  (966).[يتعلَّا به ويخضع له
ول ،ددق  م ددِّ  رقددِّ   . وي كك  الشككيطان والعككامل معككاي [ هحككد العككامل]: و رقددِّ    ل نددو   ،ددهأ -

 
 :للو ل  رقِّ      قِّ م    اج   رامل  م   ئ  لرئي   رهواننه  و رئي   رماه ه     تقب (966)

The Works of the Rev. Joseph Bingham, vol. IV, Oxford, 1855. 

 .م  اوف   أرط ANF, NPNF:   سلو ل  على مث وناري    وو  ف إأ مو ةا ق    ر  اق   إلنئهز 
(186)   Ibid., pp. 119ff. 

(187)  Apost. Const., VII, 41, ANF, vol. VII, p. 476. 
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 :لملوسهو  يهث ُيا    لِّ امج 
اتهأن  جحد  الشيطان + ]   (966).[وأعماله والعالم وكل عظمته ومسرَّ
 :ول ،ق   رقِّ   هريوه -

ماتك وكل شرورك وعالمك الكائن في اإلثم+ ]   (961).[أنا أجحدك أيها الشيطان وكل تعظُّ
 .ألعاب الشيطان الس لوانية واملشاهد واملسا لوباض  على  ،هأ  -

 .عسادة األواثنوهي  ج   لام لم قل  راه قع  (:91)و رام م  ا ائهقع
دزع لئدت  إلن ددقع لع لم دقل  راده قع ل ه م ددق    سوعع ا امد  ادج   رقددِّ   - ورمد   سمد   رددجا حي 

 لققدددد    ددددق اددددف   اددددجع  س ه  ردددد  ناهادددد ق و  مهدددد  لشددددقى  راددددقاد بدددد   خئدددد   ر هددددو  مدددد  ط  دددد  
 .بملو   فقيا  خ  ب  ا به   سههقلالتلفزيوانت 

ر   س و  ددددئه ف يه  ددددق بددددِّل  م ددددق    سوعع ارت هدددد   قندددد  ال اددددز ل لم ددددقل و  ل ه  رقددددِّ    ددددري 
 . راه قع  أل  ر م 

 .ومئا    يقل فإع بقق  هلِّ  راه قع ال از ل ة و        لشقى  راقا
مئا لن دق نقد ل    سدقق  بدور   ر سدول نملدلق   ادري إأ ادج   رتا ُّدِّ  رائدص     ا و  د د إأ  قدول  -

ددط لوهددق   سبِّ دد   ردد  إره ددق   مهدد   ل ،ددق د  «: اه ددوعو  رتئ هددجع هقاددِّ ه ددق   إلسددقع  و دد د ولم  
 (96:9  9)» .واع فت االع ا  احلسا أمام ش وديف كثايا

و اتلاق  رقِّ   لسدهئهو  مد  بد  . ورئ   اجع  را ق   لقق      رم ه    تمئ م م  ق مه   على
سدؤ ل  «: ب د      سدققئاب م دِّ لورداب. و ج  اق ل.       رم ه   م  اقئهِّ  ر س  ر قو   ر         ئ  
ددِّ رهاددرتف مدد  ه دد  (. 69:3بدد  9)» ةدد ري اددقحل شددو   اددج   ر ددؤ ل   ددتراب  سسددقأ رئددجا  تا  

 .ة ريع شو  
ددع خبملددور اددج    لددِّ لندداب م ددِّ ب ددقى   ا ددو       رم ددقق  خمل ملددو  غ فدد  مماددق  ر هدد     ددق   مي 

و دددقع  قدددأ   وموردددوع ووهدددوا م .   ا و  دد  خقاددد   لدددِّ  راددده قع وادددق   مدددق     مهدد   رم دددقق 

 
(188)  Ambrose, On the Mysteries, 5, NPNF, 2nd ser., vol. X, p. 317. 

(189)  In Math., 5, 26 (Bingham, p. 120). 
(190)  De Spectaculis, C. 4., ANF, vol. III, p. 81. 
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 .مت    شو  ري ب ويه  ج ُيلِّوع  راه قع و  ق  ولوةقع اوةم     اه  ومققوم   راه قع
 :و رقِّ    رير   س و  ئه ف   ممقااب م    ا و    رئ  ت ري    ملأ أرط -

غرفررة المجرراورة للمعموديررة وتتجهررون نحررو الغرررب وتعطررون األمررر لجحررد تررأتون إلررى ال+ ]

  ( 919).[الشيطان بمد أذرعكم نحوه بصورة من يتحدَّاه كأنه حاضر
 :     ت      نا   رام   رقِّ    رير   س و  ئه ف و قول -

. ظرالمنحو الغرب ألنه اتجاه الظلمة والشيطان ألنه هو نفسه ظالم فسلطانه أيضاً علرى ال+ ]

  (916).[لهذا السبب أنتم تتجهون ناحية الغرب عندما تجحدون ملك الظلمة والرعب
 :لم ق  رقِّ   هريوه فهقول -
 نحن نجحد أوالً متجهين ناحية الغرب ذلرك الرذي انفرك( أقصد المعمودية)في األسرار الكنسية + ]

ررد للرررب   شررمس البررر أن نرردوم فرريعنررا كمررا انفكرر  عنررا خطايانررا، ثررمَّ نرردور ناحيررة الشرررق ونتعهَّ

  (913).[خدمته
 :ول ،ق   رقِّ   لملوسهو  واو اقطت   ا  ِّ     ِّ  -

ة + ] كم الشرريطان الررذي جحرردتموه، اتجهررتم مرررَّ عنرردما دخلررتم بيرر  المعموديررة وواجهررتم عرردو 

رررره ناحيررررة  أخررررر  نحررررو الشرررررق، ألن الررررذي يجحررررد الشرررريطان يصررررير لرررره الحررررا أن يتجَّ

  (913).[المسيح
 :قِّ   غ  يو  و   ر ز  زا  ملأ أرطول ،ق   ر -

التري )وسوف تعلم من الكالم واإلجرراءا  العمليرة كليهمرا أنرك جحرد  كرل القروة األثيمرة + ]

  (916).[والتصق  بكل كيانك بالالهو ( للشيطان
ويصف كتاب منسوب لديونيسيوس األ يوابغي كيف كان املتقد ِّمون للمعمودية يقفون عكرااي   -

رب وع  ع كك  حيتككدة إىل فككو  كل ككا احتجاهككات عككد الشككيطان  ويصككف ِّقون واب،ككاه    ككو الغكك
 .(919)عيدي   بنوت ما التحد   واملقا عة وحىت السص  احتقا اي وحتد ِّايي 

 
(191)  Catech., 19,2. (= Cat. Myst., 1,2); NPNF, 2nd ser., vol. VII, p. 144. 

(192)   Ibid., 4; p. 145. 
(193)  In Amos, 6,14. (Bingham, p. 125). 

(194)  On the Mysteries, 7; NPNF, 2nd ser., Vol. X, p. 318. 
(195)  Oration on Holy Baptism, 40,45, NPNF, 2nd ser., vol. VII, p. 376. 

(196)  De Hierarch. Eccles., 2,3,5; 2,2,6. 



   ا و     ساول  س وأ رئ  هله                                                                                       :91

وعلمنكا أن هحككد الشككيطان يت ككر   ثككجلث مككر ات  وبعكدها يتج ككون انحيككة الشككر  مرفككوعي الككرأس 
جلث مكر ات ملقابلكة الثكالوث األقكدس الكن  أإكسحوا والث. واأليد  إىل فو  ليدخلوا ل ع د املسي،

 .لا  وأإس، هحده  للشيطان يقابلا تع ُّده  أمام املسي،
. وبعدها يقد ِّمون ع د الطاعة للمسي، عن يسل ِّمون أنفسك   لق كاء املسكي، والسكلو  ل تكدباه

 .وكان هنا هو أه  األشياء املفروعة علي   قسل أن يتقد موا للتجديد
أوغسطينوس يطالسون ب رو ة األعماَّ الصاحلة علكع مسكتوى املطالسكة ابإلُيكان . مثل   والسعص

 .حىت يصاوا مسيحيني
والقديس يوستينوس يشرل إهراءات املعمودية بسساطة قائجلي إن املعمودية ال تعطع إال  للنيا  -

 .(916)املسي، ي يفون علع اع اف   ابإلُيان تع ُّداي وقسماي عهن  سيعيشون مبق ع فرائص
 .وهنا يت  بعد هحد الشيطان مساشرة وكدطوة مجلزمة لا

 ,Apot£ssoma… soi' أهحكد  أي كا الشكيطان]فسعكد أن يقكوَّ طالكب املعموديكة 

Satan© ] ( أو ألتصك  بك  وأتع  ككد)وأن كك  لك  : ]يقكوَّ ل إكيغة مقابلكة وهككو يتجكا  كو الشكر
 [.Sust£ssoma… soi, Cristš أيُّ ا املسي،

والقكككككديس  (916)  ل  ككككككر هكككككنه ال لمكككككات وبكككككنفس الصكككككيغة ككككككل مكككككا  هكككككيب الفككككك ويشككككك   -
 .(6:9)واملراسي  الرسولية (::6)  والقديس كالس اإلس ند  (911)ابسيليوس

والقديس أمجوسيوس يمسم ِّي هحكد الشكيطان والتع ُّكد للمسكي، وعكداي وا تساطكاي أو عكمانة ب تابكة 
ليمسكج ل ل سكججلت السكماء  ألنكا ع كد يمكجم ل ح كرة خي يد  أو يسم ِّي ا قيداي وميثاقكاي يمعطَكع ه 

 .(6:6)ال  نة واملجلئ ة كش ود لا

 
(197)  Apol., I, 61. 

(198)  Hom 6, in Col., NPNF, 1st ser., vol., XIII, p. 287. 
(199)  Hom 13, Exhort. ad Bapt. 

(200)  In Joan., II, 26. 
(201)  Apostolic Constitutions, VII, 41. 

(202)  De Sacramentis, I, ch. 2 (5-8); (The Fath. of the Church, vol. 44, pp. 271,272); On the 

Mysteries, 6; NPNF 2nd ser., vol. X, p. 317. 
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 :و  ممقع  خ   متت  رقِّ   لملوسهو  -
  (6:3).[إنه مسجَّل ليس في مخلفا  األموا  ولكن في كتاب الحياة] +
 :و رقِّ   لوغ  ه و     م ف هلِّ  راه قع و رتا ُِّّ رئ  ه  -

  (6:3).[كمة المالئكةاعترافاً أمام مح+ ]
 :و قول ل ،ق   -
ررا+ ]  بررالقوا ولكررن  بإنسررانفرري كترراب الحيرراة لرريس  فت كترربالموعرروظين  علَّمررواالررذين  أسررماء أمَّ

  (6:6).[السمائية
 :و رقِّ   هريوه  ِّمو اج   رتا ُِّّ -

  (6:9).[عهداً ي صنع مع شمس البر كوعد طاعة للمسيح+ ]
الغككرب  ول ككا عنككد ا،ككاه   لعمككل الع ككد مككع  غككا أن ل هحككد الشككيطان ت ككون وهككوه   إىل

 .املسي، يدو ون  و الشر   مز النو  الن  استلموه ما مس الج ابلتحاق   ل خدمتا
: أم ا ا،اه   انحية الشر  عندما يقد ِّمون اعك اف   للطاعكة للمسكي،  فيكنكره ككل مكا القديسكني

يونيسكككيوس  ويقكككد ِّمون لكككنل  سكككسسني  أمجوسكككيوس وغريغو يكككوس النزينكككز  وككككالس األو شكككليمي ود
 :األوَّ يقولا القديس كالس

د جحدك للشيطان، ينفتح في الحال أمامك باب فردوس هللا الذي غرسره شررقاً، + ] ألن بمجرَّ

  (6:6).[الذي ط رد منه آدم أول جنسنا بسبب عصيانه
ويقكوَّ (. 2:4مكل )وأم ا السسب الثاين ف و ألن الشر  موعع الشمس واملسي، هكو مكس الكج 

 :ل  ل  القديس أمجوسيوس
بعد ذلك اتجهتم نحو الشرق ألن َمْن يجحد الشيطان يتجه في الحال نحو المسيح ويعاينره + ]

  (6:6).[وجهاً لوجه

 
(203)  On the Mysteries, 5; NPNF, 2nd ser., vol. X, p. 317. 

(204)  De Symbol. 2,1,9 (t. 6, p. 556c); cited in Bingham, p. 129, n. 81. 
(205)   Ibid. 

(206)  In Amos, 6, 14. (Bingham, p. 130, n. 82). 
(207)  Cat., 19,9 (= Cat. Myst. 1,9); NPNF, 2nd ser., vol. VII, p. 146. 

(208)  On the Mysteries, 7; NPNF, 2nd ser., vol. X, p. 318. 
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 :االع ا  ابإلُيان
م كررل واحررد مررن الررذين سرريتعمَّدون اعترافرره باإليمرران، ويكررون دائمرراً  ررد بالطاعررة يقررد ِّ ومرع هررذا التعهُّ

ردين ليحفظروهبنفس كلما دوه .   قانون اإليمان الذي تسل ِّمته كل كنيسرة للمعمَّ وكرانوا معترادين أن يررد ِّ

خاصة مع أنفسهم كموعروظين حترى يحفظروه ليقولروه بعرد ذلرك علنراً فري الكنيسرة بعرد أن يكونروا قرد 

 وكرران علرريهم أن يقومرروا بتقررديم هررذا االعتررراف رسررمياً عنررد. أعطرروا أسررماءهم لت سررجَّل للمعموديررة

ويجاوبون على األسئلة التي ت طرأل عليهم بخصوص أجرزاء مرن قرانون اإليمران يختارهرا . المعمودية

: وفي زمن القديس أوغسطينوس كان البعض يختزلون االعتراف باإليمان إلرى جملرة واحردة. الكهنة

ة كمرا متخذين َمَثرل القرديس فيلربُّس فري تعميرد خصري الملكرة كنداكر” أنا أومن أن يسوع هو ابن هللا“

ألني لرم أعرزم »: والقول الذي قاله بولس الرسول إلى أهل كورنثوس د(36:6)ورد في سفر األعمال 

ولكن الكنيسة لم تكتفِّ بذلك قرط،  (.6:6 دو 9) «أن أعرف شيئاً بينكم إالَّ يسوع المسيح وإياه  مصلوباً 

بخصروص الرروأل : هرابل كانر  تباشرر شررأل بقيرة مفرردا  قرانون اإليمران مرع األسرئلة واإلجابرة علي

القدس والكنيسة المقدَّسة، وغفران الخطايا وقيامرة األمروا ، وتجسُّرد المسريح، وآالمره حترى المرو  

كرل . على الصليب، ودفنه وقيامته في اليوم الثالث، وصعوده إلى السرموا  وجلوسره عرن يمرين ااب

ترى فري حراال  المرضرى وهرم وح. هذه كان محتَّماً أن يتعلَّموها، ولرم تحرذف الكنيسرة أي شريء منهرا

لروا  يعتمدون على سرير المو  فإذا لم يكونوا قادرين، كان ذووهم يقولون ويررد ِّدون عرنهم حترى يكم ِّ

وعراد القرديس أوغسرطينوس . وسرار هرذا بكرل دقرة وحرفيرة منرذ أيرام الرسرل. كل بنود قانون اإليمان

بأكملره ولكرن باختصرار، ولكرن معموديتره يقول إن عماد فيلبُّس المبش ِّر للخصي لم ي سجَّل فري الكتراب 

وجميع القديسين ردَّدوا نفس الكرالم الحرادث فري مرا قربلهم وفري . (6:1)أخذ  وضعها الرسمي الكامل

والقديس يوستين يقول إن اإلقناع بحقائا اإليمران وبصرحة التعراليم المسريحية . زمانهم بنفس العقيدة

نعون ويؤمنون بأن التعاليم التي قلناهرا هري الحرا إن الذين يقت: ]كان أول شرط في قبول الموعوظين

  (:69)...[ويتعهَّدون بالحياة بمقتضاها، نعل ِّمهم 
والقديس كجاينوس يوك ِّد أرتية قانون اإلُيان ل املعمودية  وينكر بوعول األسك لة الكيت كانكت  -

 :تمسيَّ ل ما ُيص بعص بنود اإلُيان مثل
سة هل يؤمنون بالحياة األبدية وبغفرا+ ]   (699)[ن الخطايا في الكنيسة المقدَّ

 . ر   قن  لست     اف  ر  و   سخري    لقنوع  إلسقع
ددد   - أ ككككان قكككانون اإلُيكككان ل مكككا ُيكككص اآلب واالبكككا والكككرول القكككدس وال نيسكككة وا ائهدددقع  وةم 

 
(209)  De Fide et Oper., c. 9 (Bingham, p. 132). 
(210)  Apol. I, 16     936:   ه   ر ص  رمقم  اال  

(211)  Ep. 70, ad Episc. Numid., (Bingham, p. 132). 
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 إلسدقع    دجرط  وسدقبهو   تئدو  ئ دق  لدقنوع . (696)املقد سة ككيه  األسك لة الكيت يمسكيَّ اكا املعتمكد
وقكد اسكتمددم قكانون  مكع نيقيكة ل ككل  . (693)لهمل    لققم  إناب نا   رققنوع  رجا  مت ِّ ادو اقت،دقع

 .كنائس الشر 
لملوسدهو د هدريوهد  درير   إلسدم ِّ اد  : و قع م   ر د   لع ن د م   ا دق للدو ل  على و د ق   م

د لسدددهئهو د إبهادددقنهو د و تدددقب     سدددهم  دددرير   س و  دددئه فد  وي دددق أاددد   رادددمد غ  يو  دددو   ر ز  دددزا
ككدون مبقت ككع قككانون اإلُيككان  ر سددوره د  ول ككا يتحككت   أن نثكك  ابحلقيقككة أن كككل اآلابء قككدُياي كككانوا يمعم ِّ

 .ابل امل دون أ  استثناء
 قمدق   . و قن   مرت فق   إلسقع اا   ه ق       رم ه د  وسد   رادات ب دقى  مئدا  رتائه دق   ر سدوره 

 :  م  م  اه وعو  بقئم  رقِّ   بور   ق    
دددط لوهدددق   سبِّ ددد   رددد  إره دددق   مهددد   ل ،دددق د  «+  واع فكككت هقادددِّ ه دددق   إلسدددقع  و ددد د ولم  

لع مادددع  روادده  بدددم  نددد  وال ردددوه إأ ر دددو   ب دددق ... االعككك ا  احلسكككا أمكككام شككك وديف كثكككايا 
 (93و96: 9  9)» .  وع    ه 

 ل املعموديكة بشك ود كثكايا  رجا لِّ مداب اه دوعو  الع ا  ابإلُيان وهنا االع ا  احلسا هو ا
و رقددِّ   لفدد  ه  ر دد     ائم دد  . واددو نادد  ب ددو   المددرت ف  رددجا اددق  سددق       رم ه دد     دد   راملددو 

عهنككا تشككا إىل االعكك ا  العلككين ابإلُيككان الككن  يككت  ل املعموديككة ( 93-96:9  9)مئددا اددجع  ع دد  
 .(693)د كثاياأمام ش و 

 :والان  رقِّ   لوغ  ه و  م  طق   مرت ف   ا و     رجا  قع سق       ومق   ل ماب
موا ( المعموديررة)كرران المزمعررون أن يتقرردَّموا إلررى النعمررة + ] فرري رومررا ي طرراَلب ون بررأن يقررد ِّ

ولكن اعترافهم باإليمان علناً في مكان مرتفع أمام جميع الشعب المؤمن بكلما  محفوظة، 

م اعترافره علرى انفرراد كمرا كانر  العرادة  الكهنة عرضوا على الخطيرب فكتورينروس أن يقرد ِّ

م اعترافرره  م أن يقررد ِّ بالنسرربة لسشررخاص المعرَّضررين أن يقشررعروا مررن الخجررل، ولكنرره صررمَّ

سة كلها   (696).[الخالصي علناً في محضر من الجماعة المقدَّ

 
(212)  De Bapt., 6. 

(213)  Ep. ad Caesariens, in Socrates, H.E., I, 8, NPNF, 2nd ser., vol. II, p. 10. 
(214)  De Poenitent., C. 5; (Bingham, p. 134). 

(215)  Confessions, VIII, 4,5; NPNF, 1st ser., vol. I, pp. 118,119. 
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 :أيد  وعيون مرفوعة  و السماء
قدددو   المدددرت ف لع  مدددوع   تقدددِّم موع رئ ا و  ددد  انرددد    شدددو  راددد ل وأب دددِّا ومهدددوع ومددد  ةددد   ط

دم   دقر  مئدا مد ش  م فوم  شو  ر  قىد و تهنم مئا ائ  ل  ه   رجا سهِّخئوع    را ِّ مادابد و ام
ددد  ومتومم دددِّ د ا دددق مئدددا  رامددد  ادددقط وع . جمدددِّع    ر ددد قى فم دددق هلدددِّو   راددده قع أبأ ع ممدددِّو   حمت  

 . ه  خب،وع واوسُّ  واو ُّ  أب ِّا م  وط  رألخج لستاِّ   لع ااقنقاب  
 :ي ر   ثجلث مر ات

و رقددددِّ    ددددرير   .ل هحككككد الشككككيطان  ددددق  ل  ددددق أرددددط ل ،ددددق  وي ككككر   االعكككك ا  ثككككجلث مككككر ات 
: بطرس ثكجلث مكر ات. حيث يسيَّ الرب  ( 96-96: 69 و ) إلسم ِّ ا  قول     ياب رآل   

 »    ب لند  ااد ف ل  لي دط « :وليكب القكديس بطكرس ثكجلث مكر ات« يوان أحتسكين  اي مسعان با»
لككنل  إككا ت العككادة ل ال نككائس أن تطلككب ت ككرا  االعكك ا  ابملسككي، ثككجلث مككر ات مككا الككنيا ]

  (699).[أحسوه وقر  وا أن يتقد موا إىل املعمودية املقد سة
 :و قول  رقِّ   لملوسهو  -

ا ، وال يتطهَّرر ( يعني المعمودية)ر هكذا في األسرا+ ] يتكرَّر السؤال والجواب إلى ثالث مررَّ

ررد)أحرد  ا ، وهكررذا أيضرراً بطرررس س ررئل ( أي ال ي عمَّ ر اعترافرره باإليمرران ثرالث مرررَّ إن لررم يكررر ِّ

ا  تنفرك عنره قيرود  ا  في اإلنجيل هل هرو يحرب الررب، حترى بمجاوبتره ثرالث مررَّ ثالث مرَّ

  (696).[بها بإنكاره الرب الظلمة التي قيَّد نفسه
 :و رقِّ   لملوسهو    موة   خ   قول -

. أومن، ثمَّ غطس  فري المراء أي د فنر َ : أتؤمن باهلل ااب الضابط الكل  أجب َ : لقد س ئل + ]

. أومرن، وغطسر  أيضرراً : أترؤمن بربنرا يسرروع المسريح وبصرليبه  فأجبر َ : ث رمَّ س رئل  أيضراً 

ة . لذي ي دفن مع المسيح يقوم أيضاً مع المسيحلكن ا. وهكذا د فن  مع المسيح ثمَّ س ئل  مرَّ

ة ثالثة، وهكرذا براالعتراف المكررَّر : ثالثة أتؤمن بالروأل القدس  فأجبَ  أومن وغطس  مرَّ

فر  خطايا حياتك السابقة الكثيرة ا  غ    (696).[ثالث مرَّ
ث مد     غ اد   خ هد  و م م   باِّ أردط ااد هاب أردط ب  د    ر سدول  ردجا ب دؤ راب وجمقوبتداب ثدم

 .إنمق ع

 
(216)  On John, 21, 15. 

(217)  On the Holy Spirit, II, ch. 10 (105); NPNF, 2nd ser., vol. X, p. 128. 
 (218) On the Sacraments, II, ch. 7 (20); The Fathers of the Church, vol. 44, p. 286. 
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 :وي تسون  ل  خبي أيدي  
ئوناب خبددد  ل دددِّ  م إع  دددقنو   وا دددقح مملدددق   اؤ م دددِّ لع بادددِّ إم دددقى  المدددرت ف لإلسدددقعد  ادددو وع و  ددد م 

ف دثم   رقدِّ   . ولِّ أ    اج    بادض   متدول   رقِّسد . لق     لع  مل او  اج    س م   رم ه  
ول م ِّمق  دقع حيدض   ا  دِّ   مئدا لع  مئدو  عبتد  مئدا  إلسدقع  ردجا  مرتفدو  بداب غ  يو  و   ر ز  زا  ق

 :    ا و    بقوراب
، قولروا لره إننرا قرد (لكري تكتبروا أسرماءكم عنرده)إذا أراد أحدهم أن يستولي على أفكاركم + ]

لنا اعترافنا وما كتبناه قد كتبناه   (691).[سجَّ
 :م ِّمق  قول رئ ا  ِّ   و رقِّ   لملوسهو   اري إأ أرط -

ألنره إن )...( إن كتاب خط يدكم قد تسرجَّل لريس فري األرض فقرط برل وفري السرماء أيضراً + ]

  (:66).[كان جسد المسيح ههنا فالمالئكة أيضاً حاضرون
 :و رقِّ   لوغ  ه و   قول -

س بواسطة إن أسماء الذين قدَّموا اعترافاتهم على المعمودية قد ك تب  في كتاب الحياة لي+ ]

  (669).[بشر فقط بل بقوا  سمائية
 :قيمة هنه املساد ات ل توثي  حاسة املعم ديا لي ونوا اثبتني ل تع ُّده 

مككا كككل مككا سككج لنا يت كك، أن تككدبا ال نيسككة ل هككنه اخلطككوات هككو ل ككي ،عككل املعم ككديا  و  
وعكو  الكدخوَّ إىل ال نيسكة حساسية تلقائية وقويكة لطسيعكة الداينكة املسكيحية  الكيت ال تسكم، أل  م

وااللتصا  ابملكومنني بكدون هكنه اإلهكراءات الرمسيكة  مكع اإلحسكاس ابملسك ولية ،كاه اإلُيكان ابملسكي، 
وطاعتككا الكككيت اعككك   مككا أهل كككا ابلفككك  وال تابكككة  لككيس فقكككي أمكككام النككاس بكككل حب كككرة هللا واملجلئ كككة 

ة حلسككاا  لي ونككوا  ا فاعليككة ل كككان هككنا هككو اإل ككاز األع كك  الككن  ما سككتا ال نيسكك. والقديسككني
األمككر الككن  ت ل كك  عنككا  هككيب الفكك  كثككااي موإككياي املعم ككديا اجلككدد أن ي ونككوا دائمككاي متككنك ريا . حيككاهت 

ع ككوده  وهككي ل خميلككت    ل ككي يسككتددموها تلقائيككاي وت ككون دائمككاي كسككجلل هلكك  عككد كككل التجككا ب 
القككككجلدات واألحجسككككة ل أهسككككاده  اتقككككاءي  كككككنل  يككككوب ِّني املسككككيحيني الككككنيا ي ككككعون. واحملككككا ابت

 
(219)  Oration 40, 44, On Holy Baptism, NPNF, 2nd ser., vol. VII, p. 376. 

(220)  On the Sacraments, I, ch. 2 (6); The Fathers of the Church, vol. 44, p. 271. 
(221)  De Symbol. ad Catechumen., L. 2, c.1 (t6. p. 556d); (Bingham, p. 137). 
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هككل بعككد الصككليب ومككوت  بنككا نعككود ون ككع ثقتنككا ل طككواط  وثنيككة  أم ، لككون : ]للشككرو  واألمككرا،
املعجزات الكيت إكنع ا الصكليب  كيكف أنكا أبطكل املكوت وأطفكي اخلطيكة وأفكر  اجلحكي  حيكا ككانوا فيكا 

  (666)[ما مر، هسد   وحل قوة الشيطان  ف ل مل يعد الصليب انفعاي ليشفي
 

 (طرد الشياطني)املسحة بزيت األكسو سزم  - 2
 وعجلمة الصليب قسل املعمودية

 

ددد   بادددِّ  المدددرت ف لإلسدددقع  وادددف    دددل   رددد  ا ددد     ا و  ددد  وادددف ا ا ددد  إمدددِّ     رئ ا و  ددد د و  
 ،دا ق بد  هلدِّ  ورمد   رقدِّ    درير   س و  دئه ف. م ق    و ت مق هقى   وثهق      سهم  ر سوره 

ولم ددق  رقددِّ    وسددت   رادد هِّ فئددم  ددج  اق وال ا ائهددقعد سع    ددل   ردد  .  رادده قع و المددرت ف ل  دده 
 ج  اق ا ائهقع   ممقااب اف    ل   ر اه   ر  اموع باِّ   ا و  د د لا    دل  بدِّا    دريوع   قدِّ   

 ر  ل     ا و    ادف ج   ماأ لع م ل   رز   وا. رئتث ه  م  وة   رهِّ رمف   تئ و   ر وح  رقِّ 
 .  ا و    إأ يِّم  مق ليِّث    خولق طق    ا و    م  م ل    ريوع باِّ

و يِّ  ل     ا و    وادف م دل  ت د   :مسحتنيو رقِّ  وع باِّ أرط  قنو  و ةل  هِّ،    أ   
وادجع    دل   س وأ  رد  ر د   . م  ئداب س  و سزهد لا ر     س و ح  ر    د واف بِّا  لم،قى    د

د و   ل   رثقنهد   cr…sin mustikoà ™la…ou راهقط  ا   ا م ل   رز      تهمف 
وادف ا د  سع فه دق بوةد   cr…smaلو  cr…sin mÚrouبادِّ  را دق  وا د  ا م دل    دريوع 

دددِّ بادددِّ  رتا هدددِّ  رددد وح  رقدددِّ  ددد ا    دددلت د و   ر ِّ  ددد   دددقع  سسددد.  رهدددِّ   دددتئم   ا   قأ ادددو  ردددجا ُي 
و تقب     سهم  ر سوره   ا ه ق نص  رتم       تاِّه بو س    سسقأد فق     ا و      تاِّه ت د  

 : رز توع  راق اد و   يف مئا  سسقأ
أن يدعو على الزي  باسم هللا ااب غير المبتدئ أبي المسيح وملرك كرل الطبرائع العاقلرة، + ]

س الزي  ب ِّرة حترى يكرون نافعراً لكي يقد ِّ اسم الرب يسوع ويمنحه نعمة روحيرة، وقروة مرؤث 

دين لتقديم اعترافهم، حتى أن الذي ي دهن به يصير خالياً من كل  لمغفرة الخطايا ويعد المعمَّ

عررررررررررررررررررردم تقرررررررررررررررررررو  ويسرررررررررررررررررررتحا قبرررررررررررررررررررول المعموديرررررررررررررررررررة حسرررررررررررررررررررب 

 
(222)  Hom. 21 ad Pop. Antioch., t. 1, p. 275; (Bingham, p. 139). 
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  (663).[أمر االبن الوحيد
  لددو ن   جملددقم    قِّ سدد د وسدد    أرددط و رددجا  قددوه بتمدد    اددج   رز دد  اددم  سسددقلا  فقدد     دد

 .لس ث  يه  ق أن  إأ أ   ام    ت   م ل    ريوع
و   ل   رثقنهد   رد   mystical oil رز    ر   ق ا : و رز    سول      ا    تقب     سهم  ر سوره 
 ه  ددِّا  بز دد  إخدد  ج و دقع م دد. mystical chrismبادِّ  را ددق  واددف رئتث هدد  ا د  ا    ددل   ر دد  ق    

 ملئ ا مئهاب إم دق لسدقأ موادوب لو  دقا  لو يد  ر دق  مقتدِّ    إخد  ج  س و ح  راد     لو 
 راهقط    

فمقع ا      رملم  مئدا   ومدو  فدإع   -ي  و يِّ م  مقم   راات    سم خملهملق  إلخ  ج  راهقط  
  هلِّ  راه قع م دم  اقمدق  وخ دري   و اهدق  فمقع طق.  قع باب      ه قع ا ج م اب  راه قع بمل  خ

 .  قباب  قف   ر ق 
 :و رقِّ    رير   س و  ئه ف  تمئ م م     ل   سوأ فهقول -

بعرردما خلعررتم مالبسرركم د هنررتم ابتررداء مررن شررعر رؤوسرركم حتررى أقرردامكم بهررذا الزيرر  الررذي + ]

أهراًل أن تشرتركوا فري حترى أنكرم برذلك صررتم  -لالكسورسزم أي إلخرراج األرواأل النجسرة 

لرذلك فرإن زير  األكسورسرزم . الزيتونة الطيبة فصرتم شركاء فري دسرم الزيتونرة الحقيقيرة

وأيضرراً كمررا أن الررنف  علررى مررن برره روأل نجررس . كرران رمررزاً الشررتراككم فرري دسررم المسرريح

بواسررطة أشررخاص قديسررين واسررتدعاء اسررم هللا عليرره يكونرران كلهيررب نررار محرقررة تطرررد 

منه، هكذا أيضاً زي  األكسورسزم هرذا باسرتدعاء هللا وبالصرالة قرد اكتسرب  الشياطين لتفر  

هذه القوة، ليس فقط ليحرق ويطرد كل آثار الخطية، بل ليطرد أيضراً كرل قروا  الشرر غيرر 

  (663).[المنظورة
 :و رقِّ   لملوسهو   قق ع أرط بِّا  ه م   ملق م  ل   لع  ِّخئو  يئ    رمل  ع -

سح  كبطل  للمسيح لتحارب حرب العالم... معمودية أن  أتي  إلى ال+ ]   (666).[وم 
 :وا قح نص م  وب إأ  وست   را هِّ  قول ممهم ز   ب     لت  -

ررردون ي مسرررحون أواًل بالزيررر  القرررديم حترررى يكونررروا مسرررحاء هللا+ ] ولكرررنهم بعرررد ذلرررك . المعمَّ

ي مسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحون برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالميرون 

 
(223)  Apostolic Constitutions, VII, 42; ANF VII, pp. 476,477. 

(224)  Catech. 20,3, (= Catech. Myst. 2,3); NPNF, 2nd ser., vol. VII, p. 147. 
(225)  De Sacramentis, 1, ch. 2 (4); The Fathers of the Church, vol. 44, p. 270. 
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  (669)![ك الذي اعتبر دهنه بطيب الناردين تكفيناً لهالكثير الثمن بعد المعمودية، تذكاراً لذل
 :و  ق   أا   رام لجع    ل  -

م للمعموديرة ي مسرح كمرا ي مسرح المصرارعون قبرل أن يردخلوا حلبرة المصرارعة، + ] إن المتقد ِّ

فإن الكاهن قديماً . فهو ال ي مسح على الرأس فقط مثل كهنة العهد القديم ولكن بفيض أكثر

م الطاعرة واألعمرال  (63و63: 6ال ) قرط علرى الررأس واأل ذن اليمنرى واليردكان ي مسح ف ليرتعلَّ

د)الصالحة، ولكن هذا  م برل ليصرارع ( المعمَّ ي مسح على كل جسمه ألنره لرم يرأ ِّ فقرط ليرتعلَّ

ب نفسه وينتقل إلى خليقة أخر    (666)![ويدر ِّ
 (:وليس اخلت )عجلمة الصليب 

ددِّ مئددا  ر  ددم باممدد   رملددئهت ا ددق ل دد    ا  و  دد  اددو غددري مممدد   رملددئهت  ر اهدد   ردد  أيخددجاق   ا  
 .sfrag…jه  تاب بهِّ  سسقأ نا اب   هنق     ا و   د وا    ا  متم 

 :و رمتقب     وب رِّ ونه هو   س  ولغف  قول -
رد بعالمرة الصرليب)األسقف يبتدئ برأن يرشرم + ] ا  ثرمَّ يرسرله للكهنرة لكري ( المعمَّ ثرالث مررَّ

س الماء. دهنوا جسمه كلهي   (666).[بينما يذهب األسقف إلى المعمودية ليقد ِّ
نمتاف اج  سع  ثري   م    ق     على هقى  متِّ خئ  ب     ل   س وأ و   ل   رثقنه  وسدوف 

 .م ل   رتث ه  لا  متم باِّ  را ق : نا   مققر  خقا  رئ  ل   رثقنه 
 

 يدتقديس ماء املعمودية للتعم - 3
 

ددِّ   وهلددِّام رئادده قع واوثهدد   باددِّ  نت ددقى  سسددقأ مدد  م ددل  ت دد   س  و سددزه و مددرت ف   ا  
 را ِّ م     ه د  رتح   ا  ِّ   بهدِّ  رم  د  و دجات ادو ر هد    ا و  د  رهمد م   و قدِّم   مدقى   ا و  د  

 :وُيائاب هقاز   رئ هم   رثق د   ق ل لان    رمتقب     وب رِّ ونه هو 
د على جميع أجزاء جسرمه يرذهب األسرقف ويرأتي إلرى ]+  أم “بينما يكم ِّل الكهنة مسح المعمَّ

هكررذا يرردعون جرررن ) pˆ t¾n mhtšra tÁj uƒoqes…aj™”  التبنرري

س المررررررررررررررررررررراء (المعموديرررررررررررررررررررررة قرررررررررررررررررررررد ِّ ، وبواسرررررررررررررررررررررطة االسرررررررررررررررررررررتدعاء ي 

 
(226)  Respons. ad. Orthodox. quaest., 137, (Bingham, p. 161). 

(227)  Hom. 6. in Col., NPNF, 1st ser., vol. XIII, p. 287. 
(228)  Hierarch. Eccles., C. 2, part. 2, n.7 (Bingham, p. 162). 
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  (661).[وهو يصب من دهن الميرون على هيئة صليب
 :رملم  لالسمد و ج  ع ا ائهقعو الستِّمقى مئا   قى او رتم   اب ل -

ي حسب الماء أنه سر التقديس بالدعاء باسم هللا عليه، فالروأل ينزل مباشررة مرن السرماء + ]

سه بنفسه والماء يتقبَّل طبيعة قوة التقديس   (:63).[ويستقر على الماء يقد ِّ
 :و رقِّ    ل نو    ائ  -

لتكون فيه القدرة على أن يغسرل الخطايرا  إن الماء يجب أن يتقدَّس أواًل بواسطة األسقف+ ]

  (639).[بواسطة المعمودية
 : جرط جم   ل طقه     اقا  رئقِّ    ل نو   ق م    -

  (636).[إن الماء يتقدَّس بصالة الكاهن ليغسل الخطية+ ]
 :و رقِّ   لوغ  ه و   ج   اقِّ     قى بو س    الستِّمقى -

المرراء فرري جرررن المعموديررة أو لتقررديس الزيرر  إن االسررتدعاء ي سررتخدم سررواء لتكررريس + ]

وتصررربح األسررررار سرررارية المفعرررول . للمسرررحة أو فررري اإلفخارسرررتيا أو فررري وضرررع اليرررد

  (633).[باالستدعاء حتى وإن كان الذي يباشرها إنساناً خاطئاً 
اددددم   ددددم  ا قددددقل مئددددا   ددددقى  ر دددد م ا “: اددددم  لِّسدددد   قددددِّم م ق  قاددددت     سددددهم  ر سددددوره  با ددددو ع -

 :”(همفم ت)
د الرب اإلله القادر على كل شريء أبرا االبرن الوحيرد، يعطيره الشركر + ] فاألسقف يبارك ويمج ِّ

س صرائراً مطيعراً فري كرل  ألنه أرسرل ابنره ليتجسَّرد مرن أجلنرا حترى يخل ِّصرنا، واحتمرل الترأنُّ

م العبرادة الالئقرة لال. شيء، كارزاً برالملكو  وغفرران الخطايرا وقيامرة األمروا  برن ثرمَّ يقرد ِّ

الوحيررد اإللرره معطيرراً الشرركر مررن أجلرره لررآلب ألنرره احتمررل أن يمررو  مررن أجررل الجميررع علررى 

د هللا سريد الكرل . الصليب تاركاً لنا مثااًل لهذا المو  في معمودية الميالد الجديد ثمَّ إنه يمج ِّ

ألنرره فرري اسررم المسرريح وبررالروأل القرردس لررم يرررذل جررنس البشررر بررل أظهررر فرري األزمنررة 

 
(229)   Ibid. 

(230)  On Baptism, 4, ANF, vol. III, p. 671. 
(231)  Epistle 70, 1, To Januarius, The Fathers of the Church, vol. 51, p. 259. 

(232)  Ap. Cyprian. n. 18; (Bingham, p. 167). 
(233)  Cont. Parmenian., L. 5, c. 20 (Bingham, p. 167). 
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فأواًل أعطى آدم سركنى الفرردوس ليترنعَّم، ثرمَّ أعطراه . يته المتنوعة من نحوناً المختلفة عنا

ا أخطأ طرده كما استحا، ولكن بحسرب صرالحه لرم يطرحره  الوصية بسبب عنايته به، ولمَّ

وأخيراً في نهايرة الردهر أرسرل ابنره ليكرون إنسراناً . نهائياً ولكنه أدَّب ذريته بوسائل كثيرة

ثرمَّ بعرد هرذا . لى نفسه كل مشاعر اإلنسران مرا عردا الخطيرة وحردهامن أجل البشر وأخذ ع

 :الشكر يطلب الكاهن من هللا من أجل المعمودية فيقول

س هرذا المراء أعطره النعمرة والقروة حترى أن كرل َمرْن يعتمرد فيره . انظر من السماء وقد ِّ

اً معره بحسب وصية مسيحك ي حسب مصلوباً مع المسيح ومائتراً معره ومردفوناً معره وقائمر

  (633).[للتبني الذي بواسطته حتى إذ يمو  للخطية يحيا للبر
 :استددام الزيت و س  الصليب ل تقديس املاء

ومدددد  اددددم   رتمدددد    رئ ددددقى اددددجع  قندددد  ا  ددددتاِّه إ ددددق    رملددددئهت ردددده  مئددددا  س دددداقر  رددددج   
 :ورم  م  له  ام      قىد واج   ملااب  رقِّ   لوغ  ه و  -  ق س     -سه ا  ِّوع 

  (636).[إن ماء المعمودية كان يرسم عليه رسم صليب المسيح] +
 :األثر والتحوَُّّ ل ماء املعمودية بعد تقديسا

ولددِّ اليمدد    للددو ل  على  متقددق ام أبع مددق حيددِّث  ددقى   ا و  دد  باددِّ  رتقددِّ   اددو نا دداب  رددجا 
 ردد وح  رقددِّ  مئددا   ددقىد حيددِّث   اقددِّ    م ددز و م دد     إلفاق سددتهقد سهنددم ال  قورددوع فقدد  وئددول 

 .يعتقدون حب و  دم املسي، ح و اي مستي ياي ل املاء بعد التقديسورم  م 
 : قوالع م  مقى   ا و    (636)ولسهئهو   رم ري (639)فقرقِّ  قع غ  يو  و   ر ز  زا -

أي المسرريح بحضرروره [ ههنررا أعظررم مررن الهيكررل وأعظررم مررن سررليمان وأعظررم مررن يونرران+ ]

 .دمه المستيكي وقوة
 :و رقِّ   لوغ  ه و   قول -

ولكررن كيرف ت حسررب معموديررة المسرريح . البحرر األحمررر كرران إشررارة إلرى معموديررة المسرريح+ ]

  (636)![حمراء إالَّ لكونها تقدَّس  بدم المسيح 

 
(234)  Apostolic Canstitutions, VII, 43; ANF, vol. VII, p. 477. 

(235)  Hom. 27. ex 50. t. 10. p. 175. (Bingham, p. 171). 
(236)  Oration 40, 27, On Holy Baptism, NPNF, 2nd, ser., vol. VII, p. 369. 

(237)  De Bapt., I, 2 (Bingham, p. 172). 
(238)  On the Gospel of St. John, Tract. XI, 4; NPNF, 1st ser., vol. VII, p. 76. 
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 :أبناب  اص( 99:9إش )« ...اغتسلوا تنق وا »: و رقِّ   هريوه  ا ح لول إ اهقى  ر   -
  (631).[عمودية الميالد الثانياعتمدوا في دمي بم+ ]
 :و رقِّ    رير   إلسم ِّ ا  قول   اائهقاب مئا نق  بص إس  قه  بِّه خ وف  رامل  -

  (:63).[نحن في المعمودية نصير شركاء للَحَمل الروحاني+ ]
 : جرط  رقِّ   غ  يو  و   ر ز  زا  قول  -

ح بأفضل وأقو  المعونا+ ]   بمسح جسمك ونفسك كليهما إن كن  تتقوَّ  بهذا الختم وتتسلَّ

بهذه المسحة، كما تمَّ لبني إسرائيل في القديم بدم الخروف البكر الذي حفظهم، فأي شريء 

  (639)[يمكن أن يضرك 
 :و رقِّ    وي ق أا   رام  قول رئج   سه ا  ِّوع -
إنكررم ستلبسررون الثرروب البرفيررري األحمررر المغمرروس فرري دم ! إنكررم سررتأخذون الحلررة الملوكيررة+ ]

  (636)![السيد
 :ول ،ق   قول رئجا سهق    را ق  -

إنك في الحال ستأخذ الرب داخلك، ستتحد بجسده، ستلتصا بذلك الجسد الكائن فري العرال + ]

  (633).[حيث ال يقرب منك شيطان
 :و رقِّ    رير   إلسم ِّ ا  قول -

ل فررري صرررميم طبيعتررره“بقررروة الرررروأل القررردس فرررإن المررراء الطبيعررري المحسررروس + ]  يتحررروَّ
¢nastoiceioàtai ”(633).[إلى قوة إلهية غير منطوق بها  

=  Transelementationو قدددددددددددددددول ل ،دددددددددددددددق   رقدددددددددددددددِّ    دددددددددددددددرير   إلسدددددددددددددددم ِّ ا لرتلدددددددددددددددوُّل  -
metastoice…wsij وهكككنا االإكككطجلل هكككو الكككن  . ابلنسكككسة خلسكككز وخكككر اإلفدا سكككتيا

َّ الطسيعكة أ  حتكوُّ  transubstantiationأخنتا ال نيسة وعلماء الجلهوت بعد  ل  ونطقكوه 
وهككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككو 

 
(239)  In Esai., 1, 16 (Bingham, p. 172). 

(240)  In Exod. 12, L. 2. (t. 1, p. 270b); (Bingham, p. 173). 
(241)  Oration 40, 15, On Holy Baptism, NPNF, 2nd ser., vol. VII, p. 364. 

(242)  Baptismal Instruction IX, 3; Ancient Christian Writers, vol. 31, p. 132. 
(243)  On Colossians, Hom. 6, NPNF, 1st ser., vol. XIII, p. 287. 

(244)  On St. John. 3, 5. 
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ف ككو هنككا . احلاإككل ل خسككز وخككر اإلفدا سككتيا املتحككو ِّالن ابلتقككديس إىل هسككد املسككي، ودمككا
يقوَّ بتحوَُّّ طسيعة املاء لت ون طسيعة حي ة إهلية هلا القوة والقد ة ابلرول القدس واالسكتدعاء 

الككوالدة ابلكككرول ابالسكك  لتمدككر  بنكككني أ  تلككد  مبعكككىن أن يصككا مكككاء املعموديككة لكككا قككد ة علكككع 
 .«تولدوا ما املاء والرول»: القدس كما قاَّ املسي، متاماي 

لنددداب بادددِّ  السدددتِّمقى و رتقدددِّ   للزيكككت و رقدددِّ    دددرير   س و  دددئه ف  قدددول ادددج  ورمددد  لر  ددد    -
 : تلو ل اث  مق  تلو ل  م ز و م      إلفاق ستهق

مرا أن الخبرز فري اإلفخارسرتيا بعرد احترس مرن أن تحسرب هرذا الردهن دهنراً عاديراً، ألنره ك+ ]

سرراذجاً بررل جسررداً للمسرريح، هكررذا هررذا الرردهن  اسررتدعاء الررروأل القرردس لررم يعررد بعررد خبررزاً 

سرراذجاً أو عاديرراً، بررل قررد صررار عطيررة ( الميرررون) المقرردَّس بعررد االسررتدعاء لررم يعررد دهنرراً 

المسررريح، وقرررد صرررار قرررادراً بحلرررول الرررروأل القررردس عليررره أن يمرررنح شرررركة فررري الطبيعرررة 

  (636).[اإللهية
 .(639)و ارتح مااب  رقِّ   غ  يو  و   ر ه ف بقول ماقباب رجرط -

 
 (636)العماد - 4

 

د و قع او  ر ق    دق ا م دج بدِّى   ا و  د     قفد  Immersion=  را ق  لالني ق  لا  ري   
 رقهقمد  مد    رم قق د سع   ا و    طق  ق و وي ق وفئ ات ق  رماواه  اف   و  و رِّف  مد     ده     

 .   ه د وأرط اا ري   م  موا ق رئا ه  ولهقمت ق رئل
لم ق ة و   خئد    مبد  ف دو حب  و دت طقد  وا اهدت  اد  ت د  م دل   س  و سدزهد يهدث  ئدزه 
لع  تادددد      ومددددو   ددددقمم  رئ  دددد  لرز دددد     دددد  لم،ددددققاب وأرددددط   غ فدددد  ممئ دددد د  ردددد  فه ددددق ُيلددددِّ 

ف اددِّ م ددل   رز دد  . مدد     دده  رمرتلددقل   خِّمتدداب وطقمتدداب و را دد  بواددق ع رادده قع و ملدد   م ددِّ   
ددددددِّ لالرتملددددددقل ل  دددددده د   قددددددق  إأ هدددددد ع   ا و  دددددد   إلخدددددد  ج  رادددددده قع وباددددددِّ هلددددددِّ  رادددددده قع و رتا ُّ

 
(245)  Catech. 21, 3 (= Catech. Myst. 3,3), NPNF, 2nd ser., vol. VII, p. 150. 

(246)  On the Baptism of Christ, NPNF, 2nd ser., vol. Y, p. 519. 
 : ر ملور  رهواننه  و رماه ه  سلو ل مه   رقِّ      ث ت    اج   رامل  موهو      تقب (636)

The Works of the Rev. Joseph Bingham, Oxford, 1855, vol. IV, pp. 177 ff. 

 .ANF, NPNF: وسوف ناري    وو  ف  ر ائه  إأ مو ةا ق    ر  اق   إلنئهز   سلو ل  على مث 
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و دقع خئد  ممبد    ومدو   لدِّ  راده قع وم دل   رز د  اا دري   مد  خئد  ه دم . يهث   دزل إأ   دقى
 (.99:6و  )خ ق   ر ا    

برأسكا وككل  كيكف يغطكس حتكت املكاءوإأ   زل   ومو  باِّ م دل   س  و سدزه إأ   دقى    دِّع  رمدقا  
 . ر ش وط اق  ا تثىن يقال     ض و را زد فمقع    تاِّه  ف    قى مئا  ر ل  لو هسما 
 :و رقِّ   أا   رام  تمئ م م   را ا ل    ر زول إأ   ا و    فهقول -

أي تعرررَّ  مررن )ون عرايررا فرري حضرررة هللا مثررل آدم، غيررر أن آدم تعرررَّ  ألنرره أخطررأ يصررير+ ]

ا هنا (النعمة فراألول . فاإلنسان يتعرَّ  ليخلع عنره الخطايرا التري لبسرها( في المعمودية)، أمَّ

خلرررع المجرررد الرررذي كررران لررره، ولكرررن ااخرررر يخلرررع إنسرررانه العتيرررا بسرررهولة مثلمرررا يخلرررع 

  (636).[مالبسه
 :ملوسهو   قولو رقِّ   ل -

فكيرف يكرون م خجراًل أو غيرر  -يأتون عرايا إلى المعموديرة كمرا جراءوا عرايرا إلرى العرالم + ]

د عرياناً ثمَّ يذهب إلى السماء غنياً  لِّد عرياناً ي عمَّ   (631)![الئا أن اإلنسان كما و 
 :و رقِّ    رير   س و  ئه ف  قول -

خلعرتم مالبسركم، الرذي هرو رمرز خلرع ( داخليرةغرفة )أول ما دخلتم إلى داخل المعمودية + ]

اإلنسان العتيا مع أعمالره، وهكرذا وقفرتم عرايرا بشربه المسريح علرى الصرليب الرذي بعريره 

د الرياسا  والسالطين وأشهرهم جهاراً ظافراً بهم في الصليب» فأنتم ...  (96:6 دو ) «جرَّ

دم الرذي كران عريانراً فري صرتم عرايا في منظر الناس ولكن غير خجلرين كاإلنسران األول آ

  (:66).[ولم يخجل( قبل السقوط)الفردوس 
.  هقال  لو ن قى  لو لطاقال د مق مِّ     ةا: وال نِّ    رتقئهِّ لا  ستث قى م  اج   را ا ل    را ق 

ألن األعمكككاَّ اجلا يكككة ل ورمددد  لرددد غم مددد  أردددط ا  مددد     رم دددقق  مدددِّه رهقلددد    ادددج   سمددد  لددد د 
س مة قسماي للرهاَّ وقسماي للنساء  كما أن معمودية الرهاَّ كانت ل موعد خا  غكا املعمودية مق
 .موعد النساء

 :املعمودية كانت ابلغطس
و ددددقع مدددق   م هقددددق  سمدددد  رئ هدددد   ر ددددقر  إأ  طتطددددت ) س ددداقر  رددددج    ددددجا وع إأ هدددد ع   ا و  دددد  

 
(248)  Homily 6 on Colossians, NPNF, 1st ser., vol. XIII, p. 287. 

(249)  Serm. 20. (in Edit. Paris 1642), cited by Binghaum, op. cit., p. 178. 
(250)  Catech. 20,2 (= Catech. Mystagog. 2,2); NPNF, 2nd, ser., vol. VIII, p. 147. 
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فدددإأ  ل م دددو   سمددد  بدددجرط .  ع   ا و  ددد  دددقنو    زردددوع إأ هددد(  لسددداب لئدددهم  لع  مدددوع مي دددو     ئددداب ل دددقى
وبور   ر سول امئ م  ثري   م   رِّف      دقى ر ادرتح    فد  . اا،وع  ةوس م رتموع م  س     قى

فددِّف  ق مادداب ل ا و  دد  رئ ددو  يدد    ددق ل لددهم    دده  مدد   سمددو   ا ددِّ  عب امددج  ن ددئط  «:    دده 
مدِّفون  ماداب     ا و  د   رد  فه دق ل ل دتم ل ،دق  ماداب  «: ول ،دق   د(3:9 و )» شد  ل ،دق    هدِّ   وهدق 

فمقع اج   إلهد  ى لردِّف      دقى مد  سد   (. 96:6 و )» إبسقع م      رجا للقماب م   سمو  
 :و قات     سهم  ر سوره   قول.   قى إأ وم د إه  ى   ا  اب  على  ر س  واق  نمقمق  مقمق  رئم ه  

 والمررراء يماثرررل الررردفن ( مت دددِّان  واددداب 3:9 و ) إن المعموديرررة ت عَطرررى فررري مرررو  الررررب يسررروع]+ 

  (669).[معه
 :وأا   رام  تمئ م م   ري    ا       رِّف  م     ه  ب  و  نزوراب إأ   لهم -

ة أخر  من الماء فهذا يشير إلى نزولنرا مرع + ] حينما نعتمد وننغمر تح  الماء ثمَّ نصعد مرَّ

ولذلك أيضاً دعا برولس الرسرول المعموديرة . المسيح إلى الجحيم ثمَّ صعودنا معه من هناك

  (666)[(.3:9 و )« فدفنا معه بالمعمودية للمو »: دفناً قائالً 
 :و  ممقع  خ   قول -

رس رأسرنا تحر  سرطح المراء وكأنهرا فري قبرر، يكرون إنسراننا العتيرا قرد د فرن، + ] عندما ن غط ِّ

  (663).[ية يكون اإلنسان الجديد هو الذي قاموعندما نقوم ثان
 : رقِّ    رير   س و  ئه ف ُيائ ق  مز   رئ وح  رقِّ      مت مئا  ر س  -

وكما أن الذي يغطس في الماء ويعتمد يحوطره المراء مرن كرل جهرة، هكرذا اعتمرد الرسرل + ]

د النفس وإن كان الماء يحيط بخارج اإلنسان فقط، فالروأل ال. القدسكليًة بالروأل  قدس يعم ِّ

  (663).[أيضاً في الداخل بطريقة كاملة
 :و قول  رقِّ   لملوسهو  -
 أن  س ئل  هل تؤمن باهلل ااب الضابط الكل  فأجبر  أنرا أومرن وبعردها غطسر  فري المراء أي+ ]

  (666).[د فن َ 

 
(251)  Apostolic Constitutions, III, 17; ANF, vol. VII, p. 431. 
(252)  Homily 40 on I Cor., NPNF, 1st ser., vol. XII, p. 245. 

(253)  Homily 25 on St. John, (on John 3:5); NPNF, 1st. ser., vol. XIV, p. 89. 
(254)  Catech. 17, 14; NPNF, 2nd ser., vol. VII, p. 127. 

(255)  On the Sacraments, II, ch. 7 (20); The Fathers of the Church, vol 44, p. 286. 
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 :ثجلث غطسات ابل رو ة
و قدول ا ائهدقع مد    دق ا . مد      ري   م    قى  رجا او  رملو    سسقسه  رئا ق   تم    ثدمث

 :  ل ماب
ا  بأسماء الثالوث األقدس+ ] ة واحدة بل ثالث مرَّ   (669).[نحن ال نغطس مرَّ
 :و رقِّ   لملوسهو  و ة    اج   سم  -

أنا أومن، ثمَّ غطسر  فري المراء أي : هل تؤمن باهلل ااب الضابط الكل  فأجب : قد سئل + ]

أنررا أومررن، : هررل تررؤمن بيسرروع المسرريح ربنررا وبصررليبه  فأجبرر : اً د فنرر ، ثررمَّ س ررئل  أيضرر

وغطسرر  أيضرراً وهكررذا أنرر  د فنرر  مررع المسرريح، ولكررن الررذي ي رردفن مررع المسرريح يقرروم مررع 

ة ثالثة أومن، وحينئذ غطسر  ثالرث : أتؤمن بالروأل القدس  فأجب : المسيح، ثمَّ س ئل  مرَّ

ة ا  غ  . مرَّ   (666).[فر  خطايا حياتك السابقة الكثيرةوهكذا باعترافك المكرَّر ثالث مرَّ
 سول ره ثم    فد     ده  ثمثد  ل ه ولهقمتداب    رهدوه  رثقردثد و سمد   رثدق  : ا قح س  قع لج   إله  ى

دد  وسثم دد   المددرت ف لإلسددقع لرثددقروث  سلددِّ   رددجا لادداب  ات ددِّ   ومددو  لم ددق  ر دد ت  ر ددِّ   . رمددف  وةم 
ر   إلسم ِّ ا ف و لع  رتم    ثمث م     او رئتا ُّاب لر ب   دوع بادِّ  رقهقمد   رجا لقراب  رقِّ    ري 

لند   «: فتهدقب  رقدِّ   ب د   ردثمث مد    » لم ص   ب د   «: ب    ثمث م    . يه  ق ستل ل
ت » اائم    ب إ  لي ط  .ف  ق  رتم    ثمث م     اِّبري إلف رتث ه   مرت ف  رااص لناب  ؤم  وحي 

 :و رقِّ   هريوه  قول -
ا  إظهراراً لسرر الوحردة فري الثرالوث + ] فمرع أننرا نغطرس ... إننا نغطس في المراء ثرالث مررَّ

ا  في الماء إشارة إلى الثالوث لكن ت حسب المعمودية واحدة   (666).[ثالث مرَّ

 
(256)  Cont. Prax. C. 26; ANF, vol. III, p. 623. 

 (257) On the Sacraments, II, ch. 7 (20); The Fathers of the Church, vol. 44, p. 286. 
 (258) In Eph. 4, L. 2, p. 222 (t. 7, p. 610 c); Bingham, p. 190). 
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 sfrag…j اخلت  املقد س -مسحة دها املاون  - 5

 (سر التثسيت عند الجلتني)
 

ددِّ مدد  مهددقع   ا و  دد  م ق دد    قِّم موندداب رألسددقأ ره ددقل  رل دد د واددف م ددق   مدد  اددم  باددِّ خدد و  ج   ا  
ددِّد و تملدد  اددجع  رملددم  مددق    اليتاددقل ل  ددل   رثقنهدد   م ه دد  مدد  لهدد  يئددول  ردد وح  رقددِّ  مئددا   ا  

 ووةددددد   رهدددددِّ“. ”cr‹sma   دددددل  “: ووةددددد   رهدددددِّ و سدددددم  رملدددددئهتد وادددددجع  را ئهددددد   ئ دددددق ا دددددِّما
ceiroqes…a ”( را طونه ) د ومممد   رملدئهت رئادتمsfrag…jوادف لادقى اقمد  ومتِّ ورد   د

 ف دددددددف  ئ ددددددد  يِّ ثددددددد  مددددددد   خدددددددرت ع  رم ه ددددددد   رماه هددددددد ” اث هددددددد “: لم دددددددق  ئ ددددددد .  رم ه ددددددد  م دددددددج  رقدددددددِّه  
Confirmation ِّد واف  ئ ق ال   ج م  ماىن ام   سسقأ وئول  ر وح  رقدِّ  مئدا   ا  دِّ   ِّ د

. إال    يقرددد  مددد ض لو ريهدددقب  سسدددقأد و قدددول ل.   ا و  ددد  وبادددِّاق م ق ددد   مكككع دددق    و قنددد  -
دددِّ   : هدددريوه إع  رادددق     ت اددد  لع  سسدددقلا   دددجا وع رهملدددئُّو  مددد  لهددد  يئدددول  رددد وح  رقدددِّ  مئدددا   ا  
لع سدق    وب  ت   ُّب  سسقلا  م  اجع       لاِّ    جملقم  لدو ن  مادِّ    مئدا  سسدقأ. (661)  ِّ 
 . مِّم   سسقسه   ر  م   ختملقااب فق د ورم   إلمهقل لهنا مئا    اج   رتقئهِّ اجع

 :و قول ا ائهقع بمل  ي  -
دين من الماء كانوا ي دهنون بزي  التكرريس، ثرمَّ ينرالون وضرع اليرد مرع + ] عند خروج المعمَّ

  (:69).[استدعاء الروأل القدس ليحل بواسطة هذه البركة
 : رير   س و  ئه ف  قولو رقِّ     -

سرة أ عطير  لكرم المسرحة+ ] بمثرال مسررحة  cr‹sma عنردما خررجتم مرن بركرة الميراه المقدَّ

روأل »: المسيح التي هي بالروأل القدس، والتي تنبَّأ عنها إشعياء المبارك قرائاًل بفرم الررب

السررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريد الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب علررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريَّ ألن الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب 

 
(259)  Dialog. adv. Lucifer, C.4, (Bingham, p. 196). 

و  ددق ةدداأ  سسددقأ  ويهددق   ددقع  مئم ددأ  - ددقع  سسددقلا   سو قدد  مواددوب  فاددم  لردد وح  رقددِّ  و ا وندداب ومدد   را ددق    :شككرل ولددم لددِّ   وإال  فمقندد  لمقندد   رم ه دد  ا،دد  اق السددتِّمقى ليددِّ  رائ ددقنه    واددوب  . بددجرط ليددِّ  راددهوخ  رم  دد    واددوب  لردد وح
 . قنو    اوهنم      خقا  لج   ري ضو . مئا  ستِّمقى  ر وح  رقِّ 

(260)  On Baptism, 7-8, ANF, vol. III, p. 672. 
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  (699)(.[6:26إ  )« مسحني
  سدددهم  ر سدددوره  وادددو  ملدددأ  يتادددقال    ا و  ددد د و وادددف لع  قدددوه ادددق  دددجرط  دددج  اق  قادددت     -

 : رمقا 
ده باسم ااب واالبن والروأل القدس فليمسحه برالميرون + ]  cris£twبعد أن يكون عمَّ

mÚrJ  (696).[ألن هذه هي فاعلية وضع اليد... قائاًل الصالة التالية  
ددددِّ  للسددددهئهو   هددددأ لع مم دددده و   .   ددددق نددددِّ   يهددددق  ل  - لسددددهئهو  . سسددددقأ  رددددجا م  

 Chrismماداب لر  د  ق    ودقل  رثهدقب  ر ه،دقى و ا   دق ل  دل    قِّ سد   Eubulusو املق    ِّما 
 .(693)ولم قمهق    قور 

 .(693) جرط  رقِّ   لملوسهو   ج   أرط م ِّ واااب طقو    ا و     -
رى علع ال سا  واألطفاَّ الصغا   :هنا الطقس السرائر  لم

ا  م  اج   ر ق  خقاق  لرم ق  فق د ب  و دقع   د ا مئدا  سطادقل  رملديق   ردج    دقنو   ق ئدوع 
و قددول ه ددق  و  إهنددم  ددقنو  باددِّاق   ا  ددوع .  رتث هدد  بوةدد   رهددِّ و   ددل    قِّ سدد  يددقال  باددِّ لع  ات ددِّو 

 . إلفاق ستهق
مونهم] + رردون أطفررااًل فليجرراوب عررنهم الررذين يقررد ِّ بحسررب طقررس المعموديررة  إذا كرران المعمَّ

ِّترررررونهم بوضرررررع اليرررررد والمسرررررحة  ويسرررررمحون لهرررررم بتنررررراول  Chrismالمعتررررراد، ثرررررمَّ يثب 

  (696).[اإلفخارستيا
و رقددِّ   لوغ دد ه و   قددول إندداب  ددقع سددق   ب ا دداب وةدد   رهددِّ رئتث هدد  لر  دد   رئم ددق  و سطاددقل  -

 .(699)ره قرو   ر وح  رقِّ 
رهِّ و   ل    قِّ س  او ا قول  سطاقل مد   إلفاق سدتهق و رِّره   رققط  مئا اث ه   سطاقل بوة   

 .مث   رم ق  ب ول  رزم    مه   رم قق 

 
(261)  Catech. 21, 1 (= Catech. Mystag. 3,1); NPNF, 2nd, ser., vol. VII, p. 149. 

(262)  Apostolic Constitutions, VII, 43-44; ANF, vol. VII, p. 477. 
(263)  Vita Basilii. ap. Amphiloch. C. 5, (Bingham, p. 198). 

(264)  On the Sacraments, III, ch. 2 (8); The Fathers of the Church, vol. 44, p. 293. 
(265)  De Dogmat. Eccles., C. 52 [C. 22 Juxt. ec. Bened.]; (Bingham, p. 199). 
(266)  Homily 6, 10 on the Epistle of St. John, NPNF, 1st ser., vol. VII, p. 498. 
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سب سر ا قائماي بناتا منفصجلي عا املعمودية  :سر التثسيت ال حيم
ددِّ  مئددا لهن ددق اددف و  ا و  دد  ” سدد ، “يددِّث لع  رقددِّمقى ليهددقان   مددو  م ئهدد  م دد    ددريوع   قددِّ   رئ ا  

ورمد   الني دق      دقى لري د   -واج    ه  إأ لع     يتادقل السدتِّمقى  رد وح  دقع حي  دت سد ،  . عس   
ومادداب    ددل    قِّ سدد  بددِّا    ددريوع  ددقان    دد  هقع ماددق  ل ا و  دد  مئددا  مت ددق  لع   ا و  دد  فه ددق مددِّ   لسدد    

 :ليِّ  سسقلا و  جم   ل طقه   م   ائس   رقِّ    ل نو  لقل . مقِّ س 
ال يكفي للناس أن يتجدَّدوا فقط بوضع اليد لقبول الروأل القردس، ولكرن يتحرتَّم أن يولردوا ] +

ين في الكنيسة الجامعة   (696).[ثانية بواسطة السرَّ
ددمع  ر دد   لا  ر قدد    قددِّ    Sacramentوامددج  فددإع غ دد    ددقى ووةدد   رهددِّد  الث ددقع ماددق   م م 

 : رقِّ    ل نو  نا اب  قولو .  رجا رئائهق   رثقنه 
ين الزمان معاً ليصير الناس بهما أبناء هللا ولتكميل تقديس اإلنسان+ ]   (696).[كال السرَّ

 .وا ق  قملِّ بمئ    م  ر       رملم   ر  لهئ       م    ا و    و رتث ه  
 : قول ( ه936س   )رجرط نِّ لع إ  هجو و  لسقأ ساهئم  -
المعموديرررة ومسرررحة الميررررون وجسرررد المسررريح ودم : سررررار فررري الكنيسرررةهنررراك أربعرررة أ] +

  (691).[المسيح
فم ق   ققل م   إلفاق ستهق واف س  و يدِّ لع ادق سد     سد     دِّ وسد   ردِّهد امدج      ا و  د  

 .مهق س   ع   ما و    و يِّ : س   ري   وس     ل 
 :أوَّ أخسا  املسحة املقد سة للتثسيت وإلتنا

 :لول م  ه لخل م  طق     ل    قِّ س ( ه666-:99)اتل ا ائهقع     -
سرة، وبعردها ننرال وضرع ] + د أن نخرج نحن من ماء المعمودية ن مسرح بالمسرحة المقدَّ بمجرَّ

  (:66).[(Benediction)اليد باستدعاء الروأل القدس بصالة بركة 
ورمد   - ول         رم ه    رتقئهِّا لم ق لا  اجع    ل  وم   ست اِّم  سول م    فتم اق جم

م ددددددِّان شدددددد   سل ددددددقا  وهددددددِّ اقئهددددددِّ متددددددو  ث حي م ددددددجع  راقدددددد  و ددددددتل    ردددددداب  رامدددددد  و رقئددددددتد واددددددو لع 

 
(267)  Bingham, p. 203. 

(268)  Ep. 72,1 To Stephen, The Fathers of the Church, vol. 51, p. 266. 
(269)  Origin, L. 6, C. 19 (Bingham, p. 205). 

(270)  On Baptism, 7,8, (Bingham, p. 220), ANF, vol. III, p. 672. 
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  ددريوع   قددِّ      ددتاِّه  عع    رم ه دد   رق  هدد    سدد   رتمدد    و رتث هدد  اددو لاددم  ي ددوا ه ددِّ 
ق  وسدأ  ر  مدف ونهقو سدو  بمثد   و ا دق ادق    دِّ   رد  لي،د ا” مدز   مد  ومدو  شدو م د  م دق  “:  رد ب

و وقاد  لع    ده  لدقه واد ح  رئادققأ   دق ادف ومت دق  د  .  ئاب ورا قع بمت قع نقف ولوسِّ     دِّ  رقدل
ل   أا  د وم  ه  يتاع اق؟ ا ق  ت ق   إأ  رجا  لهنق ل خدج  إأ .  و وا  ر   قن  مماق  رئ  ِّ

ددف و ثتدداب  رم ه دد  وردد    تققادداب  ر سدد  ومدد  باددِّام  على  ر سددوره  مِّمدد   رائهدد  و قندد  لمثدد     ددز ي م 
 . سس       رم ه  

ولددِّ  سددتئ    رم ه دد  مدد  مملددق   سدد      هاهدد  م دد  اددجع  سطهددقب نا دد قد و قندد  ا،ددهأ  رقددِّا 
سدقع مد   ر د  ت واو مدِّ ف  مد   إل -و قول ليِّ  على  رقِّ ما   ِّمو عوفهئ   سن ق ف . مئا   ِّ ِّ

 :اج   رقِّ   لقل - سول م   رق ع  رثق د واو لول م  ه  ستاِّه  ئ    رثقروث    رم ه   م    
  (669).[نحن ن دعى مسيحيين ألننا ن مسح بزي  هللا] +

فتاددددقر  . واددددف ل    سدددد  ه  سع  ةددددا  ( م ددددتهمقل)و اتددددل  على لع    ددددل  اددددف  ويهدددد  وسدددد     
 ل  ُيائ ق أ    ع  ةدا      رتدتثري    ق د  مئدا مدقى   ا و  د  ومئدا   ا  دِّ  د ممدق ام    اجع   

هادد   رقددِّ    ددرير   س و  ددئه ف  اتددل لع مددق    رز دد  فه ددق متلومردد  بادد اب مددق  تلددو ل  م ددز و م دد    
هم  رئ ا و  د د و على  اتلوع اجع    ل  ام د -( 6:6 نم  اال  )  ق  ل  ق سقبقق    - إلفاق ستهق 

اددددددج  مددددددق لقردددددداب  رقددددددِّ   . ف ددددددف اا ه ددددددق  رقددددددو  رت ادددددد   دددددد  م ددددددهلف  دددددد  مق     رم  ددددددو    ئددددددو ف
ولددجع    ددل    اددز  اث هدد   ردد ا  بقددو   ردد وح . و خدد وع (663)ول ،ددق   رقددِّ   هددريوه (666)لملوسددهو 

  و رتائددددهم  رقددددِّ  ونا تددددابد اددددج  مدددد  ه دددد  م دددد       ق دددد د واا ددددف  رقددددِّ   مئددددا  المددددرت ف و رادددد ق 
 :و تقب     سهم  ر سوره   قول م  ق. و مقهق 
  (663)[.ي عتبر تثبيتاً لالعتراف باإليمان mÚron إن هذا الميرون] +
ا الميرون فهو ختم ] +   (666)[(.بااللتصاق بالمسيح)لتعهُّدا  المؤمن  sfrag…jوأمَّ

 
(271)  Ad Autolycum , I, 12, ANF II, p. 92. 

(272)  On the Mysteries, Ch. VI (30), NPNF, 2nd ser., vol. X, p. 321. 
(273)  Dialogue ag. the Luciferians, 2, NPNF, 2nd ser., vol. VI, p. 321. 

(274)  Apostolic Constitutions, III, 17, ANF, vol. VII, p. 431. 
(275)  Ibid. VII, 22, p. 469. 
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 :نص إجلة املسحة ابملاون املقد س
 :ع جم    رق    ه ه د  قول  سسقأ واو س     ا  ِّ ل ريوع   قِّ   ر ص   اتمل  و ت لقنو  -
 Sfragˆj dwre©j PneÚmatojخررتم وعطيرررة الرررروأل القررردس ] +

`Ag…ou].(669)  
اددم   ددم  “ورمدد  ا ددقح اددهي  لخدد   م و ردد   ددج  اق  قاددت     سددهم  ر سددوره  امددج  مدد  م ددو ع 

 :”ا ققل م ِّ      ل ريوع   قِّ  
ها الرب اإلله غير المولود الذي ال يعلوه أحد وهو رب الكل، الذي نشر معرفة اإلنجيرل أي] +

رد حترى تثبر   رائحًة طيبًة بين األ مم، امنح أن تكون هذه المسحة ذا  فعالية فري هرذا المعمَّ

  (666).[فيه رائحة مسيحك الذكية، وحتى أنه كما ما  اان مع المسيح يقوم أيضاً معه
 :sfrag…jخت  الصليب 

ولِّ ايئي  اج   ر ق      ا وه  رماهص ي  لهندم . م  اجع    ل    روع   ا  ِّ بامم   رملئهت
و ردد  بئيدد  مدد   سمههدد   Consignationاُّددو  سدد   رتث هدد  مئددا  سددم اددجع  راممدد   ردد  ا  دد  ا م ددِّام 

و  ققبددد     رم ه ددد   Confirmationيددد  لع طقددد     دددل   ئددداب   مدددف ليهدددقان ادددج   السدددم بدددِّال  مددد  
 . ر  ااص  متم بامم   رملئهت sfrag…j رهواننه  واو للِّه  ئ   

 :وعع اليد
و  دتاِّه وةد  . واو  ر ق   س ثد  لمههد  و س ثد  لدِّمق  وأتاُّدم     رم ه د  رت دئهم  رد وح  رقدِّ 

و متل وة   رهِّ م ِّ .   واه  رهِّ   م قس ق  مِّ ِّ  لمه ق  رتث ه  وإم قى  و  رئتقق   و ر سقمق   رم
 رماد  لادم طقد    سد   رتث هد د ورمد  رده  امددج  بد   رهدوانع  ردج   م دِّام أتخدج    دل    قِّ سدد  

غددري لع  قاددت     سددهم  ر سددوره  و  نادد   رملددال   ردد   ددتمئ م فه ددق مدد  اددم     ددل  .  سمههدد   س وأ
 :  قِّ س    فق ق م ق    بوة   رهِّ

د إن لم يصرل ِّي عليره كراهن تقري هذه ] + هي قوة وضع اليد الضرورية لكل إنسان، ألن المعمَّ

استدعاء، فإنه يكون قد نزل إلى المراء مثرل اليهرود ليغتسرل فقرط مرن وسر  الجسرد هكذا صالة 

  (666).[النفس وليس من وس 
 .رجرط فإع وة   رهِّ ُيت لع    ف    ا و    و متم ق

 
(276)  Canon VII, NPNF, 2nd ser., vol. XIV, p. 185. 

(277)  Apostolic Constitutions, VII, 44, ANF, vol. VII, p. 477. 
(278)  Ibid. 
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أ ل ه  ر سددد د     متدددِّ     رم ه ددد  مئدددا مثدددقلم يهدددث نقددد ل   لسددداق  وللِّمهددد  وةددد   رهدددِّ اادددو  إ
 : را ِّ   ِّ ِّ

 (96:6لع )» .مئه م فق ئو   ر وح  رقِّ  وععا األايد يه  ج  «+ 
 اداب ولدِّ  ل     ة   هدم  ... فققل راب  ر ب لم و  خ    ِّ    فه قدقل ردط مدقأ     يدف لع اااد  «+ 

... يديكا  ووعكع عليكاف ،دا ي قنهدق و خد   ر هد  ... رمدف   ملد   ده عليكاوواعكعاي يكي قنهق   خدم  
 (96-9: 1لع )» .فتبمل     وقل ولقه و مت ِّ...   رقِّ رمف ا مل  و تئ  م   ر وح 

لع )» .ي    ر وح  رقِّ  مئه م ف اقو   تمئ  وع بئيدق  و ت   دتوعوعع بولس يديا علي   و  ق  «+ 
9:91) 

 (6:9مت )» ... ووعع األايد ا و    اائهم   ...  «+ 
 :و رقِّ    ل نو    ت ِّاق م  سا   سم قل ل ،ق  امج  -
ردين يتقردَّمون إلرى األسراقفة لكري بصرالتهم ] + نفس العادة تالحظ اليوم في الكنيسرة أن المعمَّ

  (661).[ووضع أيديهم يتقبَّلون الروأل القدس
 :و رقِّ   لوغ  ه و   قول -
منا] + لرون أن نفهرم قرول الرسرول لقد علَّ ألن محبرة هللا قرد انسركب  فري قلوبنرا »: آباؤنا األوَّ

عن الروأل القدس الرذي ي عطرى فري الكنيسرة الجامعرة  (6:6 و ) «بالروأل القدس المعطى لنا

ألن هذا الرروأل هرو المحبرة الفائقرة التري بردونها ال ينفرع شريئاً أن . فقط بواسطة وضع اليد

م بألسنة الناس و واان هرذا  ( ...6و9: 93 دو 9) المالئكة وال أن نعررف جميرع األسررارنتكلَّ

الروأل المعَطى بواسطة وضع اليد ال يظهر بالضرورة بطرق حسيَّة ملحوظرة كمرا كران فري 

  (:66).[العصر المسيحي األول من أجل سرعة نشر اإليمان
 فمهأ إأع نتلق   م  يئول  ر وح  رقِّ  فه ق؟

فرإن وجرد  فري قلبرك  (.63:3 دو 9) «ينا مرن الرروأل الرذي أعطانرابهذا نعرف أنه يثب  ف»] +

في العصر األول كان الروأل يحرل . محبة هلل فاعلم أن الروأل القدس فيك ليعطيك كل معرفة

هذه كانر  آيرا  مناسربة لرذلك الزمران مرن ... على المؤمنين فيتكلَّمون بألسنة لم يتعلَّموها 

أجررررررررررررررررررل سرررررررررررررررررررعة نشررررررررررررررررررر اإليمرررررررررررررررررران فرررررررررررررررررري العررررررررررررررررررالم أجمررررررررررررررررررع 

 
(279)  Ep. 73, 9, To Jubaian, The Fathers of the Church, vol. 51, p. 274. 

(280)  On Baptism, III, 16, NPNF, 1st ser., vol. IV, pp. 442,443. 
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فحينمرا نضرع األيردي . بكافة األلسنة، وهذا كان يحدث من أجل ضررورة معيَّنرة وقرد مضر 

ع أنهم يتكلَّمون باأللسنة  وإن كان اان  اان على المؤمنين لينالوا الروأل القدس فهل نتوقَّ

: ال توجد مثل هذه المعجزا  فكيرف يتحقَّرا اإلنسران أنره قبرل الرروأل القردس  فليسرأل قلبره

  (669).[ب اإلخوة فروأل هللا يسكن فيهفإن كان يح
امددج    ددت ِّ  رقددِّ   لوغ دد ه و  ما فتدداب بوةدد   رهددِّ ويئددول  ردد وح  رقددِّ  مدد  سددا   سم ددقل  -

لر غم م  غهقب  رتمئُّم لسر    و  ا ز  د سع نا ق  لخ    ثري  م ل ق  ر وح  رقدِّ  رت قسدت 
 رم ه دد   وقمئددد  جملددِّ  ر سددد   و   ددد ول مدد  سدددمت  ردد وح  رقددِّ  ادددف . مملدد ان  رددجا ناددده  فهدداب

 .  ؤس     سوره  يقائ  مئا  ئ ت م وم ئ م و وي م
يهدث ا قد ل    راد ح ” بوةد   س  ا” “اائدهم   ا دو   “لنداب  قد ع ( 6:9مت )ونميع    -

 :    وب سملوسهو 
ررله، الررذي ي عَطررى ] + إنرره يشررير بررذلك إلررى وضررع األيررادي الررذي يحرردر الررروأل القرردس ويوص ِّ

ردين فري ( كونهم حاصلين على الرروأل القردس)واسطة األساقفة ب بعرد المعموديرة لتثبير  المعمَّ

  (666).[للمسيح وحدة الكنيسة التي
 :ولِّ لِّ ه ر ق ليِّ  سسقلا   رقِّ ما  جمل ور    بِّ     رق ع  مقم  اج   رتائهم -
د كمولود جديداً بوضع اليد كل ما] + ناله المؤمن بحلول الرروأل  نقول إن التثبي  يمنح المعمَّ

رد   وإن كنرا (. في يوم الخمسين)القدس  وقد يسأل اإلنسان ماذا ينفرع التثبير  بعرد أن تعمَّ

أهررذا يعنرري أننررا لررم نأخررذ كررل شرريء . بعررد المعموديررة نشررعر أننررا محترراجون إلررى عمررل جديررد

ي و ِّرم نحتاجه في المعمودية  ولكرن الحقيقرة ليسر  هكرذا، فرالروأل القردس حرافظ ومعرز ِّ معل 

لِّد وا ثانية في المسيح، كما يقول الكتاب إن لم يحفظ الررب المدينرة فبراطاًل »: عظيم للذين و 

لررذلك فررالروأل القرردس الررذي يحرل ومعرره الخررالص علررى مرراء  د(9:966مدز ) «يسرهر الحررارس

ولكرن فري مسرحة التثبير  يعطينرا . المعمودية يعطينا كل ما يجعلنا أطهاراً وأبريراَء وأبرراراً 

داً فرري النعمررة، ألننررا طالمررا نحررن فرري العررالم فررنحن نعرري  بررين أعررداء غيررر منظررورين ازديررا

في المعمودية نولد ثانية إلى الحيراة األبديرة، ولكرن بعرد المعموديرة ننرال تعضريداً . ومخاطر

فالتثبي  ضررورة للحيراة، )...( في المعمودية نغتسل، ولكن بعد المعمودية نتقوَّ  . للجهاد

رد ليردخل العرالم قرادراً علرى الصرراع وي حرارب حرروب الررب فري هرذا تسليح وتحضير ال معمَّ

إن لي أموراً كثيررة أيضراً ألقرول لكرم ولكرن ال تسرتطيعون أن »: والمسيح يقول)...( العالم 

 
(281)  On the Epistle of St. John, Homily VI, 9,10; NPNF, 1st ser., vol. VII, pp. 497,498. 

(282)  Ambrosiaster, on Heb 6,2; (Bingham, p. 229). 
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ررا متررى جرراء ذاك روأل الحررا فهررو يرشرردكم إلررى جميررع الحررا. تحتملرروا اان : 99 ددو ) «وأمَّ
قبرل حلرول . الرروأل القردس يمتلرئ القلرب حكمرًة وثباتراً  لهذا حينما ي عَطرى اإلنسران (.93و96

فَل الرسل على أنفسهم األبواب خوفاً من أن ينكرروا المسريح، وبعرد أن حرلَّ  الروأل القدس َق

الروأل القدس انطلقوا يكرزون متسرل ِّحين باحتقرار المرو  حترى إلرى الشرهادة برال حرذر مرن 

وأل القردس أعطانرا الحكمرة الروحيرة فرنحن قبلنرا الفرداء مرن المسريح ولكرن الرر. أجل اسمه

  (663).[واالستنارة والتعليم والنمو حتى إلى منتهى الكمال
م   رتائهم  رجا وائ ق مقرهاب م   على  رقِّ ما نا م لع فم   على م ملت مئا لع س   رتث هد  رداب 

 ى  وم ددقحم   م هدد د فددق هم   رثددق   ا ددف  رددل . ةدد و ااب ولمههتدداب ورزومدداب باددِّ سدد    ا و  دد  و  ددهم   رثددق 
. ورم   ِّ ِّ  ر وح  رقِّ   ز ِّ  وم   و رقو  ر لتاع ونقوم ه اجع  رل ى  وم قحم   م ق  يد   رم دقل

دددِّ ولع ال غددددىن م ددداب وادددج  أت   رق قمددد   وت هددد  بويدددِّ  سدددد  . وادددج  ام ددد  لمههددد   رتث هددد  لر  ددد   رئ ا  
 ن قع لع   تم  م  م ق    سو   رت قول مد  ه دِّ وباِّ س   رتث ه  ره  ر.   ا و    وس   رتث ه 

 رد ب و مدداب  رمدد اد وباددِّاق   ددو   رددجا     ددف مئددا   اددقط  و ودد وبد وا قددا  ر ا دد  اِّ دد     رام ددا 
 .ر ن قع

 
 لسس احلل ة السي اء - 9

 

  دريوع لا ل د  إهد  ى باِّ خ وج   ا  ِّ م    قى  ئ   فو     و ددئ    ر ه،دقىد وأت  م ق د   ل د  م دل  
وادف اا ددري مدد  خئد   إلن ددقع  راتهدد  .  ددرير   س و  دئه ف باددِّ  رتث هدد . ورمد   ددج  اق ل. سد   رتث هدد 

 .فهمل     ا  ِّوع  مه     ه   ر ه،قى( :9و1:3 و )ور    إلن قع   ِّ ِّ 
ِّ    د  أاد   ج  اق خقا  إأ  قول إناب م دِّمق م  د” يهق  أا   رام“: ولرئهِّ و     تقباب م  -

 راددم لث ددقى م اددقع ثمثدد   الف ما  ددِّ   مهددِّ و يددِّد ل سدد   إلمل طددو  ل  ددق  و  م ددق  ع رتادد  ق م 
 .(663)”وه  البسون ثياا  السي اء“

 .و قن  اجع  رثهقب ا   ا وئ     ه  و وئ      تهمه 
إندداب باددِّ ما و  تددداب  و  ددؤ م خ سددوتوم  يه  ددق امئ ددم مدد  نمتدددق  و  لسددقأ  رق دد   ه ه  لددقل -

 
(283)  Eusebius Emissenus (?), Hom. de Pentecost. (Bingham, pp. 229-231). 

(284)  Palladius, Life of St. John Chrysostom, 9; (Bingham, p. 235). 
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انل  ر سقم  به  ق  قع ال  ز ل الب ق  ثوب   ا و     سبهضد سناب   سم لسقاق  باِّ ما و  تداب 
 .(666)م ق   

 :و رقِّ   هريوه  متت راقبهوال   لسئوب س م ا -
را ثيابنرا التري ]+  ين لثوب المسريح سرنخلع عنَّ إننا نغتسل اان بوصايا هللا، وحينما نصير معد ِّ

ة البيضاء الكتانيرة التري لريس فيهرا مرو ، برل ( أي أجسادنا األرضية)جلد من  ونلبس الحلَّ

رري نجاسرررا   كلهررا بيضرراء خرجرر  مرررن ميرراه المعموديررة، فنمنطررا أحقاءنرررا بررالحا ونغط ِّ

  (669).[صدورنا
 :طقس لسس الثوب األبيص ابلصجلة

ددِّ     دِّ   مددق ه  مد  مهددق ع   ا و  د  بددِّمقى مقدِّ  د   ددق و قند  اددجع  وئد   ر ه،ددقى ا  دئ م رئ ا  
 :او ممتوب    تقب  سس    ري  يو  و   رم ري

سررة أمررام منبررر الرررب يسرروع + ] مها غيررر مدنَّ ررة البيضرراء الطرراهرة، ليتررك تقررد ِّ اقبررل هررذه الحلَّ

  (666).[آمين. المسيح لكي تقبل الحياة األبدية
و رقدددددِّ   . ع  دددددقتع  رم ه ددددد  رئلادددددعوادددددجع  وئ ددددد   ر ه،دددددقى  قنددددد  ا ئددددد   رث قنهددددد  ل ه    ا  دددددتو  

لوغ دد ه و   ددتمئ م مدد   ددوه  سيددِّ باددِّ ليددِّ  رقهقمدد  لمت ددق ع  رولدد   مددِّ   رت ددئهم اددجع  وئ دد   ر ه،ددقى 
لا  سيدِّ  سبدهض  Dominica in Albisو دقع ادج   رهدوه  سيدِّ   د  ا . وأردط   هنق د  مهدِّ  رقهقمد 

 .(666)ب  ت اجع  راق  
 

 املعمودية متعل ِّقات طقس - 1
 

 :االحتفاَّ ابألنوا ( أ ) 
ولإلةقف  إأ  اليتاقل بئ    وئ    ر ه،قىد  قع ا قح  يتاقل و    سنو  د واف م دق   مد  ردوع 

 :غ  يو  و   ر ز  زا   مم  باِّ   ا و   . م،قى    ل ِّ  مد واف مج و   م ِّ ل

 
(285)  Sozomen, H.E., VII, 8, NPNF, 2nd ser., vol. II, p. 381. 

(286)  EP. 64 to Fabiola; (Bingham, p. 235). 
(287)  De Bapt. Infant. (ap. Pamelii Liturgica); (Bingham, p. 236). 

(288)  Hom. 86 de Divers. in Octav. Pasch.; (Bingham, p. 236). 
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وتسسحة . ي  هو مثاَّ ساب  للمجد العتيدإن وقوف  بعد املعمودية مساشرة أمام اهلي ل الع + ]
واملصابي، اليت . األبصلمودية اليت تمستقسل اا هي سس  تنوُّ  تسابي، وأغاين احلياة الفم لع اآلتية

ستوقدها هي إو ة سرائرية ملصابي، اإلُيان اليت ستحمل النفوس العنا ى امل ي ة بس اء مساو  اليت 
  (289).[ستتقد م اا ملقابلة العريس

كككدوا أابككك  الكككن  ل »+  فلي ككيء نككو ك  ه كككنا قككد ام النكككاس ل ككي يككروا أعمكككال   احلسككنة وُيج ِّ
 (99:6م  ) «.السموات

و  م ددددق   رااملدددددهق   رم ددددري   دددددقع  رقدددددوه  ئ ددددم  ئ  دددددوع   مبددددد   ر ه،ددددقى وحي ئدددددوع  سندددددو    -
 :و  ملقبه    ،قى د  قرجا يِّث   م ق  ثه و وسهو   رمليري

اد الشررعب  كرران االحتفررال+ ] مررن الكنيسررة حتررى القصررر فخمرراً إلررى أقصررى حررد، حيررث كرران قرروَّ

والحكومررة مرردث رين بالثيرراب البيضرراء وكررأن الررثلو يغطرري ِّهم، وكررل السرريناتور وعليرراء القرروم 

  (:61).[والجنود بكل رتبهم يحملون المصابيح المضاءة وكأن النجوم نزل  على األرض
 :اللنب والعسل( ب)

و رقدِّ   هدريوه .  ،ق  لع اج     ورو      ِّ  لر وح لئهم  م   رئنب و را  ولِّ  متق    رم ه   ل
وا ائهقع .  قول إع  ر  ت   أرط لع   ا  ِّ اق  طام  مئا م تو   ر وح ولِّ  ختري رهِّخ  مققئ   

قل و تطادد «: و رقددِّ   ب دد    قددول.  قددول إهنددق مددق    رم ه دد    قمادد   ر سددوره  ولددِّ لخددجاق  ل  طقدد 
د سع  رئددنب  اددري إأ بددد  ى  (6:6بدد  9)»  راددِّا  ريدد (  رمئ ددد )مورددو     عع   ددت و   رئددنب  راقئددف 

 :و رقِّ    ئه  ِّ   إلسم ِّ ا  قول.  ر ا 
م برجرراء (الطبيعرري)حالمررا نولررد يعطوننررا لبنرراً الررذي هررو غررذاء الرررب ] + ، وعنرردما نولررد ثانيررة ن كرررَّ

وبهذه األشرياء الماديرة . قال عنها إنها تفيض لبناً وعسالً العليا التي ي  أ ورشليم  الراحة بوعد

  (619).[يتثبَّ  رجاؤنا في الطعام الفائا
 :وم   جمل    رثقرث رق طقه   نائم لع اج   رئنب و را   ل ق ام    خقر غري  إلفاق ستهق -
 مرن مقردَّس جردثايوم السب  الكبيرر قبرل القيامرة وهرو ز)إنه يقدَّم على المذبح في اليوم العظيم ] +

وت قرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررال عليررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره( للتعميرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد

 
(289)  Oration 40, On Holy Baptism, 46; NPNF, 2nd ser., vol. VII, p. 377. 

(290)  Epistle of Marcus Gazenzis, published by Baronius, An. 401. (Bingham, p. 239). 
(291)  Paedagogus, I, 6, ANF, vol. II, p. 220. 
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  (616).[ودمه بركة خاصة بسر المولودين الجدد وهي غير ما ي قال في سر جسد الرب 
 :إجلة أابان الن (    )

سع ل ا و    و رتث ه   تقد      وردو  لنداب لدِّ ادق   ب دق  (   لل  عب)باِّاق ا ققل ام    للان  رجا 
   للان «و ملدد  ح ردداب لع   ددق ا   .  د ولددِّ اددق  فهدداب  ردد وح  ملدد خ   لل  عبهلل وليددِّ لفدد    لسدد   

 :و قات     سهم  ر سوره   قول. لرملهي   ر  لمماق  ر ب»
د)فليقف ] + منا إياها الرب( المعمَّ ومن الواجب أن الرذي قرام . بعد ذلك وليقل الصالة التي علَّ

ي، فهرو قرد مرا  مرع المسريح وقرام معره، إذن فليقرف يقرف مسرتقيماً وهرو يصرل ِّ ( مع الرب)

يا هللا ااب ضابط الكرل “: ثمَّ يقول الصالة التالية... وليصل ِّي متجهاً نحو الشرق . مستقيماً 

أبا مسيحك ابنك الوحيد، أعطني جسرداً غيرر دنرس وقلبراً نقيراً وعقراًل صراحياً ومعرفرة غيرر 

ا وعلرى يقرين الحرا فري مسريحك مخطئة وحلرول روحرك القردوس، حترى أحصرل علرى الحر

  (613)[”.آمين. الذي به لك المجد في الروأل القدس إلى األبد
. (613)و رقددِّ    وي دددق أاددد   رادددم ل ،ددق   دددج   ادددمو  ادددم  للان باددِّ  رملددداو  مددد  مدددقى   ا و  ددد  -

 وادجع. و موع   ا  ِّوع   ِّ  و لا  لنتملقب   ارت     ه دِّ    ده    دقر    لمئدا  ر د و  
اددددف   دددد     س وأ  ردددد     دددد   لددددم بددددتمو  اددددجع  رملددددم     رم ه دددد  سهنددددم لددددِّ اددددق و  لوال    لرت ددددص 

ورمددد  ال    ددد   لدددم لع  قوروادددق ه دددق      . و الختهدددق د مددد  لهندددم  موندددوع لدددِّ ياموادددق م دددج تمددد  باهدددِّ
 . رم ه   إال  باِّ   ا و   

 :حفل استقساَّ املعم ديا(  د )
إأ  قددددول  قط ددددق  (  رت دددد ه )  يو  ددددو   ر ز  ددددزا  ددددج    هاهدددد   سددددتق قلم لسبملددددئ و     رقددددِّ   غ -

و رت دقبه   رد  ست  دتق   ادق ادف سد   مدج ل  رت دقبه   رد  سدتققل   : ]  ومو   رجا سه قل   ا و   
ب فئ اد ح ادج  ادو  رهدوه  ردجا اد ااب  رد   « ردجا فهداب  رمئ دق  ( 996) اق   زمو   (616).[ وهق   سبِّ  
سع  رقدِّ   لوغ د ه و  م دِّمق  دج   مهدِّ  رقهقمد   ادري إأ ادج    زمدو  وادج   رادِّ  م داب » ون دت   فهداب

 :لرج  
الذي صنعه الررب وهرو أعلرى مرن كرل األيرام وأبهرى منهرا جميعراً،  -يا أحبائي  -هذا هو اليوم ] +

ة ومررس عقولنررا برررالفرأل الررذي فيرره اقتنررى لنفسرره شرررعباً جديررداً بررروأل الخليقررة الثانيرررة الجديررد

  (619).[واالبتهاج
 .ولوره و   قول إهنم   اِّوع ائئهئو    اجع    قس  

 :اإلفدا ستيا
ددددِّوع   ددددِّ  رهاددددرت و    مققددددِّ   ردددد بد  باددددِّ لع ا ت ددددف خددددِّمق    ا و  دددد   ئ ددددقد  ددددقع  تقددددِّ ه   ا  

 
 (.Bingham, p. 242) جمل   ل طقه    رثقرث 63 رققنوع  (616)

(293)  Apostolic Constitutions, VII, 44-45; ANF, vol. VII, p. 477. 
(294)  Homily 6 on Colossians, NPNF, 1st ser., vol. XIII, p. 287. 

(295)  Oration 40, on Holy Baptism, 46; NPNF, 2nd ser., vol. VII, p. 377. 
(296)  Serm. 163. de Temp., (Bingham, p. 244). 
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لوهندق  إلي دقع  إللدف و ات. لا  رم دقلد لا م ت دا  رم دقل    دهلف tÕ tšleionلمت ق  لهندق 
 .   ق   باِّ   ا و   د واف نا  ق ا ا ا رم ق   ر   و سطاقل

 
 



 
 

 عظات اآلابء األساقفة العظام على املعمودية



 
 الفصل الرابع

 اجلزء الوعظي

 عظات اآلابء األساقفة العظام على املعمودية
 عظات القديس يوحنا ذهيب الفم للمعمَّدين - 1

 

للقديس يوحنا ذهيب الفم اثنتا عشرة عظة عن املعمودية ألقى بعضهاا علهى املوعهووا بالهاعخ ا  هر 
اكُتشفت ( 8- رقم )بمن ضمناا مثاِن عظات  ( )بقد تُرمجت مجيعاً إىل اإلجنليزية. مَّدين اجلددعلى املع
بقد نشرها . يف خمطوط يف جال آثوس Wengerبواسطة األب العاِل أنطوان بجنر ( 511 سنة )حديثاً 

 بدايهة موسهم تعلهيم بأبل ههه  العظهات الثمانيهة أُلقيهت يف. بُتسمَّى جمموعة بجنر. ( )بعد اكتشافاا بقليل
بالعظهة . املوعووا أي يف بداية الصوم الكاه  بعهد أن قهدَّم الراناهون مهنام يف املعموديهة ألهانهم للكنيسهة

بالعظهههة الثالثهههة . الثانيهههة أُلقيهههت أيضهههاً علهههى املوعهههووا يف مايهههة فههه ة تعلهههيمام أي يف أبا هههر الصهههوم الكاههه 
ههدي بأمَّهها اسمههس . ن اجلههدد بعههد أن اقتالههوا املعموديههة يف هههه  الليلههةأُلقيههت يف ليلههة عيههد القيامههة علههى املعمَّ

فقد ألقاها يف اسمسة أايم التاليهة أي يف األسهاوا الههي يلهد عيهد القيامهة  ( 8إىل  4رقم )عظات الااقية 
( ةأي الهين استناربا ابملعموديه)” املستن ين“بالغرض مناا هو إعطان . بهد موجَّاة أيضاً للمعمَّدين اجلدد

 .اجلديد تعليماً ربحياً بأ القياً مركَّزاً يتناسب مع بضعام
؛ (  -5رقههم )هنههاأ أربههع عظههات أ ههر  ( 8- رقههم )بخبههاله هههه  العظههات الثمانيههة املكتشههفة حههديثاً 

  باالثنتهان األ ريتهان ََّّ ( )Montfauconاثنتان منامها ََّّ نشهر ا منهه القهرن الثهامن عشهر بواسهطة العهاِل 
باالجتها  األ القهد علهى العمهوم يسهود مجيهع العظهات  . بل مرَّة يف ربسيا يف بداية القرن العشهريننشر ا أل

ههز علههى ضههربرة تطاهه  عيههون . كاشههفاً فكههر القههديس يوحنهها ذهههيب الفههم بأسههلوبع يف الههوع  بالتعلههيم بهههو يركِز
قلهههب بتقهههوو السهههلوأ الهههنفس الدا ليهههة بتنقيتاههها السهههتقاال االسهههتنارة اإلريهههة  أي علهههى ضهههربرة اسهههتقامة ال

 .الستقاال نعمة املعمودية

 
(1)  St John Chrysostom, Baptismal Instructions, Ancient Christian Writers, vol. 31, New 

York, 1963. 
(2)  Jean Chrysostome, Huit catéchèses baptismales inédites, Sources chrétiennes 50, Paris, 

1957. 
 NPNF, 1st series, vol. IX, pp. 159-171: بقد صدرت رما ترمجة إجنليزية منه القرن املاضد يف جمموعة ( )
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بمهع أن العظهات . بيظار ذهيب الفم يف هه  العظات كلاا مضيئاً كقائد أ القد بمعلِزم ربحاين قهدير
! قد تكون ن  مااشرة للمعمودية نفساا بلكن قيمتاا عالية جدًّا بتعترب من با أقهو  إجناااتهع يف الهوع 

إىل مسهئوليتع الضهةمة الهخ أ ههها علهى نفسهع  بههد قيهادة عمليهات تنصه   بذلك راجهع ابلدرجهة اأُلبىل
هههام اليهههو نيا أب الالتههها أب أههههل الهههاالد  الهههدا لا إىل املسهههي ية مهههن أعهههاوم القهههوم  سهههوان مهههن جاهههة اُ كَّ

 بكان كث بن منام من أص اب الرتب العالية باملقام السامد يف. األصليا أب القوم الغااين من القوطيا
 .اجملتمع مع الااقا

بكههان ذهههيب الفههم بليههة العاههارة قههوي املنطهه   قههوي التعاهه   فرفههع مههن مسههتو  املوعههووا بالههدا لا إىل 
بقد انتاهز ههه  املامَّهة . املعمودية إىل أعلى مستو  اإلدراأ الكنسد بالالهويت بالكتايب على بجع العموم

نت عظهات ذههيب الفهم ههه  لتكشه  لنها عهن عظمهة العظمى لياين املسي ية علهى ُأسسهاا األصهلية  ف ها
سههر املعموديههة يف القههرن الثالههع بالرابههع  بمالههة االسههتنارة بمعرفههة األصههول اأُلبىل بالدقيقههة إلجههرانات هههها 

 .السر الكنسد العايل القيمة
ة بقد أُلقيت هه  العظات يف أنطاكية بهد تغص ابلشعب ا يت من الاالد اجملهابرة الههي يهتكلَّم ابللغه

عنهدما تهرأ  58 م حا بدأ عظاتع حىت سهنة 83 بكان امن إلقان هه  العظات ما با سنة . السراينية
 .أنطاكية باجتع إىل القسطنطينية
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 (4)العظة اأُلوىل

 للقادمني إىل املعمودية
 

 :مقد ِّمة
 :يقدِزم  شر هه  العظات هه  املالحظة ارامة

عموديههة  بقههد أُلقيههت علههى القههادما للمعموديههة يف هههه  العظههة هههد أطههول عظههات ذهههيب الفههم عههن امل
بيف ههها التعلهيم ينظهر ذههيب . بداية الصهوم الكاه   بقهد سه َّلوا ألهانهم ليتقاَّلهوا املعموديهة يف عيهد القيامهة

الفههم رههاالن الهههين سهه َّلوا ألههانهم كههيفمم سهه َّلوها يف جههيب املسههيي  بهههو  ههاطاام ليعطههيام شههرحاً عههن 
رنتاهها ابلههزبار الربحههد  األمههر الهههي يعطيههع فرصههة لتقههدو خمتصههر مشههرب  ل  ههان بالعقيههدة  املعموديههة اقا

 .بلي خ املوعووا على ممارسة املسي ية كطري  لل ياة
ش  ج د الشيطان بشه  الهد ول يف  دمهة : يتكوَّن من شقا” كون اتو“بالزبار الربحد لع عقد 

بيف قهانون اإل هان سهيع فون . باإل ان هو قاعدة التقهو . اإل ان املسيي  بهها ال يُفام بال يُر  إالَّ بعا
علهى أمهم يلهزمام أن و هدبا . اب ب باالبن بالرب  القدس ثالثة أقانيم  بلكهن كرامهة باحهدة بجمهد باحهد

بالت ميالت الخ يت مَّهل اها السهيدات ال . األابطيل الخ يف العاِل من نىن بمالبس فا رة بحلد الههب
بكههل أعمههال اسرافههات باملسههار  بمعههارض . هنَّ مجههااًل بههل عههدم رضهها أب قناعههة اهها أعطهها    سلقتههعتزيههد

فعلههيام أن  تنعههوا عناهها مجيعههاً حههىت يسههت قوا أن  ملههوا . األلعههاب كلاهها أالعيههب شههيطانية لضههاللة الههنفس
 .اسم املسيي

بالههههرب  علههههى أن نظرتههههع بذهههههيب الفههههم يقههههارن املعموديههههة بههههزبار ربحههههد أي عههههرس ربحههههد بهههها الههههنفس 
أي ختههتص ابال تاههار الربحههد  Mysticalأكثههر مناهها مسههتيكية  Sacramentalللمعموديههة هههد سههرائرية 

بعلههى املسههتو  الشةصههد فكههل . بعههربس املسههيي هههد الكنيسههة الههخ تكوَّنههت مههن جنههب املسههيي. الاههاطين
. نيسة بشريكًة يف كل أجمادههانفس تص  عربساً للمسيي ابملعمودية  هها هو الهي وعلاا عضواً يف الك

هها التشايع با عالقة املعمَّد ابملسيي بعالقة العريس ابلعربس ال جند  إالَّ يف عظات املوعهووا  بذههيب 
بالعهههههههههههههههادة يف الهههههههههههههههزبار . الفهههههههههههههههم ينتقهههههههههههههههل فياههههههههههههههها بسهههههههههههههههرعة ببسهههههههههههههههاولة مهههههههههههههههن الفهههههههههههههههرد إىل الكنيسهههههههههههههههة

 
(4)  St. John Chrysostom, Baptismal Instructions, Ancient Christion Writers, vol. 31, pp. 23ff. 
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ال مههن جاتههع إذ أن االثنهها مههن طايعههة بلههيس يف ذلههك تنهها. الاشههري أن  يت العههريس إىل العههربس ليطلااهها
ترابية  بلكن يف بضع املسيي بالكنيسهة الع يهب حقههًّا أنهع ابلهرنم مهن املسهافة الشهاهقة بها طايعهة اسهال  

. مثَّ أسرا حنو عربسهع -بطايعة املةلوق  تناال بجان إلينا ف أ بيت أبيع يف السمان بأ ه لنفسع جسداً 
 !بطايعة اإلنسان  باإلنسان الفرد يف منظور باحدبذهيب الفم ومع با الكنيسة 

: كهاملزموربهو يوعِزد الفكر الربحد أن العربس الخ  طااا املسيي لنفسع كانت هد ابنتهع يف ا قيقهة 
 .سنر  بقد بلدها ابملعمودية قال أن تلي  لع كعربس كما( 4:41 مز )» العد اي ابنخ «

 :العظة
 :الزواج الروحي

ة وفرح الروح، إنه وقت نرنو فيه إلى  الييى ة  أ ايى ل الى وار الرويى  إنه وقت لل - 1 مسرَّ

ونيىأ ك . قد دنت، فإأ قلن  إأ م  ييصل اآلأ ام منى  وىو  وار رويى  ك ي ىوأ اف  ى ت

فهىىو نىىو  مىىأ ال  نيىىد . نقىىول فقىىه إنىىه  وار رويىى  نىىل وىىو نىىأأ وايىىد مىى  وىىو ا  ىى 

. الى وار الرويى  وال  نيىد اليرنىى  اليرنى  الرريىد مىأ نو ىه، ولىيت ار  بىى ر  نىيأ

ذىىل المسىى ونم الىىسر اسىى  دل  ىى   مىىأ  وفىى  وىىسا نسىى ما إلىى  القىىديت نىىولت الرسىىول مبلل

ل  ىىسرا   ريرىىم »: فرىى  مو ىىا يقىىول. اكصىىه ييأ  نىى   هنىى  ل لر ىىل وايىىد  قىىدلذ

النسىوا سى ح   »: لليىر (   ينىم)وف  مو ا آ ر  مأ يُبىدل . (  : كو  ) «للمسيح

انظىر  يىي ي ىا القىديت . (3:  أه ) «مل ل    قدذروا اأ  ثن وا  ىدَّ م  يىد إنلىيت  ال  

ى إلى  يىر   نولت اإلنس أ المسيي  ف  مو ا ال هنم ل وار رويى  ونىأأ وايىد يبىدَّ

 ق دمم ما البدو؟

د  فرح مثىل وىسا نسىن   ى ه   - 2 يقـ   إأ اليول فرح ف  السم   و ل  ا ر ،  نه إأ ُو ذ

ف يي ك ي ىوأ نى   ثر فىرح الم   ىم ور سى   الم   ىم اي ى ل و ىل القىوات وايد ي و  

ْأ  ل  ا ر  يينم  ينظروأ وسى الم مو م المندفبىم ال  ر ىم مىأ  السم  يم ما  ل م 

ن ك الشيه أ، ه لنيأ نلهرم  س يل اسم  هل ف  ر يَّم المسيح  .مص  د وشذ

ل ما  ر - 3 ل مب ل  م  ا  لَّ ة ل د ل ي  لهى  المقىدَّت   هىي ل نظىرة  ب لوا إسال ا  لَّ وت ُمبدَّ

د ىىون  اُظهىىر لهىى  .  ىىأ  ىىريت فىى  ى الانىى ، فىى  ى البهىىي والينىىو مىىأ نيىىو  روسىىه

م  ىىيه  المىى برلذأ ال  ر ىىم منىىه، وُانىىيلذأ لهىى  المسىى قنل الرىى  ر الم يىىد الم مىىا اأ  لقىى ى 

ون لرغل مىأ . ر ان هت إليهوإسا رغن ل فلن لا  نه  س رو  ون أمَّل ي له  الس. و  نبَّل نه

 .مأ قه  وسا ن د  ريسه  ك ي ال يهلنه  إليه

إنىىه لىىل يهلنهىى  ل م لهىى  ويسىىأ ! ونىى     شَّىىي لنىى  إيسىى ن  ه الر  قىىم، في لهىىسا السىىيد الب يىى 

قوامهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ورشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ق ه ، نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل
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سىم   وم قنييم المنظر من َّ ن لب ت، ف لبروت ال   يهلنه  ل د ل إل   درى اإلله  مشوَّ

 .ون  يي  ، من لبم ف  هيأ يمأ ه  و ه ي و   لي ل 

ول أ ك يييدأَّ ايد ممأ يسىما   مى  وىسا، فيسىقه فى  مرهىول الشىرح المى در السىم   - 4

ل  أ الىنرت ولىيت ال سىد، و ىأ   صىه  الم مىا اأ ي ىوأ -والرظل  فيينمى  . فأن  ا  لَّ

ل  نى   هنى   -فىإن  ا غى ر  لىي ل غيىرة   »: يقول نولت الرسىول ل لر ىل وايىد ُ قىدلذ

ل لىه   (  : كو  )«  سرا   ريرم للمسيح فهو يقصىد اأ يقىول إنىه  هى  للمسىيح ليقىدلذ

 . سرا   ريرم،  لك النروت فقه ال    قدَّمت نيو ال قوى

ىىد نو ىىوح اأ . فىى آلأ ي ىىوأ لنىى  إدراك دقيىىى وا ىىح  ىىأ وىىسا الىىسر نقولىىه - 5 فبلينىى  اأ ن  لذ

مم و  اص ل  ى  مىأ ينىو البىريتالبروت الم قدلذ وم واآلأ ن ب َّ مى سا ي ىوأ .   نت مشوَّ

ا ثر قني ل مأ النرت ال   و رت  رام ه  المووونىم لهى  مىأ   و ا  ىت  ىأ مولىدو  

الننيىىل مىىأ ا  ىى ل  وق هبىىت البنىى دة وسونىىت ورا  ا صىىن ل الي ىىر وال شىى  والنهىى  ل 

رة و ل م  وو  ديل البقل وال رامم دت مأ قنيه  نسن  ح ا صن ل النرت ال    ا. المصوَّ

ن ويك  أ الم    والير ت وال   م والس ر واكني ل . ويرق الشيل ون  سم الدل

 .و ل ا م ل  دل ال رامم ال    ُسر قل  الشيه أ السر ي دمونه

ول أ  ندم  راى السيد الص لح  روسه ف  وىسى المينىم ال ى  انيىدرت إليهى  مىأ القىنح  - 6

وىسا وىو الموقىي الرى  ر . ريم ه الر  قم وقنله  ل د ل إلى  ي ىر ه والرس د، ا لأ  أ

اسمب  ي  انن   وانظرر واميل  اسنىك وانسى  شىبنك »: السر وقره يينم  ق ل نرل النن 

،  أ الملك قد اش ه  يسنك  (ساعينية   ب4 : 41مز )« .ونيت انيكذ

يىى  »د و ىىه ن سىىل  انظىىروا  يىىي مىىأ ا ول يُظهىىر ريم ىىه وصىى يه، و ىىل وىىو  ليىىل فىى  - 7

دة اسىلمت نرسىه  للن  سىم والشىي هيأ، لىيت فقىه وىسا نىل «انن   ، لوايدة ثى  رة م مىرلذ

!  يي ك يه ل  نيس   الم    وف ورى، وك وو اظهر ق   ى ودينون ه  ل  م  سىنى

ا ي    سما و قنل ندا ى ود و ه و نس  م  يه   !ول أ يُب ر ويُشير ويُش ل

ل داود نهسى ال لمى ت ا نظروأ ريم ه غير ا - 8 لمبقولم و ن ي ه ال ريمم الثمينم؟ فيينم    لَّ

  ه  نه  ل الب لل ووىو فى  صىميل مين ىه، واآلأ فري نى  اأ ننى در  (41) ف  الم مور

وقىىد  سىى نقوا نيىىو وىىسا الهىىدي . نهىىسى ال لمىى ت لهىى ك  الىىسيأ ي وقىىوأ إلىى  نيىىر المسىىيح

لوا اسم  ول فيه من س  اأ ارفا صو   ل ل وايىد مىن ل  ف آلأ وو وقت. الروي  وس َّ

اسمبوا ان ل ايه  ال نود ال دد ليسو  المسيح، انسىوا الم  ى ،  ن سىوا هىرق ل : واقول

اسىمب »: فإأ   أ داود قد قى ل. الردي م، اميلوا آسان ل واسمبوا واقنلوا اف ل ال و يم
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 .ف لقول ل ل« ي  انن   وانظرر واميل  اسنك وانس  شبنك ونيت انيكذ  

إأ اليىىول  ُبهىى  ل مىى    ل المينونىىم نرىىت الىىد وة وال شىى يا، ا مىىر الىىسر قدَّمىىه داود  - 9

وىىو ييىى   لىى  نسىىي أ ا وثىى أ « انسىى  شىىبنك»: للبىى لل فيمىى  م ىى ،  أ فىى  قولىىه

« ونيت انيىكذ »: وف  قوله. وا م له  وا  ه   وال ه ي  المييهم نه  و ن دة الشي هيأ

انسىوا وىسى  لهى  .  ى  قى د  ل إلى  وىسى الميىأ ووىسا البى رإنم  يقصد هن  ب ل السى نقم ال

وانبىىدوا  ىىأ  ر يىىر ل  ىىل مىى  يشىىدل ل إلىى  الم  ىى ،  نىىه إأ  ملىى ل وىىسا وان بىىد ل  ىىأ 

شبون ل ونيوت آن   ل، ار الرس د السر اس شرى في ل والرس د والشر السر ق ى   لى  

 . مر ل وشن ن ل، فإأ الملك السم    يهلن ل ويش ه  م ي  ل

ل  - 10 انظروا ي  اين    إأ يديث  مب ىل ي ىا الىنرت،  أ قىنح ال سىد يسى ييل اأ ي يىوَّ

ل وك   ايَّىر، ول ىأ فيمى  ي ىا . إل   م ل ف لسيد صنا وسى الهنيبىم  لى  انهى  ك   يىوَّ

فلمى سا صىنبه  و ىسا ولمى سا ال اييىر . النرت فإأ ال اييىر فيهى  سىهل وفى  غ يىم النسى هم

ا النرت وو امر ي ا يريم اك  ي ر وليت وىو امىر الهنيبىم سلك  أ فيم  ي . سهل

وت . الواقبىىم  يىىت ال ىىرورة واكل ىى ال لىىسلك فىىإأ  ىى أ ونىى ك نرىىت قىىد فسىىدت و شىىوَّ

وص رت إل  قنح سميل ورغنت اأ   ايَّر، فر  إم  نه  اأ  ايلذر نرسىه  و ر رىا إلى  قمىم 

إوم لهى  يم ىأ اأ  بىود  فإأ و   ى دت إلى . الب  ف  ال م ل و صنح يسنم وسات نبمم

لسلك يقول الملك إنه اش ه  يسنه  السر س  ايَّر إليه، وىسا إسا نسىيت . إل  قنيه  وا ثر

 .ونيت انيه  - م  يقول النن  ص ي  الم مور  -الم    ونسيت شبنه  

 :الزواج الروحي سر عظيم
ات اليديث مب ىل اراي ل  ل اأ الر  ص لح؟ ليت إسأ مأ فراغ او ن  ار سن  انن  ند - 11

ف  ي لم ال ي م ا ر ىيم ال ى   ُىرى . نوصر  السر ييدث مب ل اآلأ انه  وار روي 

إسا لىىل   ىىرك آن  وىى  واقرن  وىى  . نىى لبيأ النشىىريم ك يم ىىأ اأ   يىىد البىىروت نبريسىىه 

،  نىه ”سىر“لسلك يقول نولت الرسول  ىأ الى وار إنىه . و به   ل مشي  ه  ل و ه 

رك الر ل ان ى وُامه ويل صى ن مرا ه ويصير اكثن أ  سدال وايىدال، لهسا ي : نبد اأ ق ل

 !!وسا السر  ظيل: يبود ويصي وسا الرن ه ويصرخ مندوش ل 

فىىأر ف ىىر نشىىرر يسىى هيا اأ يىىدرك هنيبىىم السىىر الىىسر . نبىىل وىىو ن ليقيقىىم سىىر  ظىىيل - 12

ي ىىرر فىى  الىى وار؟ يينمىى  ي ىىا اإلنسىى أ ام مىىه  و ىىم صىىايرة   ىىوأ قىىد   شىىت فىى  

ي أ امه  و اسَّت مأ لننه  و ب  يديه  و  شت ف  نيت انيه  هرول ه ، وشنَّت  لى  

وف أة وف  ليظم  د ل فى  سى  م الى وار و نسى  ُامهى  و بنهى  . ام ن ه  ُ مه  وانيه 

ق  هىىىىى  وومومهىىىىى  و ن يىىىىىم ني هىىىىى  لهىىىىى  و  قىىىىى ت مينىىىىىم ا نىىىىىويأ واإل ىىىىىوة،  و بلُّ



 املعمودية األصول اأُلبىل للمسي ية                                                                                       3  

ق  ه  ل و ه  الىسر لىل   ىأ قىد را ىه و  رك  ل ش   ف  ليظم ل ُسللذل يي  ه ذ   و ل م بلل

 مأ قنل؟

إنهىى  نقلىىم  نىىرى فىى  يي  هىى  ييىىث يصىىنح ر لهىى  وىىو  ىىل مىى  لهىى ، لي ىىوأ وىىو ان وىى  وُامهىى  

ْأ ا  نوا نه  و دموو  واينُّوو   ل  مرو  الس نى وىسا . و و ه ، ف   بود  س ر  ل م 

 .نل وايدال  وو الرن ه السر يرنه نينهم  انهم  لل يبودا اثنيأ

وىسى  ُىد   امىراة  نهى  مىأ امىر   »: آدل اول إنس أ ُ لى راى سلك نبينى  ننوَّ ىه فقى ل - 13

:  تهك ) «ُا ست، لسلك ي رك الر ل آن ى وُامىه ويل صىى ن مرا ىه وي ونى أ  سىدال وايىدال 
وسا الشى   نرسىه يُقى ل للى ور، فمى  يىدث لل و ىم يىدث للى ور، لىسلك  ى أ  (.4 ب  

ذنى ل شىدة «يل صى»:  ل  اأ ال     ك يقول ي يد ن مرا ه نل. م  ي مي ل الرن ه نينه ، منيل

ىىل ال  ىى   . وىىسا اك يىى د مىىأ ا ىىل وىىسا ا ىى ي . «وي ونىى أ اكثنىى أ  سىىدال وايىىدال »وي ملذ

مأ ا ل وسا ي رك الر ل ان ى وُامىه ويل صىى ن مرا ىه وي ىوأ »: المسيح شه د ه ق   ل 

وو ىسا صى ر (. 3ب1: 5 مهت ) «نبد اثنىيأ نىل  سىد وايىد إسال ليس . اكثن أ  سدال وايدال 

ىىْأ يسىى هيا اأ يقىىيت . اكل صىى ق نينهمىى  ي ىى  يصىىيرا  سىىدال وايىىدال  فىىأ نرون  اآلأ م 

ذىل  ويدرك وي  شي وسا؟ ار قوة  قليم يم نه  اأ  ىدرك مى  ييىدث ونى ؟ الىيت وىسا مبلل

لل يقل  نه فقه إنه ووو !! «وسا السرُّ  ظيل»يى ف  اأ يقول إأ المس ونم نولت  ل  

 (.1:   أه) «سرل  ظيل»: نل” سرل “

فإسا  ى أ فى   ى لل اليسىيَّ ت وىو سىر نىل سىرف  ظىيل، فمى سا ي ىوأ اكل صى ق  ىأ يىى  - 14

ن لنسىىنم لل ي ىىم الروييىىم؟ وييىىث إأ  ىىل شىى   ونىى  ير قىى  إلىى  المسىى وى الرويىى ، 

ى  ال ي ىم ال ى   ُىرى  فرى . ف يظ  يدال اأ  ىل ا مىور ونى    ىرر نب ىت النظى ل اليسلذ

ىد لىيت فقىه  ىأ  نبيأ ال سد ك يم أ لر ل اأ يأ س امراة  و م قنىل اأ يبىري وي أ َّ

 . م له  ورش ق ه  ال سديم ول أ ن   ثر  د ا غن و  وي له  الس نى

ىى  فىى  الىى وار الرويىى  فىى  شىى   مثىىل وىىسا - 15 لمىى سا؟  أ وىىسا الهقىىت ي نىىا النظىى ل . امَّ

ريت نريم ه وإيس نه ويُسر  إلنقى س نروسىن  ي ى  ولىو  ى أ الروي ، ييث يندفا الب

د  نىد  ى دل  منَّ  مأ وو قنيح او مي ور البيأ او فقير اقص  م  ي وأ الرقر، او م ىرَّ

ىل ن ه يى  واو ار  ى ال لقىم وسمىيل، او مثقَّ او هريد مهىرود  ى رر السىي   ت، او مشىوَّ

  ح الىوارديأ  ليىه، نىل و لى  الب ىت يسأل وك ينظر وك ير لذش ف  قنىف لبريت ك . ثقيلم

ىل نهىداي  وىو اأ ننسى  الم  ى  ونُظهىر : ك يهلى  إكَّ شىي  ل وايىدال . و ه يى  ونذب ىل وو ميمَّ

 !المس قنل اإلرادة اليسنم نيو

 :عقد أمالك الزواج الروحي وهدااي اإلكليل
لىىسيأ ارايىى ل  ىىل وىىو ُمىىنبل ومىى  ا ظىىل نبم ىىه؟ ارايىى ل لهىىي وريمىىم البىىريت نيىىو ا - 16

يسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ينوأ لد و ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه 
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: ويل صقوأ نه؟ ول أ لي ن  اي  ل ن أمَّل مب ل إأ ارد ىل، فى  مبنى  وىسا الى وار الرويى 

ف م  اأ ف  ي لم ال وار السر  ل  المس وى ال سدر،  ُبقد وثيقم و ُبه  وداي ،  مى  

، و ىسا فى  الى وار (مى  ر الصىداق)يبه  الر ل  ه يى  وانىو البىريت يبهى  الىدوه  

ر مأ ال سدي ت إل  الروييى ت الروي   ييدث ش   مثل وسا،  أ الر ر ي   اأ ي درَّ

فم  وو السر يهلنه البىريت الرويى  إكَّ اله  ىم والموافقىم مبىه؟ ومى  . ومنه  إل   

ايهى  »: و  الهداي  ال   يبهيه  البريت قنل الى وار؟ اسىما مى  يقولىه نىولت المنى رك

هىى ، ل ىى  الر ىى ل، اينُّىىوا نسىى   ُ ل  مىى  ا يىى َّ المسىىيح اي ىى ل ال نيسىىم واسىىلل نرسىىه   لذ

ىىرو  لنرسىىه  نيسىىمل م يىىدةل، ك  ذيَّ وىى  ناسىىلذ المىى  ذ ن ل لمىىمذ، ل ىى  يُي ذ ذىىرال إ سىىه ، مههل يقدلذ

ت   -1 : 1أه ) «.فيه  وك غ أ  او ش ٌ  مأ مثىل سلىك، نىل   ىوأ مقدَّسىمل ونى   يى   دن 
 2) 

 مىى  ايى  المسىىيح اي ىى ل » ىىه ال ىى  ك يُنهىى نهىى ؟ ارايى ل  ىى  مم  ه يىى ى؟ و ذظىل مين - 17

ك يو ىد ار إنسى أ قىه اسى ه   او يسى هيا اأ يبمىل . «ال نيسم واسىلل نرسىه   لهى 

ول أ السيد اللهيي ي مثَّىل . نمبن  اأ يسرك دمه مأ ا ل امراة س  وأ  و م له. وسا

نذىل  وىسى ال  ىييم البظيمىم والب ينىم، س لىك نسىن  شىدَّة ص يه وهينم نرسه فى  انىه ق 

سه ، ي   إأ ههَّروى  نيمىيل المىي د الثى ن  الىسر ! او م مه نبروسه ي   انه ندمه يقدلذ

مه  إل  نرسه  نيسم ف   ل م ىدو  لهىسى الا يىم سىرك دمىه . للمبموديم يس هيا اأ يقدلذ

سىن  م َّ نى ل اي ى ل، ول ى  يههلذرنى  نىسات يمىيل  واي مل الصىلي  ل ى  نهىسا يم نىه اأ يقدلذ

ُاول ىىك الىىسيأ  ىى نوا سىى نق ل نىى  ” يُي ىىر لنرسىىه“، ول ىى  (المبموديىىم) د الثىى ن  المىىي

موا ندالىم، واآلأ قىد صى روا وىل فى  م ىد،  نى  دنىت وك » رامم، غير ق دريأ اأ ي  لَّ

 !«غ أ او ش   مأ مثل وسا

 :اإلميان ابآلب واالبن والروح القدس
 ن ل  ب نونه  والسيد و د ل  ندم  سمح وان ل  بلموأ  يدال ار ُان ت  ن ل وار مينم  - 19

. ف  وو ينيث  أ  ه ي  ل، وك يُ رر ي م ل و ىدكل  لى  اق رافى   ل -اأ  ق رنوا إليه 

موا ا  رافىى ل قويىى ل نإيمىى ن ل نىىه  ر و ل  -فبلىىي ل اأ  بملىىوا مىى   لىىي ل و قىىدلذ لىىيت فقىىه نشىى

الرىىل يُب ىىري نىىه القلىى  يىى مأ نىىه للنىىر و»:  نىىه يقىىول. ول ىىأ ن ىىل إدرا  ىىل وفهم ىىل

 أ اإلدراك والرهىىىل فىىى  وىىىسا ينناىىى  اأ ي ىىىوأ قويىىى ل مر نهىىى ل  (.4 :4 رب ) «لل ىىى ا

 .نإيم أ  ق  واللس أ ي وأ مس بدال ن ك  راي نبقل ص ح  م مسلذك  و نيد

ىىل مب ىىل ن   صىى ر  ىىأ وىىسا اإليمىى أ ي ىى  . واإليمىى أ وىىو اسىى ت ال قىىوى - 20 د ىىون  ا  لَّ

ت اس س ل غير ق نل  إنه مىأ الوا ى   ىد ا . للهدل ي   ننن  النن    له نن  ل م  من ل ن سلذ

اليرنيم الروييم اأ ي منوا نى   إلىه ( ال  ينم)اأ ُاول ك السيأ   نوا اسم  ول ف  وسى 

ال ىىوأ  لىىه، انىى  رننىى  يسىىو  المسىىيح اصىىل واسىى ت  ىىل شىى  ، غيىىر الميىىدود، غيىىر 

مىىىىىىم وك نىىىىىى لرهل، الىىىىىىسرالمىىىىىىدر ك، الىىىىىىسر ك يم ىىىىىىأ النهىىىىىىى نىىىىىىه شىىىىىىري ل ك ن ل ل
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 .نريم ه وص يه  لى  ل ش   

واأ ي منوا نيسو  المسيح اننه الوييد رنن  السر وو ف   ل ش   مس و  لآل  ومثلىه  - 21

ذىىر فىى  مسىى وا ه لىىآل  ووايىىد مىىا اآل  فىى  ال ىىوور، ول نىىه مبىىروي نسا ىىه  وغيىر م ايل

و ى أ .  منىم ا  ليىممولود مأ اآل  نهريقم غير منهوقم، السر   أ قنىل اأ   ىوأ ا 

مىأ ا ىىل   صىىن  ا ىس شىى ل البنىىد وصىى ر والىسر فىى  ا يىى ل ا  يىىرة .   لقى ل ل ىىل الىىدوور

 .يول إنس ن ل وس أ نينن  ف  هنيبم نشريم وُصل  وق ل ف  ث لث

ذ وو  ف   قول ل ي ى  ك يسىهل  - 22 و لي ل اأ  ق نوا وسى المبرفم ال   لإليم أ ندقم، و ثنل

وا لموا اأ اكنأ مأ هنيبىم اآل ، واكنىأ نرسىه )...( اش الشيه أ اأ يُها   لي ل ن

ىْأ »: وو الىسر قى ل  نىه  مى  اأ اآل  يقىيل ا مىوات ويُييى   ىسلك اكنىأ اي ى ل يُييى  م 

)...( وف   ل ش   اظهر اكنأ انىه مسى و  لىآل  فى  القىوة و ىل شى    (.1:  يو ) «يش  

نهل ينقى  فى  سا ىه ول ىأ  ىل مىنهل لىه نرىت   لميأ اأ اآل  واكنأ والروح القىدت  ىل مى

 .القوة ن ل س ور

اأ الىىروح : و لىىي ل اأ  يرظىىوا وىىسى اليقيقىىم ن أ يىىد ووثىىوق،  يرظونهىى  فىى   قىىول ل - 23

: ويسىىو  المسىىيح قىى ل ل  ميىىسى. القىىدت لىىه نرىىت ال رامىىم والم ىىد الىىسر لىىآل  واكنىىأ

ىىدوول ن سىىل اآل  واكنىى» مههت ) «.أ والىىروح القىىدتاسونىىوا و لمىىسوا  ميىىا اُ مىىل و ملذ
 5: 8) 

ارايىى ل  يىىي ا هىى  المسىىيح اصىىول اك  ىىراي نهىىسى اليقيقىىم ار اآل  واكنىىأ والىىروح  - 24

القدت، واأ  بليمه ف  وسا غير م رى  نىل وا ىح  ىل الو ىوح؟ ك   بلىوا ايىدال نبىد 

 سلك يقلق ل نإرن ك  قول ل ف  اني ثه ال  صم وناير  ق  د ال نيسم ي   يرنك اإليمى أ

نىىوأ السىىمول ال ىى  يم ىىأ اأ . الصىىييح نىىوا صىىداقم مثىىل وىى ك  النىى ت،  مىى     نَّ   نَّ

ف لسىمول  رسىد ال سىد فقىه، .  ق ل ل،  أ مثل و ك  الن ت  هروأ ا ثر مأ السىمول

لىسلك مىأ المن سى   ىد ا منىس الندايىم اأ . امَّ  و ك  فيرسدوأ ال  ا ويق لوأ النرت

نوا المي دث ت والمق وم  ت ما و ك  القول إل  اأ   ملوا ف  لنت اسىليم الىروح    نَّ

سم  .والدرايم نشه دات ا سر ر المقدَّ

 :امحلوا نري املسيح
السر قلن ى يننا  اأ  ل  موا نه ندقم  نه  قيدة ال نيسم، والمهلو  من ل اأ  ي رظوا  - 25

ا اإليمىى أ واي ىى ل مىىأ المن سىى  اأ الىىسيأ يب رفىىوأ نهىىس. نهىى  نقىىوة وثنىى ت فىى   قىىول ل

دونىىه نسىىلو هل الصىى لح ولىىسلك يلىى ل اأ ُا للذم ىىل  ىىأ وىىسى ا مىىور، انىى ل الىىسيأ . ي  لذ

س  قنَّلوأ البهيم المل يم ي     ونوا ق دريأ اأ  در وا انىه لىيت  هيىم يصىب   لى  

ىىىى   ليهىىىى  ق ل . سىىىى     هيىىىىم   وقدر ىىىىه ال الُّ ي ىىىى  ولىىىىو  ىىىى أ ايىىىىد  انيىىىى ل او ف سىىىى
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يرال او   ند وثأ، فإأ مينم الر  اإلله وقوة  هي ه قى درة اأ او   ورال او لص   او  س لذ

  ش  وسى المونق ت وال ه ي  مأ سير  ل و ميووى  ميىوال ف   رى   ميبى ل مىأ سى ل 

يي   ل، و  بل ال  ه  ي    ا ثر مأ الشمت إأ وو ا ه   صميم ل صى لي ل نإيمى أ 

 .ك ي     

لر  قىم ال ى    الصى لح فى  ريم ىه  لينى ، وا بلىوا ف   نروا  د ا  ظمم وسى البهيىم ا - 26

انرسىى ل  لىى  اسىى بداد اأ  م نبىىوا  ىىأ ا  مىى ل الشىىريرة واأ   ونىىوا صىى لييأ،  مىى  

ىن  الننى  نقولىه والىر  يسىىو   (.2 :2 مهز )« ييىىدوا  ىأ الشىر وافبلىىوا ال يىر»: يي ل

ايملىىوا . اريي ىىل بىى لوا إلىى َّ يىى   ميىىا الم بنىىيأ والثقيلىى  ا يمىى ل وانىى  »: نرسىىه يقىىول

موا من   ن  وديا وم وا ىا القلى  ف  ىدوا رايىم لنروسى ل مهت ) «.نيرر  لي ل و بلَّ
 (5 ب8 :   

يىى   ميىىا »يقىىول الىىر  «  بىى لوا إلىى َّ »: ارايىى ل  ثىىرة صىى ح الىىر ، وسىى    د و ىىه - 27

د و ه و  نو  مأ الريمم الر  رة وص يه . «الم بنيأ وثقيل  ا يم ل وان  اريي ل

ليت فقه الي َّ ل نل والمه نيأ، ليت فقىه ا غنيى   نىل : الوصي،  ب لوا ي   ميافوق 

والمس  يأ، ليت فقه ا يرار نل والبنيد، ليت فقه الر  ل نل والنس  ، ليت الصا ر 

ويأ اي  ل والبسىل والبىرر وسور الب وى تفقه، نل والشيوخ،  . ليت ا صي   نل والمشوَّ

.  هيىىم السىىيد ف  قىىم وم سىىبم للا يىىم ولىىيت  نىىدى  مييىى   أ!  مىىيب ل إنىه يقىىول  بىى لوا

 . ب لوا  ميب ل ي  ثقيل  ا يم ل

ىىْأ وىىل الىىسيأ يىىد وول، ُاول ىىك الىىسيأ اسىى هل وا قىىو هل فىى  ال ىىرور  ىىأ  ىىل  - 28 فى نظروا م 

لىىيأ ن ه يىى ول، الىىسيأ ك يسىى هيبوأ نبىىد اأ يرفبىىوا ر وسىىهل، الىىسيأ  القىىوانيأ، المثقَّ

ول ىأ لمى سا؟ . ولمى سا يىد وول؟ ك ل ى  يُيى  ل او يرا ىا او يىونلذ  .مألوا ييى  هل  ى رال 

لي رلذي  نهل ايم لهل الثقيلم ال      وا  أ يمله  فصى رت آكمهىل فىوق اي مى لهل، 

وار يمىىل اثقىىل مىىأ ال هيىىم؟ ي ىى  ولىىو ي ولنىى  . نىىل لييمىىل  ىىنهل ايمىى لهل الثقيلىىم

ل ال هيىىم ييىى ر   ىىم  رن  إ ر  وىى   ىىأ  يوننىى  او  يىىوأ النىى ت والبىى لل  لىىه، فثقىى

وفى  ! ويوقظه  مأ رق دو  ل ن    راي ن  وس من ، ف صنح  ىم  رن  ق  ىي ل ك يُر شى 

ن ا هىى  ومق  ىى  ن   قىىي  ىىدن  وك  ر  ىى  انىىدال، فهىى  شىىو م ماروسىىم فىى   مىىى 

و ىأأ . ال هيىم ال ى  ن هىرَّ  منهى إيس سن ،   لل والمه  ك ي وقَّي و سيقن  هبىل فظ  ىم 

لىى ل و ىىم  ر ل: الىىر  يقىىول ي ىى  انينىىت ن ل هيىىم  سىىأفرر  ىىأ  ىىم  ر ل انىى ل الىىسيأ  ثقَّ

ظهىىىور ل  يىىىت ايمىىى ل واثقىىى ل  ه يىىى  ل، سىىىأرفا ظهىىىور ل وارفىىىا ايمىىى ل ل واغرىىىر 

 . ه ي  ل

فمىىأ الىىسر ي قسَّىى  قلنىىه ي ىى  يسىىد اسنيىىه  ىىأ ينىى أ مثىىل وىىسى ! فقىىه  بىى لوا إلىى َّ 

 !الد وة؟

ار  ب لوا  يىت ! «ايملوا نيرر  لي ل»: ا مل القولول   يبللذمن   يي سيبهين  رايم  - 29

نيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرر، ول ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ 
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 أ نيىىرر ك يأ ىىل القرىى  وك يينىى  رقىىى ن ل ” نيىىر“ك   ىى فوا  نىىدم   سىىمبوأ  لمىىم 

ىىروأ فىى  ا مىىور الصىى ليم، ويبللذم ىىل  يىىي  ور وسىى ل، ول ىىأ نيىىرر يبلم ىىل  يىىي   ر َّ

مىوا.   نبوأ الي مم مىوا، فقىه  بى . ايملوا نيىرر  لىي ل و بلَّ لوا  يىت نيىرر ي ى    بلَّ

موا“و  بن  ا هىون  آسان ىل ي ى  يصىل ل  بليمى ، فأنى  ك اهلى  مىن ل ار شى   ”   بلَّ

ذىل  ى لى السىم   وا ر   لىوا نى  انى  المبلل لوا ن  وان ل  را  ورم د،  مثَّ ثقيل، فقه  مثَّ

موا من  يقول الر   ن  وديا وم وا ا القل . و  لق ل  . بلَّ

 :وديع ومتواضع القلب” شكل العبد“
اراي ل  يي ا   إلين  المبللذل مىأ السىم  ، ارايى ل لهرىه وإيسى نه الىسر نايىر يىدود؟ لىل  - 30

ى  او  لينى  مىوا منى   يىي . ي ا ثق ل  ل  ايد  ولىل يهلى  مه لى  ثقيلىم منل فلىل يقىل  بلَّ

صنبت مب  ات و يي اقمىت المىو   واظهىرت     ى  وا مى كل مسولىم نى  مور ال ى  

ه وو و  ا قو ه  مىوا منى   نى  وديىا وم وا ىا القلى  »ول أ مى سا قى ل؟ .  صل  بلَّ

ىْأ  ىى أ . «ف  ىدوا رايىم لنروسىى ل ارايى ل  يىىي اأ نيىرى وديىم سات منىى فا؟ لىسلك ف ىىل م 

 يت وسا النير واأ ي بلَّل مأ المبللذل  يي ي ىوأ وديبى ل وم وا ىا القلى ، مس يق ل اأ يأ   

 أ وسى و  ُ  صم   صن  والىسر ييصىل  لى  .  ملم لنرسهسي د رايم   فهسا وو السر

وسى الر يلم ي   ولو   أ ك ي ال مقيَّدال ن ل سىد فسىوي يييى  نقىوى روييىم وي يىرَّر مىأ 

 .اليي ة  ل قيود وسى

ْأ ي مثَّل نودا م المبللذل اإلله فلأ يرقد سيهر ه  ل  ا  قه نبد، ولأ يقىول ثى  رال  - 31 ف ل م 

مىت ردي ى  ف شىهد »: ه، ي   ولو  بىدَّى  ليىه آ ىر سىيقول ل  قرينه ق إأ  نىت قىد   لَّ

ذىل الوديىا الم وا ىا  (8 :  يهو ) « ل  الردر وإأ يسن ل فلم سا   رنن   م  قى ل المبلل

فن   يي ي وأ النير و يي   وأ اليي ة مبه فإأ ادَّ    ليه مدَّ   وق ل إنك . القل  ليبرلذ

و ىل اك ه مى ت ال ى  انه لىت   (45:8يهو ) «  شىيه أانى  لىيت نى»: نك شيه أ سي ي 

فمثل وسا السر ي مثَّل ن لمبللذل الوديا الم وا ىا يى م ل .  ليه لأ  ُ ر ه  أ س مه قه

نيرى، سوي يي قر  ل م د لليي ة الي  رة، ولأ يو د ش   ف  وىسا البى لل المنظىور 

ذىىل الوديىىا يسىى هيا اأ يميلىىه  ىىأ القصىىد،  نىىه سىىيرى  ىىل ا مىىور نبينىى  س لىىك المبلل

فوديا القلى  وم وا ىبه لىأ ييسىد قرينىه وك مم ل ى ت قرينىه، ولىأ . الم وا ا القل 

يسرق، ولأ يق ري إثم ل، ولأ ينهى ل ورا  الانى ، نىل ن ىل ين نىه نيىو قرينىه سىي وأ 

ق درال اأ ي رك غن ى لمأ يريىدى، ولىأ يشى ه  امىراة آ ىر  نىه  ى    يىت نيىر المسىيح 

ل اأ ي و وم وا ا القل  ويسير ورا   هوات سلك المبللذل النديا، مظهرال  ل أ وديب ل و بلَّ

 .ف يلم ف   ل هريى

. إسأ، فلنىىأتذ  يىىت وىىسا النيىىر الصىى لح لنيمىىل يملىىه ال ريىىي ي ىى  ن ىىد رايىىم  نرسىىن  - 32

ف لىىسر د ىىل  يىىت وىىسا النيىىر  ليىىه اأ ينسىى  هريقىىه الب يىىى فىى  الييىى ة وي ىىا لبينيىىه 

ذىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىْأ »: ل يقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىولي رسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ل،  أ المبلل إأ  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل م 
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لىسلك  لينى  اأ ن ىىا  (.8:1 مهت )« ينظىر إلى  امىراة ليشى هيه  فقىد  نى  نهىى  فى  قلنىه

ي رس ل  ل  ا ينن ، ي   ك يد ل إلين  الموت منهى ، فلنيىرت لىيت ا يننى  فقىه ول ىأ 

 ثيروأ سقهوا نيد السيي، ل نهل ليسىوا   لسى قهيأ نيىد »لس نن  اي  ل،  نه م  و  

ىىد فينىى  الشىىهوات ا  ىىرى فلنقهبهىى   نىى   (.8 :  سهه ا  ) «اللسىى أ  ىىسلك اول مىى    ولَّ

ون بىىىل ف رنىىى  و د ىىى ل، وُنقصىىى   نىىى  الا ىىى  والشىىىهوات واليقىىىد والبىىىداوة والم ىىىر 

والشهوات الشىريرة واكنيى كت ا  ىرى، و ىل ا مى ل ال سىد ال ى  وى  نيسى  قىول 

ث أ والسىير والبىداوة وال صى ل ال ن  والبه رة والن  سم و ن دة ا و: نولت الرسول

: 1نهل )والايرة والس ه وال ي ُّ  والشق ق والند ىم واليسىد والق ىل والسى ر والنهىر 
 (.4 ب5 

إنىىه وا ىى  لىىسلك اأ ُننبىىد  ىىأ انرسىىن   ىىل وىىسى الشىىرور ونشىى  ق اأ نيصىىل  لىى  ثمىىر  - 33

ن لقن  ىم فىإأ ههَّرنى   قولنى  . فهو مينم، فرح، سى ل، إيمى أ، ودا ىم،  برُّىي: الروح

سم)ون لهسيس ف  دروت ال قوى  سن وأ ق دريأ اأ نبىد نروسىن  ( ار ف  ا سر ر المقدَّ

لن وأ مس يقيأ اأ نن ل  هي ه وو   ظيمم يقـ  ، واأ نيرت الص ح الىسر يصىلن  

 . ليه

 :زينة النساء احلقيقية
  أ غيىر  ل م  هىم ك ي أ فيم  نبد او م ل ن ل  يُّأ ال  ر   والثيى   الا ليىم، ول ىأ لى - 34

ك  ه مىوا ن  لنسىم اليريريىم . نيو   ميل نروس ل ي     ى   ن مى ل الىروح الرى  ى

مبللذل المس ونم السر يبلل  م مى ل  ىبي المىراة الهنيبى  ( نولت)وك ا م ل السو   أ 

فلمى سا اقىول . و دل اس قرار رار النس   لل ي واأ  ىأ إ هى   اوامىر فى  وىسى ا مىور

ا  أ اأ يُبه   بليم ل فى  وىسى ا مىور؟  نىدم  ا  هى  مشىورات ل ىأَّ اي هى  إنه لل يم ن

، الل يُرصح القول و سلك اأ النسى   يى يلذأَّ سوا هىأَّ نلنى ت »: النس   ن صوا  ين  أَّ

ر  ر او سوىى  او آللى  او م نىت  ثيىرة الىىثمأ ىل، ك ن ى يت  )« اليشىمم مىا ور  و بقُّ
  رغن  أ ل ى ييأ انرسى أ ل  سىنأ المىديح مىأ الىسيأ اليت سلك  و يه ل ل أَّ إ ا (. :5

ذر ل ؟ ليت الن موت نل ر  ال ل وو السر يننا  اأ يمدي ل ويوقل  .يرون أَّ

نىىل  مىى  يليىىى ننسىى   »:  لينىى  إسال اأ نسىىما ال لمىى ت الصىى  نم ال ىى  لنىىولت الرسىىول - 36

 مى ل الصى ليم؟ فمى سا يبنى  ن  ...  ( :4 يت  )« م ب ودات ن قوى   نأ م ل ص ليم

اي قىى ر البىى لل، اكشىى ي ق  مىىور البىى لل اآل ىى ، اك درا  نىى لان ، :  ىىل ا مىى ل الر ىىيلم

الس    ف  ال و يا للرقرا ، ال وا ا، الودا م، ا ن   الي مم،  قىويل انرسىن  للسى ل، 

الهدو ،  دل ال رر ورا  ام  د البى لل الي  ىر نىل اكي رى ظ نر ي نى  دا مى ل إلى  فىوق 

 . وأ دا م ل مش  قيأ   ن ر الروح والسم   وان ظ ر ام  د الدور اآل  ي   ن
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ل لهىأَّ نبى  النصى  ح ا  ىرى - 37 ل اآلأ  أ النس  ، اريد اأ ُاقىدلذ إنى  اود ك : و نن  ا  لَّ

اأ  م  نْبأ مأ ا مور ال  رة فقه نل و أ الب دات ال  صم نصىن  و ىوو أَّ وإ ى فم 

 أ . نهىىى  ن قصىىىم،  ن ىىىأ نبمل ىىىأ وىىىسا  هينىىىوأ ال ىىى لى يىىى دات  لىىى   لقىىى  أَّ و أ

ذىىىر مىىىأ  اسىىى  دام أَّ للىىىرور و  ييىىىل ا يىىىن أَّ ك يم ىىىأ اأ ي ىىىيي  مىىى كل ث ن ىىى ل او يايل

ذىىر و رسىىد . سىىين  أَّ  وىىسى ا مىىور ك   ىىيي شىىي  ل نىىل    ىى ل اشىىي  ل واشىىي  ل  نهىى   ايل

 رة الشىىن   و يىى دة ثىىورة وىىسا ن إل ىى فم إلىى  مي ولىىم إثىى... نروسىى أَّ و م لهىى  اإللهىى  

 . واهرهل و س   يونهل نيو أَّ ف  داد  هي هل نسنن أَّ 

إنه من س   د ا ون فا ل أَّ اأ  م ىنبأ  لي ىمل  ىأ وىسى ا مىور ونى   ا فى  نيىوت    - 38

وإكَّ فلم سا   يلذأَّ انرس أَّ وانى أَّ ساونى ت إلى  نيىت   للبنى دة؟ فهىل انى أَّ . اثن   البن دة

ق دمىى ت للصىى ة والبنىى دة واك  ىىراي ن ه يىى  أ لسىى ال الارىىراأ ورايىىم ال ىىمير؟ اك 

 بلمأ اأ   ينيث  أ ال ينىم الدا ليىم للىنرت و ىأ ا  مى ل الر  ىلم، فهىو يشى ه  

إسأ، فى هريأ ... ا م ل النر والبهي  ل  الرقرا  وال برُّي والوق ر واإليم أ الوهيىد 

 . ل ن لنه يم ن أَّ ن ق ن    ل وسى ا  م
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  (1)العظة الثانية

 استمرار التعليم للذين سيتقدَّمون للمعمودية
 وشرح ملا سيحدث هلم يف املعمودية املقدَّسة

 

 :مقد ِّمة
 :يقدِزم  شر الكتاب يف بدن هه  العظة املالحظات التالية

ىل أُلقيههت يف بدايههة الصههوم فالعظههة اأُلب . يسههتمر ذهههيب الفههم يف تعلههيم املتقههدِزما إىل املعموديههة املسههي ية
أمَّا هها ا ديع فزمنع يف آ ر كل التعاليم عهن املعموديهة  قاهل املعموديهة  -راا يف اليوم العاشر  -الكا  
 .بقليل

مثَّ يشهههر   -بيف ههههه  العظهههة يوضِزهههي ذههههيب الفهههم صهههال    حهههىت بيف تعاملهههع مهههع آدم ببعهههد سهههقوطع 
ل العاههههد مههههع املسههههيي  باملسهههه ة قاههههل املعموديههههة بطقههههس طقههههس األكسورسههههزم مثَّ ج ههههد الشههههيطان  بعمهههه

املسهههتةدمة يف  Sacramentalالت ديهههد للمهههيالد الثهههاين  معطيهههاً يف كهههل  طهههوة مناههها الصهههيغة السهههرائرية 
هههدين اجلهههدد حينمههها  رجهههون مهههن املهههان يشههه كون يف مائهههدة الهههرب بتنهههابل اجلسهههد  أنطاكيهههة  ب هههرب  أن املعمَّ

 (.امل بن)ة ما بعد املعمودية بلكن ِل يهكر هنا مس . بالدم
 :العظة
ة ا رى ا  ه  السيأ   نوا اسم  ول فى   - 1 فىأُظهر لهىل قىوة السى ح . المسىيح(   ينىم)مرَّ

السر ول   يدوأ اأ ي قلَّدوى ومقدار الص ح غير المنهوق نه السر يظهرى   نإيس نه 

وا ن ل رامىم ال ى  يسى نه   ل   نت النشر، ي   يأ وا نإيم أ واثى وثقم   ملىم وي م َّبى

 .نا ارة

ومأ الندايم ا  نروا يى  اينى    مى  ا ظىل صى ح   وإيسى نه مىأ نيونى  ي ى  انىه 

يب نر السيأ لل ي بنوا قه والسيأ لل يظهروا ار ص ح يب نرول مسى يقيأ لهىسى البهيىم، 

ل ىى  فقىد غرىر  ىىل ال ه يى  ال ى  اق رفووىى  فى   ىىل م  ىيهل، لىسلك إ ا  النبمىىم البظمى  ا

موا نصين ل مىأ اله  ىم ذموا قلون ل و قدلذ فىإأ فبلى ل سلىك فمى  ا ظىل . يبهيه  يل ل اأ  قول

 الم  فأة ال    ن لونه  مأ   مي  النشر؟

 
(5)  St. John Chrysostom, Baptismal Instructions, Ancient Christian Writers, vol. 31, pp. 43 ff. 
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لل ي ىر  ايىدٌ مثىل وىسا ال ب مىل نىيأ النشىر، فمى  ا ثىر الىسيأ  بنىوا لينى لوا البىو  ول ىنهل  - 2

ى  مىىنهل البهيىم غيىىر لمىى سا؟  نى. فىى رغ  اليىديأ ى دوا إلىى  نيىو هل  ه قىىد ي ىوأ الىىسيأ ن ر َّ

 ... ي فظيأ لل ميل ن لرغل مأ ا ب نن 

 :انظروا بعني اإلميان
موا إيمى ن ل نر ىر  - 9 وان ل  ل ل السيأ اس يقق ل اأ  ُس َّل اسم   ل فى  ال  ى   السىم    قىدلذ

لىيت  واثى،  أ السر ي ل ون  يي ى ر إلى  اإليمى أ و ىيأ الىنرت المر ويىم ل ى   ىدر وا

فقه م  يُ رى ام م ل منظورال، نل و در وا اي ى ل غيىر المنظىور مىأ ورا  مى   نظىروأ، 

 أ اإليمى أ وىو ر يىم غيىر المنظىور و أنىه منظىور، ... السر ك  در ه إكَّ  يأ اإليم أ 

قىىديت نىىولت الرسىىول مىى  يقىىول  قىى أ »: ال قىىم نمىى  يُر ىى  واإلي ىى  اإليمىى أ فهىىو الث وامَّ

 (  :  عب) «.نأمور ك  ُرى

فمىى  وىىسا الىىسر اقولىىه؟ ولمىى سا اهلىى  اأ ك  ن نهىىوا للمنظىىور نىىل اأ   ىىوأ ل ىىل ا ىىيأ  - 10

الروح؟ ي   ك ي را ى ل ل المى   انىه مى    ى در وك اليىد المو ىو م  لىي ل انهى  يىد 

فإنهى  وى  .   ديم، فليت وو اإلنس أ الىسر يُ ىرر السىر نىل وى  نبمىم الىروح القىدت

ت هنيبم الم  اك  ىروأ مبى  اأ .   وو  ال    لمت ر وس ل ما يد ا سىقيال    قدلذ

وسى ا مور   هلَّ   يأ الىروح ال ى   ىرى مى  ك يُىرى فىنيأ نهى  نى مأ نايىر المنظىور 

 ونه  نليظ م   راى  يأ ال سد؟

المبموديىىم وىى  دفىىأ يقيقىى  وقي مىىم يقيقيىىم،  أ اإلنسىى أ الب يىىى نهىى  يُىىدفأ ن هي ىىه،  - 11

 (. :4 كهو ) «الىسر ي  ىدَّد للمبرفىم يسى  صىورة   لقىه»ال ديىد ونه  يقول اإلنس أ 
لقد  لبن  الم نت الب يقم ال    بنلذر  أ  ه ي  الم    ولنسن  الثيى   ال ديىدة  بنيىرال 

 ل ىل الىسيأ »وم سا اقول؟ قد لنسن  المسيح نرسه  أ .  أ  دة يي ة   لو مأ ال هيم

 ( :2  نل) «.ا  مد ل ف  المسيح قد لنس ل المسيح

 (:الدهن بزيت طرد األرواح النجسة)الغرض من اإلكسورسزم ومعناه 
د ىون  ُا للذم ىل  لى  .  قروأ اآلأ  ل  الب نم، و ىأ قليىل سى نبموأ ن لبه يى  الىوافرة - 12

قدر م  اس هيا مبن  وسى الهقوت ي ى  ك   ر ىوا مىأ ونى  إكَّ و نىد ل إدراك يقينى  

لم سا  ُ ل   لي ل  ل يول نبد البظم  لم ت ا  سورس ل يننا  اأ  رهموا . نم  ي ل فيه 

، سلىىك  ن ىىل   يىىدوأ اأ  سىى قنلوا فىى  ييىى   ل ملىىك السىىموات (هىىرد ا رواح الن سىىم)

فم  سمب موى مأ صلوات هرد ا رواح الشريرة وىو نمث نىم . ليس أ في ل وي وأ مب ل

 ل م يدة للشىرير ي ىوأ فهل يُههلذروأ اف  ر ل ويهردوأ . إ داد المس أ المل   لآل  

ومهم    أ الشيه أ شرسى ل . قد ن شرو  في ل، وي بلوأ قلون ل مهيَّأة للي رة المل يم

ذىى  فىى  الىىنرت  ذىىل اإللهىى  الىىسر يهيل ل نىىه ي ىىهر للهىىرو  سىىريب ل امىى ل اسىى د    المبلل
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 .ي لم مأ ال قوى ويقودو  إل  مش  ر ال ونم

ق نىىيأ مرا ىى  ودر ىى ت النشىىر إنىىه امىىر   يىى  وفىىوق المب ىى د اأ وىىسا ال - 13 هقىىت ك يرىىرلذ

ل ييظى  نمقى ل  ومق ديرول، إس ال ل ي لىا م نسىه ويقىي  ري نى ل ي ى  ولىو  ى أ الم قىدلذ

  ل  ف  الم  ما وقد ا    غن ى مأ يوله و ى أ سا مي ىد، فإنىه يقىي  ننى ل إلى   نى  

وق ك  و ىد ما شي س ُمبدل او ا م  او ا رر وك ي ململ مأ وسا،   لم ل اأ وسى الرىر

ف    لل الروح ييث ك يُنظر مأ اإلنس أ إكَّ نرسىه فقىه ووى  ال ى   أ ىس المقى ل الىسر 

 .له 

وا  سىىى ل وا ر ىىىل  (3)انظىىروا ايىىىم منربىىىم لهىىىسى الىىىدُ   ات واكسىىى د   ات المهينىىىم - 14

 ...الب ريم وا يدر المرفو م فإنه   بن  ال ثير لن  

 :جحد الشيطان وااللتصاق ابملسيح
ذىل اإللهى  - 17 ث ل  أ ا سرار و أ البقد السر سيُنرل نيىن ل ونىيأ المبلل . واآلأ د ون  ايدلذ

ذىل  لى  ا مىور  ف  امور الب لل ار ار ن ه يوثلى نبقد م  و ، ام  يينم  يسى أمن ل المبلل

ييىث ك يىنا او ي ىا ” اإليم أ“السم  يم ال   و  لليي ة ا نديم، ف لبقد ون  يُد   

واإليم أ ا رى ق نىيأ . رال، ول أ  ل م  ك يُرى إكَّ فقه نبين  الروح واإليم أشي  ل منظو

سم الم  ونم ن لروح  الم ب قديأ، ك يُ    ن ليد، ف لم ب قد ا  ظل وو   واسر رى المقدَّ

امَّ  ال لم ت ال   ينهقه  الش ا فه  ف  الي ل  ُس َّل ف  السىم  ، واك رى ق . القدت

 .رل يس لمه المبللذل وييرظه إل  ا ندالسر ينرمه ن ل

ىى  ي لىىم المأسىىوريأ ال  ر يىىم، ف ل ىى وأ يي ىىر ل ويىىأمر ل ن لصىى ة وانىى ل را بىىوأ  - 18 امَّ

واسر  ىىل مرفو ىىم نيىىو السىىم  ، و ُىىس لذروأ انرسىى ل  ىىأ ايىىوال ل ( م  هىىوأ للاىىر )

سوأ انرس ل ويىأ   . له الس نقم ف  ال هيم وار شرل   ُنقسوأ منه اآلأ وار ص ح   رلذ

إلىىىىىىىىىىىىىىىي ل ال ىىىىىىىىىىىىىىى وأ وايىىىىىىىىىىىىىىىدال وايىىىىىىىىىىىىىىىدال سىىىىىىىىىىىىىىى   ل  ىىىىىىىىىىىىىىىأ ا  ىىىىىىىىىىىىىىىراف ل 

 
 :يف صالة طقس اإلكسورسزم حبسب اسوالجد الرببرييننص الدعان باالستدعان الهي يُقال  (3)

(F.C. Conybeare and A.J. Maclean, Rituale Armenorum, Oxford, 1905, pp. 392-393). 

  القههدبس الهههي نعتههرب  برعههدة بنرفعههع يف مقامههع بتههوق   األعلههى نهه  املههدرأ يف مجيههع أعمالههع بقوتههع  قههد سهها  بعيَّنههك أياهها ]
ب بالعقاب األبدي بهو  مرأ بواسطتنا أنَت بأعوانهَك بكهل قهدرة تعمهل معهك أن تاتعهد بعيهداً عهن الههين قالهوا الشيطان للغض

بأ  آمهرأ أياها الكلهد الشهر الهن س بالكههَّاب  الهرب  املعهادي  آمهرأ . عالمة الصليب ابسم الرب يسوا املسهيي إرنها ا قيقهد
لسههمان بعلههى األرض  اتههرأ باذهههب بعيههداً عههن الهههين اسههتعدبا لنههوال  ههيم بقههوة يسههوا املسههيي الهههي لههع كههل السههلطان ممهها يف ا

آمههرأ مالم خملِزصههنا الههرب يسههوا املسههيي ببههثمن جسههد  بدمههع بحبهه  جميئههع املةههوه ألنههع سههييفيت علههى السهه اب . العمههاد املقههدَّس
دبد الههي ال  هوت بالنهار الهخ بيدين األرض بيدينك أنت بكل قوة تعمل معك إىل جانم النار بإىل الظلمة اسارجية حيهع اله

 [.ال ُتطفيف
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 [.ان  ا يدك ايه  الشيه أ]و بهلد ل  ويُبدل ل للنهى ن ل لم ت الروينم 

م    نرن  اآلأ وان  اس ر  يي نهقت انى  اي ى ل نهىسى (: يقول سون  الرل) - 19 الدمو  والاصَّ

مىت  لىى  نرسى   ومىم مىىأ ال ه يى  ثقيلىم منىس سلىىك اليىول ي ى  وىىسا  ال لمى ت،  يىي  وَّ

ا وسَّىىل إلى   ىىود إيسىى ن ل اأ . اليىول، فىىأر   ىل و ىى ر و ىب ه  لىى  نرسىى  نإومى ل 

 س رون  لدى الملك الب يد اأ   ق نلوا مبىه، الىسر وىو  لى  شىوق اأ يسى قنل ل لي ىا 

ل ىل ن لهىداي  قىدر مى   ريىدوأ  وا ثىر، سلىك فى  ا مىور الروييىم  لي ل ثونه المل   وييملذ

ويمنينى  سىم يه  اسىألوى  نى  اأ ك يي سىنن   لى  مى  فى ت منى . ل   ينناى  اأ نهلنهى ا

ان  ك اشك ان ل س ربلوأ،  ن ل  يرظوأ ود ا  ثيرال لمىأ يبهىون ل . وي بلن  مس يق ل للهره

 .المبرفم

م  ىك وا ن  ىك “: ونبد سلك سي بل ل ال  وأ  قولوأ - 20 ان  ا يدك ايه  الشيه أ، مىا  بظُّ

الايىر ف لم   ىم المرافقىوأ و ىل القىوات .  لم ت قليلم ول أ مربولهى  قىور. ”م لكوا 

 .المنظورة  ررح ن ون  ل ور و  ل و رفا اقوال ل إل  المبللذل ل ُ    ف  س  ت السم  

ق  ه  - 21 ذ اد ىل إلى   ىدم ك “: و قولىوأ(  بودوأ إل  الشرق)ونبد  يد الشرير و ل م بلل

ر  ىه ال  يلىمانظىروا . ”ايه  المسىيح  نىه إ ا  وىسى ال لمى ت يسى أمن ل  لى  . إلى   بهُّ

م   أ  نو ى، م ن سي ل  ل  يود ل الس نى و دل ر   ل، وك يس ر ل ل ا م ل ل ال ى  

 .سلرت م  ري ل نمين  ل ونهسى ال لم ت القليلم

 :املسحة بزيت اإلكسورسزم واملعمودية
مى أ نى ك  راي نسىي دة المسىيح وسىله نه، نبد ف  ك رنى ه الشىيه أ و وثيىى  قىد اإلي - 22

ييث نبهد ل   ونوأ قد ار نه ل ن لمسىيح، و ىأن ل ميى رنوأ قىد ا  ىر ل للبىراك، ينىدا 

يُمسىح ( ف أ: )ال  وأ يمسي ل  ل  ال نهم ن يت ا  سورس ل و  مم الصلي  ق   ل 

 .ن سل اآل  واكنأ والروح القدت

 لىه ن ل يىت، فى  وسىه ظى ل الليىل، ويىدوأ  ىل ونبدو  ي مىل  بريىم ال سىد ويمسىيه  - 24

 .ا      لل قوى ف  موا هم  رن ت البدو

سىم ل ىدفنوا اإلنسى أ الب يىى ليقىول  - 25 نبد وسى المسيم  ن لوأ إلى  ميى ى المبموديىم المقدَّ

ال ديد السر ي  دَّد  ل  صورة   لقه، ييث ين ل الروح القدت ليقول اإلنسى أ ال ديىد 

ن  س  ه و ه ي ى، وإأ   أ قد  لا ردا  الن  سم فقد لنت لن ت النىر  مأ  لوقد اغ سل 

 .المل  

مىىوا اي ىى ل مىىأ وىىسا اأ  ىىوور اآل  واكنىىأ والىىروح القىىدت وىىو وايىىد،  ىى ل  - 26 ول ىى    بلَّ

المبموديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم الوايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدة 
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ىىد ن سىىل اآل  واكنىىأ والىىروح القىىدت، : ن لهريقىىم ال  ليىىم يقىىول ال ىى وأ إأ ف نىى ل ي بمَّ

ذى  ل ويُاهلذ  ات، رافب ل إيَّ وى  مىأ المى   وسلىك ليهيل ت راس ل ف  الم   وسلك  ل  ث ث مرَّ

نهسى الير م السريم ل س لموا الروح القدت الن  ل،  نه ليت ال  وأ وو السر يلمىت 

ىدى، نىل . الرات نل و  يد المسىيح اليمنى  ووىسا وا ىح  أ ال ى وأ ك يقىول فى أ ُا ملذ

د  نىه لىيت وىو ىد نىل المسىيح ف أ ي بمَّ ى  ال ى وأ فلىيت وىو إكَّ . ال ى وأ الىسر يُبملذ وامَّ

م ل يدى  نه قد ُرسل لهسا البمل ن لروح  .  دل للنبمم مقدلذ

ل وسا السر وو اآل  واكنأ والروح القىدت الثى لوث غيىر المنقسىل،  ويقيقم إأ مأ ي ملذ

ي نهسا اإليم أ وىو ن لث لوث وو السر يبه  نبمم غرراأ ال هيم، واك  را أ اإليم أ 

ة  .السر يهنن  ونم الننوَّ

ذلهل  ىىل الي  ىىريأ  - 27 وفىى  يىى ل  ىىرو هل مىىأ  ىىرأ المبموديىىم مىىأ المىى   المقىىدَّت، يقىىنل

ذ ىىونهل  نهىىل نبىىد اأ  ىى نوا اسىىرى و نيىىدال صىى روا ف ىىأة ايىىرارال  ويرريىىوأ مبهىىل ويهنل

... قدَّموأ إلى  الم  ىدة  نهل نبد  رو هل مأ الم   ي . وانن  ل مد ويأ للم  دة المل يم

 . م   م  ل  ا ر  م ي يأ   لشمت

 :دعوات وصلوات: ختام العظة
ف  ل ن ىل  - 28 ليت  نث ل وك  أنه ن  غر ،  ون  سنقت وشىريت ل ىل مى  سىييدث، و ىرَّ

وىىسى ا مىىور، نىىل ل ىى   سىىيروا نبىىد سلىىك ميمىىوليأ  لىى  ا نيىىم الر ىى   و سىى م بوأ 

  ( : كههو ) «او مىىوا نمىى  فىىوق»: د ىى  نىىولت الرسىىولو مىى  . نمسىىرة الييىى ة ال ديىىدة
غيلذروا اف  ر ل مم   ل  ا ر  ل  وأ لم  وو فى  السىم  ، مىأ المنظىورات إلى  غيىر 

 .فبيأ الروح اقوى مأ  يأ ال سد. المنظورات

ونم  ان ل واقروأ اآلأ  ل    نم القصر المل  ، و ل  وشك اأ  قرنوا البىرش ييىث  - 29

الهداي  فى هلنوا هلنى ت  نيىرة ن ىل ثقىم، ول ىأ قىه ك  سىألوا شىي  ل ي لت الملك و ندى 

وإس  ىر  ل مىأ المى   . ا بلىوا سى اك  ل ك قىم ن لىسر يبهى  البه يى . دنيوي ل او نشري ل 

 ل  مث ل قي م  ل اهلنوا منىه اأ ينصىر ل ي ى    ونىوا  لى  مىأمأ ن صىوا وىداي ى 

 وسَّىلوا إليىه مىأ ا ىل السى ل نىيأ  .ال   ا ه و  ل ىل وي ى  ك  ُه مىوا ن نىث الشىرير

وا، واسىى دوا سىى اكل مىىأ ا ىىل ال هىى ة ي ىى   ال نىى  ت، و  ىىرَّ وا مىىأ ا ىىل الىىسيأ  ىىلُّ

ُنيس  اأ ن وأ او ل لريم ه فإنه ا ه  ل ثقم  نرى، فقد س َّل اسىم   ل ل  ونىوا فى  

مم اصدق  ه وقنل ل لل نن  نبد اأ  ن ل  نيدال واسرى وك يىَّ ل ىل فى  ا ل ى ل مبىه، مقدلذ

 .فهو لأ يرف  صلوا  ل نل ندافا مأ ص يه سيبهي ل  ل م  هلن ل

موا ام مه  - 30 فإأ رآ ل الر  سور  هي  ل  إ و  ل و  ا اآل ريأ يأسأ ل ل نأأ    لَّ

ى قدر مش  رن  الهينم مأ نيو السيأ ول ا      سدى، فإظهى ر . نثن ت ف  ش   يُسرل

 واهرنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ  هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم إ و نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
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 .لن  ن  ا اآل ريأ يُسرل قلنهوانشا 

ف  وسى المبرفم ي  اين    ا بلوا انرس ل مس بديأ ل قنُّل نبم ه نسىرور وفىرح الىروح  - 31

لي ن   ميب ل مب ل ن بل سلو ن  مس يق ل لنبم ه لن ىوأ مسى يقيأ . ي    س يقوا مواونه

آل  والىروح اأ نقنل  ه ي ى ا نديم ننبمم ومينىم يسىو  المسىيح رننى  الىسر لىه مىا ا

 .آميأ. القدت الم د والقوة وال رامم اآلأ و ل اواأ وإل  دور الدوور
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  (2)العظة الثالثة

 عظة أُلقيت على املعمَّدين اجلدد
 

 :مقد ِّمة
 :يقول الناشر تعليقاً على هه  العظة

لههههوا إن هههههه  العظههههة أُلقيههههت يف صههههاا  عيههههد القيامههههة بعههههد أن اقتاههههل طههههالاو املعموديههههة معمههههوديتام ب 
. هنهها ذهههيب الفههم يانزِههئام ابعتاههارهم املسههتن ين اجلههدد  ب ههثزام أن يكونههوا  ههاربا ربحههانيا. إفةارسههتيتام

فاملسهيي ِل يعطاهم السهال  فقه  (. مهع العهدب)فاملسيي معام   بفيام  يف حال د ورم معمعهة املصهادرة 
ابملقارنهة مهع قهوة الهدم الههي جهان  بذهيب الفم يوضِزي رم قوة دم املسهيي. بلكن أطعمام من جسد  بدمع

الهك عهن بهين إسهرائيل( قد اً )على مثالع 
ُ
إذ أن دم املسهيي . بههو دم  هربه الفصهي الههي حنَّهى املهالأ امل

بقوة دم املسيي أتيت من مصهدر   ! الهي صاة شفا  املستن ين اجلدد حنَّى ببضع يف اسزي عدب نفوسام
 رر منع دم بمان  فةربر املان يعطهد  -بقد مات  -على الصليب إذ ملَّا طعن قائد املائة جسد املسيي 

بكمهها أن حههوان تكوَّنههت  لقتاهها مههن جنههب آدم بكههان . املعموديههة سههرَّها بالههدم يعطههد اإلفةارسههتيا سههرزها
فاملسهههيي .  ئمههاً  هكهههها الكنيسهههة تكوَّنهههت  لقتاههها مهههن جنهههب املسهههيي بههههو  ئهههم يف موتهههع علهههى الصهههليب

فياليت املستن ين اجلدد يت فَّظون على أمهانتام بعلهى . الخ ُتطعم طفلاا من ذاهتايطعمنا من ذاتع كاألم 
عاهدهم يف  دمهة املسهيي بتعه يام املةافههة حهىت ال يسهقطوا يف  طهاايهم إذ لههيس هنهاأ مهيالد آ هر بعههد 

 .امليالد الثاين
 .ايةفاإلنسان املسي د أفضل من موسى  فلع املسيي باملهبي مصادر الربكات ن  املنت

 :العظة
 :يقارن املولودين اجلدد بنجوم مسائية

 و ىىد ن ىىول ونىى  اي ىى ل  لىى  ا ر    ىى   ا ثىىر مىىأ ن ىىول السىىم  ، سلىىك ! منىى رك   - 1

ولىيت فقىه ن ىول  لى  . نسن  شمت النر الىسر  ى   مىأ السىم   ور ى  لى  ا ر 

ن لنهى ر  ا ر  نل والب ينم ا  رى اأ الن ول   ى   فى  نىور النهى ر، وال ى    ى  

اقىىىىىىىىىىىوى مىىىىىىىىىىىأ ال ىىىىىىىىىىى    ىىىىىىىىىىى   ن لليىىىىىىىىىىىل،  أ ن ىىىىىىىىىىىول السىىىىىىىىىىىم     ىىىىىىىىىىىا 

 
(7)   Ibid., pp 56 ff. 
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نرسىىه  نبيىىدال  ىىأ  ىىو  إشىىراق الشىىمت، ول ىىأ يينمىى    ىى   شىىمت النىىر  نىىرق وىىسى 

 !.فهل راي ل قه ن وم ل      ف  وسه نور الشمت؟. الن ول النه ريم نلمب أ ا ثر

  ى   نلمبىى أ ا ثىر مىىأ نبىل فن ىىول الليىل    رىى  فى  نه يىىم الليىل، ون ىىول النهى ر وىىسى  - 2

و سىىقه الن ىىول مىىأ السىىم    ىىورق »: و ىىأ ن ىىول الليىىل يقىىول ال  ىى  . سىى  م الىىسروة

ىى   ىىأ ن ىىول النهىى ر فيقىىول  (  :4 ب 4 :4مههع إ   4 :5 مههت )« ي سىى قه مىىأ ال ىىرل : امَّ

 (  : 4مت )« .يين س ي    ا نرار   لشمت ف  مل وت انيهل»

قه ن ىول السىم  ،  أ ال ىرل ه لمى  يمىد قهىوي لم سا يسىقهوأ  ىورق ال ىرل؟ و ىسا  سى - 3

ونبىدم   بهى   ىل ثمروى  يين ىس . البن  ن لاسا  يي  ر البن  إل   ظليل ويم يم ا وراق

وو سا اي  ل ه لم    أ الب لل ييور  نت اإلنس أ  ي رظ السىموات .  ُسقه ورقه  اي  ل 

أ فلىأ   ىىوأ ي  ىىم إلىى  فىىإسا  ىيَّ الليىىل اأ ي ىىو. نن ومهى   ىى ل رل الىىسر ييى رظ نأوراقىىه

 .ن ول

هنيبىىم الن ىىول ن ريىىم فىى  السىىم  ، و ىىسا ن ىىول ا ر  اي ىى ل ن ريىىم، ول ىىأ نىى ر ن ىىول  - 4

. السم    ُرى نى لبيأ ال سىديم فى  يىيأ اأ وىسى النى ر ا  ىرى ك  ُىرى إكَّ نبىيأ الىنرت

د ل ن لروح القدت ونى ر»: يقول القديت م   أ فهىل  ريىدوأ ا (. :  مهت ) «وو سيبملذ

ىى  ن ىىول السىىم   فهىى  اوريىىوأ  فىىوا  لىى  اسىىم   وىى  يأ الر  ىىيأ مىىأ الن ىىول؟ امَّ   برَّ

وار  وروت ون ل المس   ون ل الصنح، امَّ  الن ول ال ى  نيننى  فلىيت فيهى  ن ىل مسى   

 .نل  له  ن ول صن ييم

 :نعم املعمودية املتكاثرة
ة ا رى - 5 السر يصنا  ل   ( 8:2 مز )« !الص نا الب     ويدى... من رك   »: نقول مرَّ

فيمى  . ن  مت  ن ل اسرى واآلأ ان ل ايرار ومواهنوأ  نسىيوأ. ش   ويايلذر  ل ش  

لسىى ل . سىىنى  نىى ل  بيشىىوأ فىى   ىى ر  ه يىى  ل، واآلأ  ييىىوأ فىى  مىىل  اليريىىم والنىىر

ولس ل انرارال فقه نل واننى  ، . ايرارال فقه نل وقديسوأ، ولس ل قديسيأ فقه نل وانرار

ولس ل إ ىوة للمسىيح . س ل انن   فقه نل وورثم، ولس ل ورثمل فقه نل وإ وة للمسيحول

فقه ول أ شر    ميراث، ولس ل شر    ميراث فقه ول أ ا    ، ولس ل ا     فقىه 

 !نل ووي ل، ولس ل وي  ل فقه نل وادوات للروح القدت

المبموديىم، نى لرغل مىأ اأ  قد رايى ل مى  ا ثىر  ه يى ! فمن رك   الص نا الب     ويدى - 6

ى  نيىأ فبىدَّدن   رام  هى  إلى  .  ثيريأ يظنوأ اأ  هي ه  الوييدة وى  غرىراأ ال ه يى  امَّ

د ي   ا هر ل ولو انهل ن   هيم ول أ ل يمى  ينى لوا   دد  شرة ولهسا السن  نرسه نبملذ

، وا  يىىىىىىىىىىىىىىى ر لل ننىىىىىىىىىىىىىىى ،  نقيىىىىىىىىىىىىىىىم البه يىىىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىىىأ  قىىىىىىىىىىىىىىىديت ونىىىىىىىىىىىىىىىرل
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 .وا    ل للمسيح ويصيروا وي  ل للروح والميراث ي   يشنلوا إ وة

إ و   ا ين    ىد ا، إأ  نىت اد ىو ل إ ىوة فهىسا يىى  نى  اق سىل مب ىل نرىت المىي د،  - 7

سى ل ل ى   ُظهىروا غيىرة  ظيمىم   ن سى  مىا ونسن  مين    ا  ويم ال نيىرة ل ىل إنى  ايملذ

 . لي ل ال رامم البلي  ال   ُاسنات

 :مع العدو
ول ىىأ مىأ اليىىول .  ل فىى  مدرسىم ال مىىريأ وال ىدري  ييىىث  ىل سىىقوه يُا رىرإلى  اآلأ  نى - 8

 نرى ح امىى م ل يلنىىم البىراك، والمق ر ىىم قرينىىم، وقىد  لىىت الم ررلذ ىىوأ مىأ  ىىل   نىى ، 

وليت فقه النى ت يراقنىوأ المليمىم ول ىأ  ىوارت الم   ىم اي ى ل،  مى  يقىول القىديت 

كهو  )« للبى لل للم   ىم والنى ت صىرن  منظىرال »: نولت ف  رس ل ه إل  اوىل  ورنثىوت
. فإأ   أ الم   م ينظروأ، فر  الم   م واقىي فىوق الم  همىيأ  قى    وي ىل (.5:4

ام  ي وأ   ريم ل لن  نل و أ يىدال لسى م ن  . ووسا ليت فقه   ريم ل لن  نل و أ يدال لس م ن 

 !؟اأ الق    السر يراق  ال ص دل وو السر و ا نرسه ويي  ه مأ ا لن 

وف  المص ر  ت اُ وليمنيم يقي الق    ويدى   لي ل فوق الم صى ر يأ ك ييى ن  ايىدال  - 9

ذى ال . ون  او ون ك . ول أ ين ظر ال رنم الق  ىيم، يقىي فى  الوسىه  أ ي مىه لىيت م ييل

رن  ول ىى  . ول ىىأ فىى  مصىى دم ن  مىىا الشىىيه أ ك يقىىي المسىىيح   ليىى ل نىىل مل يمىى ل فىى  صىى

القول إنه ك يقي   لي ل نىل مل يمى ل ومنيى  ال لنى ، ا  نىروا انىه وىو  برفوا م  اصدق وسا 

إنىه . السر مسين  وو ا ال  ل  ل   ن ون  قنل اأ ند ل المبر م، نل ول نه رنه البىدو

مسين  ن يت النه م نل ول نه  نَّل الشيه أ نقيود ك يم أ  سرو  ي ى  ي بلىه مشىنوك 

ى  إأ يى. اليد والر ل اثنى   المبر ىم دث و لقىت قىدم َّ فأنىه يمىد يىدى ويرفبنى  مىأ اأ امَّ

 دوسىوأ الييَّى ت والبقى ر  و ىل قىوة »: اسقه ويوقرن   لى  قىدم َّ،  أ ال  ى   يقىول

 (4 :5 لو ) «.البدو

ى  إأ وىو  - 10 نُت انى  انى ل اإل ليىل، امَّ ل  ونبد اأ   ل النصرة يُيدر الشيه أ ف   هنل، وإأ غ 

انىه يبى ن  مشىقم ومه نىم ا ثىر إأ وىو غلى  وان صىر، ول    بلمىوا . غل  فإنه يُب ق 

ىىح ل ىىل ا مىىر ممىى  يىىدث قىىديم ل  لقىىد اسىىقه البىىدو آدل وهاىى   ليىىه فمىى سا   نىىت : سأو لذ

 ل  نهنكذ  سىبيأ و رانى ل »: م  فأ ه ال     فأى نه  الر  مأ ا ل نصر ه؟   نت اللبأ

ة فإأ   أ   قد   ق  الي (. :4 تهك )«  أ ليأ  ل اي ل يي  كذ  يَّم المنظورة نهىسى الشىدَّ

وإأ   نت وسى البقونىم قىد . النرتفنأر  ق   وإو نم يب ق  الييم ال   ك  ُرى إكَّ نبيأ 

 ر ىىت  لىى  ا داة ال ىى  اسىى  دمه  المي ىى ل فوا ىىح اأ البقىى   الىىسر ي ىىوأ مىىأ نصىىي  

ل. المي  ل نرسه اشد  .س يه والمسيح لأ ي  ر  نأأ يب ق  الشيه أ نل وسييهلذ

ح للم همىم فقىد سىلَّين  المسىيح نسى ح ا ثىر لمب نى ل مىأ الىسو   - 11 ا ون سىلَّ في لي ن  ن ش َّ

واصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ 
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فيمل وسا الس ح ك يُش لذل يمى ل وك . الصل ، ميرق ا ثر مأ الن ر وا ي مأ الهوا 

فإأ ارد ل الهيراأ نيىو السىم   فلىأ . وو يثن  ر نن  نل يبه  ا نيم  يقَّ  ن  ويرفبن 

فمىا انى  إنسى أ ول ىأ . إنه س ح  ديد  أ المبر م وى  اي ى ل  ديىدة! يبوق هيران ل

 ل َّ اأ اُ يل اللهم ت للشيه أ، وما ان  ليل ودل، ل أ مبر    ليست مىا ليىل ودل، 

مأ ا ل وسا صنا   ل  در  ل ك مأ مبدأ نل مأ النىر، وقىد ويَّىأ لى   رسى ل لىيت مىأ 

ف لشىىيه أ يهلىىى . يي يىى د وىىو نرسىىه  لمىىم الىىروحنرونىى  نىىل مىىأ إيمىى أ، و نىىدر سىى

لي  ل  بلموأ اأ . سه مه نيور ول أ سير  دا م ل مب ، فأن   ندر مسلَّح نس ح ثقيل

 ! يرُّ   ه وسه مه دا م ل يهلقه  مأ نبد، فهو ك ي سر اأ يق ر  منَّ 

 :قوة دم املسيح
  هب مى ل اقىوى مىأ السى ح ي ى  ك ول أ لىيت اأ   فقىه ا ىدَّ لنى  سى ي ل، نىل ا ىدَّ لنى - 12

. ن ور ف  مبمب ن  ما الشىيه أ، وي ى  نا ىسر نىه فن سى  موقرنى  مىا البىدو الشىرير

فإأ رآ ل البدو    ديأ مأ م  دة المبللذل يهر  مسر  ل اسر  مأ الريح و أنىه صى دي 

 .فإأ راى فمك ممسوي ل ن لدل سيرر  ويش  ن أ... اسدال ينرث ن رال مأ فمه 

... إأ اردت اأ  بري القوة المس رة ف  وسا الدل ار ا إل  قصم ال رور مىأ مصىر ف - 13

 فمىى سا فبىىل الىىر  ل ىى  ك يهلىىك شىىبنه مىىا. ف لمصىىريوأ  ىى نوا قىىد اي  ىى وا ننىى  إسىىرا يل

 المصرييأ؟

ىى ل وسنييىىم واوصىى  اأ  ُمسىىح ن لىىدل انىىوا  ننىى   - 14 م  لقىىد صىىنا موسىى  فصىىي ل آ ىىسال ي 

ذىىا إنسىى ن ل  ىى ق ل؟ نبىىل، ك  نىىه دل فهىىل دل ييىىواأ . إسىىرا يل غيىىر   قىىل يقىىدر اأ ي لل

ذر مسنق ل دل المبللذل د رمى  لىدل المسىيح . )ييواأ غير   قل، نل  نه يصول فإأ   أ م ىرَّ

 !(.صنا   ص ل، ف ل ي وأ دل المسيح؟

د مسىىيم دل  ىىروي ( مىى ك شىىر)فىى  سلىىك اليىىول فىى  مصىىر راى المىى ك المهلىىك  - 15 م ىىرَّ

ة ا ىرى، إس الرصح فلل  ي ر  اأ يد ل ويق ل، امَّ  اليول ف لشيه أ لأ ي  نر نرسىه مىرَّ

يرى ك شنه الدل نل الدل نرسه ممسوي ل  ل  شر ى الم منيأ وقد ص رت انوانى ل لهي ىل 

ى  راى مسىيم دل الرصىح  لى  ! فيه المسيح فإأ   أ الم ك المهلك وقي نى  يىراك لمَّ

 .سا ه ا نوا  ف ل ن ليرر يينم  يرى اليى

 :الكنيسة تكوَّنت من جنب املسيح
وإأ  نت  ريد اأ  درك قوة الدل مأ مصدر آ ر، انظىر مىأ ايىأ  ىرر اوكل وايىأ  ى أ  - 16

ذىل و ىسا يقىول القىديت يوينى  إنىه . مننبه، إنىه فى   مىأ  لى  الصىلي  مىأ  نى  المبلل

اد الم  م وهبنىه فى   ننى ه ن ليرنىم  ندم  م ت المسيح ووو  ل  الصلي      ايد قوَّ

المىىىىىىىىىىىىىىى    ىىىىىىىىىىىىىىى أ رمىىىىىىىىىىىىىىى ال : وفىىىىىىىىىىىىىىى  اليىىىىىىىىىىىىىىى ل  ىىىىىىىىىىىىىىىرر مىىىىىىىىىىىىىىى   ودل
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لىسلك قى ل  ىرر دل ومى  ، ول ىأ اليهىود سنيىوا السنييىم . للمبموديم والدل لإلف  رس ي 

ىلن   ليىه مىأ  -ا ست الدل  -ول ن  ان  السر يصدت ال    ة  السر لل ى ا الىسر  يصَّ

 .السنييم

ا وسى اليقيقىم السىريَّم دوأ  ر ُّىر  نى  ك ي  اين    ك  د و. و رر مأ  ننه م   ودل - 17

ا ال ايى رظ نسىىر آ ىر، قلىىت إنىىه  ى أ فىى  وىسا رمىى  للمبموديىىم واإلف  رسى ي  فىى  وىىسا 

يأ ق مىت ال نيسىم  ناسىل المىي د الثى ن  و  ديىد الىروح “الم   والدل، ومأ وسيأ السرل

ح وىو الىىسر نهىسا ي ىوأ المسىي. مىأ  ى ل المبموديىم واإلف  رسى ي   ( :1يت )” القىدت

أ ال نيسم مأ  ننه  م م ل  م  صنا   يوا  مأ  ن  آدل ووو ن  ل  . وَّ

وىىسى  ظىىل مىىأ »: وو ىىسا اي ىى ل موسىى  فىى  وصىىره لإلنسىى أ ا ول ي نرنىى  اأ آدل قىى ل - 18

ة إلى   نى  المسىيح ( :  تهك ) « ظ م  وليل مأ ليم  ف مى  اأ . مشيرال نسلك ن لننوَّ

دل ومنه صنا المراة، و ىسا المسىيح ا ه نى  الىدل والمى     ف  سلك الوقت ا س  لا آ

و م  ا س ال لا مأ آدل ووو مثقَّل ن لنول، و سا ا ه ن  الدل . مأ  ننه وصنا ال نيسم

فم    أ  ند آدل النول البميى اصنح ون   ند . والم   مأ نبد مو ه، اوكل الم   ثلَّ الدل

 .المسيح الموت  ل  الصلي 

ىد المسىيح نرسىه نبروسىه، و يىي نهبى ل  سىدى ودمىه ا ه نى  غىسا ن   اراي ل  يي - 19 ويَّ

 م م ل    ل ال   نبد اأ  ُ رر وليىدو   هبمىه مىأ دمهى  ولننهى ، و ىسا المسىيح يهبمنى  

 ...نيأ السيأ ولدول

ة ا ىىرى للصىىك القىىديل - 21 ة . ايرصىىوا لىى  َّ نر ىىا ونصىىير مىىديونيأ مىىرَّ ف لمسىىيح  ىى   مىىرَّ

آدل ام   الديأ . اس فن   يت المديونيم ال     نه  آدل وام  و  وايدة وو د شه دة

ونهىسا الصىك القىديل   نىت اللبنىم . فيم  ي ا ال هيم وو بن  نيأ الم يد  ليه ديون ل 

ول أ لمَّ      المسىيح . وإدانم الن موت( الروي )و  نت ال هيم و  أ الي ل ن لموت 

و  ىى   يىىد  ه ي نىى  »: ولت يصىىرخفقىىد رفىىا وىىسى  ميبىى ل وسىى مح نهىى ، والقىىديت نىى

مسىىملذرال إيَّىى ى  لىى  ( نىىيأ   ونيننىى )الىىسر  ىى أ  ىىد ا لنىى  رفبىىه مىىأ الوسىىه ( ديوننىى )

لل يقل إنه ميى  الصىك وك قى ل الاى ى نىل سىمَّرى  لى   (.حسب النص  :4 كو ) «الصلي 

نىل الصلي  ي   ك يبود له اثر نى ق ، وىسا وىو السىن  فى   ونىه لىل ي  ىيذ نىأأ يميىوى 

ق الصك وام  ه  م م ل، ي ى  ك يبىود يصىلح  قه  ل  الصلي   م يق ل، ن لمس مير  م َّ م َّ

ة ا رى  .مرَّ

ر ول ىأ  هى رال  لى  مىراى مىأ  ىل  - 22 ق الصك الم  و   أ  ه ي ن  ف  ر أ سىرلذ وو لل يم لذ

 ل الصلي ، ل    راى الم   م ور س   الم   ىم والقىوات البليى ، واي ىالب لل ومأ ا ل  

وى ك  الىسيأ  بلونى  مىديونيأ للىديَّ أ نىديونن ، ول ىأ المن  يد ا شرار الشىي هيأ يرونىه، 

ق الصك ي   ك ي وأ لهل  لين  سي دة  .نبد اآلأ مُ لذ
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 :املعمودية مقابل اخلروج من مصر
ق صك  ه ي نى  القىديل فلي نى  ن ىوأ صى ييأ من نهىيأ ي ى  ك يُ  ى   لينى   - 23 و نه قد مُ لذ

ة ا ىرى او   ديىدصك آ انى  .  ىر،  نىه ك يو ىد لنى  صىلي  آ ىر وك غرىراأ  ه يى  مىرَّ

ة ث نيىم . ايسلذر ل ي   ك  ر نوا إل  اإلوم ل ان ل  ر  ل مأ مصر ف   هلنوا مصىر مىرَّ

وك شىىرورو  وك هينهىى  وهونهىى ، فىىإأ امىىور الييىى ة اي ىى ل وىى  هىىيأ وهىىو ، ف لىىسو  

 .نرسه قنل اأ يصير سون ل   أ هين ل 

اليهود راوا المب  ات وان ل س روأ ا ثر واشىد نريقى ل مىأ  لىك ال ى  رآوى  اليهىود فى   - 24

انىى ل لىىل  ىىروا فر ىىوأ وك  يوشىىه الا رقىىم ول ىىأ رايىى ل غىىرق .  ىىرو هل مىىأ مصىىر

اليهود  نىروا النيىر وانى ل  نىر ل المىوت، وىل . الشيه أ و يوشه ف  نير المبموديم

لقىوا  نىودي هل للنرانىرة ُانقسوا مأ يىد المصىرييأ وانى ل ُان قىس ل مىأ يىد الشىيه أ، وىل ا 

 .وان ل القي ل  ن ل  نودي  ل لل هيم

ف  اي مهل لل ي أ اليهىود : ا ريدوأ اأ  برفوا هريق ل آ ر قُ   ل ل فيه نأ   ي  ا ثر - 25

ي ل ما انىه  ى أ  مىي ل لهىل فى  البنوديىم  ذ يس هيبوأ اأ يروا و ه موس   نه   أ م  لل

نيىأ »: والقىديت نىولت يقىول. نهل، وامَّ  ان ل فراي ل و ه المسيح ف  م ىدىوقرين ل م

واليهىىود نبىىد مصىىر د لىىوا  (. :8 كههو  ) « ميبىى  نىى ظريأ م ىىد الىىر  نو ىىه م شىىوي

  أ موس  ق  دال . القرر، امَّ  ان ل فنبد ال رور مأ  نوديم الشيه أ  أ وأ إل  السم  

 .مم   ال امَّ  نيأ فق  دن  وو  

ونيأ لن  موس  ال ديد   (  : عد ) موس    أ يليم ل ا ثر مأ  ل الن ت  ل  ا ر  - 26

موسى  فى  سلىك . السر له ا ثر مأ من ه  الودا م فهو م وا ا القل  اي  ل ” المبللذل“

، واآل ىر ونى  رفىا  ينيىه نيىو ( ن  الم   م)ال م أ رفا يدى نيو السم   فن ل المأ 

موس   ر  الص رة و بل انه ر مى   . ى لليي ة ا نديمالسم   فأي ر لن  هب ل الي

 ري ، ووسا موس  اآل ر يمت الم  دة ف ن ل مأ السم   ين نيا الروح،  رىي   لى  

 .ال ميا يل رُّوأ يوله  مأ  ل   ن  وي لقوأ م   ال  ا

 وإس لنى  مثىل وىسا اليننىو  ويي  نى  اآلأ و ىسا، وم  ىد ن   نىو   يىت ثقىل نر ى ت الىروح - 27

 ري  مأ  ل   ن ، لي ن  ن قدَّل نقلو  م لصم و ىم  ر مههَّىرة ي ى  نسى قنل نبم ىه 

وإيس نه لمل   و ن  ن لنبمم ومينم النشر ال   ل نىأ الوييىد رننى  وم للذصىن  يسىو  

المسيح السر نه ومبه لآل  والروح القدت الميي  الم د وال رامم والقىوة اآلأ و ىل 

 .آميأ. اواأ ودور الدوور



 41                                                                                                اجلزن الوعظد: الفصل الرابع

 
  (8)لعظة الرابعةا

 خماطبة املعمَّدين اجلدد على قول بولس الرسول
 (1::1كو 2)« إن كان أحد يف املسيح فهو خليقة جديدة»

 

 :مقد ِّمة
 :يقدِزم  شر الكتاب مالحظتع على هه  العظة فيقول

تام  معمههوديإن التعييههد الهههي يعيِزدبنههع للمولههودين جديههداً كههان يف أنطاكيههة يسههتمر سههاعة أايم مههن بعههد 
بكههان يف كههل . كمهها ُيصههنع لعههرس الههزبار يف ا يههاة املدنيههة. أي مههن يههوم عيههد القيامههة إىل األحههد الهههي يليههع

ذهيب الفم  اطاام بسلسلة  بعلى مد  أساوا القيامة كان القديس يوحنا. وتمع املعمَّدبن اجلدد للصالة يوم
 (.8إىل  4عظات رقم )ة من العظات تشاع جمموعة اسمس عظات الخ تادأ ابلعظة ا الي

هههه  العظههات التوجيايههة ليسههت مثههل الههخ لكهه لس اأُلبرشههليمد الههخ أُلقيههت أيضههاً إىل املولههودين اجلههدد 
أثنان أساوا القيامة  فههيب الفم يف ههه  العظهات ال يعهود يشهر  األسهرار بطقوسهاا  بلكنهع يعلزِهم مها ههد 

( اسمسها املقدَّسههة)ذلههك ههها املوسهم الربحهد اجلديهد  بكهان يدفعهع إىل. األ هالق الالئقهة اب يهاة الربحيهة
الهي يلهد الصهوم  إذ كهان يعتهرب أن الطايعهة الاشهرية ال تكهون ضهعيفة يف أي بقهت مثلمها تكهون يف بقهت 
الراحة  بمن  حية أ ر  فإن عدب النفوس يثور علينها ابألكثهر حينمها يهر  اإلنسهان حاصهاًل علهى عطهااي 

 .ربعربحية فائقة فيزيد من جتا
تلك الفضائل الخ كانهت ا يهاة )بذهيب الفم ال يتعب بال  ل من ا ع على الزهد بالتعفُّ  الربحد 

بكانهت عظاتهع . يف احتقهار أابطيهل ا يهاة بالتيفمُّهل يف بركهات السهمان بمشهتاياهتا( الرهاانية مثهااًل أعلهى رها
ان  ا الفرصة بالساب لكل سقطة  بأيضاً دائماً ترمد إىل حتاشد شر الفتور باالستاتار ابلربحيات  الله
بالتعههاليم األ القيههة الههخ يقههدِزماا هنهها ذات . ترمههد إىل تقههوو النفههوس يف االتههزان بالههت كُّم بالسههار الربحههد

 .قيمة ربحية عالية  فاه  توجياات مثينة من   لالحتفاظ اا أعطا  من نعم فائقة

 
(8)   Ibid., pp 66 ff. 
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 :العظة
 :سةاملعمَّدين اجلدد ُهم فرحة الكني

. ارى ا  مىى   ل اليىىول ا ثىىر إشىىراق ل مىىأ نىى ق  ا يىى ل، وال نيسىىم فريىىم مىىأ ا ىىل اوكدوىى  -  

ى  م صىنم  يقىل م دوىر . ف ل نيسم  نظر اوكدو  فريىم مسىرورة يينمى   ىرى نرسىه  ُامَّ

، ا ىر  هل إلى  (5)ف   نروا ايه  ا ين   فريم ال نيسم يينم   رى  ل مأ الننيأ يولهى 

ول ىأ ك ننىدوش  أ اليمىل نى  وكد الرويى نييأ . م وفى  ليلىم وايىدةالو ود  أل رويي

  .(4 )ال دد ك يي  ر إل   مأ وك  ب 
فلي ن  نررح ما ال نيسم لنشى ر ه  فري هى ،  نىه إأ  ى أ ونى ك فىرح فى  السىم    نىدم   - 2

ىىد    لى  إيسى نه و لىى   ي ىو   ى ه  وايىد ف ىىل ي ىوأ الرىرح ن لنسىىنم لنى  يينمى  نم لذ

فمى  وى  قىدرة .  أ نبمم   يقىـ    نيىرة وك يُنهىى نهى ! بم ه وسى ال    روق الوصين

اإلدراك ال    س هيا اأ   ى نا إيسى ن ت   ووىداي ى ال ى  نى  يصىر ال ى  ياىدقه   لى  

 ! نت النشر؟

   نوا امت وم  قنل يول امت  نيدال لل هيم، واليول ُقنلوا ف  مر نم الننيأ،  لبوا يمىل - 3

 ه يىى ول ولنسىىوا الثىىو  المل ىى ، يبيشىىوأ فىى  من فسىىم نهىى   السىىم   سا هىى ، نىىراول 

ىىا إلىىيهل والن ىىول   ىى   فقىىه . ي ىي وأ ا ثىىر مىىأ الن ىىول نىىل ي ىىي وأ و ىوى مىىأ ي هلَّ

ى  وى ك  في ىي وأ ن لليىل والنهى ر سىوا   نهىل . ن لليل وك  ظهر اندال ف  نور النه ر، امَّ

ذىر  ىأ  ىي   والمس. ن ول روييم  روق الشمت يح مبللذمن  اس  دل صورة الشمت ليبنل

و ىسا يُقى رأ . ا نرار ف  الدور اآل ى   ب مىم  نىدم  قى ل إأ ا نىرار ي ىي وأ   لشىمت

النىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ر 

 
ههدبن ليلههة عيههد . تعاهه   اَّههب إليههع يف كههل تعههاليم املعموديههة” أُم“تعاهه  القههديس يوحنهها ذهههيب الفههم عههن الكنيسههة أمهها  (5) باملعمَّ

ههدبن يف العيههد ثالثههة آاله نفههس  444يف سههنة ب . القيامههة يُهَعيزِههدبن ابملئههات بيف املههدن الكههرب  اب اله ُعمَّ
م يف القسههطنطينية كههان امل

بيف أنطاكيههة لههيس أقههل مههن ذلهههك حيههع كههان تعههداد األرثههوذكس فقههه  (. Dialogus 9, PG. 47, 33,34)كمهها ذكههر ابلليههديوس 
 . بالكنيسة هد أُمنا ألما هد الخ أحضرتنا إىل العاِل الربحد باملسيي هو بالد. نسمة 44.444 

 :من أقوال القديس يوحنا ذهيب الفم خبصوص أن امليالد الربحد بال أِل (4 )
 (.ACW, vol. 31, pp. 137,138 5 : العظة التاسعة للمعمَّدين[ )من إحسا ت هاة   أما تضع رجاالً بال عرق+ ]
 :بأيضاً 

هنا  ل بال رحم ببالدة بهال بطهن ! ع أبالداً جدداً اي للميالد الربحاين الصان! اي للطلقات الطاهرة الخ للوالدة الربحية+ ]
أمَّا امليالد من . بامليالد الربحد ملا  الفر  بالتاليل. ب ل أطفال بال  م  ف مل أطفال الرب  هو بنعمة   بإحسانع

. تناَّهيف اها ههو آت  اجلسد فيادأ ابلدموا بينتاد ابلصرا   بالد ول إىل ا ياة يف العاِل من  الل الهدموا بكهيفن الطايعهة ت
تكث اً أُكثر أتعاب حالك ابلوجع »:   بلكن بعد اسطية«أمثربا بأكثربا بامألبا األرض»: قال اسطية بالسقوط قال  

بقمهههاط يف املهههيالد . دمهههوا يف املهههيالد بدمهههوا يف املمهههات.   فكهههان ا مهههل بالهههوالدة عقهههاابً ( :3 تهههك )« تلهههدين أبالداً 
.[ ال دمهوا بهل هتنئهة بحههب. مهيالد الهرب  فيولهد مسهلَّ اً للعهراأ مهع العهدب حهرز اليهدين بالهرجلا أمَّها. بقمهاط يف املمهات

(In prin. act. 3, cited in ACW, vol. 31, p. 245.) 
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ن ي   نور الشمت، ليت فقه  أ  ي  ول و سا شديد ول ىأ  نىه ك يو ىد شى   آ ىر 

 .ف    لل الم دي ت ا ثر  ي  ل مأ الشمت

ل اي رىىل نهى ك  الىسيأ ي ى ر وأ الشىىمت فى   ىي  ه ، وانى  ك اي  ىىنهل فى  وىسا اليىو - 4

موا . نسرا  َّ ال سدي يأ ول أ اُظهر مين   لهل نهسا ال بليل الروي  واوصيهل نىأأ يقىدلذ

. مقدار الس    الر  ى السر اسناه  لين  المبللذل ونىور الثىو  الىسر اسى يقوا اأ يلنسىوى

 «ُ لَُّ ل السيأ ا  مىد ُل ن لمسىيح قىد لنسى ُل المسىيح أ »: والقديت نولت الرسول يقول
ذه ل اأ  بملىوا  ىل مى   بملىوأ  لى  اسى ت ان ىل فبى ل كنسىوأ  (. :2 نهل ) لسلك فأن  ُانىنل

ويينمى  اقىول المسىيح ا نى  . المسيح ال  لى  ل ا شي   ومبللذل هنيب ن   نه س  أ في ل

: سىيح نرسىه لنى  وو ىدن  نىه  نىدم  قى لاي  ل اآل  والروح القدت،  أ وسا مى  ق لىه الم

 (4 :  يو ) «.إأ اينن  ايد ييرظ   م  ويينه ان  وإليه نأ   و ندى نصنا من كل »
وإأ  ى أ يسىير  لى  ا ر  ل نىه ي ىوأ ( الي مىل المسىيح فى  قلنىه)فمثل وىسا اإلنسى أ  - 5

رات قلنىىه فىى  ا شىىي   ال ىى  فىى.  مىىأ يييىى  فىى  السىىم   وق ولىىأ  نىىه ييرىىظ ف ىىرى و صىىوُّ

ي  ي نبد م امرة الشي هيأ ا رديى  ،  أ الشىيه أ ك يي مىل  ىي   نهى   مثىل وى ك  

 .الن ت

لت اسىم   ل اليىول  مىواهنيأ سىم  ييأ، وقىد دُ يى ل  - 6 ان ل  نود المسيح ال دد السيأ  س َّ

 رنم    ىوأ وىسى البظىم قىد)إل  وسى الم  دة الروي نيم ل  م بوا نأه ي  الم  دة الملو يم 

فأظهروا غير  ل ال    سى يى وىداي ى و ه يى ى ي ى   رنيىوا نبمىم ( قيلت ف  ليلم البيد

إأ مبللذمنى  ميسىأ، ويينمى  يىرى إم نى ن ل  لى  مى  ا هى  مي رظىيأ نىه . ا ثر مأ فىوق

مه نيأ قلي ل ل نه وو ي يد مأ  ه ي ى  .فإنه يري  مأ نبمه ا ثر، ي   ولو   أ م  نقدلذ

 :على للمعمَّدين اجلددالقديس بولس املََثل األ
ذىل المسى ونم  لهى ، فقىد  ى أ م ىههذدال لل نيسىم، فى   ىل  - 7 ث ىل فى  القىديت نىولت مبلل لن  م 

م ى أ يىسو  إليىه ي ىر ر ى كل ونسىى  ل ويلقىيهل فى  السى أ،  ى لى المصى    والم   ىى  

ذىل لىه وا  مىد واسى ن . للمسييييأ  إنس أ فقد  قله ر ول أ نبد اأ ن ل  يرات ي  المبلل

ر  ننور الروح القدت،  رك الظلمم ال     أ ي ل فيه  ونهى  واق يىد إلى  اليىى، لىل يى  لذ

والىىسر  ىى أ اداة فىى  يىىد اليهىىود،  ىى د . ال ونىىم ول نىىه فىى  اليىى ل ا  مىىد غ سىى ل  ه يىى ى

 .فأرن هل ف  دمشى إس ا س ين در ن لمسيح المصلو  انه انأ  

لن  نهسى اليوادث انه   أ يبمل ا م لىه السى نقم ا روأ ام نم قل  القديت نولت منرون ل  - 8

 أ  هل، وانه مس يى  ل ريمم مأ فوق واأ يق د إل  هريى اليى؟ ف   يينم  يىرى 

ن ىىودى اأ نرسىى ل  سىىير فىى  ال ىى ل ن ه لىىم ك يىىرسل وىىسى الىىنرت او يسىىللذمه  ل  ريىى  

 لىىىىىىىىى  انىىىىىىىىىه ينناىىىىىىىىى  . يي  هىىىىىىىى ، ول نىىىىىىىىىه يُظهىىىىىىىىىر لهىىىىىىىىى  صىىىىىىىىى يه ل  صىىىىىىىىىن 
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 .س يقيأ  أ نيصد نر  ت نبم ه اآل يم مأ فوق  م  صنا نولت الرسولاأ نو د م

م  صىنبه شى ول  ى أ  ىأ  هىل و ىدل إيمى أ،  مى  يب ىري وىو اأ غير ىه   نىت نيسى   - 9

ىل مىأ ر  النى موت . الن موت، ول نىه  سىنَّ  فى  م   ى  وإرنى ك لل ميىا ى   بلَّ ول ىأ لمَّ

ىىد ، ادرك سىىهوى و هىىأى فىى  اليىى(  )نرسىىه انىىه  لىى   هىىأ  ل نىى   ىىأ ير، ونبىىد اأ  بمَّ

 .واس ن ر انهلى يشهد نقوة

... ونبد اأ   أ ث  رال    سد مق يم ل النيوت، انظر إليه اآلأ نبد اأ  ايَّر  يمىل وديىا  - 10

ى   ى أ  و يىي ا ى ي إلى  نبمىم   ... ا نظروأ مدى ال ايير، و ل وو صى ر م  لرى ل  مَّ

فى  ال دمىم مىأ غيىرة، مىأ يىرارة، مىأ إيمى أ، مىأ ال   ا ه و  له م  قدَّمه وىو اي ى ل 

لسلك   أ مسى يق ل لمبونىم ا نىر ا  ىه مىأ . ش   م، مأ صنر نبقل م س ل  وإرادة ك  مل

 .فوق

لوا ننولت، فقىد صىر ل مسى يقيأ اأ    ىبوا  يىت نيىر المسىيح،  - 11 ب ل اأ   مثَّ ان  اش لذ

من شرة يرارة إيم أ ف  المسىيح  وقنل ل  هد ال نن ، واآلأ  لي ل اأ  ُظهروا مأ الند 

ي    ن لوا نبمم ا ثر مأ ا   ل ، ف     ُيل  ل الني ى   ا ثىر و قنلىوا  هىي ومينىم 

ذىل فنىى لرغل مىأ  ىىل مىى   ى أ  لىىي ل إكَّ انىىه نظىر إلىى  صىى يه وىو وي ىىل اأ   ونىىوا . المبلل

نبم ىىه،  نىىه لىىل ي للذصىى ل فقىىه مىىأ  ه يىى  ل وا هىى  ل النىىر ن. مسىى يقيأ للبه يىى  ال نىىرى

فإنىه وىو الىسر ا ىس المنى درة فى  . ول نه  بل ل اي  ل قديسىيأ واننى  ل نى ل نن  واك  يى ر

وإأ اظهر ل غيرة إ ا   ه ي ى ال  يلم، وقىدَّم ل مى  ي ى  مىأ هىرف ل . إ ه   وسى  له 

 وي فظ ل  ل  م  ا ه ى ل ل، ف يي ك ييسن ل مس يقيأ لبه ي  ا ظل مأ اُ ول ؟

 :املعمودية خليقة جديدةاإلميان ابملسيح و 
القىديت نىىولت المهىىوَّ  الىىسر قىى د ال نيسىىم  بىىروت إلىى  المسىىيح  بىىريت، يقىىول فىى   - 12

  (2:1 كهو  ) «إأ   أ ايىد فى  المسىيح فهىو  ليقىم  ديىدة»: إل  اول  ورنثوترس ل ه 
ل  ىأ ال ليقىم المنظىورة نقولىهيقها  إنه إأ  ى أ ايىد فى  »:  لين  اأ ك نظأ انىه يى  لَّ

، ونىىىىىىىىىىىىىىىسلك يبللذمنىىىىىىىىىىىىىىىى  انىىىىىىىىىىىىىىىه إأ  ىىىىىىىىىىىىىىىى أ ايىىىىىىىىىىىىىىىد قىىىىىىىىىىىىىىىىد «يحالمسىىىىىىىىىىىىىىى

 
ههل ق (  ) ههدين مجيعههاً  بذهههيب الفههم يا ِز بههولس ب اههع كرسههول لألُمههم بدرجههة ال . ذههيب الفههم يعتههرب القههديس بههولس موذجههاً للمعمَّ
أ  أحهههب مجيهههع القديسههها أمَّههها بهههولس فاهههو فهههوق اجلميهههع  اإل ن املةتهههار الاهههوق : ] بقولهههع. مقارنتاههها بههها مجيهههع آابن الكنيسهههة كهههن 

بههولس موذجههاً . لهههلك يعتههرب ق(.   : يف شههرحع للرسههالة الثانيههة ألهههل كورنثههوس [ )السههمائد الهههي قههاد الكنيسههة كعههربس لعريسههاا
ههدين مههة أعمههال [ )بههولس الهههي هاهاد  بن تههع بشههوقع هجههر يف مواهاهع الههخ أُعطيههت لهع بربههي كونههوا مثهل: ]للموعهووا باملعمَّ يف مقدِز

بهههولس كهههان عظيمهههاً يف (. ]عظهههة يف قيامهههة الهههرب[ )فهههور  ربجهههع مهههن مهههان املعموديهههة انطلههه  يف ا هههال واههههد بيقهههود املعركهههة]  (الرسهههل
ههر بيُف ههم الياههود ههدينا[ )معموديتهع بلكنههع صههار أعظههم حينمها أ ههه ياشِز بمههن  اتهع لاههولس الرسههول الههتمس لههع (. لعظهة اسامسههة للمعمَّ

بهنها يعطهد ذههيب الفهم صهورة متفائلهة للغايهة . بهولس نفسهع.إنهع فعهل هاهل بعهدم إ هان  الهخ قارها ق: العهر يف سلوكع الساب  بقولهع
 .ن طري  اسطيفإذا كانت نفس را نية صا ة ال ي كاا   بلكنع يقودها بعيداً ع: للعناية اإلرية
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 .ان لَّ إل  السيأ ي منوأ ن لمسيح فهو نموسر لل ليقم ال ديدة

 نلذرون  إأ راين  سم وات   ديىدة وا ى ا ل ا ىرى مىأ  ليق ىه فهىل يو ىد فى  سلىك 

ل مىىأ الشىىر إلىى  الر ىىيلم واليىىى،  ف  ىىدة او رنىىح ن لقىىدر الىىسر نىىرى فيىىه ايىىدال قىىد  يىىوَّ

ي ال هأ إل    ن  اليى؟ وسا وو السر يريىد نىولت الهونى ن  اأ يقىول وان قل مأ ص

وىوسا ال ىل قىد صى ر . ا شىي   الب يقىم قىد م ىت»: ولل و يقىول.  نه إنه  ليقم  ديدة

 م  ي لبوأ  -المسيح قد  لبوا ونهسا وو يبلأ ن   ص ر اأ السيأ نإيم نهل ف  . « ديدال 

واسى ن روا . ا هى  هل سيأ صى روا ايىرارال مىأيمل  ه يى ول، وى ك  وىل الى - ن  ة قديمم 

إأ »: يقىول مىأ ا ىل وىسا. ننور النر ولنسوا وسا الثىو  ا نىي  الم ى  ، الثىو  المل ى 

وىوسا ال ىل قىد صى ر . ا شي   الب يقم قد م ت.   أ ايد ف  المسيح فهو  ليقم  ديدة

 .« ديدال 

إنسى أ  ى أ نى  مت واول مىأ امىت اك ي وأ شي  ل  ديدال وغير مصدَّق، يينمى  ي ايَّىر  - 13

ي ىىيلذا وق ىىه فىى  الىىد  رة وا هبمىىم الين رانيىىم ثىىلَّ ف ىىأة يبىىيش ييىى ة  ىىنه الىىسات 

والنس هم؟ م سا ي وأ وسا الش   إكَّ انه  ديدٌ وغير مصدَّق، إأ  ايُّىر إنسى أ  ى أ فى  

ات ال   لهسى اليي ة وف ىأة ير رىا فىوق شى رس  ف  المسرَّ هوا ه م  يه غير قنو  واس ُن

م  ؟!و أنه ك يلنت  سدال نبد، وييي  يي ة القن  م وال ر ي والبرَّ

ارايىىت  يىىي اأ  ليقىىم  ديىىدة قىىد صىى رت ن لربىىل؟ وىى  النبمىىم يينمىى   ىىد ل النرىىوت  - 14

ىى    نىت له  مىأ  ديىىد م  لرىم  مَّ ذىر مشىىي   هل، ك . و شى لذ ذىىر  ىوورول نىىل  ايل إنهى  ك  ُايل

ش     ه ، ول أ   شي الام مىم ال ى   بمى  البىيأ  سمح لبيوأ  قولهل اأ   م َّا ن

ى ال   أ ف  الشر، و  بىل اليىى . البقليم ونبمم     بلهل يروأ يقيقم القنح وال شوُّ

 .ف  نظرول ي    ن م ل يقيق ه

ذىل ي لىى  ىل يىول  ليقىم  ديىدة؟ وإكَّ فمىأ وىو وىسا اإلنسى أ الىسر  - 17 ا روأ  يي اأ المبلل

ن ىد الي ىر وال شى  مب قىدال  اقنا سلك السر   ش ف  نقا شىهوا ه ال ى  لهىسا البى لل و  

انهىى  آلهىىم، ي ىى  يقىىول ف ىىأة وير رىىا إلىى  ا لىى  اليىىى ويبىىود يي قىىر ويىىرسل  ىىل وىىسى 

ات ويرى اأ الي ر ي ر وال شى   شى  ويبىود يبنىد  ى لى  ىل شى   وا ىب ل  المسرَّ

 إيم نه فيه فوق  ل م  ف  وسى اليي ة؟

 أ ف  المسيح والبىودة إلى  اليىى  ُىد    ليقىم  ديىدة؟ انى  انصىي ل اراي ل لم سا اإليم - 16

ول ساقوا  يريم المبللذل اأ نسىما  ان ل السيأ اس ُنر ل وانر ي ل  ل  الهريى، والسيأ ل ول

 .«ا شي   الب يقم قد م ت ووسا ال ل قد ص ر  ديدال »:  لن  لنصييم الرسول

يد لي ن  نبيد  ش يل يي  ن  ونب نىر لي ن  ننس   ل الم   ، و مواهنيأ ف    لل  د

 . ل  لمم و ل  مل وو لم د سلك السر ييي  فين 



 املعمودية األصول اأُلبىل للمسي ية                                                                                       14 

 
  (  )من العظة السادسة

 

 :املعمَّدون اجلدد ينبغي أن يبقوا جددًا كل احلياة
دوا ي   منس سنم او ا ثر، السيأ اس يقوا البهيىم  - 21 ديأ ال دد  ل السيأ  بمَّ اقصد ن لمبمَّ

وىىو  نىىواأ يظىىل  ديىىدال نهنيب ىىه، و لينىى  اأ ” المب مىىد“أ لقىى   . ار الىىروح القىىدت

نهسا اللق  مدى اليي ة،  أ  دَّة اليي ة ال   دُ ين  إليه  ك  بري القدل وك    ىا نس م ا 

. ك  بىىري اليىىأت او القنىىوه، او يم ىىأ لل مىى أ اأ ي ريهىى  او يهاىى   ليهىى  المىىر  للقىىدل،

ك  ُقهر إكَّ ن ل هيم، ف ل هيم إسا مسَّ ه   بل هى  وك  س سلل لش   وف لمبموديم  ديدة 

 . يت نثقل السنيأ

 أ آثى م  قىد همىت »: اسىمبوا إلى  الننى  الىسر يقىول: ال هيم و  اثقل   فم ا يم ل - 22

وليسىت ال هيىم يمى ل ثقىي ل فقىه   (8 :4مهز ) «فوق راس   يمل ثقيل اثقل مم  اي مىل

لقىد ان نىت ق يىت ينىر »: نى ق  مى  يقولىه الم مىور اسىما. ول نه  ف سىدة الرا يىم  ىد ا

وىىسى وىى  ال هيىىم ليسىىت يمىى ل ثقىىي ل فقىىه نىىل  (.8 :1مههز ) « ىىرن  مىىأ  هىىم يمىى ق  

، ف ليم قىم وى  «مىأ  هىم يمى ق  »ثلَّ اسما السىن  والمننىا ! را ي ه  ن نم ك  ُه ق

ي ىوأ ويم أ لر ل ش خ وش  ت اي مه نيس  ال سد اأ . إسأ اصل لل ه ي  والشرور

 ىسلك قىد ي ىوأ شى ٌ  . ش ن ل ومولودال  ديدال، نيس  الروح ون مى ل النبمىم ال ى   ليىه

وو ىسا ييثمى  و  ىدت ال هيىم منرىسال . قليل ا يى ل ول نىه شى خ وانينى   يىت ثقىل اآلثى ل

 .فإنه    ل  الب ر والقنح

مبمىودي هل انى  ف لسيأ قىدمت . مأ ا ل وسا ان  ا ظ المولوديأ يديث ل والمولوديأ قديم ل  - 23

ذدة البىودة، لي  لَّصىوا  بهل اأ ياسلوا م  اللَّ نهىل ن لىدمو  واك  ىراي وال ونىم سىيل اش لذ

بهل اأ يي رظوا نلمب أ ييى  هل . مأ الرس د السر اللَّ نهل امَّ  المبمدوأ يديث ل فأن  اش لذ

وي يرَّظىىوا  لىى   مىى لهل الرويىى  ي ىى  ك  ليقهىىل له ىىم   بلهىىل فىى  مسىى وى  ىىدل 

م  ديدة انيقىم  يىي يمشى  مي رسى ل لى  َّ يليقهى  مىأ . ه رةاله انظروا إنس ن ل كنس ل ُيلَّ

ىم   ايَّىر إأ لىل ي ىأ . السوق م  يُ لي  م له  مىا اأ وىسا ك يُسى   إلى  نرسىه  أ الُيلَّ

سىى ت إأ  ىى أ مىىأ اللسىى أ او  ىى  الىىنرت إسا ا َّ سىى ت  ُاسىىل، امَّ ن لبىىث فنىى ل مأ، فىىإسا ا َّ

ة ا رىالر ر، يين س    . وأ مرفو م ويثقل يمله  مرَّ

 
 (12) Ibid., pp 101 ff. 
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لهسا اي رظوا نثو   ي   ل نأص ل ه و م له ي ى   ىد لوا نىه ال ي ىم الروييىم البليى ،  - 24

ي    نق  و دول وليم  ل نأسرارو  ل ييوا سى وريأ إلى  مىدى ال مى أ، يى فظيأ ثىو  

 . رس ل مشب ل ن  فس د

  ىىي وأ  لىى  مىىدى ال مىى أ،  أ النبمىىم نهىىسا   بلىىوأ البىىريت يقىىنل ل ن ىىل المينىىم و - 25

فلن يرَّظ  ل  م  ا ىسن  لنسى يى يى  الميسىأ .   داد ن لسهر والمينم والبمل الص لح

إلين  ننبمم ومينم اننه الوييد رنن  يسىو  المسىيح الىسر لىه مىا اآل  والىروح القىدت 

 .الم د والقوة وال رامم اآلأ و ل اواأ وإل  دور الدوور آميأ
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  (  )لتاسعةمن العظة ا

 للذين يتقدَّمون للمعمودية
 ملاذا ُتسمَّى املعمودية غسل امليالد الثاين وليس غسل مغفرة اخلطااي؟

 

 ل ايننت واش قت إل  إ و   الُ دد، وان  اقول إ و   منىس اآلأ مىأ قنىل وقىت مىي د ل  - 1

لى  ار در ىم وان  افرح نب قم القرنى  نيننى  وي ى  قنىل اأ  ولىدوا،  نى  ا لىل إ. ال ديد

مأ ال رامم وإل  ار آف ق س د لوأ، فلأ  ىد لوا إلى  مسى وى فقيىر نىل إلى  المل ىوت، 

 . لسلك فأن  ا وسَّل إلي ل اأ  س رون  يينم   أ وأ إل  المل وت! مل وت السموات

ق ة فر وأ - 2 و ىسا . اس رنى   نىدم   سىير ا مىور يسىنم مبىك: و م  ق ل يوسي لر يت سُ

ت  شىىرح ل ىىل امىىور السىىم   واي ىىر ل ىىل ا نىى رال سىىبيدة  ىىأ  لىىك فىىإن    ىى. اقىىول ل ىىل

م  لل  سما نه اسأ او  ىراى  ىيأ وك  هىر  لى  قلى  نشىر، وىسى وى  ا مىور : النر  ت

نبىد ث ثىيأ يومى ل يىد و ل : ووى  انى  اقىول ل ىل (. :5كهو  ) ال   ا دَّو    للسيأ يينونىه

ة، إلى  المدينىم السىم ويم، ييىث يُبهى  الملك إل  مىوهن ل اليقيقى ، إلى  ُاورشىليل اليىرَّ 

 .الملك نرسه ف  ايدي ل ال أت المهولم المملو ة قوة وا ثمأ مأ  ل  ليقم

السيأ ن لوا البم د يدر وأ مدى قوة وسى ال أت، وس برفوأ ان ل اي ى ل نبىد قليىل  نىدم   - 3

ذىىل، و   ىىبوأ  لىى   لنسىىوأ اليلىىم المل يىىم و ىىدثلروأ نىى لقرم  الىىسر انامىىت فىى  دل المبلل

ر وس ل اإل ليل السر ي    مأ  ل ن ييم ا ثىر مىأ الشىمت، وىسى وى  وىداي  البىريت 

 .ا ثر مم  نس يى ول نه  من سنم ل ودى

 :املعمودية غسل امليالد الثاين
ر  نىه لىيت لىه اسىل وايىد ول ىأ لىه اسىم    - 12 د ون  ا نر ل اوكل نأسم   الاسيل السرلذ

سىى. نهىىرق م نو ىىم  = Regenerationغسىىل المىىي د الثىى ن  “: مَّ وىىسا اليمىىيل يُ

Paliggenes…aj”. ك نأ مىىى ل فىى  نىىىرل  »: لقىىد  لَّصىىن   قىىىول القىىديت نىىولت

« الىروح القىدت  ملن و  نيأ نل نمق    ريم ه  لَّصن  ناسل المي د الثى ن  و  ديىد

ل  (. :1يت ) م  اُنىر ل  ىس َّروا ا يى ل السى لرم ال ى  فيهى  نبىد»: ”اسى ن رة“: و سمَّ  اي ى 

ة وساقىوا الموونىم  أ الىسيأ »، واي ى ل «صنر ل  ل  م  ودة آكل  ثيىرة اسى ُنيروا مىرَّ

السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم ويم 

 
(13)   Ibid., p 131. 
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ات الىدور اآل ى  وسىقهوا  وص روا شر    الروح القدت وساقوا  لمم   الص ليم وقوَّ

  أ ُ لَُّ ىل»: ”مبموديىم“و ُد   اي ى ل   (3-4: 3عهب ) «ك يم أ   ديدول اي  ل لل ونم

يت  (. :2 نهل )« السيأ ا  مد ُل ن لمسيح قد لنس ُل المسيح  ن ل دُفنى ل »: ”دفن ل “وسُملذ

ونىىه اي ىى ل   نىى ل    نىى ل غيىىر »: ”   نىى ل “و ُىىد   اي ىى ل . «مبىىه ن لمبموديىىم للمىىوت

يت صىلين ل  (. :  كو )« مصنو  نيد، ن لا  سل  ه ي  النشريم، ن   أ المسيح : وسُملذ

سى بند   لميأ وسا اأ إنس ن» ن  الب يى قد ُصل  مبه لينهل  سد ال هيم،    ك نبود ُن

 (3:3رب ) «.اي  ل لل هيم

 (4 )من العظة العاشرة
 :(1 )زمـن املعمودية

لىل ي ىأ السىن   - مأ الرصىح والقي مىم  -لم سا ا   ر آن  ن  القديسيأ وسا ال مأ ن لسات  - 5

.   أثَّر ن ل مأ،  أ النبمىم مىأ   ف  سلك امرال نسيه ل ما اأ النبمم و  النبمم وو  ك

ت آن  نى  وىسا . ول أ م يظم ال مأ المن س  له   قم نمبن  سىر البمى د فلمى سا إسال  ىرَّ

البيد للبم د ف  وسا الوقىت؟  أ مل نى  اآلأ ان صىر وغلى  فى  يرنىه  ىد ا  ىدا  و ىل 

 .سراىواآلأ قد الا  ال هيم ومي  الموت وا  ا الشيه أ وا س ا. الشي هيأ

فنيأ ني رل اليول ننصرة الملك، ولهسا السن  قرَّر آن  ن  اأ  ىو َّ  : لهسا   أ وسا اليول - 6

وىىداي  الملىىك فىى   يىىد نصىىر ه،  أ وىىسى وىى   ىى دة الملىىوك اأ يو لذ ىىوا ال رامىى ت فىى  يىىول 

 .ان ص رول

للذل فى  يىول لهسا يرا آن  ن  اأ يي رلوا ن لمبموديم فى  وىسا اليىول ل ى  يىس لذرو ل نى لمب - 7

نصىىر ه، ول ىى  ي ىى يَّأ اكي رىى ل ن لبيىىد نمىىأ لنسىىوا الثىىو  ا نىىي  ال مىىا وقىىد صىى روا 

ذىىل،  أ القىديت نىىولت يقىول إنىىه ُصىل   لىى   شىنم فىىنيأ نُصىل  مبىىه فىى  : شىر    المبلل

 .موت المبموديم،  أ المبللذل ق ل إأ المبموديم و  صلي  وو 

 
(14)   Ibid., pp. 149 f. 

مهها أن د لههت الكنيسههة القههرن الثالههع حههىت صههار ميعههاد املعموديههة يف مجيههع كنههائس العههاِل يف أايم أسههاوا ا الم األ ههه ة  (1 )
بقههد بجههد ا ابن مناسههاة رمزيههة كاهه ة يف امههن . ة عاليههةبذلههك يف امههن تكههاثر فيههع عههدد املوعههووا بدرجهه. بتكمههل يف ليلههة عيههد القيامههة

بأسههاوا ا الم هههو امههن تسههليم هههه  املواهههب الههخ اكتسههااا . فاههو امههن نصههرة املسههيي بنلاتههع علههى اسطيههة باملههوت بالشههيطان. القيامهة
لههخ أهههم مهها فياهها  لههع العتيهه  فكههان أنسههب امههن موافهه  ملعههىن املعموديههة بقيمتاهها بهههدفاا  ا. املسههيي بأ اهها الصههلب باملههوت بالقيامههة

علماً أبن العقيدة الالهوتية للمعمودية هد املهوت مهع املسهيي بالقيامهة مهع املسهيي  . بلاس اجلديد ليقوم اإلنسان اجلديد مع املسيي
 .(Ibid., p. 306, n.20 )فصارت القيامة هد الزمن املستقر يف الشرق بالغرب 
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 :املعمودية صليب وموت وقيامة
ىْأ ا  مىد ليسىو  المسىيح ا  مىدن  »: ل القديت نولت الرسوليقو - 8 ال   هلوأ اننى   ىل م 

إنسىى نن  الب يىىى قىىد »: واي ىى ل   (4ب3: رب ) «فىىدفنَّ  مبىىه فىى  ن لمبموديىىم للمىىوت. لمو ىىه

سىى بند اي ىى ل لل هيىىم إسأ،  (.3:3رب ) «ُصىىل  مبىىه لينهىىل  سىىد ال هيىىم،  ىى  ك نبىىود ُن

 .الموت والصلي   أ الصلي  وو موت ال هيميننا  اأ ك نر   ييأ نسما  أ 

 :(3 )اراي ل  يي اأ المبموديم و  صلي ، ي   اأ المسيح نرسه د   المبموديم صلين ل  - 9
وم  دليلن  انىه يقصىد ن لمبموديىم الصىلي ؟ سلىك  (.  :14لهو ) «ل  مبموديم ا  مد نه »

 ىأ يمينىه واآل ىر  ىأ  نه لمَّ    و   ل  س ال ال لميىسيأ وامهمى  اأ ي لىت الوايىد 

ا سى هيب أ اأ  شىرن  ال ىأت ال ى  اشىرنه  انى  . لسى م   بلمى أ مى   هلنى أ»: يس رى ق ل

: 4 مههر ) «نهىى  انىى ( ا  مىىد)ال ىى  اصىىهن  ( لمبموديىىم)ن لصىىنام (  ب مىىدا)واأ  صىىهنا  
 ا رى  يي انه يد و الصلي  مبموديم، واآلكل يد وو   أس ل؟ (.5 ب8 

ر  ل  الصلي    أ   يىدال اأ ياسىل ويصىن  البى لل  لىه، لىسلك ق ل سلك  أ دمه  - 10 الم ر لذ

ولل يقل مو ىه ول ىأ نشىنه . نولت إنن  ا يدن  مبه نشنه مو ه ف  المبموديم. يقول ق

مو ه،  أ المو يأ ليس  لش   وايد، فمو ه وو مىوت ال سىد ومو نى  نيىأ وىو مىوت 

 .ال هيم

 أ، فنبىىد قليىىل س شىى ر وأ انىى ل اي ىى ل فىى  ول ىىأ شىىر  ن  فىى  مو ىىه ليسىىت   ىىل اليىى - 11

ى  شىر  ن  فى  صىلينه ومو ىه فهى  ) ه ي ى ونر   ه  فمو ه وصلينه   أ الم ل وي نى ل امَّ

إأ  نَّ  قد م ن  ما المسىيح نى مأ اننى  »: والقديت نولت يقول(.   ا وفرح وس ل

  آأ وايد،  أ ف  مبمودي ن  يو د موت ودفأ وقي مم ف (.8:3رب ) «سنيي  اي  ل مبه

 مى  قى ل المسىيح نم ىد »والسر يب مد ي لا إنس نه الب يى ويلنت إنس نه ال ديد ويقىول 

 !اي  ل؟ ارايت  يي يد و القديت نولت المبموديم قي مم (.4:3رب )«   اآل 

 
 .NPNF, 1st ser., vol العظهة العاشهرة يف شهر  رسهالة ربميهة) يف موضع آ ر يشر  القديس يوحنا ذهيب الفم املعىن (3 )

XI, p. 405:) 
متامهههاً كمهها مهههات هههو  ألن املعموديهههة ههههد ( يف املعموديههة)مههاذا يعهههين بههولس أننههها اعتمههد  ملوتهههع  يعههين أننههها مهههوت ]

مهات بُدفهن ابلنسهاة لل سهد بحنهن ههو . صليب  ألن املعمودية هد ابلنساة لنا متاماً كالصليب باملوت ابلنسهاة لهع
فموت املسيي كان موت اجلسد بموتنها حنهن ههو مهوت . موت بنُدفن  إما كال ا موت بلكن ليس للشدن نفسع

 [.اسطية
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 من عظات القديس كريلس اأُلورشليمي للمعمَّدين - 2

  (2 )يف ُأورشليم( سُيعمَّدون)عظة للذين سيستنريون 
 

 :قراءة من سفر إشعياء
 ( :3 إ  ) «.كفوا عن فعل الشر. اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيين. اغتسلوا تنق وا»+ 
 -إل  اآلأ ن لد وة فقه ونبد قليل ن لنبمم اي ى ل  -ي    ميس الر  شر    اسرار المسيح  - 1

. رح فى  السىم  ي ى  ي ىوأ فى  (8 :  حهز )اصنبوا  نرس ل قلنى ل  ديىدال ورويى ل  ديىدة 

 نه إأ   أ ن ونم  ى ه  وايىد ي ىوأ فىرح فى  السىم   نيسى  اإلن يىل، ف ىل ي ىوأ إأ 

ك قلىو  سى  أ السىم   ف مى  د لى ل الهريىى .   أ   ا لنروت وسا  ددو  فإنهى   يىرلذ

الصىى لح والم يىىد، فأسىىر وا المسىىير نوقىى ر فىى  ميىىداأ الصىى ح،  أ الوييىىد انىىأ   

 ب لوا إل َّ ي   ميا الم بنيأ والثقيلى  ا يمى ل »: ، فهو ين درمو ود مس بد اأ يقود ل

انىىى ل الىىىسيأ ار ىىىدي ل  بىىىدي   ل  ثىىىو  منسىىىور ن ه يىىى  ل  (.  :8 مهههت ) «وانىىى  اريي ىىىل

اغ سىلوا و نقىوا وا  لىوا شىر »: اس مبوا لصىوت إشىبي  ،  نىه صىوت المسىيح ينى در

: الم   م ن وارسه  فريم ن ىل ي     هلَّل«  روا  أ فبل الشر. افب ل ل مأ ام ل  ين 

. انى ل ا ىأ ل شىبلم اإليمى أ (.  : مهز )« وسُى رت آثى مهلهون ول السيأ ُغررت  ه يى ول »

 أ الىسر ووىو  لى  ال ل ثىم المقدَّسىم فى ح  .امس وو  نو   وال ر ىوا إليهى  ي ى  ك  نهرى 

 .البرت ن   الرردوت للا نسن  إيم نه، وو ي بل ل  نشدوأ نشيد

أ ون   ند لل هيم، فليُسىر  ويبىد نرسىه لإليمى أ لينى ل المىي د ال ديىد لينهلىى فى  إأ    - 2

اليريىىم وال ننىى ، إس  نىىدم  ي لىىا  نىىه نيىىر  نوديىىم ال هيىىم الثقيىىل، يلىىنت  و ىى ل  نىىه 

” نى ك  راي“ا لبىوا .  نوديم النبمم ونر م الر  ي   يُبدل مس يق ل لمل ىوت السىموات

كهو ) نسوا ال ديد السر ي  دَّد للمبرفم يس  صورة   لقىهاإلنس أ الب يى ما ا م له وال
 ىىسوا  نرسىى ل  رنىىوأ الىىروح ن إليمىى أ ي ىى   سىى هيبوا اأ  ُسىى قنلوا فىى   (.4 ب5:  

ر ي     ونوا مبروفيأ لدى المبللذل، . المظ ل ا نديم و  ونوا مأ  داد  ب لوا لل  ل السرلذ

 .ل ل الم   ريأ، و رثوا اليي ة المبدَّة ال راي الروييم ال   للمسيح ل قروا  أ يمينه ما

المي د السر ا  لَّل  نه وو المي د الروي  ال ديىد للىنرت،  أ ا سى دن  ُولىدت نواسىهم 

ول ىىىأ نروسىىىن   ولىىىد  ديىىىدال ن إليمىىى أ، ي ىىى  إسا ُو ىىىد ل مسىىى يقيأ آن  نىىى  المنظىىىوريأ، 

 .نبم  ايه  البند ا ميأ:  سمبوأ

 
(17)  Catech. 1; NPNF, 2nd ser.., vol VII, pp6ff. 
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ل اسىم  ن  ايرظوا انرس ل مىأ الريى  - 3  ، فى   فى يا ال لى  والقلىو ، فى لر  الىسر يسى لذ

فإأ   أ ف  ايد ري    رل  يرف ه الر   نه ك ي وأ . يبري نروسن  ويم يأ اغرا ن 

 نه ك يُبه  القدت لل   ، ل أ . وايدال مس يق ل يمنيه نبم هك ق ل ل دم ه، ول أ إأ و د 

 .ال  ا ييث ال مير الص لح يُبه    ل

سا ال  ل   ي   ر ب  منه الشي هيأ و در ه الم   م ف ل ي يول ص ينه إأ وىو و

ف لىىسيأ يقنلىىوأ وىىسا ال ىى ل الرويىى  ال  صىى  ي ىى  اأ ي ونىىوا دا مىى ل فىى  . د ىىل  ىىيقم

الو ا الموافى له،  نه  م  اأ قلل النوا يي  ر إل  يد      نه، و سا النبمىم  ي ى ر 

 .إل  قلو  م منم  بمل نه 

 ل س  سىىلَّموأ در ىى ل ك يرنىى  وىىو در  رويىى  نىى ق  ه لمىى  نقيىىت اليىىد الروييىىم ال ىى  وانىى - 4

ان ل س ُ ر وأ ف  فردوت   غير المنظور و  قنَّلوأ اسم ل  ديىدال لىل ي ىأ ل ىل .  رفبه

وأ ن لمو وظيأ ول أ يى ل  مى د ل  ُسىموأ مى منيأ. س نق ل  نبىل سى ُ ر وأ .  ن ل  ُسمل

 ن ل  ُهبَّموأ مأ  ي ونم نريَّم إل  اصىل ال ي ونىم الهينىم  نيأ غروت ال ي وأ ال ديدة

و ن قلىىوأ مىىأ  هيىىم إلىى  نىىر، مىىأ  لىىولث إلىى  ههىى رة، و صىىيروأ شىىر    فىى  ال رمىىم 

سم، فإسا ثن ل فى  ال رمىم  صىيروأ غصىون ل مثمىرة وك  ىأ ل ل النى ر فى ن نهوا  أ . المقدَّ

  ان  فمثل  ي ونم   را  ف  نيت   امَّ »ولي أ لس أ ي لن  . ثم ر ل و  ال    نق  ل ل

ول ننى   ي ونىم ك  ُىرى نى لبيأ او  (. 8:1مهز )«  و َّلت  ل  ريمم   إلى  الىدور وا نىد

قيه  ي ى   ثمىر وىو   . اليوات نل  ُبقىل و نيىر فى  الىدا ل، ويين ىس وىو ير  وى  ويسى

ى  ك  ي قىروا ا. السر يبه  نبمم وان ل  ُسى قنلوأ و ُيرظىوأ و ُر ىوأ لنبمىم  نهى   ُبه 

 .م َّ ن ل و ُ ن   ن ل قوى

ا  رفىىوا . إنىه اآلأ  مىى أ اك  ىىراي، ا  رفىىوا نمىى  اق ىرف ل ن ل لمىىم والربىىل، لىىي ل ونهىى رال  - 5

سىىوا . ولىي أ ا  ىراف ل فى  وقىىت مقنىول وليىول  ى ا ي ىى   نى لوا ال نىو  السىم ويم قدلذ

وواظنىىوا  لىى   بلىىيل .  مىى ن ل وا  هىىدوا فىى  هىىرد ارواح الشىىر نهقىىت ا  سورسىى ل

المو وظيأ، و س َّروا  ىل مى   سىمبونه  نىه ك يُقى ل ل سىمبه آسان ىل فقىه ول ىأ ل قنلىوى 

امسىىيوا مىىأ سا ىىر  ل  ىىل او م مىى ت ا ر  . ن إليمىى أ و  ىى ل  ليىىه النبمىىم فىى  الىىسا رة

و لي ل اأ  ه روا  م م ل  ل امور البى لل،  أ  ىل مى  .  ن ل اآلأ  سبوأ لم  وو للنرت

انسىوا الي  ىر .   ر ونه وو قليل و  فه إسا قيت ن لسر ُا دَّ ل ل ل أ سوى مىأ قنىل الىر 

انبىىدم  صىىرف ل  ىىل وىىسى السىىنيأ ال ثيىىرة فىى  السىىب  نىى ه ل فيمىى  ي ىىا . وثقىىوا ن آل يىى ت

اوىداوا »الب لل  س  ثروأ اأ  ق وا ف  الص ة ارنبيأ يوم ل مأ ا ل  ى ا نروسى ل؟ 

ام نبىوا  ىأ ال ى ل ال  فىه وك  مسى وا . يقىول ال  ى   (4:43 مهز ) «وا لموا ان  انى   

ونأ مىى ل النسىىك . وك  بهىىوا آسان ىىل للما ىى نيأ ول ىأ اسىىر وا دا مىى ل للصىى ة. سىيرة ايىىد

لوا اأ  ا رفىىوا مىىأ النبمىىم ي ىى  . ا بلىىوا قلىىن ل صىى يي ل  ذىىروا اوانىى  نروسىى ل ل  ىىأوَّ وههل

 .المل 
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امَّ  شر م الىروح القىدت ف ُبهى  .  ور ل ميب ل ل  اأ غرراأ  ه ي  ل يُبه  ن ل س

 . ل  قي ت إيم أ  ل وايد

اصىىرح  ىىأ  ىىل إسىى  ات اآل ىىريأ ل قنىىل غرىىراأ . وإأ  ىى أ  ليىىك شىى     يىىك سىى ميه - 6

  ه ي ك ن  م نا، وإكَّ نأر و ه  قول   اغرر ل ؟

نىسلك و ليك اأ  واظ  ن و م ل  ل  ا  م   ت ال نيسم ليت فقىه اآلأ إس يه لنىك 

  وىد مىأ . المس ولوأ ف  ال نيسم، ول أ ن ليرر اي ى ل نبىد اأ   ىوأ اسى لمت النبمىم

سم،  أ الر  ا دَّ لك م  ىدة روييىم ل قىول مىا  ا ل نرسك، ونملذ  نرسك ن لقرا ة المقدَّ

الىر  را ىى َّ فىى  يبىىو ن  شى  ، فىى  مىىرا     ىىر يرن ىن ، إلىى  ميىى ى الرايىىم »: داود

مك المسىيح إلى  اآل   (. - :   مز ) «يوردن ، يرد نرس  ي    ررح نك الم   م ويقدلذ

 (. :  عب )وأنسا وا وكد السيأ ا هي هل ل  : ق   ل 

ة نرسىه الىسر لىه الم ىد والقىوة إلى  نه يىم الىدوور ا نديىم  لي بل ل   يس  مسرَّ

 .آميأ
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 من عظات القديس غريغوريوس النزينزي للمعمَّدين - 3

 (8 )املعمودية على” 04“العظة رقم 
 

ل  ىىأ المىىي د الثىى ن  الىىسر وىىو ك ل و ىىرورر لنىى  - 3 والىىسر يُبهىى  اسىىمه . واآلأ لنىى  لَّ

ل الييى ة، (.  يد الاه ت)لبيد ا نوار ” اكس ن رة“ ف كسى ن رة وى  م ىد الىنرت و يىوُّ

ووىى  مبىىيأ  ىىبرن ، وإن ىى ر الليىىل وا نىى   الىىروح، وشىىر م ال لمىىم، و  ىىدُّد ال ليقىىم، 

وى  اكنهى ق نيىو  ، ووى  المىوت . يم، وشر م النور، واني ل الظلمىموسيى ال ه

مىىا المسىىيح، و مىى ل البقىىل، وقىىوة اإليمىى أ، ومر ىى ح المل ىىوت، و اييىىر الييىى ة وإلاىى   

ولم سا ا يد  لى  سلىك؟ ف كسى ن رة . البنوديم، وف  ك الس سل، وإ  دة صي غم اإلنس أ

ذىر  ىأ ” نشيد ا نشى د“و” قدت ا قدات“و م  نقول . و  ا ظل وام د  ه ي    لنبنل

 .ا ظل قدت وا ظل نشيد، فه سا اكس ن رة ن   ن رو  ا ثر قداسم مأ ار إن رة

 م  اأ المسيح ووو مبهيهى  يُىد   نأسىم    ثيىرة، و ىسا اي ى ل وىسى : اسم   المبموديم - 4

فىنيأ .  يلهى البهيم سوا ل نسوا  مأ شدة النه م ال   ف  هنيب ه ، ونسن   ثىرة مر 

يه  البهيىىم، والنبمىىم والمبموديىىم، والمسىىيم، واكسىى ن رة، وغلىىى نىى   المىىوت،  نسىىملذ

ى  لنى  مق نىل ك شى   مىأ  ه نى ، . ويميل المي د الث ن ، وال  ل فه  البهيم  نه   ُبه 

و ُىىد   النبمىىم  نهىى   ُبهىى  ي ىى  للمىىديونيأ، و ُىىد   مبموديىىم  نهىى   ىىدفأ المىىوت 

ر ه  ال هنو يىم والمل يىىم  أ وىسى وىى  وال هيىم فى  المىى   ، و ُىد   المسىيم نسىىن  صى

صرم السيأ يُمسيوأ، و ُد   اس ن رة  نهى  ف  قىم فى  مبرف هى ، والاهى    نهى   ُ رى  

إأ السىموات .   رن ، واليميل  نه   اسلن ، وال  ل  نه   يرظن  و نه    مم السىي دة

ىدونه  مىأ ا ىل   ظىل نه  هى ، ووى  صىورة لمن هى  السىب دة  ررح نهى ، والم   ىم يم لذ

 !السم ويم، ونيأ دا م ل نش ه  اأ ن انَّ  نمدا يه  ول نن  غير مس يقيأ لسلك

و ىسا  ى   الاسىيل . و نن  م لوقوأ مأ  سد ونرت، ا ول منظور والث ن  غير منظور - 8

مى    مىل ال. ف  المبموديم اي  ل  ل   مل منظور و مل غير منظىور ن لمى   والىروح

يس قنله ال سد نيس  المنظور و مل الروح يش رك مبىه نهريقىم غيىر منظىورة نبيىدال 

وىسا وىو . وياسىل إلى  ا  مى ق. الم   يقيقم ملموسم والروح يى ك يُرى.  أ ال سد

دن  . الىىىىىسر يىىىىىأ   نىىىىىه لنىىىىى  المىىىىىي د وي بلنىىىىى   ىىىىىددال  ىىىىىو  الب يىىىىىى وو ىىىىىسا ي ىىىىىدلذ

 
 NPNF, 2nd ser., vol. VII, pp. 360ffم  8 يناير  3” عيد األنوار“قيلت يف القسطنطينية مسان يوم  (8 )
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. ه   هد ما   ليي ة ث نيم ا ثر نق  ل وُههىرال والمبموديم نبري ان.   دوأ اأ ي سرن 

ىى  ن ىىل  ون ليقيقىىم مىى  ي ىى  اأ ن  فىىه  ىىد ا وني ىىرت نىىه مىىأ  هىىم انرسىىن ،  ىىل وايىىد منَّ

انيأ مأ  هم وسا ال بهُّد  نه إأ  ن  نس شهد ن    لى  ار . او م ل، وو اأ ك نصير  سَّ

يأ  لى  البهىد الىسر  بهُّد يُق ل نيأ النشىر ونب ىهل، ف ىل ي ىوأ ال هىر إأ وُ  ىدن  م بىدلذ  ذ

ىدن  مىدانيأ امى ل اليىى اإللهى  ييىث لىأ يو ىد نبىد سلىك . صنبن ى مىا   نرسىه فىإأ ُو ذ

إسأ ... مي د آ ر او إص ح مأ ار نو  او  لقىم ا ىرى إل  د نى  إلى  و ىبن  السى نى 

هىوا  فلنمسك نى لواقا الىسر ا ىسن ى م  نى ل وال ىل سىوا ، ا ىسن ى سىه ل  مى  نس نشىى ال

 .وسى الرريم البُظم  ال   نش رك فيه   ميب ل ... و  نس    النور 

اآلأ المبموديم و  اليم يم نم  ه  ورويه  ال    هر   ل سه ل الشىرير المل هنىم ...  - 10

ق ال نىى ل  (3:3 أه ) والمى   ال ىى   هرىى  سىىبير   (5 :  مههل  ) إنىه الىىروح الىىسر يمى لذ

ىىنوا انرسىى ل ن لمىىم الي. النىى ر يىى ة ال نىى  اليىى  النىى  ل مىىأ السىىم   مبهىى  الييىى ة يصلذ

 .للب لل

نب مد لنن ل النصرة إس نش رك ف  م   ال ههير ا  ثر  ههيرال مأ ال وف ، اههر مىأ دل  - 11

ة  سنييم الب ول، وا ثر قداسم مأ رم د   لم، نيىأ نب مىد اليىول ي ى  ك نبى ن  الشىدَّ

 (.ار ف  الدور اآل  )ف  الاد 

 



 
 

 املعاين الالهوتية لنصوص املعمودية
 عند القديس بولس الرسول



 
 الفصل اخلامس

 اجلزء الالهويت 
 املعاين الالهوتية لنصوص املعمودية

 ( )عند القديس بولس الرسول
 

 :مقد ِّمة تفسريية من الكاتب
هلني  يزمنان  لكي نفهم الهوت القديس بولس الرسول يف جرأته عن العالقة ابملسيح بل وعنن اقنا اإ

املسننيح  :فأأل  ا . أن نعننرأ أن املسننيح هننو النن يف تسنناجلر يف هنن   اشننرأ  وهنن   اللنني عة الالهوتيننة الفرينند 
بدأ املسري  نع اإنس ن أبن تا زل بصور  فريد  وجريئة وأخ  لافسه جسند  الالنريف لياين  فينه وبنوت بنه 

أخنن   -  والطرفننة عننأ  وأيقنن ب قنن   بننه وهننو يف نننلو الهوتننه  تن الهوتننه ان يفنن رة  سننوته ق ننة وا نند
جسد  ولكن حب لة طه ر  وقداسة تنه ان يكن ننن اتصن ل رجنل ابننرأ  بنل اتصن ل النرو، القند   لن ل  

فزنننم نكنننن  نننن . ُدعننني يف اقننن ل أننننه القننندو  ابنننن   وهننندجلدت رسننن لخه أننننه  ز  ننن   نننعاه ننننن خ ننن  هم
فزمجلن  . عزيه ون ت  ريك ب لزخ    ليموت هب  ويقو  جبسد  بال خ ية  أيف خزيقة جديد  إنس ن جديدليأخ   لافسه دون خ ينة  ولنو أننه ازهن  يف املخنر ملجلن  وضنعوه  املخير  ئأ عزيه بل هو املخا زل واملخواضع 

وملجلن  قن   يف  نند أبينه قمان  نعنه ابلقنرور  اقخميننة . أتانجل وُصنزر ونن ت ابشسند تعنم أتانجل وُصننزر ونن ت بان   !يت خ جلط هل  املب ونفجل ه  االبن ابلخيسُّدال
بولس نخان  نعنه أو ُصنزاا  نعنه أو قمان  نعنه فهن ا  نا ط ننل خ جلنط لنه املب ونفجلن   . فعادن  يقول ة

نند وا ننال  هنن     نن   االبننن  ولسننا   عئننأ عزننب الهوتننه بننل هننو النن يف أدخننل الهوتننه يف عمزيننة الخيسُّ
وأهننم درجننة نننن . سنند طنن ن نننن املسنخايل أن نا لننه بنندون هنن ا الخنندبرينان ل فيننه نصننيا ب يف الالهننوت نننع اش

درج ت ا ال  ه ا هي القي نة  تن املسيح ملجل  ق   بعدن  أن ت املنوت وا  ينة ورفنر بصن  ر املنوت 
وا  ينننة  فأخننن    نننن ابلخننن ح وابلقنننرور  طانننا نكخسنننر نصنننياا  يف هننن   القي ننننة ا يننند   ت ننن  قي ننننة 

خع ر  ناجل  ليصاع به هن ا الفنداو الع نيم  ويسنز  مه لان  ااقنر املب لاكنون أبنراراب قديسنأ جسد  ال يف اس
أنننننننن   املب يف املسنننننننيح  خزيقنننننننة جديننننننند  وحينسننننننن ن جديننننننند لنننننننه  نننننننا يف املسنننننننيح أن  يننننننن  ننننننننع   حي  

 
 :اسخعات يف ه ا اشمو ابلكخ ب الخ ح ( )

R. Schnackenburg, Baptism in the Thought of St. Paul, 1964. 
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  اتبننند يف  نننرطة  قيقينننة وصننن دقة نفخخنننر هبننن   ال طعايننند لزخ ينننة بعننند بنننل طأباننن و   وحيخنننو  املسنننيح رأ
 .هززيزو . الاكر نن اتنوات. جاسا 

 :املعمودية غسيل - 1
 :مقد ِّمة

غسننل ا  نن   ابملعموديننة اصنن ال، فيننه اسننخه نة طاننري  بننل نريعننة اب  يننة يف قو نن  وسنن و   وعننداو   
سه  و  رسه  واملرو  ج هل   .وسز     املسخمد نن اللي  ن نادع ا  ية ونؤس  

ن وهننن  ي سنننل ا  ننن    تن ن وهننن  يعمنننل بقنننو  الكزمنننة اقينننة الا قينننة حي  ولكنننن املعمودينننة نصنننرجل  أبن 
وقو  الكزمة ناعت عزيا  نن د  الصنزير القنو  ال  لانة لزلني  ن وطنل قواتنه . اتبد  طقول القديس ب ر 

فكم  حمب الصزير ا     بد  املصنزوب وننمجلة صن  خ ن    املكخنوب عزيان  و جلنر  . وا     وسز    
الصزير يف ق نة  فزنم يعند لزخ ن   وجنود  هكن ا أخن  نن و املعمودينة قنو  الكزمنة اقينة الا قينة حي   عزب

اتبنند بنندنه  الانن بع نننن الصننزير  واسننخ  ع أن ي سننل ا  نن   اعنن  باوهنن  نننن الوجننود  ونك  نن  يانني  
 .أطثر نن الثزج

 (:11:1كو 1) -أ 
ستم بل ترب رمت ابسم الأر  يسأوو  بأر   لكن اغتسلتم بل تقد  .  هكذا كان ُأانس منكم»+ 

 .«إهلنا
وال سنيل أو الخاقينة . ”املن و“يف ه   املية يسخخد  القديس بولس صزة املعمودية نع نن د  املعمودينة 

ُقم  «(: 6:33 )ولكن يف اسخخدا  طزمة ال سيل يف سفر اتعم ل . هي الصفة الادائية السخخدا  امل و
ف عننن نعنن  صننوريف لز سننل  فرفننع ا  يننة عننن  ينن   اإنسنن ن أصنناح يكلنن » واعخمنند واغسننل خ نن   

وه ا يلنر، عمنل اإنسن ن املا نور . يس ويف غسزه  ابمل و  ه ا تصوير ولكاه تصوير ذو قيمة ونع  ع ل  
 .تافي اب لعمل   غري املا ور

. عمنل اإهلنيوعمل ال سيل يساقه تزويث اب  ية  وه ا هو نع  ا ال   وفعزنه اإان ي يقنع يف ال
واسننم . بننولس هننو يف املعموديننة الننيت فيهنن  يُنندعب ابسننم املسننيح ويُع  ننب الننرو، القنند . وواضننح أن فكننر ة

املسننيح ورو،   ال يعمننالن نننن ذا منن  بفعننل سنناريف  ولكننن  ينن   املسننياي اشدينند  تكلننف أنننه صنن ر 
ع ننب طهاننة

ُ
انسأأكبيف ق قلوبنأأا هللا قأأد ألن حمبأأة »: نننن خ صننة املسننيح ابلنندع و اب ننه والننرو، القنند  امل

 .ويف نفس الوقت يفعل فيا  الخقديس والخربير(. 5:5رو ) «ابلر   القدس املُعَطى لنا
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يصنف يف اققيقنة الفعنل ا الصني لزمعمودينة  وهنو ( 6:  طنو  )وهك ا نرى أن ال سيل يف املية 
 .ة أعماحيذ يسخخد  ه ا الفكر الادائي لزمعمودية ط سيل يهي  ئ ال هن ملع ين آتي

 (:51:2أف ) -  
ها بغسل املاء ابلكلمة»+   .«لكي يقد ِّسها مطه ِّراا إَّي 

هانن  املنن و نننن فننم بننولس الرسننول . هانن  ال ينن طر املعموديننة بوضننو،  ولكننن يكلننفه  بقولننه ب سننل املنن و
ة وبعده  يسخخد  صور  النمواج لعالقن. يكلف أن   أعأ الا   نليئة املسيح أن يخأانجل نن أجل الكايسة

فنن لرب يرغننر أن اعزهنن  . ف ملعموديننة هنني اجلنن   الخ هننري النن يف أعنندجل  املسننيح لزكايسننة. املسننيح ابلكايسننة
فهننل هنن ا طزننه بخنأاري غسننل املنن و  طاعنن ب . ”بننال لننو  وال  عُّند وال ل خننة وال أيف  ننيو نثننل هن ا“نقدجلسنة 

اللنننيخوخة  وهننن ا العمنننل بعننند بنننال  عُّننند السننناأ الننن يف هنننو رننننم العينننم و : ف لوصنننف بخننند حي  اتنننن  . ال
 ”لزمنوت“أسنزم نفسنه تجزهن   «ويقد  سنه  ان  أتنب قازهن  أيف » لكي يقد  سنه  «ال سل يعود تول املية 

. وه ا هو الن يف يقنمن هلن  نقن ر  و ندُّد اقين   بنال  عُّند وال ل ني وال أيف  نيو نثنل هن ا(. 35)آية »
بعد أن أطمل واسخوىف عمل الفداو  اتنر ال يف  والقديس بولس اسخخد  ال سيل. فه ا هو عمل الفداو

وعزب العمو  ف لقديس بولس ال . أنجل  ال سيل فهو عمل الساأ الق ئم أصالب عزب عمل الفداو. متجل وانخهب
ولكن ال يفوتا  أن ال سيل هان  واقنع يف صنميم  -يعخمد طثرياب عزب الصور  ولكن عزب ن  تخقمجلاه الصور  

النن يف يعننرب   بننه القننديس بننولس عننن نننوت الفننداو  أيف غسننل د  ” م نفسننه تجزهنن أسننز“: العمننل السنن با
 :املسيح لزخ ية ال يف أطمزه املسيح عزب الصزير

 (5:6رو ) «.ألنه إن كنا قد صران متحدين معه بشبه موته نصري أيضاا بقيامته»+ 
 «.ل شأيءالذي مل يشأف  علأى ابنأه بأل بذلأه ألألنأا أفعأ  كيأا   يهبنأا أيضأاا معأه كأ»+ 
 (23:3 رو)
 (3::3غل )« .مع املسيح ُصلبيف فلحيا   أان بل املسيح حييا ق  »+ 
 (3:5أأ ) «.كما أحبنا املسيح أيضاا  أسلم نفسه ألألنا قرابان  ذبيحة هلل»+ 

لكني يقد  سنه   طايسنة  يند  ال دننس فيهن   : وابسخمرار أتيت صنور  املعمودينة ونعهن   قن ئا ا نال 
 .وبال عير تكون نقدجلسة

فها  الرفنع الالهنويت لصنور  املن و ليأخن  واقعنه  ”ابلكلمة“ب سل امل و  :”الكلمة“بولس . واسخخدا  ة
 .و قيقخه اإهلية
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ينو )تفخح أذه نا  لافهم يف ن و املعمودية نن  يقصند  املسنيح ننن الكزمنة يف  ابلكلمةوغسل امل و 
 .«هي ح ( حةالرتفة الصحي)كلمتك . قد ِّسهم ق حق ِّك»(: 1 :1 

: أن يف ن و املعمودية قو  الكزمة عزب الاقن و  وذلن   سنر قنول النرب يسنوع بولس نفهم. طم  اعزا  ة
 (5 :2يو ) «.أنتم اآلن أنقياء لسبب الكالم الذي كل متكم به»

بننولس ان ين طر ال سننل ابملنن و فقنط  ف سننل املن و لننيس لنه عمننل وال أتاننري  . طمن  ُيال ننل القن ر  أن ة
الأأر   هأأو ». ملنن و ابلكزمننة يع نني املنن و قننو  ال سننيل لزخ هننري والخقننديس املااعننث نننن قننو  الكزمننةولكننن ا

(. 62:6يننو ) «الكأأالم الأأذي ُأكل ِّمكأأم بأأه هأأو ر    حيأأا . أم أأا اجلسأأد فأأال يفيأأد شأأي اا . الأأذي حييأأي
 .ابملسيح  يصاح لزم و يف املعمودية قو  الرو، واقي  = ” ابلكلمة“ هكذا 

 :قواعد الز ة اليو نية أن الكزمة نوصولة ابل سل وابمل ووُيال  ل يف 
tù loutrù toà Ûdatoj ™n ∙»mati 

 .وال سيل ليكون هل  الخأاري امل طور” الكزمة ابمل و“يفيد   لة صزة أو ارتف ة نع ب  ف ملع 
اية طزه  واققيقة أ   صور  لزمسي)ولكن اتنر اشديد وغري الع ديف أن الكايسة تقال ال سيل طكل 

أٌد، كمأا دعيأتم أيضأاا ق رأأاءِّ »(: 5و2:2)ولكن يف رس لة أفسس (. نن بُعد ٌد،  ر ٌ   احِّ أسٌد  احِّ
أد ٌ  ٌد، معموديٌة  احِّ ٌد، إمياٌن  احِّ ينرى القنديس بنولس هان  أن املعمودينة هني  «دعوتكم الواحد ر ٌّ  احِّ

 فيعنأأا ... تمأأدان إج أسأأد  احأأد ألننأأا فيعنأأا بأأر    احأأد أيضأأاا اع»: الننيت تننؤن  ن الو نند  لزكايسننة
 (3 :2 طو  ) «.ُسقينا ر حاا  احداا 

ننح اهخمنن    ف لكايسننة اسننخزمت نعموديننة وا نند  تاعنن ب ملننوت املسننيح النن ابئاي ونااينن ب عزيننه  وهنن ا يوض  
ويف ننن  رسنن لة أفسننس النن يف نلننر ه أتخنن  املعموديننة اعخانن راب أقننوى  . املسننيح العميننا نننن  ننو الكايسننة

 .ليس طوسيزة يف نخا ول اليد بل عمل املسيح نفسه. فقط ولكن يااوع  د حيهلي فزيس ت هرياب 
 يف املعمودية ” ال سيل“: ولكن نسأل نن أين ج و أصل الخعاري
 اآلن ملاذا تتواىن قم  اعتمأد  اغسأل اطأاَّيا داعيأاا ابسأم »: أول ذطر هل  ج و عزب لس ن  ا ني 

فم فننر  . بننولس بافسننه وبنن  عزيهنن  نعرفخننه املسننياية هنن    عهنن   نن ول املنندعو(. 6:33 أع ) «الأأر 
وابلرغم نن أن ال سل يصير اشسد ف ل سيل له أتاري عمينا . ا     تخاقجلا بواس ة ال سل ابسم الرب

 .يف الداخل يف نفس اإنس ن
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مأاذا مينأأع أن . فقأأال اخلصأي هأوذا مأأاء»: ف ملعمودينة بكنل عمقهن  اإهلنني الخيدينديف هخن ج حي  نن و
 (26:3أع ) «.تمدأع

: ولكن غسيل ا     ال يسنخزم  يف الاندو أن يكنون اإنسن ن نسنياي ب  فقانول النرو، يخانخجلم أن يوجند
توبوا  ليعتمأد كأل  احأد مأنكم علأى اسأم يسأوو املسأيح لغفأران اخلطأاَّي ( لليهود)فقال هلم بطرس »

أع )د  ابسننم النننرب يسنننوع فقانننول املعمودينننة والننرو، القننن(. 23:3أع ) «فتقبلأأوا عطيأأأة الأأأر   القأأدس
ح الفرة اهل ئل بأ ال قس املسياي االنفخ  ي يف املعمودية ننع (. 5 :5  : :23  6:3  وطزه  توض  

 يث يف املسياية اإب ن ابملسيح طرب يؤه  زنه . طقس عم د الداخل لزيهود  ديث ب واملربوط اب خ ن أيق ب 
وهان  . ة  ليكون هو أتطيداب لزاين   اشديند  وا نال لزمعمودية  يث ُباح ع ية الرو، القد  طهاة حيهلي

تن يف تعزننيم القننديس بننولس . بننولس ووعننل الرسننل يف الادايننة صصننو  ا ننال . نال ننل صننزة بننأ ة
هل انقسم املسيح؟ ألعل  بولس ُصلب ألألكم؟ أم ابسم بأولس »: يوجد قاول املعمودية ابسم املسيح

منكم لكن اغتسألتم بأل تقد سأتم  هكذا كان ُأانس »: قند   وعمل الرو، ال( :2 طو  ) «اعتمدمت؟
ألننا فيعنأا بأر    احأد أيضأاا اعتمأدان »:   وأيق ب (6:  طو  ) «بل ترب رمت ابسم الر  يسوو  بر   إهلنا

 (3 :2 طو  ) «. فيعنا ُسقينا ر حاا  احداا ... إج أسد  احد 
 :رؤية الكنيسة للمعمودية تستمدها من املسيح نفسه

 ز  صنا   نن املن ( الفزن )الن يف نث لنه  «: ب نر . أول انخداد ملع  ال سنيل يف الكايسنة بندأ ننن ةف
ا عأأرتاف هلل بضأأمري صأأام بقيامأأة يسأأوو »: اتصننل املابئنني)أيف املعموديننة  ال إزالننة وسنني اشسنند بننل 

املسنياية  ف ملعمودينة(. 2: 3بنط  ) «سؤال ضمري صام عن هللا بقيامأة يسأوو املسأيح( = «املسيح
  وابلخنن ح (ا ننال )حي نن  الوسننيزة الُع مننب لزاينن   . ال ت سننل وسنن خة اشسنند ولكننن تالننئ ضننمرياب صنن ق ب 

 قأال لأه اذهأب  اغتسأل ق بركأة »: وران  أس سنه  أننر املسنيح ل عمنب -املق بل ملي   ال وفن ن املهزكنة 
ال سل ابلاصنر والاصنري   ألنيس ون  عالقة  .«فمضى  اغتسل  أتى بصرياا . سلوام الذي تفسريه ُمرسل

نند   هننو النن يف أتتيننه املعموديننة لانسنن ن ا نن رج عننن اإبنن ن أيف الف قنند الاصننر والاصننري  والننر    يامنن  تعم  
فيصري نسخارياب  حيذن ها   عالقة سريجلة يف قزر املسيح وفكر  بأ االغخس ل والر   أيف االنفخ ، والاصنري  

 .أيف الاور واالسخا ر 
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 :ودية   د  اثنيةاملعم - 5
 :مقد ِّمة تفسريية للكاتب

امليالد الث ين أو ا زيقة اشديد  أتخ   قيقخه  ونعا ه  وأصوهل  نن عمزية القي نة اليت ق   هبن  املسنيح 
ابشسنند  النن يف هننو جسنند   بعنند أن رفننع عاننه ا  يننة واملننوت ووهاننه رو، القي نننة فأصنناح جسننداب جديننداب 

خزيقننة جدينند  رو يننة لزالننرية ق نننت بقي نننة املسننيح ودخزننت اقينن   اتبديننة لزالننرية  أو هننو يف  قيقخننه 
ف  زيقنننة اشديننند  أو املنننيالد الثننن ين لانسننن ن الننن يف أ ننن ر حيلينننه . ابسنننخعداد االسنننخعالن اتخنننري ينننو  القي ننننة

املسننيح لايقودبننو  هننو  نن ل اإنسنن ن ابلقي نننة نننن اتنننوات طينناس لزالننرية جدينند  رأسننه هننو املسننيح 
اعنن  أنننه يسننخايل أن ينندخل اإنسنن ن العنن ديف نزكننوت   حيالجل بعنند أن يقاننل . الننرب ايينني( لثنن ينآد  ا)

املوت والقي نة قي   جديد   واملسنيح نفسنه َّيجلند ا نه هنو الن يف وضنع لان  طينف يصنري ذلن  ابملعمودينة 
 .نن امل و والرو، ال يف دع   نيالداب نن فوة
ال أبعمنن ل يف بننر   عمزا هنن   ننن  بننل  «: قنن ب يف رسنن لة تنني سوصننف املعموديننة أ نن  غسننيل نوجننود أي

ننل املننيالد الثنن ين   nakainèsewj¢و دينند  paliggenes…ajاقخقننب راخننه خزجلصننا  بُ سال
نل نفهنو  » و ديد الرو، القند  «وب طر  اص ال، (. 5:2يت )» الرو، القد  فهنو بنال  ن  لكني يؤص  

 .وال يقصد أبداب أن اعزه عمالب آخر ا ال  ال يف  دث أاا و امليالد الث ين
 .تن الكايسة اُتو  تعرأ املعمودية فقط طوسيزة أطيد  لزخال 

توبأأوا  ليعتمأأد كأأل  احأأد مأأنكم علأأى اسأأم يسأأوو املسأأيح لغفأأران اخلطأأاَّي : فقأأال هلأأم بطأأرس»+ 
 (23:3أع ) «.فتقبلوا عطية الر   القدس

 كل مأأاه  فيأأع َمأأنت ق بيتأأه . أهأأل بيتأأكآمأأن ابلأأر  يسأأوو املسأأيح فأأت ل  أنأأيف   : فقأأا »+ 
 (22- 2: 6 أع ) «. اعتمد ق احلال هو  الذين له أفعون... بكلمة الر  

أأا  يسوو احل  احل  أقول لك إن كان أحأد   يولأد مأن املأاء  الأر     يقأدر أن يأدال »+ 
 (5:2يو ) «.ملكوت هللا

  إزالأة  سأا اجلسأد بأل سأؤال ضأمري صأام  الذي مثالأه لل ِّصأنا  أن اآلن، أي املعموديأة،»+ 
 (2: 3بط  ) «.عن هللا بقيامة يسوو املسيح

 (6 :6 نر )« . َمنت مل يؤمن يُدن. َمنت آمن  اعتمد َاَل »+ 
 :ولياخاه الق ر . ول و ب ابليو نية الوالد  الث نية ترادأ  ديد الرو، القد 

وننننن  ” اثنيننن ب “أو ” أيقننن ب “فيننند وهننني ت p£lin: نكوجلننننة ننننن paliggenes…aj: فكزمنننة
: طزمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة
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genes…a ونثزهنن  َّ ننن ب طزمننة. ”املننيالد“: أيف :¢nakainèsewj  نننن نق ننعنكوجلنننة :¢na 
  ”اد  د“ = kainÒw: واتخري  نن أصل ka…nwsij: وطزمة” نن فوة أو نن جديد“: اع 

لن ل  ال  «(: 6:2 طنو 3) وهن ا املعن  واضنح جند ا يف. ” زنا جدينداب “أو ” يُالنئ“: والكزمنة اعن 
لن ل   » يونن ب فيونن ب  nakainoàtai¢يتجأد د ف لنداخل  يفأىنفلنل بنل وحين طن ن حينسن نا  ا ن رج 

تن الننرو، القنند  ولننو أنننه . paliggenes…aفهني تصنناح تكمننيالب أو تخميمنن ب نا سننا ب جند ا لكزمننة 
نثزمنن  جنن وت يف ” هننويالب “أو  ”ت يننرياب “: تعننم na¢ياسننكر تول نننرجل  يف غسننيل املعموديننة  فكزمننة 

وا بخيدينند “ يننث طزمننة  » ...تغأأري  ا عأأن شأأكلكم بتجديأأد أذهأأانكم  بأأل «(: 3 :3رو )  =ت ننريجل
¢nakainèsei ” واملعنننروأ أن النننرو، القننند  ال . تعنننم اتننننر نفسنننه الننن يف يعمزنننه النننرو، القننند
 .يعمل خ رج املعمودية

نننل أن طزمنننة  :   تُرمجنننت بكزمنننة”املنننيالد الثننن ين“د  بننننالنننيت تُنننعجم عننن  paliggenes…aوُيال  
إنكأم أنأتم الأذين : احلأ  أقأول لكأم: فقال هلم يسوو»(: 5 :33)يف حيجنيل القديس نن  ” الخيديد“

فاعنند أن اعخمننند . يف املفهننو  املسننكوين اتخنننرويف« ... paliggenes…aتبعتمأأوين، ق التجديأأأد 
اعانن   ( املزكننوت امليت)ان زننا  نند  الخيدينند  املسننيح و ننلجل عزيننه الننرو، القنند  واخخنن ر تالنينن   نا  ننر 

 .الكز  ي أيف ا زيقة اشديد  لزع ان
  أبعمأأأال  ق بأأأر   عملناهأأأا »(: 5:2يت )ف سنننخخدا  هننن   الكزمنننة يف  ديننند املفنننديأ أفنننراداب  يت يف 

يف  ولااانث عنن املثينل. « ن، بل مبقتضأى رتتأه ال صأنا بغسأل املأيالد الثأاين  لديأد الأر   القأدس
إن كأأان أحأأد   ... إن كأأان أحأأد   يولأأد مأأن فأأون   يقأأدر أن يأأر  ملكأأوت هللا »(: 5و2: 2يننو )

املا قنة هان  النوالد  ننن فنوة أو النيت تاندأ ننن  .«يولد مأن املأاء  الأر     يقأدر أن يأدال ملكأوت هللا
 .”الر  “ ل فيه  هو السم وية اإهلية الف ئقة  هي يف نق بل الوالد  اشسدية اترضية والع نل الفعجل 

الأأذي حسأأب رتتأأه الكثأأري   لأأدان اثنيأأةا لرأأأاء  »(:  :2)ويقننول القننديس ب ننر  يف رسنن لخه اُتو  
، بقيامة يسوو املسيح مَِّن األمواتِّ  هان  . ”nagenn»saj¢=  لأدان اثنيأة “:  ينث طزمنة ،«حي  

نولنودون اثنينة  «ف ملسنيايون . ننواتامليالد الث ين يف ه   املية رهر لزوجود بقي ننة يسنوع املسنيح ننن ات
¢nagegennhmšnoi «(  32بط:  ) ف سد  بل نن بن ر  غنري ف سند  بواسن ة   ليس نن ب ر

والع نننل . هانن  فكننر  املننيالد اشدينند ذات أتاننري أقننوى حيذا قورنننت ابملننيالد ال ايعنني. طزمننة   اقيجلننة الث بخننة
لكأأي »(: 36:5أأ )مزننوو  رو نن ب طمنن  ُطخاننت يف الفنن ئا لز ايعننة النن يف يعمننل يف ذلنن  هننو طزمننة   امل

هأأأا بغسأألِّ املأأأاءِّ ابلكلمأأةِّ  أأراا إَِّّي  والفننرة بنننأ املننيالدين ينن طر  القنننديس يوسننخأ اللنننهيد  .«يقد ِّسأأها، مطه ِّ
 :ابملق رنة الخ لية



 365                                                                                          اشمو الالهويت: الفصل ا  نس 

حأأاد   الفأأرن بأأ  الأأو د  اأُل ج  الأأو د  الثانيأأة هأأي الفأأرن بأأ    د  اضأأطرارية    د  اب اتيأأار احلأأر،]
. اارج عن الوعي  تكميل بكل الفهم، ميالد حليا  الشر  سلوا سيئ  ميالد لغفأران اخلطأاَّي  تغيأري الفكأر

 (3).[ التدرُّج ق هذه املقابالت  و الكمال
نسننخ يع أن نقننول حين وراو االصنن ال، الفرينند عننن املننيالد ( 5:2يت )فنن ذا تنندرجلجا  يف املعنن ين الننوارد  يف 

فننن ذا طننن ن الخيديننند  nakainèsei¢ ديننند النننرو، القننند  يوجننند  paliggenes…ajالثننن ين 
وامليالد  kainÒjحيذن فهو املسئول عن خزقة اإنس ن اشديد   ابلرو، القد  هو  ر، لزميالد الث ين

وهنن ا اقنندث الفنن ئا . اقنندث النن يف فعزننه الننرو، القنند  هننو  ولكنن ن املننيالد الثنن ين -na¢نننن فننوة 
 » loutroàامليالد الث ين و ديد الرو، القد  بغسل  «: يةيخأطجلد داخل غسيل املعمود

وع نننل املنن و يف املعموديننة ي هننر املن يف الوجننود ولكننن حبنن ل أن الننرو، القنند  ي هننر طع نننل فعجلنن ل  
  نننع الخأطينند عزننب (5:2يننو )وهكن ا يايمننع نعنن ب العاصننران املكنو   ن لزمعموديننة املنن و والننرو، طمنن   ن  يف 

ينننننو )يف  nwqen¥يف نق رنخهننننن  ننننننع  paliggenes…aj: وطزمنننننة(. 3-6: 2ينننننو )النننننرو، يف 
تُزمنا  أن نفهم امليالد الث ين ابلرو، أننه ننيالد ننن ننوع جديند فن ئا لز ايعنة  وهن ا املعن  يخكنرجلر يف ( 2:2

ولكاه  (  :32بط  )ب ر  يف رس لخه اُتو  . آ ت أخرى ولكن بصور  ليست ر هر  طم  وصفه  ة
لكن اغتسلتم بل تقد سأتم بأل تأرب رمت .  هكذا كان ُأانس منكم»(: 6:  طنو  ) يو يف   رجلد   طم 

 .«ابسم الر  يسوو  بر   إهلنا
فكنر بنولس الرسنول هنو يف اققيقننة فكنر العهند اشديند طكنل  حيذ بخنن ز ابققيقنة أننه ال يعنم ابتفكنن ر 

لس بسن  بخعنن ليم رو ينة واضنناة طجل يرب هنن  ف لقنديس بننو . السن اية املسننخمدجل  ننن املعموديننة يف رننم املنن و
ولكنن ننع القنديس بنولس ي نل املقنمون . ابلرنوز واقوادث ذات املدلول الرنميف  يام  تساح لنه الفرصنة

جنننند أن   اقخقنننب راخننه خزجلصنننا   وهاننن  جنننند اقننندث اتع نننم ( 5:2يت )الخعزيمنني هنننو اتسننن    ففننني 
املادأ هو اتسن    هن ا ا نال  أو اإنقن ذ يصنري فعجلن الب لزمنؤنن  ال يف به أُنق  الع ان نن اهلال  نن جهة

ننا . الفنرد يف غسنل املعموديننة فن ذا اعخننرب نن و املعموديننة أننه نن و  نني  فهنو تصننوُّر غنري ُ خن ز ننا ابلفكنر أو نامجل
خانوُّل قند ابلخخيالت الف نخ ز   ولكن ابتطثر هو املع  الالهويت ال يف  يت يف اقن ل أن نان   اعن  أن ال

يصنف طينف أن ( 6:2يت )والعدد الخن ح .  دث ابلرو، القد  لكي يُ هر أار ه ا املادأ اإهلي يف نزئه
ف لكايسنننننننننننننننننننننننننة .   قننننننننننننننننننننننننند سنننننننننننننننننننننننننكر النننننننننننننننننننننننننرو، القننننننننننننننننننننننننند  ب ننننننننننننننننننننننننن  عزنننننننننننننننننننننننننب املسنننننننننننننننننننننننننيايأ

 
(2)  Justin, Apology I, 61, ANF., vol. I, p. 183. 



 املعمودية اتصول اُتو  لزمسياية                                                                                       :31

ند
ُ
ر  ولنيس اُتو  ابلخ ح ط نت نخأا  ر  لز  ية صرب   يف اسخقا هل  لزرو، القد  ابققيقة والفعل املا نور وامل

يكلننف عننن درايخننه اتصننيزة لزكرامنن  الرسننولية اُتو  ( 6:2)ف لقننديس بننولس يف رسنن لة تنني س . ابلرنننم
 .أيف نفهو  و ر، نا د  اإجنيل وا ال  عاد الرسل

 :اإلنسان اجلديد  اخلليقة اجلديد  
مضأيف  األشأياء العتيقأة قأد. إذاا إن كان أحد ق املسيح فهو اليقة أديد »(: 1:5 طو 3)يف 

 ،«هوذا الكل قد صار أديداا 
 .«اجلديد ألنه ق املسيح يسوو ليس اخلتان ينفُع شي اا    الغرلة، بل اخلليقة »(: 5:6 غل )ويف 

 .خزيقة جديد   وحينس ن جديد:  ن ها  أن   االص ال، اشديد
يننة طعا ينة حيهليننة يخانخجلم أن نعخقند ونننؤنن أن انسنك ب الننرو، القند  طع يننة ننرتاط بننال اسنخثا و ابملعمود

 .ابلرو، اإهلي يف املعمودية ونن املعمودية
ف ملعموديننة املسننياية ابلننرو، القنند   نندث حيهلنني لالنفخنن ،  يننث املعموديننة املسننياية هنني نننيالد اثين 

 .   امللو
 :املعمودية ق اسم املسيح - 3

 bapt…zein=  حالسم أو يف اسم املسييعخمد “يف الخع ريف املخخزفة لزمعمودية يقف الخعاري 

™ij tÕ Ônoma toà Cristoà ”وحين  .  يت ابملعمجلند يف عالقنة نا  نر  ابملسنيح نفسنه
 :املعمودية تهل طورنثو  أ   ط نت يف اسم املسيح و د  فقطط ن ه ا االص ال، ال  يت اعا   نا  ر   ولكن ملجل  أنكر بولس أن أ داب اعخمد اب ه فهو بن ل  اعنل 

 ( :2 طو  ) «سيح؟ ألعل  بولس ُصلب ألألكم؟ أم ابسم بولس اعتمدمت؟هل انقسم امل»+ 
فن ذا . بنولس. تن ا ال  واملسياية طزه  نرتا ة هب ا العم د يف اسم املسيح  وهي قزر الهنوت ة

هأأل انقسأأم املسأأيح؟ ألعأأل  بأأولس ُصأألب ألألكأأم أم ابسأأم »: عنند  لزننا  نفسننه تنننه ال يوجنند غننري 
فاعد املعمودينة النيت (. 5 و2 :  طو  ) «ىت   يقول أحد إين عم دت ابمسيح... بولس اعتمدمت؟ 

اعخمنند الكننل هبنن  يف اسننم املسننيح  أبكننن أن تاقسننم اشم عننة بعنند ذلنن  بننأ ن نننال ننناهم لاننولس ون نننال ننناهم 
فامنن  أن املعموديننة  «هأأل انقسأأم املسأأيح؟»: السننؤال هانن  اسننخاك ريف  ننديد. تبننولُّس ونننن ننناهم لا ننر 

اسننم املسننيح  أصنناح الكننل لزمسننيح أتا عنن ب  وال  ننا بعنند ذلنن  أن يخلنن يعوا : هنني ابسننم وا نندوا نند  و 
ألعأأأأأأأأأأأأل  »: طجل سننننننننننننؤال اسننننننننننننخاك ريف ليقننننننننننننع اتصننننننننننننول يف نك  نننننننننننن . لاننننننننننننولس وتبننننننننننننولُّس ولا ننننننننننننر 
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حيذن فهننم لزمسننيح الوا نند يف املعموديننة تنننه هننو الو ينند النن يف ُصننزر والنن يف  «بأأولس ُصأألب ألألكأأم؟
حي  هانن  يؤط  نند القننديس بننولس أنننه يسننخايل االنقسنن   بعنند أن يكننون . زننب أسنن   صننزياهق نننت املعموديننة ع

 .املسيح قد ُصزر نن أجل اشميع واملعمودية يف ا ه طمصزوب لزخال 
واالنقس ن ت رهرت يف طايسة طورنثو  أربعة أقس   وقد أرجعهن  القنديس بنولس حي  املعمودينة  تن 

فكينف تقنول مج عنة . أيف أتان ع لزمسنيح” لزمسنيح“ جعزت اشميع املعمودية أس   و د  الكايسة اليت
أسنن   يف بننولس ذلنن  تن أهننم . ننناهم أ  لاننولس وأ  تبننولُّس وأ  لصننف  وأ  لزمسننيح  هانن  يسننخاكر ة

 .لزمسيح املسياية نلأ نن نعموديخهم عزب أس   حيب  م ا  متجل يف املعمودية أن الكل وا د
كي   نكوَن ق ما بعد أطفا ا مضطربَ   حممأولَ  بكأل ِّ ريأحِّ »(: 2:2 أأ )ولكن طم  ج و يف 

، مبَكأر  إج مكيأد ِّ الضأاللِّ  ، حبيلأةِّ النأاسِّ انظأر ا أن   يكأون أحأد »(: 3:3طنو )أو طمن  يف ، «تعليم 
 .«يسأأبيكم ابلفلسأأفة  بغأأر ر ابطأأل حسأأب تقليأأد النأأاس حسأأب أركأأان العأأامل  لأأيس حسأأب املسأأيح

 تصرُّأ الكورنثيأ نوع نن االسخخف أ وحيه نة  د املسيح  وطن ن ينود أن يكنون ف لقديس بولس يرى يف
 (: :: طو  )سزوطهم طم   ر ه هلم يف 

 لكنين أطلب إليكم أيها اإلاو ، ابسم ربنا يسوو املسيح، أن تقولوا فيعكم قأو ا  احأداا، »+ 
 .« احد      يكون بينكم انشقاقاٌت، بل كونوا كامل  ق فكر   احد   رأي

وها  عود  حي  الالهوت تن الكل بث  ل املسيح يعم جسد . تن الكل بث  ل املسيح واملسيح ال ياقسم
ونع  الكل لزمسنيح يعنم الكنل شسند املسنيح وذلن  واضنح جند ا يف . املسيح  وجسد املسيح ال ياقسم

 (:2 و3 : 3 طو  )
كل  أعضأاء اجلسأد الواحأد إذا كانأيف كثأري  ألنه كما أن اجلسد هو  احد  له أعضاء كثري    »+ 

ألننأأا فيعنأأا بأأر    احأأد أيضأأاا اعتمأأدان إج أسأأد . هأأي أسأأد  احأأد، كأأذلك املسأأيح أيضأأاا 
 .« فيعنا سقينا ر حاا  احداا ...  احد 

والقديس بولس يؤاخ  املخلي  عأ ويؤاخ  ات خ   ال ين تليجلعوا هلم  فقد أخن وا للنخ  اإنسن ن 
هننل ُصننزر بننولس  «: ويقننع نفسننه نثنن الب ابلاسنناة ل  ننخ   املخننرين. لزمسننيح و نند ا نند النن يف هننو 

أم لسأتم تعلمأون أن أسأدكم هأو »أان بنت املسنيح عزنب الصنزير لكني يلنعيكم لافسنه   » تجزكنم 
هيكأأأأأأل للأأأأأأر   القأأأأأأدس الأأأأأأذي فأأأأأأيكم الأأأأأأذي لكأأأأأأم مأأأأأأن هللا  أنكأأأأأأم لسأأأأأأتم ألنفسأأأأأأكم ألنكأأأأأأم 
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د ا هللا ق  (:3و5 : 6طو  ) «.أأسادكم  ق أر احكم اليت هي هلل قد اشرتيتم بثمن، فمج ِّ
عزب أن املعمودينة يف اسنم املسنيح  عزهنم ننن املسنخايل أن يلنعروا أ نم نرتا نون سخنر غنري املسنيح  

وقنند  ننر ت . النن يف ُدعنني بننه عزننيهم هننو لزننرب النن يف لننه و نند  يخاعننون نانن  املعموديننة( املسننيح)ف السننم 
  وعزننب  سنن ب تعننم يف ”عزننب  سنن ب“سننيح أو السننم املسننيح أنننه حي نندى الننربد ت نعنن  يف اسننم امل

أن  نن ريف اللننيو يع يننه اقننا  -” و ننن قنند ا ننعا  املسننيح بدنننه نننن اهلننال  واملننوت“ -الايننع واللننراو 
 !ر ي ب أبن بخز  ه ا الليو وال يا زعه فيه أ د

ولنيس هان  أيف تعانري (. 32:2طنو  ) « أم أا أنأتم فللمسأيح  املسأيح هلل»والقديس بولس يلنر ه  
 .بولس قصداب . سر  يف أو نسخيكي  فهو اص ال، قق ئي يقصد  ة

أر»(:  :1 طنو  )طم  ال ُيسنخف د حيطالقن ب ننن املينة  أننه  «ألن املسأيح مل يرسألين أُلعم ِّأد بأل ألُبش ِّ
  بنولس تقنف ابلخسن ويف ننع الصنزير يف قيمخهن  يف  ين . ف ملعمودينة يف ن نر ة. يقز  ل نن قيمة املعمودينة

نر . وخال  اإنس ن  والكل يف طورنثو  قند تعمجلند يف املسنيح  وعزنب هن ا اتسن   ة بنولس  ند  ويال  
غننل )» تن طزكننم النن ين اعخمنندمت لزمسننيح قنند لاسننخم املسننيح «ابعخانن ر أ ننم قنند صنن روا جسنند املسننيح 

غرفنة طمن  هنني    وهن ا طنل الهوتنه يف الكايسنة  فهنو ان ياعند املعموديننة ننن الهوتنه أو  صنره  يف(31:2
 .يف الكايسة  ولكاه اخهد لييعزه   ير أس   يف عقيد  املسيح وا ال 

كأل َمأنت اعتمأد ليسأوو املسأيح »: ون زعهن (   - : 6رو )ووقوعه  عزب خط ا ال  ايو يف 
كأذلك أنأتم أيضأاا احسأبوا أنفسأكم أمأوا ا »: وتاخهني .«اعتمدان ملوته، فدفنا معه ابملعموديأة للمأوت

 لكأن أحيأاء هلل ابملسأيح يسأوو ربنأا ( من  اقع املعمودية على أساس املوت مع املسأيح)طية عن اخل
 ينث قين   املعمودينة طاسني ب طأسن   و ند  الكايسنة املسنياية وطنل  .«(الذين قمتم ق املعمودية معه)

أأٌد، معمو »(: 5:2أأ )وهنن ا املانندأ يازننه قمجلخننه يف . الكانن ئس نعنن ب  أأٌد، إميأأاٌن  احِّ أأد ٌ ر ٌّ  احِّ  .«ديأأٌة  احِّ
 . يث املعمودية تقع طأس   و د  الكايسة يف  ي   حيب ن برب وا د حيب ن وا د اعمودية وا د 

 :اعتمدمت للمسيح - 4
 (31:2غل ) «.ألن كلكم الذين اعتمدمت ابملسيح قد لبستم املسيح»+ 

bapt…zein e„j CristÒn 
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 :”اعتمدمت ابملسيح“اخلالف حول اصطال  
 .«ملوتأه كل َمنت اعتمد ليسوو املسيح اعتمأدان»(: أ 2:6رو ) ا االص ال، ونثيزه يف ها    ر  ن هل
 .”يف اسم“ e„j tÕ Ônomaتع ي عالقة خ رجية نثل  e„jاقل اتول اعل 

وهن ا اقنل أو  -واقل املخر يع ي نقمو ب خ ص ب لياصل عزب نع  وواقنع سنر  يف نسنخيكي ع نيم 
 (:2:6رو )ويف ه ا يقول القديس يو ا  ذهيب الفم عن . لالهويتاللر، قد اطخسح   ل الفكر ا

كما مات هو فنحن أيضاا منوت . يعين  ن اعتمدان ق موته« كل َمنت اعتمد ليسوو املسيح اعتمدان ملوته»]
  (2).[لنا  كما كان الصليب  القرب للمسيح فاملعمودية. ألن الصليب هو املعمودية

. تخعمجلننا يف أصننول العالقننة نننع املسننيح «قأأد لبسأأتم املسأأيح»: (ب 31:2غننل )ال يوجنند  نن  أن 
ق تعننم ال  ننس السننر  يف  «كلكأأم الأأذين اعتمأأدمت ابملسأأيح»: ونسننأل هننل يف قننول اشننمو اتول نننن امليننة

هانن  يكننون السننؤال اتس سنني  ننول هنن   الاق ننة  نعننم هنن ا االصنن ال، الرنننميف السننرائريف يعننم  املسأأيح؟
رو )حين طنن ن طنن ل  طنن ن  خمنن ب يزننم  أن نسننز  م انن  جنن و يف  .«ان للمسأأيحاعتمأأد»ابلقننرور  ل ننو ب  ننكل 

 .«كل َمنت اعتمد ليسوو املسيح اعتمدان ملوته»(: 2:6
 .وه ا ُ سر  ال  ق طع ب هل ا املوضوع

فن ن ( e„j CristÒn)بنرات نؤط  نداب أننه ننن خنالل املعمودينة لزمسنيح . يف ه ا يقول العن ان  أ
نسنخهدف ب ليكنون ط لعاند لصن  اه أو اتجنري ملسنخأجر   ولكنن ابتطثنر نخانداب فينه   املعمجلد ال يكون فقنط

وطنننل الالهنننوتيأ ننننولعأ يف فهنننم . second self(2)( اثن  )أ  آخنننر = ن منننوراب فينننه  صننن ئراب جنننمواب فينننه 
  طمن  تنخم ابالن من ر هنت سن ح املن و  e„j CristÒnاملعمودية أ   غ س أيف ان م ر يف املسيح 

 ق تلأأأك األَّيم أأأأاء يسأأأوو مأأأن انصأأأر  اجلليأأأل  اعتمأأأد مأأأن يوحنأأأا ق »(:  :5ننننر )تاننندو ننننن  النننيت
لنن ل   ننن اتراننوذطس اتقانن ط . الننيت تفينند ال  ننس «e„j tÕn 'Iord£nhn =اأُلردن 

 .نسميه عيد ال     أيف عيد عم د ربا  يسوع
« .تسل  أتى بصرياا الذي تفسريه ُمرسل، فمضى  اغ.  قال له اذهب اغتسل ق بركة سلوام»+ 
 (1:5يو )

 
(3)  In Rom. Hom. X-Mont. 

(4)  Theol. d. s. Part. II. p. 265 f. 
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يف ( ال  ننس) يننث نفهننو  اغخسننل اعنن  اسننخامجل أيف نننمل وان مننر يف املنن و  عزننب أن يكننون االن منن ر 
ننننن جهنننة املسنننيح طننن ن نوتنننه عزنننب . املعمودينننة  خننن  نفهنننو  وواقنننع االن مننن ر وال  نننس يف ننننوت املسنننيح

عزب ه ا اتس   . كون وهو نسخعد هل الصزير هو  قن   نعمودية رآه  قال أن تكون  صا ة البد أن ت
 .تكون نعموديخا  هي  رطة حيب نية  يجلة ابملعمودية يف نوت أو نعمودية املسيح ابلصزر

 .نن ه ا يصاح لاسخم املسيح بلرطة املوت و رطة القي نة تصويراب حيب ني ب ص دق ب 
 :ا حتاد جبسد املسيح - 2

 :مقد ِّمة تفسريية للكاتب
نند اب هننو اهنن د ” نننع املسننيح“ملسننيح يف نوتننه ويف قي نخننه النن يف  مزننه اصنن ال، املعموديننة اهنن د املعمجل

 .حيب ن وتصديا  ا مل   دث عزب الصزير والقرب والقي نة
نننل أن الننرب الننن يف نخاننند بننه يف املعمودينننة هننو  النن يف ال يقانننل حيالجل االهننن د ” النننرب النننرو،“طمنن  ُيال  

النن يف  (5)الننرو، القنند  طوسننيط اهنن د عزننب نسننخوى الننرو، هلنن ا هانن  ينندخل ع نننل. ابلننرو، أيف اهنن د اقننا
يعمنل بعند ذلن   أيف بعند االهن د  يف حيع ننة النافس الرو ينة لخقنوى وت زنر طنل نلن غا ت اشسند العخيننا 

النن يف هننو ( 2:3 رو ) «إن كنأأتم ابلأأر   ُويتأأون أعمأأال اجلسأأد فسأأتحيون»النن يف هننت  كننم املننوت 
نن جسد حي  رو، لاازه فعالب و ق ن  حي  املنيالد ننن فنوة واقين   ننع  الاخيية العزي  لزمعمودية  أيف نخاوجلل

 .«َمنت آمن  اعتمد ال »: ل ل  ط ن الق نون امليت -  
 (:13:15كو 1)

ألننأأا فيعنأأا بأأر    احأأد أيضأأاا اعتمأأدان إج أسأأد  احأأد، يهأأوداا كن أأا أم يأأوانني ، عبيأأداا أم »+ 
 .«أحراراا،  فيعنا سقينا ر حاا  احداا 

حيمننن  بننرو، وا نند  هنني نفننس القننو  ونفننس « اعتمأأدان إج أسأأد  احأأد» - «اعتمأأدان إج»هانن  جننند 
لأأيس ذكأأر  أنثأأى ألنكأأم . لأأيس عبأأد    حأأر. لأأيس يهأأودي    يأأوانين»الخننأاري لزمعموديننة لخا زننا حي  

 ينث فكننر اشسند الوا نند ( 3 :2 طننو  )وأيقن ب يف (. 33:2غننل ) «فيعأاا  احأأد ق املسأيح يسأأوو
ألنأأه كمأأا أن اجلسأأد هأأو  احأأد  لأأه أعضأأاء كثأأري   كأأل أعضأأاء »: ربز حي  الوجننود  ولزمق رنننة نقننولينن

 ننن  (. 3 :3 طننو  ) «اجلسأأد الواحأأأد إذا كانأأيف كثأأأري  هأأي أسأأأد  احأأد، كأأأذلك املسأأيح أيضأأأاا 

 
خ نن    عزننب الصنزير  لكنني نزنناس  نن ابلقي نننة بننر املسننيح (  مننل)واالهن د ابملسننيح بنندأ ملن  صننمجلم املب أن يزنناس ابانه  (5)

 !!ففخح ال ريا حي  الخق بل وااله د  ف اله د ق ئم يف الصزير والقي نة[ ل يف لههو أخ  ال يف لا  وأع    ا]
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 طنو )» وأنجلن  أننخم فيسند املسنيح وأعقن    أفنراداب  «أن املعمجلندين يصنريون جسنداب وا نداب  جسند املسنيح 
فهنل جسند املسنيح هنو قن ئم ب اتنه واملعمجلندون اهندوا .   وطأنه ط ئن ق ئم ب اته ط شسد ال ايعي(3 :31

” e„j“به وص روا أعق وب له  أو أن املعمجلدين يف املسيح ص روا نع املسيح جسداب وا داب   يث طزمة 
سنن د املن هننو أن جسنند ولكننن اللننر، النن يف . أصنناح هلنن  هنن ا الخننأاري والاخييننة» اعخمنندوا لزمسننيح «يف 

هننو جسنند الصننزير واشنن لس يف السننم و عننن بننأ : املسننيح طنن ئن قاننل املعموديننة واملعمجلنندون يخانندون بننه
ولنن ل  يكننون نعننن  . ”يعخمنند لننن“يف املعموديننة لننه نفنننس نعنن  ( ال  ننس) يننث نعنن  االن منن ر . املب

ويف هنن   اق لننة بكننن .  نن هننو اتسنن   وال  يننة نننن املعموديننة ذا( 3 :2 طننو  )يعخمنند شسنند املسننيح 
 ننن مجيعانن  اعخمنند  شسنند وا نند لنن ل   ننن نخاعننه واهنند  بننه  وبواسنن ة الننرو، :  ننر، املوضننوع طنن مليت

هنن ا يلننر، عمننل الننرو، الوا نند والو نند  الك نزننة الننيت . القنند  دخزانن  يف جسنند وا نند أيف جسنند املسننيح
 .يُدعب حيليه  املعمجلدون

يف اه دهنن   -طمنن  يلنن و الننرو،  تن املعموديننة ” ا  رزننن ا“ر والقننديس بننولس يقننول بخوزيننع املواهنن
ألننأأا فيعنأأا بأأر    احأأد أيضأأاا اعتمأأدان إج أسأأد »: ق ئمننة عزننب عمننل الننرو، الوا نند -جبسنند املسننيح 

وتوزينع املواهنر . يعمنل ننن خنالل النرو،( يسوع)عزب أن الرب  « فيعنا سقينا ر حاا  احداا ...  احد 
 د  ف مل زوب أ   تعمل عزب أس   االهن د  ن  ال ي هنر اشسند طأننه ناقسنم عزنب ت   يف اشسد الوا

 .نفسه  عزب أس   أن الع نل يف املواهر مجيع ب هو رو، وا د
ففننني املعمودينننة يننندخل ع ننننل النننرو، ابعخاننن ر  أننننه هنننو املسنننئول عنننن حيضننن فة أعقننن و جديننند  يف جسننند 

عزنب أن . سئول عن بان و اشسند الوا ند أيف الكايسنةاملسيح عزب أس   الصزير والقي نة  وهك ا هو امل
 أم أا الأر  »  (5 :25طنو  ) ”ر حأاا حمييأاا ( املسأيح) آدم األاأري “: الرو، يا زنا ننن جسند القي ننة

 هكأأأذا يسأأأتمر املسأأأيح الأأأر  الأأأر   بعأأأد القيامأأأة ق قيأأأاد   توحيأأأد (. 1:2 طنننو 3)« فهأأو الأأأر  
الفعجل لنة يف الكايسنة ” القو  اإهلية“رو، واملسيح الق ئم    ف ل -النفوس لبناء اجلسد الواحد، الكنيسة 
ألن ُكل ُكأم الأذين اعتمأدمُت »(: 31:2غنل )وهن ا الن يف قينل يف . إ ي و وبا و اشسند بواسن ة املعمجلندين

،  لِّبتس املسيح هنأا «الر  الر  »هو عزب أس   أن املسيح هو النرو،  ،«ابملسيح قد لبسُتم املسيح
طنننو 3)« إن كأأأان أحأأد ق املسأأأيح فهأأأو اليقأأأة أديأأأد » القيامأأأة، لأأأبس الأأأرب  التبأأأينهأأو لأأأبس ر   

 :أيف خزيقة رو  نية   يث أتيت ه   املية( 1:5 
أأأدمت)لكأأأن اغتسأأألتم ( قبأأأل املعموديأأأة) هكأأأذا كأأأان ُأانس مأأأنكم »+  ابلأأأر   )بأأأل تقد سأأأتم ( تعم 

 بأأأر   ( ة ابسأأأم يسأأأوواملعموديأأأ)ابسأأأم الأأأر  يسأأأوو ( بأأأر   القيامأأأة)، بأأأل تأأأرب رمت (القأأأدس
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 (6:  طو  ) «.إهلنا
هو ال يف به  صل عزب لاس املسيح   ينث  صنل عزنب  «بر   إهلنا»ها  االه د يف جسد املسيح 

 .الخربير والقو  اإهلية اييية
 :املعمودية فعل االص - 1

 :مقد ِّمة تفسريية للكاتب
أنجلن  اإبن ن في نل . عزب اإب ن ابلقزر والفنممل ذا يخاخجلم أن تكون املعمودية فعل خال   ت   تقو  

املعمجلد يخعزجلم طيف يؤنن وا ذا ينؤنن  ن  يصنل حي  درجنة القانول عزنب ينديف اتسنقف  أنجلن  القزنر والفنم 
اع  الداخل وا ن رج  ففني املعمودينة بن ر  بقزانه اإبن ن ابملنوت والقي ننة ننع املسنيح  واملعمودينة تكنون 

 .سط الكايسة طزه   وها  يخوفجلر ع نل الله د  واععاأ الفمعمزية عزاية يف و 
والقديس بولس أخ  فكر  عنن املعمودينة ننن س رسنة الكايسنة اُتو   وابتخن  غسنل ا  ن    النيت 
رنجل   عه  يف أذننه طنأول نفهنو  عنن ا نال  ننن فنم  ا نين  وهنو يقنع يدينه عزنب رأسنه  عاندن  قن ل لنه 

بنولس يخندرجلج ننن املعمودينة . طجل ابخدأ ة. د واغسل خ     لخمخزئ نن الرو، القد مل ذا تخواىن قم واعخم
وابخدأت املعمودية تكون عاند  . حي  العالقة نع املسيح والدخول حي  أعم ة املفهو  الالهويت هل   العالقة

سنيح  وابخندأ ذات قيمة الهوتية ع لية يف الكايسة  وفهم ناه  خرب  ا ال  وطيف صاعت الو د  نع امل
وابخندأ يقنع . واعخرب املعمودية نق نة ان نالة نا نور  ننن النداخل لعمنل ا نال » جسد املسيح «نفهو  

طننمواج رو نني  املسننيح والكايسننة أو املسننيح واملسننياية  نننن واقننع عمننل : هلنن  نفهونهنن  الالهننويت ليلننر ه 
املعموديننة فعننل خننال  لننه ارتانن ط وايننا وانخهننب حي  أن . املعموديننة يف الننافس  ورفعننه حي  املفهننو  الالهننويت

ونن ه    sÝn Cristùورأى أن املعمودية نوت وقي نة نع املسيح . بلخ  املسيح يف املعمودية
 .الاق ة نا زا حي  قزر الهوت املعمودية وا ال 

 :البدء ق ا نطالن
 (:11-1: 1ر  )

 ثر الاعمة ابخدأ القديس بولس يف االن الة نن فكر  هل ناقب يف ا  ية لخك
أم لهلون أننا كل َمنت اعتمد ليسأوو املسأيح اعتمأدان ملوتأه، فأُدفنا معأه ابملعموديأة للمأوت، »+ 

. حأأىت كمأأا ُأقأأيم املسأأيح مأأن األمأأوات، مبجأأد اآل ، هكأأذا نسأألك  أأن أيضأأاا ق أأأد  احليأأا 
ن إنسأاننا أ: عأامل  هأذا. ألنه إن كن ا قأد صأران متحأدين معأه بشأبه موتأه، نصأري أيضأاا بقيامتأه
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ألن الأأذي . العتيأأ  قأأد ُصأألب معأأه لُيبطَأأل أسأأد اخلطيأأة، كأأي   نعأأود ُنسأأتعبد أيضأأاا لل طيأأة
عأامل  أن . فإن ُكن ا قد ُمتنا مع املسيح، نؤمن أننا سأنحيا أيضأاا معأه. مات قد ترب َأ من اخلطية

ن املأوت الأذي أل.   يسود عليأه املأوت بعأد. املسيح بعدما ُأقيم من األموات   ميوت أيضاا 
كأذلك أنأتم أيضأاا احسأبوا . ماته قد ماته لل طية مر    احد ،  احليا  الأيت حيياهأا فيحياهأا هلل
 .«أنفسكم أموا ا عن اخلطية،  لكن أحياءا هلل ابملسيح يسوو ربنا

ح ابإلميأان بيسأوو املسأي...  أم ا اآلن فقد ظهأر بأر هللا »(: حيخل 2: 3رو )طجل ابخدأ يلر، ذل  يف 
ط رينا لزخنروج ننن ا  ينة  نخنربرين ابلفنداو الن يف قدجلننه    « إج كل  على كل الذين يؤمنون   فرن

طفجلنن ر  نننن أجننل الصننفح عننن ا  نن   السنن لفة  لزيميننع يهننود وأُنننم  ابلاعمننة تن اإبنن ن هننو أصننالب نننن 
وهنو آننن وهنو يف ال رلنة فقند .  نف لكنل بنه يخنربجلرون ابإبن. «أعلتك أابا ألُمأم كثأري »حيبراهيم أب مجيعان  

عمجلم اإب ن عزب ال ين يف ال رلة  ف ذ قد تنربجلر  ابإبن ن لان  سنال  ننع   تنان  ننؤنن ابلن يف أقن   املسنيح 
املسنيح الن يف ُأسنزم ننن أجنل . نن اتنوات  طمن  آننن حيبنراهيم وأُع ني نسنالب بعند ننوات لنه وننوات سن ر 

و ن بعد خ    ن ت املسيح نن أجزا  وبرجلر  وه ا هو إره ر حماخه لا    خ     وأُقيم نن أجل تربير  
اإنسنن ن )وطمنن  ص يننة حينسنن ن وا نند صنن ر الكننل خ نن  ب  فاننرب وا نند  -فنن ذ قنند تننربجلر  بدنننه هزنن  حبي تننه 

وطمنن  نزكننت ا  يننة يف املننوت هكنن ا َّزنن  الاعمننة ابلننرب لزاينن   . يصننري الكننل أبننراراب ( الانن ر يسننوع املسننيح
 .اتبدية

فهننل بكننن أن ناقننب يف ا  يننة ويف نعمننة الننرب  وهكنن ا أدخننل . ولكننن ا  يننة ال تننمال واقفننة ابملرصنن د
 أ   هزون أتاري املعمودية : القديس بولس املعمودية طواس ة لرفع ا  ية  لكي َّز  الاعمة ابلرب

للمأوت، حأىت كمأا ُأقأيم كل َمنت اعتمد ليسوو املسيح اعتمدان ملوته، فأدفنا معأه ابملعموديأة »+ 
 .«املسيح من األموات مبجد اآل  هكذا نسلك  ن أيضاا ق أد  احليا 

عامل  هذا أن إنساننا العتي  قد ُصلب معه ليبطل أسأد اخلطيأة كأي   نعأود ُنسأتعبد أيضأاا »+ 
 .«(أي دفع مثنها احملكوم به عليه)ألن الذي مات قد ترب أ من اخلطية . لل طية
 :وديةقانون املعم

 .«فإن كنا قد متنا مع املسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاا معه»+ 
. كذلك أنتم أيضاا احسبوا أنفسكم أموا ا عأن اخلطيأة،  لكأن أحيأاءا هلل ابملسأيح يسأوو ربنأا»+ 

فأأأأأإن اخلطيأأأأأة لأأأأأن تسأأأأأودكم ألنكأأأأأم لسأأأأأتم ... إذاا   ولكأأأأأن اخلطيأأأأأة ق أسأأأأأدكم املا أأأأأيف 
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 (2 -  : 6رو ) «(.املسيحنعمة )حتيف الناموس بل حتيف النعمة 
ولكننناكم أطعنننخم ننننن القزنننر صنننور  ( قانننل املعمودينننة)أنكنننم طانننخم عاينننداب لزخ ينننة : طجل ع ننننل آخنننر قنننوى
فصنننرمت عاينننداب لزنننرب  عاينننداب ا و نننرطم لزقداسنننة والاه ينننة  يننن   أبدينننة ( املعمودينننة)الخعزنننيم النننيت تسنننزجلمخموه  

 .ابملسيح يسوع
ا  يننة طانن نو  ال ايعننة القدبننة  طجل انخهننب انخهنن وب بننديع ب عييانن ب   طجل عنن د القننديس بننولس يخصنن رع نننع

وهو أن املسيح رفع دياونة ا  ية عن اشسد تن اشسند املسنئول عنن ا  ينة نن ت  حيذ أصنااا  ابإبن ن 
 أم أا أنأتم فلسأتم ق اجلسأد بأل ق الأر   إن  »: واملعمودينة خزيقنة رو  نينة جديند  خ رجنة عنن الدياوننة

  وحين طن ن املسنيح سن طا ب فنيكم  وهن ا  نا (5:3رو ) «(حبسب املعموديأة)ر   هللا ساكناا فيكم كان 
وأصناح لان  قنو  حيهلينة ننن قانل . ابملعمودية  ف شسد يكون نيخ ب تن ا  ية قد أ ب عزيه  املسيح أيف ني  خنة

ه نننندعو     أاب   النننرو،  فأصننناح لاننن  ابلنننرو، قنننو  أن مُنينننت أعمننن ل اشسننند  وهنننو رو، الخانننم الننن يف بننن
 .الواهر ا قوع وال  عة توانر املب

 أن الأذين متنأا »: قال الاانث( نخيية املعمودية)قد وضع الاخيية ( 6)عزب أنه يف بداية اتصا ، 
هننن ا بعننند عمنننل  «احسأأأبوا أنفسأأأكم أمأأأوا ا عأأأن اخلطيأأأة»(   )عننن د حيليهننن  يف العننندد  ،«عأأأن اخلطيأأأة

ننح املننوت لزخ يننة النن يف  نندث ابملعموديننة بسننؤاله االسننخاك ريف ولكننن ابتطثننر هننو ي. املعموديننة أم »وض  
نننح الرنمينننة  .«...لهلأأأون أننأأأا كأأأل َمأأأنت اعتمأأأد  أنجلننن  اشمنننع بنننأ املعمودينننة وننننوت املسنننيح فهننن ا هاننن  يوض  

وبخوضننيح نوتانن  نننع املسننيح وقي نخانن  نننع املسننيح يقننع خ ننوط . لزمعموديننة  عزننب أنننه والبنند نعزننو  لقرجلائننه
مودينننة الهوتيننن ب  سنننر تسنننزيم الكايسنننة ابلاسننناة ملنننوت املسنننيح الفننندائي لزخنننال   ابعخاننن ر أن  نننر، املع

 .املعمودية همل نفس املقمون
يعلأن اأا اتصأالنا الأداالي مبأوت « sunet£fhmenُدفنأا معأه »وتلديد القديس بولس عزب 

والخأطينند هانن   -انن  نعننه ط  -حي  قمننة قي نخننه  -طانن  فيننه   -أيف نننن أعمنن ة نوتننه  املسأأيح  ابلتأأاا قيامتأأه،
طجل هنننو يف هننن ا الخعانننري اننن وز اللنننكل ا ننن رجي يف   دانننة ننننوت املسنننيح . عزنننب قي نخنننه واقيننن   اشديننند 

بشأأبه “: العمجنة العربينة ضنعيفة حيذ تقنول)ابلصنزير  فهنو ينخكزجلم عنن نوتان  يف املعمودينة عزنب  نكل نوتنه 
ننح دقننة ا” علأأى شأأكل“وطأنننه لننيس نثزننه نننع أن ” موتأأه   اعنن  نننوت ا  يننة الكفجلنن ريف  نن  (لخلنن بهتوض  

 .جعل ه ا أيق ب ابلاساة لقي نخه أيف بلكل قي نخه املميجلد واملاخصر
 -فمننن خننالل املعموديننة  ننن اهنند  أبقننرب  ننكل اننوت املسننيح ودفاننه وهبنن ا بز انن  نننوت ا  يننة 
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معأأأأأأأأأأأأه ُصأأأأأأأأأأأألب “إنسأأأأأأأأأأأأاننا العتيأأأأأأأأأأأأ  قأأأأأأأأأأأأد »( 6)و يت العنننننننننننندد . النننننننننننن يف بز ننننننننننننه املسننننننننننننيح
sunestaurèqh” أي متنا معأه ،¢peq£nomen»” . فاموتان  بلنكل ننوت املسنيح

 .الكفجل ريف نكون قد نخا  حي  اتبد لقو  ا  ية
تننه لنيس ننوت و سنر « كأي   نعأود ُنسأتعبد أيضأاا لل طيأة»ويعود ويؤط  د هن   اققيقنة الهوتين ب 

 f£pax (once for™رجل  وا نند  تن املننوت النن يف ن تنه  انن ب وطفجلنن ر  لزخ يننة ن تنه ننن(. 6)بنل وقي نننة 

all .)قنند ( املؤد  يننة حي  اهلننال  واملننوت اتبننديف)فا لاسنناة لقننو  ا  يننة . هننرجلر  ناهنن  حي  اتبنند! هكنن ا  ننن
 !بل وأ ي و ا نسخمد قو  ضدجله . أيف ال تؤا  ر فيا  nškroiصر  هل  ابققيقة أنوااب 

حيأأأا  “بواسننن ة هننن ا السنننر  sacramentalyرائر ب وهكننن ا اسنننخ  ع ال قنننس يف املعمودينننة أن يهااننن  سننن
نؤط  نداب أنان  . sacramentalyتنا  قما  نع املسيح بعند أن نخان  نعنه يف هن   املعمودينة سنرائر ب  ،”أديد 

املأوت مأع املسأيح ولكنن يف ننوت و ين   املعمودينة يكنون . ابملعمودية نكون أ ي و ا يف املسنيح يسنوع
يف املنوت « sÚnمأع املسأيح »لن ل  فانولس الرسنول ابسنخعم ل طزمنة . ه ابملسيحأنجل  اقي   فزز لل طية

والقي نننة يع نني املقننمون السننرائريف أيف نقننمون املعموديننة حيضنن فة حي  تكميننل املسننيح هنن ا املننوت العمزنني 
 .عزب الصزير والقي نة الفعزية نن القرب

إنسأأأاننا » « أسأأأد اخلطيأأأةليبطأأأل »: والنناع  ننننن الالهنننوتيأ الكانن ر يخافجل نننون خ نننأ عزننب القنننول
أن املقصأود ابخلطيأة والنرد عزنب ذلن  . «أن الذي مات قد ترب أ مأن اخلطيأة» « العتي  قد ُصلب معه

هأأي اخلطيأأة ذات القأأو   سأألطان املأأوت األبأأدي،  هأأذا غأأري اخلطيأأة الأأيت يعأأود إليهأأا اإلنسأأان بعأأد 
ففننرة بننأ خ يننة ا  ننأ يف  .املعموديأأة فهأأي فاقأأد  قأأو   أأأربؤ ت اطيأأة آدم الأأيت لبسأأها الشأأيطان

ف   نأ اتول ينؤدجلب طمن  ينؤدجلب الخزمين  والثن ين . املعرفة وخ ية ا  أ املقصنود واملعنروأ يف   ونه مجخنه
 املطلأأو  التفريأأ  بأأ  اخلطيأأة  قأأو  اخلطيأأة . هننو  نني  ن اهلننال  حبنند ذاتننه لننيس لننه أتديننر بننل هننال 

ا  يننة عأأن أهأأل لأأيس كالأأذي لأأدم عأأن معرفأأة قأأو  فالأأذي يفعأأل اخلطيأأة . املأأدم ِّر  للهأأالا األبأأدي
هنأا هأي النرباو   «الأذي مأات قأد تأرب أ مأن اخلطيأة»: ويعرب   عاه  القنديس بنولس. املدنر  لزهال  اتبديف

ابإب ن أو ( سواو عزب الصزير)ف ل يف ن ت إبرادته  .من حكم املوت األبدي الذي حصل عليه آدم
تننه نعن  أنان  نخان   .ادي تنفيذاا لعقوبة آدم فهأو بأراء  مأن اخلطيأةهو موت إر يف املعمودية نع املسيح 

لنن ل  فمننوت املعموديننة نننع املسننيح هننو املنندخل . نننع املسننيح يف املعموديننة هننو أنانن  آنانن  أنانن  صننزاا  نعننه
 .الر ي لزاي   اتبدية بعد ذل 
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املعموديننة السننرائرية  فهنن   اقينن   هنني  ينن   ( 3)« نأأؤمن أننأأا سأأنحيا أيضأأاا معأأه»بننولس . ويف قننول ة
وه ا غ ينة نن  يريند بنولس . وه   اقي   هي بعياه  عاصر ا ال  اتبديف الث بت ال يف ال يفقد. طع ية

. الرسننول الوصننول حيليننه نننن حيدخنن ل املننوت والقي نننة واقينن   نننع املسننيح يف املعموديننة  ينن   انننخال  اتبديننة
. سأيح بعأدما ُأقأيم مأن األمأوات   ميأوت أيضأاا عامل  أن امل»:بولس هك ا لُخم ال املسيح. ويقعه  ة

ف قينن   الننيت . لنلاأأذه ألنفسأأنا ابلشأأبه  املثأأالبننولس هنن ا . يقننول ة(. 5) «  يسأأود عليأأه املأأوت بعأأد
 (.  ) «أحياء هلل ابملسيح يسوو ربنا» ي ه  هي  ي     و ن  رط و ه   اقي   

احسبوا أنفسأكم أمأوا ا عأن اخلطيأة ( ملعموديةاب)كذلك أنتم أيضاا »: بولس حي  القنول. وياخهي ة
 .« لكن أحياء هلل ابملسيح يسوو ربنا

حين املعمودينننة والفعنننل ا الصننني الننن يف متجل عزنننب الصنننزير ليسننن   (Casel)ويقنننول أ ننند الالهنننوتيأ  -
 .بل    عمل وا د (6)عمزأ

 :مع املسيح ُصلبيف - 7
 :مقد ِّمة تفسريية للكاتب
أو  ننهو  نننن طننرأ اإنسنن ن  بننل هننو عننرع قدجلنننه املسننيح عزننب الصننزير  لننيس هنن ا فرضنن ب وال حيراد 

ننننت )» حين أراد أ ننند أن  يت ورائننني فزياكنننر نفسنننه و منننل صنننزياه ويخاعنننم «: وقدجلننننه قانننل الصنننزير
لنن ل  فقننول بننولس الرسننول حين (. : : 3نننر )» !اتاعننم  نن نالب الصننزير «:   طجل جعزننه أنننراب (6 :32

ُصألب اعترب نفسه أنه ُصألب حلظأة أن  ان له وُصزر هو لزع ان  ذل  تنه بصزير املسيح قد ُصزر الع
 .تجزه بولس أن املسيح أ اجله وأسزم نفسه.  عر ة ل ل  -املسيح كونه ُصلب بنا  من أألنا 

فمن يرف  أن يقال اياة  هب ا حين ط ننت املعمودينة تع ينم . ف لصزير فوة أن يكون حيراد  فهو حماة
تكنون أع نم نكسنر بنل وفنر يت ! الصزير نع املسنيح  قنن   وأقنو  نعنه بعند ذلن   قنن   فرصة أن أُن ر 

الو يد  تنخز  اقي   اتبدية بل واملسيح  فهي  ر  املسياية اليت تُع  ب  جل  ب وفيه  املسيح بكل نواهانه 
 !ف ملعمودية حيجنيل نع ش وحمقجلا! وع     اليت  هل  ابلصزير

 
(6)  O. Cosel, Glaube, Gnosis, Mysterium, p. 116, Cited by R. Schnackenburg, op. cit., p. 49. 
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 :مع املسيح ُصلبيف
 (:14:1، 54:2، 5::1غالطية )

 (:5::1غل + )
 » تين نت ابلا نو  لزا نو  ت ي  ا «

نننح هننن   املينننة  املعمودينننة هاننن  غنننري نننن طور  ولكاهننن  نوضنننوعة يف اتسننن   بصنننور   خمينننة  ولكننني نوض  
 (:6:: رو )نق ر   نع 

 (5::1غل ) (1::1ر  )
 ألن املوت الذي ماته قد ماته لل طية مر    احد »

 .« احليا  اليت حيياها فيحياها هلل
 ألين ميف ابلناموس للناموس»

 .«ألحيا هلل
 :آية تعخرب الوصزة بأ رس لة رونية ورس لة غالطية( 6:6)طم  جند يف رس لة رونية 

عأأامل  هأأذا أن إنسأأاننا العتيأأ  قأأد ُصأألب معأأه لُيبطأأل أسأأد اخلطيأأة، كأأي   نعأأود » (:6:6رو )
 .«ُنستعبد أيضاا لل طية

فما أحيأاُه اآلن ق اجلسأد، . مع املسيح ُصلِّبيُف، فلحيا   أان، بل املسيح حييا ق  » (:3::3غل )
 .«فإمنا أحياه ق اإلميان، إميان ابن هللا، الذي أحبين  َأسَلَم نفسه ألألي

تن القنننديس بنننولس قننند أخفنننب  -ال هننند  د نق نننة زناينننة نعيجلانننة  «ُصأأألبيف مأأأع املسأأأيح»ولكنننن قنننول 
نن   . هد  د  خم ب نق ة زناينة« ميف  ابلناموس»ولكن . اليت اعخمده  نن يد  ا ني  وان ي طره املعمودية 
بولس طزه  نعروفة عاد  ونق ة الخاوُّل الع مب الو يد  يف  ي تنه ط ننت املعمودينة ننن هنت . و ي   ة

رو )فامق رننة . زننن الصنزير حيذن املعمودية هي الاق ة المناية ايدجلد  املوقجلعة عزب.  الا نو  حي  نسياي
ف لقننديس بننولس ننن ت يف . املنن طور  أعننال  ياكلننف املننوت واقينن   يف االااننأ( 5:3 غننل )نننع ( 6:: 

ف ملسيح ن ت ابلان نو  . املسيحاملعمودية ابلا نو  لزا نو   ونع  ابلا نو  لزا نو  اسخزفه  نن نوت 
 .لزخ ية ن ت حبكم الساهدرين ون ت لزا نو  لكي يز يه طم  قيل حينه

لنن ل  ونننن هنن ا املا زننا رأى نفسننه نصننزوابب نننع املصننزوب ملجلنن  ننن ت يف املعموديننة نننوت سننيد  عزننب 
ف لن يف ع يانه يف املعمودينة هنو بعيانه الن يف ع يانه املسنيح عزنب  » ننع املسنيح ُصنزات «: الصنزير  فقن ل

و  ملعأون كأل َمأنت ُعل ِّأ  املسيح افتداان من لعنة الناموس إذ صار لعنة ألألنا، ألنه مكتأ»: الصنزير
 (2:2 غل ) «.على اشبة
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فهن ا الخعانري حبند ذاتنه يكلنف عنن فعنل زننم متجل » نع املسيح ُصزات «بولس . ولكن  يام  يقول ة
بلننكل ننن  وهننو املعموديننة الننيت  هلنن  هننت ينند  ا نينن   الننيت فيهنن  اعخننرب نفسننه ُصننزر نننع املسننيح ابلانن نو  

وننننع املعمودينننة طننن ن اإبننن ن ابملسنننيح . أدخنننل ا  ينننة حي  الوجنننود الننن يف ص نننزر املسنننيح ولزاننن نو  الننن يف
 (6:3 غل ) «.إميان يسوو املسيح»

 .وهك ا ص رت املعمودية يف الهوت بولس الرسول قو  لزخال  اباله د ابملسيح والصزير
 :وبرجوعا  حي  تعاريين ه نأ يف رس لة رونية ابلاساة لزا نو  يخقح فعل املعمودية بقو 

 (1:7ر   (4:7ر  )
 املسيح جبسد للناموس ُمت مقد  أيق ب أنخم  حيخويت   حيذاب  «
 

 » قد ُأقيم من األمواتلكي تصريوا ملخر لز يف 

حيذ نن ت . وأنجل  املن فقد هرجلر  نن الا نو  «
 (اشسد العخيا)ال يف طاجل  سسكأ فيه 
 » ال بعخا اقرأ حىت نعبد جبد  الر  

حي   ق ة املعمودية املوقجلعة عزب ق ة الصنزير  لن ل   سناوا أ نم ! م لزا نو ها  يف وقت ن  قد ُنخُّ 
عننن ياوا ننننوت املسنننيح وقي نخنننه  أيف ق نننة ا نننال  النننيت َّجلنننت عزنننب الصنننزير بصنننور   املسنننكونية الع ننننة  

 .وأعيدت لز ين آناوا وطزاوا املسيح يف املعمودية
 .ولس الرسول  ول املعموديةوطأن نوت املسيح وقي نخه هي اليت هر    فكر ب

 :وأيق ب 
 (5::5غل ) (1:1ر  )

عأأأامل  هأأأذا أن إنسأأأاننا العتيأأأ  قأأأد ُصأأألب معأأأه »
ليبطأأل أسأأد اخلطيأأة كأأي   نعأأود ُنسأأتعبد أيضأأأاا 

 .«لل طية

مع املسيح ُصألِّبيُف، فلحيأا   أان، بأل املسأيح حييأا »
فمأأأأأا أحيأأأأأاُه اآلن ق اجلسأأأأأأد، فإمنأأأأأا أحيأأأأأأاه ق . ق  

ن ابأأن هللا، الأأذي أحبأأين  َأسأأَلَم نفسأأه اإلميأأان، إميأأا
 .«ألألي

هانن  ا ننال  نعننربجل عاننه ابقينن   يف اإبنن ن فأ ينن  ال  ها  واضح ا ال 
قننند  نننلجل املسنننيح يف نرطنننم : أ  بنننل املسنننيح  يننن  يفجل 

 .”أ “ ي ته عوع 
ينند قنند متجل بننولس نننع املسننيح ُصننزات فأ ينن  ال أ  بننل املسننيح  ينن  يفجل  طننل هنن ا بكننل أتط. ويقننول ة
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 اأأذا أعأأل عمأأل املعموديأأة . بواسنن ة املعموديننة الننيت فيهنن  لننيس فقننط يكننون نننع املسننيح بننل ُصننزر نعننه
. مالصقاا لعمل اجللجثأة،  ابلتأاا حيأا  املأؤمن املعم أد هأي حيأا  دا مأة متحأد  ق املسأيح املصألو 

هو  نر، قين   ” يف املعموديةفمع املسيح ُصزات “بولس يف وضع نخقد    نن املعمودية . وهب ا يقعا  ة
 .الرب بعد املعمودية

 :”مع املسيح ُصلبيف“املعمودية  
بننولس نننن واقننع العمنن د  وذلنن  بعنند حيب نننه ابملسننيح ابننن    فلنن ول اليهننوديف ملجلنن  . بنندأ الفكننر عانند ة

بننولس اتول يف . وطنن ن تعاننري ة. آنننن واعخمنند سننقط عاننه الانن نو   بننل ننن ت الانن نو  حيذ صنن ر نسننياي ب 
إذاا َّي إاويت أنتم أيضاا قد ُمتُّم للنأاموس جبسأد املسأيح لكأي تصأري ا آلاأر، للأذي قأد »(: 2:1رو )

 أم أأا اآلن فقأد حتأر ران مأن النأاموس إذ مأأات »(: 6:1رو )وبخعانري آخنر يقنول يف  .«ُأقأيم مأن األمأوات
: ة رهننرت بوضننو، أطثننرويف غالطينن .«الأأذي ُكن أأا ُكتسأأك  فيأأه حأأىت نعبأأد جبأأد   الأأر     بعتأأ  احلأأرف

 (5:3 غل ) «.ألين ميف ابلناموس للناموس ألحيا هلل»
وط ن ه ا الخعانري ننن واقنع ننوت املسنيح عزنب الصنزير  فقند نن ت ابلان نو  أيف قخزنه ر سن و الكهانة 
. حبكننم الانن نو  عزيننه  فمنن ت املسننيح عزننب الصننزير ابلانن نو  ولكنني يرفننع الانن نو  عانن   ف سننخخد  ة

بننولس هنن ا الخعاننري لافسننه فقنن ل تعاننرياب . ولكننن نننوت املسننيح طنن ن صننزا ب  ف سننخخد  ة. بننولس هنن ا الخعاننري
. طجل عنن د ة. وهكنن ا دخننل هنن ا الخعاننري يف املعموديننة » نننع املسننيح ُصننزات «عنن أنننه ننن ت يف املعموديننة 

مينع بولس لييعل ه ا االص ال، ع ن ب لزيميع  يهوداب وغري يهود  تنه نن واقع اشزيثة  واشزيثنة لزي
أيف  .«فإن اخلطيأة لأن تسأودكم ألنكأم لسأتم حتأيف النأاموس بأل حتأيف النعمأة» (:2:6 رو )بقوله يف 

نننع  «وهكنن ا جنن ز أن يقننول الكننل . أن اشميننع هننرجلروا نننن الانن نو  نننع أنننه ان يوضننع عزننيهم يف السنن با
مأوس فلأيس ألنه إن مل يكأن ان.  مات لكي يرفع الناموستن املسيح ن ت ابلان نو  » املسيح ُصزات

اطيأأأة، فالنأأأاموس هأأأو الأأأذي أ أأأأد اخلطيأأأة، فاملسأأأيح لكأأأي ينهأأأي علأأأى اخلطيأأأة أ أأأى أيضأأأاا علأأأى 
 .الناموس

 :ونعروأ أن رس لة غالطية نلاونة ابلصزير
إذاا عثأرُ  الصأليبِّ قأد وأنجل  أ  أيه  اإخو  ف ن طاُت بعنُد أطنرُز اب خن ن   فزمن ذا ُأضن ه ُد بعنُد   «+ 

 (5:  غل )» َبَطَليفت 
، لأأأأ ال  مجينننع الننن ين يرينننندون أن يعمزنننوا نا نننراب  سننننا ب يف اشسننند  هنننؤالو يُزم ُنننننونُكم أن  خ خ انننوا «+ 

 (3:6 غل )» فقط ُيضطهد ا ألأل صليبِّ املسيح
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ال يف به قند ُصنز ر  العن انُ  بصليبِّ رب ِّنا يسوو املسيح،وأنجل  نن جهيت  فا    ح أن أفخخر  حيالجل  «+ 
 (2:6 ل غ)» ح وأ  لزع ان  

 (32:5غل )» نع اتهواو  واللهوات   هم للمسيح قد صلبوا اجلسدولكن ال ين  «+ 
 :ُصلب، َأصلِّب، قد صلبوا

حي  عمنننل حياننن ي ” ُصنننزاتُ “طعمنننل سنننزيب نانننم لزميهنننول » ننننع املسنننيح ُصنننزات «حين ابخنننداو هنننوُّل 
مأأأع األهأأأواء  أصأأألب اجلسأأأد»نسأأأكي لنننيس طفعنننل نا  نننر ننننن املعمودينننة ولكنننن طفعنننل هاننن    ”أ صنننز ر“

أننننه ُ سنننر طاخيينننة هصنننيل   صنننل  ف شسننند املصنننزوب ننننع املسنننيح يف املعمودينننة ياقنننب  ولنننو، « الشأأأهوات
عن ملأ هن ا  «: بنولس طعمنل ننواز لعمنل املسنيح عزنب أسن   اققيقنة. نصزوابب بعد املعمودية  ولكن يقعه  ة

  ينث(. 6:6رو )» سنخعاد أيقن ب لزخ ينةأن حينس نا  العخيا قد ُصزر نعه ليُا ل جسد ا  ينة  طني ال نعنود نُ 
املعموديأة  ق” فصألب اجلسأد العتيأ “. ه   ُهسر عمالب  جل ني ب طفعل نن أفع ل ا ال  طعمل   املا  نر

فعأأأل أاالقأأأي و أأأاين موهأأأو  لننسأأأان، علأأأى أن ميارسأأأه  يكم ِّلأأأه بعأأأد حتوُّلأأأه إج املسأأأيح، أي بصأأأري رته 
 .هو استجابة حر   إرادية لعمل النعمة اجملاين ق املعموديةمسيحياا، حيث العمل البشري هنا 

عملية مأن طأرف اإلنسأان، حُتسأب  ال يف ياخهي ابسخي بة” صلب مع املسيح“حيث يصبح فعل 
أنأأه فعأأل أاالقأأي، ألن املسأأيحي الأأذي ُيصأألب مأأع املسأأيح ق املعموديأأة، عليأأه ابلضأأر ر  ق ذات 

الننيت تننربز نننن ا  يننة  طلننهوات  ننرير   الننيت ط نننت ته الوقأأيف أن َيصأألب هأأو اجلسأأد أبهوا أأه  شأأهوا
إذن   ولكأأن  اخلطيأأة ق أسأأدكم املا أأأيف »(: 3:6 رو )تسننخخدنه  ا  يننة طمعننأ هلنن  طمنن  هننو يف 

 ولكنن الن ين ُهنم لزمسنيح «(: 32:5غنل )وأيقن ب يف  » لكني ت يعوهن  يف  نهوا   (ال يف ن ت ابلاعمة)
 » تقد صزاوا اشسد نع اتهواو واللهوا

حين طاجلنن  نعننير ابلننرو،  فزاسننز  أيقنن ب  «( 35:5غننل )وتعزيننل بننولس الرسننول هلنن ا يقولننه يف امليننة الال قننة 
 .مبعى أنه لاطب إنساانا مسيحياا ماسكاا ابحليا  األبدية غري منعطا انحية اجلسد » حبسر الرو،

 فنرد ب سنرائر ب يعنم فعنالب  -طفعنل نن ع    -» ننع املسنيح ُصألب «والقنديس بنولس يقصند ننن عان ر  
حيب نينن ب يننخم يف املعموديننة لكننل وا نند افننرد   فهننو بننوت لزخ يننة لياينن  نننع    وبعنند املعموديننة يعننير يف 

حأأىت يلتأأزم ابحليأأا  فعأأالا مأأع املسأأيح، عميأأان حأأار ينبأأع مأأن كلمأأة « قأأد صأألبيف مأأع املسأأيح»قنن نون 
ل احليأأا  مأأع هللا  حأأده، ،  مأأن حقيقأأة ذلأأك علأأى اجللجثأأة،  ذلأأك مأأن أأأأ«صأألبيف مأأع املسأأيح»

 .يشمل كل كيانه  له أتثري دا م ق أعماقه
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 : به أيضاا اتنتم - 8
 به أيضأاا اتنأتم اتأاانا غأري مصأنوو بيأد ملأع أسأم اطأاَّي البشأرية متأان »(: 2 -  : 3طو )

 .«املسيح
مدفون  معه ق املعمودية اليت فيها ُأقمتم أيضاا معه عميان عمل هللا الأذي »

 .«من األمواتأقامه 
 إذ كنأأتم أمأأوا ا ق اخلطأأاَّي  غلأأا أسأأدكم أحيأأاكم معأأه مسأأاحماا جبميأأأع »

 .«اخلطاَّي
 فأأإن كنأأتم قأأد قمأأتم مأأع املسأأيح فأأاطلبوا مأأا فأأون حيأأث املسأأيح أأأالس عأأن ميأأ »(: 2- : 2طننو )

 .«هللا
 .«اهتموا مبا فون   مبا على األرض»
 .«ألنكم قد متم  حياتكم مسترت  مع املسيح ق هللا»
 .«مىت ُأظهر املسيح حياتنا فحين ذ تظهر ن أنتم أيضاا معه ق اجملد»

. أتخن  نوضنعه  ويلنر ه  ة» sÝn Cristùننع املسنيح  «حين املعمودينة هني فعنل خنال  
 (.2 -  : 3طو )ولكن أيق ب وبكل وضو، يف (   -2: 6رو )بولس ابملقمون الر ي يف 

 طولوسي  صنل عزنب نثنل أوضنح لزوصنول حي  فهنم ور ينة واق رنة ن  ج و يف رس لة رونية ا  ج و يف
 .أفقل لزمعمودية طموت وقي نة نع املسيح

بننولس  ننخج بلنندجل  عزننب فهننم املعموديننة أ نن  أعمنن ل تننخم فيهنن  وهبنن   وطننأن ال  ننس هننو املننوت . هانن  ة
قنة نن   ندث ل ل  يقع أسئزة اسنخاك رية لريفنع ننن فكنر الكايسنة حي   قي. وا روج نن امل و هو القي نة

 .يف املعمودية الهوتي ب 
هل ي هر  قن   طقنرب فينه ( 6رو )حين ط ن نفس اللكل ال يف بث  ل املعمودية يف ( اسخاك ريف)والسؤال 

وا ننننروج نننننن ال  ننننس  Submergence( ال  ننننس)ُدفننننن فعننننالب حينسنننن ن ا  يننننة العخيننننا  أو أن االن منننن ر 
emergence تعود » وبه أيق ب خخاخم «نع املسيح  ف ذا ط نت عا ر   هل يُعخرب  قن   طرنم املوت والقي نة

  يكننننننننون (1)الننننننننيت جنننننننن وت يف   يننننننننة امليننننننننة” املسننننننننيح“يف اقنننننننن ل لفعننننننننل املعموديننننننننة ولننننننننيس لكزمننننننننة 

 
لفزسننفة وب ننرور ابطننل ان ننروا أن ال يكننون أ نند يسننايكم اب»: حيذ يقننول( 3)نوقعهنن  ي هننر أطثننر يف آيننة ” املسننيح“طزمننة   (1)

 .”«املسيح“ سر تقزيد الا    سر أرط ن الع ان وليس  سر 
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. ”نخا  نع املسيح وقما  نع املسنيح“ا روج نن ن و املعمودية تصوُّراب نساق ب نس و ب لزقي نة  وناخهب حي  
 .مل و ب قس املعمودية حبد ذاته يرنم حي  القي نةوقد قزا  حين خروجا  نن ا

النيت (   )واملينة  ،« أنتم كلوؤ ن فيأه  الأذي هأو رأس كأل رَّيسأة  سألطان»(: : آينة )وحيذا ق ر  بأ 
وأيقن ب ابلخن ح  .« به أيضأاا اتنأتم اتأاانا غأري مصأنوو بيأد ملأع أسأم اطأاَّي البشأرية متأان املسأيح»: تادأ

معأأه ق املعموديأأة الأأيت فيهأأا أُقمأأتم أيضأأاا معأأه عميأأان عمأأل هللا الأأذي أقامأأه مأأن  مأأدفون »(: 3 )امليننة 
 :هرج ابمليت ،«األموات

ننح أن املسننيح هننو املصنندر ولننيس املنن و” وبننه“نا  ننر  بعنند ” خخاننخم“اققيقننة أن  ننيو  طمنن  أن . توض  
صزنع جسنم خ نن   “ النيت أتيت بعنده  نا  نر  -» غنري نصناوع بيند «ت هنر يف  -طايعنة ا خن ن الرو ني 

لُيا  ننل  «(: 6:6رو )عزننب نثنن ل ق ننع ال رلننة نننن العقننو ورنيهنن   الننيت تعننرب   عاهنن  ننن  جنن و يف ” الالننرية
 :بولس. هب ا طزه يؤط  د ة » جسد ا  ية
 «( 6:6رو = ) نفهأأم أ أأا ر حيأأة، فهأأي املأأوت علأأى الصأأليبيزننم  أن  ”اتانأأة املسأأيح“أن يف 

ولكنن هان  يف املعمودينة جعزنه عزنب نسنخوى الندفن ننع  -» (ب الصنزيراملنوت عزن) لُيبطَأل أسأد اخلطيأة
املسيح يف القنرب   ينث نن ت واخخفنب جسند ا  ينة طمنوت واخخفن و ال رلنة  ولكنن هان  يف الندفن ا خ ننة 

ويا انا عزنب . ابلنرو، ولنيس ابلزانم. رو ية وليست يف الزام  ويف جسم ا  ية طزه ولنيس يف جنمو نانه
 .املسيح فقط و د 

لكن املسيح بعد دفن اشسد يف القرب لثالاة أ   ق    ق   املسيح نن املوت فناان مجيعن ب الن ين ُدفان  و 
ألنك إن اعرتفأيف بفمأك ابلأر  يسأوو  آمنأيف »= نعه قما  أيق ب نعه  وذل  بع نل اإب ن بقنو    

 (: :5رو ) «.بقلبك أن هللا أقامه من األموات الصيف
نن  ابملعموديننة  «معأأه قمنأأا»: وبقننول القننديس بننولس ولكننن ال يننخكزجلم هانن   -ال يننمال يفك  ننر وهننو نخمس  

الأيت فيهأا »عن القي نة عزب أن املعمودينة هني السنار يف القي ننة  بنل أدخنل يف املعمودينة عاصنر اإبن ن 
 تن اإب ن هو ال يف امع املوت والقي نة .«ُأقمتم أيضاا معه عميان عمل هللا الذي أقامه من األموات

نع ب يف   دث وا د غري نافصل  ويُفهم االاا ن طعمل خال  وا د  اإب ن ابا وقوته وسز  نه ال يف 
 :بال  د  الق در أن يدعو امليت حي  اقي  

كما هأو مكتأو  إين قأد أعلتأك أابا ألُمأم كثأري ، أمأام هللا الأذي آمأن بأه الأذي حييأي املأوتى »+ 
 (1:2 رو ) «.أود  يدعو األشياء غري املوأود  كل ا مو 
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 مأأا هأأي عظمأأة قدرتأأه الفا قأأة  أأوان  أأن املأأؤمن ، حسأأب عمأأل شأأد  قوتأأه الأأذي عملأأه ق »+ 
 (:3و5 :  أأ ) «.املسيح، إذ أقامه من األموات  أألسه عن ميينه ق السما َّيت

سنننيح يف واإبننن ن الننن يف يثنننا اننن  عمزنننه   يف املسنننيح يثنننا أيقننن ب اننن  عمنننل   يف الننن ين ُدفانننوا ننننع امل
 .املعمودية  ابعخا رهم أ م ق نوا يف املسيح نع املسيح

بولس   جج ها  أنه نن اإب ن أيف نن االعنعاأ أن املسنيح نن ت وُدفنن ورُفنع يف . وهل ا نرى أن ة
 . د  وليس نن طقس املعمودية وال نن رنمه   تسخمد املعمودية فعزه  السرائريف

ننننع ( 2 )يف امليننة  «أحيأأاكم معأأه»س أن يقننع اصنن ال، ويننرى النناع  أنننه ال يصننح لزقننديس بننول
  وتن (2:6رو )هأأأو عمأأأل املعموديأأأة « أحيأأأاكم معأأأه» لكأأأن ألن . يف نفنننس املينننة« مسأأأاحماا لكأأأم»

ف لقي ننة  .، تكأون احليأا  معأه حتمأاا علأى هأذا املسأتو «مأدفون  معأه»: املعمجلدين نزخصقون يف الدفن
فأإذ كنأأتم »ينخكزجلم عنن أُولئنن  الن ين طن نوا سن ئرين يف ا  ينة والقنديس بنولس (. 2:3 طنو )تعنم اقين   

ابعخا رهن  عمنل قنو    ، «أحياكم معه»  وعاد قاوهلم اقي   نع املسيح (2:3 طو ) «أموا ا ق اخلطاَّي
 .ن  متجل ذل   ف ل  تنه متجل عمون ب قازه: ف نه يفيد «مساحماا لكم»ونعمخه  ولكن طو   أتيت قال 

 :يف أنر املعمودية( 6و2:6رو )نع ( 3 و3:  طو )ة واق رن
 (1 4: 1ر  ) (15 11: 5كو ) آية

مأأدفون  معأأه ق املعموديأأة الأأيت فيأأه ُأقمأأتم » (3 )
أيضأأاا معأأأه عميأأان عمأأأل هللا الأأذي أقامأأأه مأأأن 

 .«األموات

فُدفِّن ا معه ابملعمودية للموت حىت كمأا ُأقأيم »
املسأأأأأيح مأأأأأن األمأأأأأوات مبجأأأأأد اآل  هكأأأأأذا 

 .«لك  ن أيضاا ق أد  احليا نس
 بأأأه أيضأأأاا ُاتنأأأتم اتأأأاانا غأأأري مصأأأنوو بيأأأد » (  )

 .«ملع أسم اطاَّي البشرية متان املسيح
عامل  هذا أن إنساننا العتي  قد ُصلب معه »

لُيبطأأأأل أسأأأأد اخلطيأأأأة كأأأأي   نعأأأأود ُنسأأأأتعبد 
 .«أيضاا لل طية

 :يفيد ه   الاخ ئج
  وننن و املعموديننة يعخننرب (3طننو )نلننرو ة جيننداب ونثاجلخننة ونفهونننة يف ( 6رو )تعنن ليم املعموديننة يف  -  

قنننننرب الننننندفن بواسننننن ة ال  نننننس  ننننن   خفننننني اشسننننند طمننننن  يف القنننننرب  ولكنننننن ابإبننننن ن نعزنننننم أن 
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نند  -( لننيس ابملعموديننة)املسننيح قنن   بقننو    قينن   جدينند   ولكننن يف املعموديننة تن الخانن   املعمجل
لقنرب  ال ياقنب يف املن و ولكنن يقنو  ننع املسنيح الن يف قن   بقنو    ابملسيح هنو يف املن و طمن  يف ا

 (.6رو )نزخجل  جيد لن ( 3طو )حيذن . نن القرب اققيقي
لخصوير نوت اإنس ن العخيا يف الدفن نع املسيح  ( 3طو )القديس بولس يسخخد  ا خ ن يف  - 3

ت املسنيح وخزنع اإنسن ن العخينا هان   نرطة يف ننو .  يث ُ زع اإنس ن العخينا طمن  ُ زنع ال رلنة
واملعموديننة تسننخخد  االااننأ ال مننر هننت املنن و لزمننوت طجل . بنندون اسننخخدا   ننرطة املننوت واقينن  

 .القي نة  والدفن  زع اشسد العخيا طجل القي نة نع املسيح
ملسنننيح يف ابملعمودينننة نخعننند  د اتوجنننه حينجلننن  ابملنننوت والقي ننننة ننننع ا( 3طنننو )ا نننال  النننيت تصنننو  ر   - 2

املعموديننة  أو بق ننع اإنسنن ن العخيننا يف النندفن والننخخزُّ  ناننه نننع املسنن حمة ب فننران ا  نن   أيف 
ابملعمودينة   يننث تكننون القي ننة نننع املسنيح لننيس اب ننروج ننن النندفن هننت ( اب خنن ن)ا نال  

 .امل و ولكن ابإب ن أبن   قد أق نه نن اتنوات بقو  عمزه
هأو ( = 6رو )  ولكنن يف (3طو )يف  ان هو عامل الربط ب  املوت  القيامةإن اإلمي: ل ل  نقول

 .الغطس  اخلر ج من املاء
 :«مع املسيح»

فهنننو هاننن  يسنننخخد   ،«مأأأع املسأأأيح»وعالقخهننن  ابملعمودينننة يف االصننن ال،  (4-1: 3كأأأو )أنجلننن  يف 
سننيح جنن لس  النن يف القي نننة طاينن   جدينند  يف املسننيح أبن يكننون هنندأ اقينن   فيهنن  يف السننم و  يننث امل

عا  عزب طزر ن  هنو نن  فنوة ويعنرب هان  سنريع ب عزنب  ين   القي ننة النيت  ي هن  املن يف املسنيح أ ن  . يلي  
نن  أُرهنر املسنيح  ،«ق هللا»و  يخهن   » ننع املسنيح «نسخع  نع املسيح اقخقنب قن نون املعمودينة  قمنخم 
 .«مع املسيح»ر الق نون نفسه يف ا د  يائ  سخ هر  ي تا  اشديد  ب هور  حبس

  (2:: طنو )لناس املسنيح رو ين ب يف : يف املعمودينة -اإنسن ن اشديند  -ويعر  ج عزنب لناس اتبني  
حيمننن  هننو  دينند نعرفننة ودراسننة  «مأأا فأأون»نعخننرباب أن  دينند اقينن   اشدينند  أيف تالنني ه   دنننة السننم و 
فكأأر   أم أأا  أأن فلنأأا»والنن يف يزاسننه رو ينن ب  وفهننم  ليصننري ن  بقنن ب توصنن أ صننور  املسننيح النن يف خزقننه

 (6:3 طو  ) «.املسيح
 .أ ل و رأف ت ول ف وتواضع ووداعة وطول أ   ال يف هو لا   القديسأ املخخ رين بلبسونروراب 
 .رابط الكم ل ال يف  م    الوسط و فل اقزجلة الايق و -اياة بلبس ونروراب 
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 :«أحياان مع املسيح» - :
 هللا الأأأأذي هأأأأو غأأأأينٌّ ق الرتأأأأة، مأأأأن أأأأأأل حمبتأأأأه الكثأأأأري  الأأأأيت أحبنأأأأا اأأأأا،»(: 6-2: 3أأ )

 -ابلنعمأأأأأة أنأأأأأتم  ل صأأأأأون  -  أأأأأن أمأأأأأواٌت ابخلطأأأأأاَّي أحيأأأأأاان مأأأأأع املسأأأأأيح 
 .« أقامنا معه،  أألسنا معه ق السما َّيت ق املسيح يسوو

و   نسخولي ب وهو اص ال، نعمودية ابلدرجة اتُ » sÝn Cristù مع املسيح «ط ن اص ال، 
ابعخان ر  أننه ( حيخل 3:3 )  وحي  طولوسي (  - : 6)بولس الرسول يف رس لخه حي  رونية . عزب فكر ة

مأع »واملن جننيو حي   موعنة أخنرى ننن .  دث خالصني امنع املنؤناأ ابملسنيح يف املسنيح ننع املسنيح
وهني نن طور  سن بق ب  «ملسأيحأقامنأا مأع ا»وهني نن طور  سن بق ب  و «أحيأاان مأع املسأيح»وهي  «املسيح

 » sunek£qisen أألسنا معه «أيق ب  ولكن اشديد هي 
وفكننننر  صننننعود  هكنننن ا حي  عننننرش السننننم و نننننع املسننننيح أتيت نننننن بعينننند نننننن ذطننننر  ملنننن   صننننزا  عزيننننه 

 (:2:3 طو )ابملعمودية  ولكي يمداد ه ا الخعاري واوق ب نق رنه ا  ج و يف 
 .«(ابملعمودية) غلا أسدكم أحياكم معه مساحماا لكم جبميع اخلطاَّي  إذ كنتم أموا ا ق اخلطاَّي »+ 

 (:5:3أأ )ونقع أن نه  
 .«ابلنعمة أنتم  ل صون -  ن أموات ابخلطاَّي أحياان مع املسيح »+ 

تعأأود إج حأأد  قيامأأة املسأأيح مأأر    احأأد   إج األبأأد، « أحيأأاان مأأع املسأأيح»ونننن هنن ا نننرى أن 
 املعم أأد ن متحأأد ن اأأذه   (2:6رو )أيف يف املعموديننة  sacramentallyائرية ولكننن يرافقهنن  قي نننة سننر 

 .أوالد املعمودية( = 5:6رو )القيامة 
حسأأأأب ر أأأأيس »(: 3)نسننننري  ا  يننننة سنننن بق ب هننننت سننننز  ن اللنننني  ن ( 2- : 3أأ )وينننن طر يف 

 لننوا  -ملعموديننة اب -وهكنن ا ونننرجل  وا نند   .«سأألطان اهلأأواء الأأر   الأأذي يعمأأل اآلن ق أبنأأاء املعصأأية
هكنن ا ربننط هنن ا  .«أألسأأنا معأأه» « أقامنأأا معأأه»،  «أحيأأاان مأأع املسأأيح»ا ننال  براننة   ا جل نيننة 

ٌد، كمأا»(: 2:2أأ )ه ا طزه متجل يف املعمودية  » نع املسيح «ا ال  بن  ٌد،  ر ٌ   احِّ  أسٌد  احِّ
هأأا بغسأألِّ املأأاءِّ لكأأي يقد ِّ »(: 36:5أأ ) ،«دعيأأتم أيضأأاا ق رأأأاءِّ دعأأوتكم الواحأأد أأراا إَِّّي  سأأها، مطه ِّ

 .«ابلكلمةِّ 
 (:2:3 طو )  (5و2: 3أأ )وحيلي  الخوافا اللديد بأ 

 (13:5كو ) (2 4: 5أف )
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 (13:5كو ) (2 4: 5أف )
أأأنت أأأأألِّ حمبتأأأه » هللا الأأأذي هأأأو غأأأينٌّ ق الرتأأأةِّ، مِّ

الكثأأأري ِّ الأأأيت أحب نأأأا اأأأا،   أأأن أمأأأوات ابخلطأأأاَّي 
 .«ابلنعمة أنتم  ل صون -أحياان مع املسيح 

 إذ كنأأأأتم أمأأأأوا ا ق اخلطأأأأاَّي  غلأأأأا أسأأأأدكم »
 «أحياكم معه مساحماا لكم جبميع اخلطاَّي

 .وواضح ها  أن نفس  دث ا ال  وا د وهو املعمودية بال   
وها  ف ت عزب طثريين أن ن   دث لا  ها  نن خال  مج عي هنو ننن صناع املعمودينة ابإضن فة حي  

 .ر ونوت املسيح وقي نخهوضعه الع   الالهويت ال يف نلأ نن صز
 :وواضح عمل   يف قي نة املسيح وقي نخا  هك ا  وأن حيق نة   لزمسيح هي نن أجزا  أصالب 

 (1 2: 5أف ) (:5 :1: 1أف )
 ما هي عظمُة قدرته الفا قة  وان  ن املأؤمن ، »

حسب عمل شأد  ِّ قو تأه الأذي عملأه ق املسأيح، 
عأأأأن ميينأأأأه ق إذ أقامأأأأه مأأأأن األمأأأأوات،  أألسأأأأه 

ت  .«السما َّي 

 -  أأأن أمأأأأوات ابخلطأأأأاَّي أحيأأأاان مأأأأع املسأأأأيح »
 أقامنأأا معأأه،  أألسأأنا  -ابلنعمأأة أنأأتم  ل صأأون 

 .«معه ق السما َّي ت ق املسيح يسوو

(. املعموديننة) «مأأع املسأأيح»واضننح أن طننل عمننل لزمسننيح هننوجلل لانن   ننن املسننيايأ عزننب أن نكننون 
صأعودان  ألوسأنا  و يف رس لة بولس الرسنول حي  أهنل أفسنس وقولنه ننن جهنة وال يف زاد عزيا  ها  ن  ج

 :معه
 (.3:3أأ )فاعد أن طاجل  يف قاقة رئيس سز  ن  اهلواو   الرو، ال يف يعمل املن يف أبا و  املعصية  ( أ ) 
 ان   وبعد أن ط نت نص رعخا  ليست نع د   وقم   بل نع الر سن و   ننع السنالطأ   ننع وال   العن( ب)

 (.3:6 أأ )عزب رزمة ه ا الدهر   نع أجا د اللر   الرو ية يف السم و ت 
أأ )ر ف ننع   املسننيح يف طرانننة وأجزسننه عننن بيانننه ووضننع طننل ردسنن ت اللنني  ن هننت قدنينننه (  ج )

 «= ورفعان  نعنه ابلقنرور  . فوة طنل ر سنة وسنز  ن وقنو  وسني د  وطنل اسنم ُيسنمجلب(:  : 3

 » هو الكايسةتجل جسد  ال يف 
إذ َصأأعَِّد إج العأأالءِّ سأأً سأأبياا  أعطأأى : لأأذلك يقأأول»(: 3:2أأ )وهنن   الاصننر  نعزاننة يف ( د  )

 .«الناس عطاَّي
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تفيأد كأل مأا اكتسأبه املسأيح مأن « أحياان معأه»ألن معى . طل ه ا نن واقع ن  ُوهاا  يف املعمودية
نأأأا مسأأأترت  مأأأع املسأأأيح، حأأأىت السأأأماء النصأأأر   السأأأياد   السأأألطان، ألننأأأا قمنأأأا مأأأع املسأأأيح  حيات

 . اجللوس عن ميينه
 :اخلالص ق املعمودية ق  هوت القديس بولس - :1

 (:املواهر)ط نت املعمودية يف الكايسة اُتو  هي نصدر انسك ب ا  رزن  
د ابملأأأاء  أم أأأا أنأأأتم فسأأأتتعم د ن ابلأأأر   القأأأدس لأأأيس بعأأأد هأأأذه األَّيم »+  أأأ ألن يوحنأأأا عم 

 ( :5أع ) «.بكثري
املوعنود ( ا نال )وملجل  بدأت املعمودية و زول الرو، القد   ُعرفت بواسن ة الرسنل أ ن  لزفنداو امليت 

 :به بكل برط ته اليت لزخال 
 (3: 3أع ) «. يكون كل َمنت يدعو ابسم الر  لل »+ 
 (21:3أع ) «. كان الر  كل يوم يضم إج الكنيسة الذين للصون»+ 
 (  :2 أع ) «.كالماا به ختل  أنيف  كل بيتك هو يكل ِّمك  »+ 
أيهأا الرأأأال اإلاأأو  بأأين أأنس إبأأراهيم  الأأذين بيأأنكم يت قأون هللا، إلأأيكم ُأرسأأليف كلمأأة هأأذا »+ 

 (2 :36أع ) «.اخلالص
فتقبلأأوا ( اخلأأالص)توبأوا  ليعتمأأد كأأل  احأأد مأأنكم علأأى اسأم يسأأوو املسأأيح لغفأأران اخلطأأاَّي »+ 

 (23:3أع )« .عطية الر   القدس
 :بولس عزب نفس الامط ابالسخال  الخقزيديف. ف بخدأ ة: وهك ا  مجلعت امل ت اليت تلري حي  ا ال 

 (6:  طو  ) «.لكن اغتسلتم بل تقد ستم بل ترب رمت ابسم الر  يسوو  بر   إهلنا»+ 
ُصنزر أن املعمودية ابسم املسيح ترب ا  ابلرب ال يف ( 3 -2 : 3 طو  )بولس يف . طجل يوض  ح ة

 :نن أجزا  وياق   نن اهلال  املمنع أن يكون
ألننا فيعنا بر    احد أيضاا اعتمدان إج أسد  احد يهوداا كنا أم يوانني ، عبيداا أم أحراراا »+ 

 (3 :2 طو  ) «... فيعنا ُسقينا ر حاا  احداا 
 (31:2غل ) «.ألن ُكل ُكم الذين اعتمدمُت ابملسيح قد لبسُتم املسيح»+ 

 :وهك ا جئا  حي  االه د به فأصااا   رط و يف الربط ت املوعود  إبراهيم
 (35:2غل ) «.فإن كنتم للمسيح، فلنتم إذاا نسُل إبراهيَم،  حسب املوعدِّ  رثَةٌ »+ 
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 :نُدفن نع املسيح ونقو  نعه لزاي  ( 3:3 طو )  (3و2: 6رو )ويف 
هللا، مأأىت ُأظهأأر املسأأيُح، حياتُنأأا، فحين أأذ ألنكأأم قأأد مأأتُّم  حيأأاتكم مسأأترت  مأأع املسأأيح ق »+ 

 (2و2: 2طو ) «.ُتظهر ن أنتم أيضاا معه ق اجملد
 .أيف  ي   ياخ ره  نلو ا د اإهلي ت هر يف الاه ية

ت هر نعمودية املنيالد الثن ين النيت َّناح النرب يف الاعمنة و نا املنرياث ملزكنوت ( 5:2)ويف رس لة تي س 
 .ة   سر وعد اقي   اتبدي

طنون املعمودينة ( 2: 3بنط  )ه   طزه  تع ريف بولس الرسول وهي َّ انل النيت عاند ب نر  الرسنول 
 :هي ال ريا اتس سي لزخال  يف العهد اشديد

: صأأحتها)  إزالأأة  سأأا اجلسأأد، بأأل سأأؤال . الأأذي مثالأأه لل ِّصأأنا  أأن اآلن، أي املعموديأأة»+ 
 (2: 3بط  ) «.حضمري صام عن هللا، بقيامة يسوو املسي( اعرتاف

 .وحينه طم  يوجد رب وا د توجد نعمودية وا د  وحيب ن وا د
د ٌ »+  ٌد، معموديٌة  احِّ ٌد، إمياٌن  احِّ  (5:2أأ ) «ر ٌّ  احِّ

حين ا ننال  النن يف يخننأتجلب نننن املعموديننة هننو ساننو، نننن   و نند  فقننط  نننع أن املعموديننة ُتصننور عمننل 
  املماو، نن    والعمل والفعل اق سم  يت نن   فقط اإنس ن نلعط ب نع عمل   نن أجل ا ال

 :و ن نخزقجلب الفعل
« . فيعنأأا ُسأأقينا ر حأأاا  احأأداا ... ألننأأا فيعنأأا بأأر    احأأد أيضأأاا اعتمأأدان إج أسأأد  احأأد »+ 
 (3 :2 طو  )
 (2:6رو ) «.كل َمنت اعتمد ليسوو املسيح اعتمدان ملوته»+ 
 (31:2غل ) «.مدمُت ابملسيح قد لبسُتم املسيحألن ُكل ُكم الذين اعت»+ 

فن ا و ند  . بنولس ا اتولوينة والعمنل والفعنل. هك ا يف طل أعمن ل ا نال  يف املعمودينة يع ني ة
 :هو ال يف يُفديف و يي

إذ . معه مساحماا لكم جبميأع اخلطأاَّي( هللا) إذ كنتم أموا ا ق اخلطاَّي  غلا أسدكم أحياكم »+ 
 (2 و2 : 3طو ) «...علينا  حما الصك الذي

 (5:3أأ ) «.مع املسيح( هللا)  ن أموات ابخلطاَّي أحياان »+ 
ال صأنا بغسأل املأيالد الثأاين  لديأد ( هللا)  أبعمال ق بأر   عملناهأا  أن بأل مبقتضأى رتتأه »+ 
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 (5:2يت ) «.الر   القدس
امليننة تكلننف عننن نوقننع املعموديننة بننأ  فن ا خزجلصننا  ب سننل املننيالد الثنن ين و دينند الننرو، القنند   هنن  

 .خال    واسخي بة عمل اإنس ن
طمنن  ي هننر يف امل ت الخ ليننة اصنن ال  ت عمننل ا ننال  ونواهننر ا ننال  املماو ننة يف املعموديننة  

 :ون فر  ا     ونوهاة الرو، القد 
ا عطيأة الأر   توبوا  ليعتمد كل  احد منكم على اسأم يسأوو املسأيح لغفأران اخلطأاَّي فتقبلأو »+ 

 (23:3أع ) «.القدس
 (6:33 أع ) «.قم  اعتمد  اغسل اطاَّيا داعياا ابسم الر .  اآلن ملاذا تتواىن»+ 

 :وغسل ا     والخقديس والخربير
لكأأن اغتسأألتم بأأل تقد سأأتم بأأل تأأرب رمت ابسأأم الأأر  يسأأوو  بأأر   .  هكأأذا كأأان ُأانس مأأنكم»+ 

 (6:  طو  ) «.إهلنا
 :بفعزه الدائم الو يد الفريد وأار  اتبديف بصورته اتبديةوغسيل املعمودية 

ألةا أأسأادان »+  لنتقد م بقلب  صادن  ق يقأ  اإلميأان، مرشوشأةا قلوبنأا مأن ضأمري  شأرير ،  ُمغَتسِّ
 (: :33عر ) «.مباء  نقي   

عنر ) «.ألن الذين استنري ا مر    ذاقوا املوهبة السما ية  صأار ا شأركاء الأر   القأدس»+ 
2:6) 

ننندين يف طنننل سنننفر  والنننرو، القننند  يف املعمودينننة نوهانننة   الع منننب بقو ننن  اإهلينننة و زوهلننن  عزنننب املعمجل
 :اتعم ل ويف بقية آ ت بولس الرسول  له عمزه نع الرب املرتفع وهو وسيط الخربير والخقديس

 (6:  طو  ) «.لكن اغتسلتم بل تقد ستم بل ترب رمت ابسم الر  يسوو  بر   إهلنا»+ 
 :واملعمودية همل نعه  حيع  و نوهاة الرو، القد  ونسمعه يف رس لة تي س

  أبعمال ق بر   عملناها  ن بأل مبقتضأى رتتأه ال صأنا بغسأل املأيالد الثأاين  لديأد الأر   »+ 
 (5:2يت ) «.القدس

 :والقديس بولس يعخرب الرو، القد  ع ية  
 (5:5رو ) «.نا ابلر   القدس املُعَطى لناألن حمبة هللا قد انسكبيف ق قلوب»+ 
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إذ مل أتاأأذ ا ر   العبوديأأة أيضأأاا لل أأوف بأأل أاأأذمت ر   التبأأين الأأذي بأأه نصأأر  َّي أاب »+ 
 (5:3 رو ) «.اآل 

 (6:2غل ) «.َّي أاَب اآل ُ : مث مبا أنكم أبناٌء أرسل هللا ر   ابنه إج قلوبكم صارااا »+ 
 :ل ابلرو، القد  يف املعموديةطم  يعخقد أن املسيح املميجلد يعم

 (6:  طو  ) «.لكن اغتسلتم بل تقد ستم بل ترب رمت ابسم الر  يسوو  بر   إهلنا»+ 
ق  
ُ
 :وهو ال يف يقو  بعمل االه د يف جسم املسيح امل

« . فيعنأأا ُسأأقينا ر حأأاا  احأأداا ... ألننأأا فيعنأأا بأأر    احأأد أيضأأاا اعتمأأدان إج أسأأد  احأأد »+ 
 (3 :2 طو  )

 .أيف أن املسيح سق   نن رو ه القدو  يف املعمودية  وهو ال يف امع املؤناأ نع ب برابط املسيح
ويعخرب القنديس بنولس أن عمزينة املنوت ننع املسنيح والقي ننة ننع املسنيح هني بواسن ة النرو، القند  يف 

 :فهو ال يف مجع وربط الثالاة آالأ. املعمودية طفعل خال 
 (3: 2أع ) «.تمد ا  انضم ق ذلك اليوم  و ثالثة آ ف نفسفقبلوا كالمه بفر   اع»+ 
 إذ ُهأأم يكسأأر ن اخلبأأز ق البيأأوت كأأانوا .  كأأانوا كأأل يأأوم يواظبأأون ق اهليكأأل بأأنفس   احأأد »+ 

مسأأب ِّح  هللا  هلأأم نعمأأة لأأد  فيأأع الشأأعب،  كأأان . يتنأأا لون الطعأأام اببتهأأاج  بسأأاطة قلأأب
 (21و26: 3أع ) «.للصونالر  كل يوم يضم إج الكنيسة الذين 

لكأن بنعمأة الأر  ...  هللا العارف القلو  شهد هلم معطياا هلم الر   القأدس كمأا لنأا أيضأاا »+ 
 (  -3: 5 أع ) «.يسوو املسيح نؤمن أن خنل  كما ُأ ل ك أيضاا 

نننند  ننننا االنقننننم   حي  مج عننننة  نننني لزمعمجل وط نننننت املعموديننننة هنننني القننننرار الققنننن ئي املاخهنننني النننن يف يُع  
خزجلصأ ر ي ب  طم  أن فيه   خ  املعمجلد الرو، القد  الف عل املا  ر اله د املعمجلد جبسد املسيح  رو، امل

 :وا د يُعم  د اشميع وابلرو، الوا د يخادون ابملعمودية ابشسد الوا د ابإب ن الوا د
انني ، عبيأداا أم ألننا فيعنا بر    احد أيضاا اعتمدان إج أسد  احد، يهوداا كنا أم يأو »+ 

 «. أم أأأا أنأأأتم فجسأأأد املسأأأيح  أعضأأأاؤه أفأأأراداا ... أحأأأرار،  فيعنأأأا سأأأقينا ر حأأأاا  احأأأداا 
 (31و2 : 3 طو  )

 :اع  أن الرو، يام اشسد رو ي ب أيف الكايسة هيكل  
 (5::2أأ ) «.ألننا أعضاء أسمه من حلمه  من عظامه»+ 
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لننن يف قننن   بنننه بنننولس الرسنننول لكلنننف العالقنننة الداخزينننة وبكنننن أن نزمنننح بسنننهولة ا هنننود القنننخم ا
بننولس يف املعموديننة رب ننه بعقينند  الكايسننة يف أن املعموديننة . تن الهننوت ة -لزمعموديننة ابسننم املسننيح 

 :هي ابسم املسيح وله
« .غري أ م كانوا معتمدين ابسأم الأر  يسأوو. ألنه مل يكن قد حل  بعد على أحد منهم»+ 
 (6:3 أع )
 (5 :5أع ) «.مسعوا اعتمد ا ابسم الر  يسوو فلم ا»+ 
 (23:3أع )« .فقال هلم بطرس توبوا  ليعتمد كل  احد منكم على اسم يسوو املسيح»+ 
 (: :23أع ) «. أمر أن يعتمد ا ابسم الر »+ 

وهن ا هننو  .«اغتسألتم ابسأم الأأر  يسأوو  بأر   إهلنأا»(: 6:  طنو  )بنولس يف . واسنخخدنه  ة
وأصنناات وسننيزة ا ننال  ابسننم . جنن ب الهننوت املعموديننة  ننو صنناخه  اإهليننة الق ننر اشنن ذب النن يف
 :بولس الخعاري املخخصر لُيعزن قو  املعمودية هك ا. وقد اسخخد  ة. املسيح املخز    الو يد

 (31:2غل ) «.ألن ُكل ُكم الذين اعتمدمُت ابملسيح قد لبسُتم املسيح»+ 
 .عيد القي نةوط نت أنلود  املعمجلدين اشدد يف زفة 

 (2:6رو ) «.كل َمنت اعتمد ليسوو املسيح اعتمدان ملوته»+ 
ف ملدخل الو يد أن نصاح . اتنر ال يف جعل االه د اوته سكا ب  بل وسهجلل بولس قوله نزاس املسيح

ننندين  وذلننن  بننندخول   نننرط و املسنننيح هنننو أن املعمودينننة لزمسنننيح  ف ملسنننيح قننن ئم فيهننن  نهيجلنننأ لقانننول املعمجل
ند  بصنزياه ! مودية ابسم املسيح  املعمودينة النيت دخزهن  املسنيح طسن با ننن أجزان  ليسنخقازا  فيهن املع ويو   

 .ونوته ويع يا  رو ه لزقي نة واقي   ا
 إن كان ر   الذي أقام يسوو من األموات ساكناا فيكم، فالذي أقام املسأيح مأن األمأوات »+ 

 (3:  رو ) «.كن فيكمسيحيي أأسادكم املا تة أيضاا بر حه السا 
 .اتجس د العخيقة اليت ن تت سياييه  أجس داب جديد 

ُزهنننم يكنننون دائمننن ب أقنننوى وأطثنننر انخنننداداب  يامننن  يزخنننم  . وهكننن ا رأياننن  أن الهنننوت ة
بنننولس الرسنننول امل

 !ابملعمودية نع املسيح
 :عمل املسيح اخلالصي العام كلساس لعمل اخلالص ق املعمودية - 11

. وضنننع املعمودينننة العننن   ننننن داخنننل حيطننن ر الخننندبري اإهلننني لزخنننال ( 6رو )  يف القنننديس بنننولس يقننند   
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ننح طيننف أن » sunestaurèqh إنسأأاننا العتيأأ  قأأد ُصأألب معأأه «(: 6:6رو )واصنن ال،  يوض  
القديس بولس يقع ق عد  املعمودينة عزنب ق عند  ا نال  العن   الن يف قن   بنه يسنوع ولنن يُفقند لنه فعنل  

وجد دوانه اتبديف يف املعمودية  وهو هبن ا يقند    ر يخنه العميقنة لزخنال  وحيدراطنه اع  أن فعل الصزير 
وهننو ال يُعز  ننم اعيننم  هنندث برسننم . لزمعموديننة أب نن  نااننع  دائننم لزخننال  يف صننزير ربانن  يسننوع املسننيح

الصنننزير بعينننداب عنننن فعنننل الصنننزير لزخنننال  عزنننب اشزيثنننة  نعخنننرباب املعمودينننة تننندخُّل   سنننم يف اريننني 
 .إنس ن لزخاوُّل نن ا راب حي  الفداوا

املسنننيح نننن ت وقننن   سنننث الب و ننن الب حمنننل اإنسننن ن املينننت املفننندى طفعنننل خنننال   هكننن ا مننننوت نعنننه يف 
 :املعمودية ونقو  نعه أيق ب 

مأأأدفون  معأأأه ق املعموديأأأة الأأأيت فيهأأأا ُأقمأأأتم أيضأأأاا معأأأه عميأأأان عمأأأل هللا الأأأذي أقامأأأه مأأأن »+ 
 (3:3 طو ) «.األموات

نننس ابإبننن ن واملعمودينننة االهننن د ابملسنننيح ط  ننن لا الرو ننني لانسننن ن اشديننند وذلننن  باوالاننن  و   ملننن  نؤس  
 .نصيا ب يف ال يف صاعه  ص ر نوته نوتا  وقي نخه قي نخا 

 :واملسيح ياقب يف طل ذل  اتول والاداية
ور  مث  الأذين املسيح ابكأ...  لكن اآلن قد قام املسيح من األموات  صار ابكور  الراقدين »+ 

 (32و:3: 5 طو  )» .للمسيح ق وي ه
اعن  أننه ابة  طمن  هنو ق ئنند لزخنال  ويقنم حي  نفسنه النن ين يخاعوننه ويُندخزهم يف فدائنه  وأخننرياب حي  

 :ليكم  ل  كزهم املخواضع ليكون عزب  كل  د ( الرو  نية)قي نة اتجس د 
 مشاا  صور  ابنه ليكون هأو بكأراا بأ  إاأو ألن الذين سب  فعرفهم سب  فعي نهم ليكونوا »+ 

 (35:3رو ) «.كثريين
 (5 :25طو  ) «. كما لبسنا صور  الرتايب سنلبس أيضاا صور  السما ي»+ 

ف ل يف  دث عزب الصزير نرجل  وا د  وحي  اتبد سياقب طم  هو ال يخ ريجل وياقب عمزه ابملعمجلدين يف 
ملعمودية  ولكن ال بكن أن يكون العكس  تن العكس  دث نرجل  هل ا منوت نع املسيح يف ا. املعمودية

أنجل  الفن رة النمنم  . وهو ق ئم طم  هو  وعزب أس   قي نخه اليت ق نه  ساقو  نن خالل قي نخه وفيه ونعه
فكأأأأل الأأأأذين يتحأأأأد ن ابملسأأأأيح وتكنننرار املعموديننننة لزنننن ين  تنننون ويعخمنننندون ال دخننننل هلننن  يف السننننا ة  

الصأأأأأأأأأليب  -عأأأأأأأأأن الأأأأأأأأأزمن إمنأأأأأأأأأا يُؤاأأأأأأأأأذ ن ق احلأأأأأأأأأال إج احلأأأأأأأأأد  األ ل  ابملعموديأأأأأأأأأة الأأأأأأأأأواا 
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 .ق   طأنه ن بو، أيف نصزوب . الثابيف  فيه هو القا م كما هو - القيامة 
 :ويف ه ا االتص ل يقع العطيم عزب ا صو  عزب بلرية املسيح

ن، فبأأاأل ج  ألنأأه إن كأأان مطيأأة  احأأد  مأأات الكثأأري  .  لكأأن لأأيس كاخلطيأأة هكأأذا أيضأأاا اهلبأأة»+ 
كثأأأأأرياا نعمأأأأأة هللا،  العطيأأأأأة ابلنعمأأأأأة الأأأأأيت ابإلنسأأأأأان الواحأأأأأد يسأأأأأوو املسأأأأأيح، قأأأأأد ازدادت 

 (5:5 رو ) «.للكثريين
 (5 : 3طو  ) «.فإنه إذ املوت عنسان، عنسان أيضاا قيامة األموات»+ 
 (5 :21طو  )« .اإلنسان الثاين الر  من السماء. اإلنسان األ ل من األرض ترايب»+ 
ننند وا   وهبننن ا املنننيالد أصننناح هنننو الننن يف أوجننند (2:2غنننل )ملسنننيح صننن ر سنننث  الب شننناس اإنسننن ن ابلخيسُّ

 :اإنس نية اشديد  اليت ُخزقت بعد ذل  عزب صور   
 (2:: طو ) « لبستم اجلديد الذي يتجد د للمعرفة حسب صور  االقه»+ 

 :نس نية اشديد  املميجلد  ابلرو، ابلقي نةوالقديس بولس يفر  ة بأ القدمي اترضي الق بل لزفا و واإ
اإلنسأان األ ل مأن األرض ... صار آدم اإلنسان األ ل نفساا حي ة  آدم األاري ر حأاا حمييأاا »+ 

 (21و25: 5 طو  ) «.اإلنسان الثاين الر  من السماء. ترايب
اإنس ن اتول ُأخ  نن تراب . واإنس ن اتول ط ن فقط نفس ب  يجلة  والث ين اتخري رو  ب خ لق ب حميي ب 

بننولس لكنني يقننع أن نانن  صننور  املسننيح املخز  نن  تن . هبنن ا ج هنند ة. اترع  والثنن ين جنن و نننن السننم و
 .املسيح قد أع ب غ ب ف ئق ب نن نعمخه عزب املخرين تنه ج و وسي  ب 

يأأع إذن حمبأأة املسأأيح حتصأأران إذ  أأن  سأأب هأأذا أنأأه إن كأأان  احأأد قأأد مأأات ألأأأل اجلم»+ 
 (2:5 طو 3) «.فاجلميع إذاا ماتوا

: بولس بكل قوته وطل نزئه   يث يقنع اإ نالل يف وضنع مجينل. ها  ي هر جوهر ا ال  عاد ة
 !وابلخ ح يكون اشميع قد ن توا! وا د ن ت نن أجل اشميع

ن ليس ولك! ه ا نادأ االه د والخم س  اتنر ال يف اعل نوت املسيح نوتا  أو  ي   املسيح  ي تا 
وهكنن ا ي هننر أن نانندأ الخمثيننل يرجننع حي  أن . ف ملسننيح و نند  هننو النن يف  خنن  نكنن ن اشميننع. ابلعكننس

بنولس سننخ هر أطثننر فيمنن  . هنن   اللننمولية الفريند  يف ا ننال  عانند ة. املسنيح هننو رأ  الالننرية اشديند 
زننننب  ننننن يسننننخايل أن منننننوت ع -  الأأأأيت فيهأأأأا حاأأأأذ املسأأأأيح كأأأأل أأأأأنس البشأأأأر متحأأأأداا فيأأأأه. بعنننند
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يف ” نعنه“ولكنن مننوت  نن  موت املسيح حقأًّا كان هو موت كل  احد منأا. الصزير نن أجل وا د
ولكن املسيح ن ت عزب الصزير فقط تنه بث  زا   و نن رعيخنه النيت هخن ج حي  نوتنه لزخنال   . املعمودية

القننرب  أنجلنن   ننن  هننو أطمننل ا ننال  عزننب الصننزير ويف! نُ هننر هنن ا بنندخولا  ننن و املعموديننة لامننوت نعننه
 .فعزيا  أن ناخفع اوته وصزياه أبن منوت وُنصزر نعه يف املعمودية

 هو مات ألأل اجلميأع كأي يعأيأل األحيأاء فيمأا بعأد   ألنفسأهم بأل للأذي مأات ألألهأم »+ 
 (5:5 طو 3) «. قام
لكنني يكنننون َّثيننل املسننيح طق عنند   لكنني نفهننم طينننف أن   ” na†طنني “بننولس يقننع . وهانن  ة

ع ا ال  لكل ن نال يريد أن  خ  ا ال      نصري أبراراب ا يف املسيحيق وهان  املعمودينة تقنف . در أن يوس  
ننن أجنل ف ملسنيح نن ت  .والقديس بولس يف ه   املية يربط حبكمة وفهنم وحيهلن   بنأ اقين   واملنوت -  هد  

 .  ليعيلوا و يوا نعهبل لز يف ن ت وق . اشميع    ال يعير ات ي و تنفسهم فيم  بعد
ف ملسيح صاع ه ا طزه لا  لكي  » حين حماة املسيح هصر  «وابخخص ر  املسيح ن ت ليخز     ي  م 

 .نقع  ي تا  له
 :اإلميان  املعمودية - 15

 :املعمودية امتالا لل الص ابإلميان
ابملسأأيح قأأد لبسأأتم  ألن كلكأأم الأأذين اعتمأأدمت. ألنكأأم فيعأأاا أبنأأاء هللا ابإلميأأان ابملسأأيح يسأأوو»

بولس بس  ابالااأ نع ب ولالااأ نفس ات ية  نعخنرباب يف هن   . ط ن ة(. 31و36: 2غل ) «املسيح
 .املؤمن أ  ا حيصل على شركة مع املسأيح ابإلميأان  بعأد ذلأك  بأنفس األعيأة يعتمأد  ُلأتماملية أن 

ضنننع اإبننن ن يف اققيقنننة يقنننف يف نق بنننل ف إبننن ن   جخنننه ع منننب ليانننر  ر اإنسننن ن ويهانننه الربطنننة  تن و 
تننه حيذ يصنل حي  هن   املر زنة . بولس الفكر ع نة ليصل بسهولة حي  املعمودينة. ل ل  يقود ة. الا نو 

يسنننخ يع أطثنننر أن ينننخكزجلم عنننن اللنننرطة ننننع املسنننيح النننيت فيهننن  نصنننري و نننس أبناننن  أباننن و   وورانننة لزمواعيننند 
 .الع مب والثمياة

النيت تقنف طمفخن ، الوضنع  ”ق املسأيح“نن اإب ن حي  املعمودية هدث ننن خنالل وسهولة االنخق ل 
هانن  يف اققيقنة اللننعور أب ننم . «ألنكأم فيعأأاا أبنأاء هللا ابإلميأأان ابملسأأيح يسأوو»(: 36)يف   ينة امليننة 

تصننري  فلننرطة املسننيح نننن خننالل املعموديننة. أ نند ف عزيننة وأ نند دفعنن ب نننن اإبنن ن و نند  فقننط” أبانن و  “
مث مبأأأأأأأأأا أنكأأأأأأأأأم أبنأأأأأأأأأاٌء أرسأأأأأأأأأل هللا ر   »:  نننننننننرطة نااينننننننننة ونفهوننننننننننة عزنننننننننب أسننننننننن   أناننننننننن  أباننننننننن و  
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وذل  بواس ة الرو، القد  ال يف يكم  ل لان  االخخين ر أو ( 6:2غل ) «َّي أاَب اآل ُ : صارااا ابنه إج قلوبكم 
 .ا الخام

ُأقمأأتم  معأأه ق املعموديأأة الأأيت فيهأأا مأأدفون »(: 3:3 طننو )والصننزة بننأ اإبنن ن واملعموديننة نوجننود يف 
هبيئنة خخن ن رو ني ب نري املعموديأة ق األ ل هان  تنربز  .«أيضاا عميان عمل هللا الذي أقامه من األموات

إلقامأة امليأيف ق القيامأة أبأرز اإلميأان، ألن قأو  هللا بنولس . ولكنن اينرجلد أن دخنل ة. يد خخ ن املسنيح
 .وهك ا يربز املعمودية أو يربز اإب ن تاع ب لزر ية الس ئد . اإب ن يائ  تكزجلم عن  تفرتض اإلميان،

وعاد القديس بولس تقف املعمودية  خم ب ضرورية إنس ن يريند أن يكنون نسنياي ب  فن ن جن و حينسن ن 
بننولس . واملعموديننة عانند ة. يعننرأ اإبنن ن ابملسننيح ط ريننا لزننرب تصننري املعموديننة يف اقنن ل سننايل ا ننال 

 : الرو،توصل حي 
 هكأأذا كأأان ُأانس مأأنكم لكأأن اغتسأألتم بأأل تقد سأأتم بأأل تأأرب رمت ابسأأم الأأر  يسأأوو  بأأر   »+ 

 (6:  طو  ) «.إهلنا
« . فيعنأأا ُسأأقينا ر حأأاا  احأأداا ... ألننأأا فيعنأأا بأأر    احأأد أيضأأاا اعتمأأدان إج أسأأد  احأأد »+ 
 (3 :2 طو  )

ف ملعمودينة يف ر هرهن  طأ ن  اعنعاأ . قي ننة ننع املسنيحالرو، يقد  ُيرب  ر واعل املعمجلد اوز الدفن وال
تننن  حين اععفننت بفمنن  ابلننرب يسننوع وآناننت بقزانن  أن   أق نننه نننن اتنننوات  «: ويف داخزهنن  حيبنن ن

واملعموديننة عانند القننديس بننولس هبنن  وبننداخزه  فعننل خننال  ور هرهنن  يُعنند  ننرجلد (. : :5رو )» خزصننت
 .اععاأ فقط

ايح يقننود ابلقننرور  حي  املعموديننة  تن اإبنن ن الصننايح هننو ط عننة لكزمننة     ف إبنن ن الك نننل الصنن
وهني (. ”بنل تنربجلرمت“)بنولس . واملعمودينة هني تربينر عاند ة. بولس نفسه هنت يند  ا نين . طم  صاع ة

 و ن ال. حيعالن حيب ن أن   الكايسة  والكايسة ال تععأ بلرطة اإنس ن يف املسيح وهو ليس عقواب فيه 
أأأل ابملعموديأأأة ألنأأأه ينفأأأتح علأأأى املسأأأيح . بكنننن أن نخانننع املسنننيح بننندون حيبننن ن ونعمودينننة  اإلميأأأان يتكم 

 ! هذا اإلميان هو الذي لل ِّ .  الكنيسة
 :فعل سرا ري -” سر  “املعمودية  - 13

 :املظهر اخلارأي، العنصر املنظور، العالمة، الرمز ابلنسبة لفعل اخلالص ق املعمودية
بنننولس ننننن  نننو املعمودينننة أخننن ه  طمننن  هننني ابلخسنننزيم اتننننأ الننندقيا  ان ينننمد أو  ننن أ . حين ن نننر  ة
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 نننيئ ب سننن  اسنننخزم  بنننل  نننر، ووضجلنننح ورفننننع حي  املسنننخوى اقنننا والالهنننوت  فأدخنننل املعمودينننة يف الهننننوت 
 .الكايسة وابلخ ح يف الهوت ا ال  بر يخه املزهمة املخسعة الدقيقة

 :نا قله  عزب درج ت
واسنننخخدانه ناننن  فينننر اليهودينننة  ”أي املأأأاء“ديس بنننولس قنننيجلم العاصنننر املا نننور يف املعمودينننة القننن -  

 :فرآه  غسيالب لزخ    -( املعمودية اليهودية ونعمودية يو ا )
 (6:  طو  )« .لكن اغتسلتم بل تقد ستم بل ترب رمت ابسم الر  يسوو  بر   إهلنا»+ 
ها ب»+   (36:5أأ ) «غسلِّ املاءِّ ابلكلمةِّ لكي يقد ِّسها، مطه ِّراا إَِّّي 

 :طم  رأى بكل ا عا  ووق ر عل و الرب بكل رنوز  وعوايد 
ألنين تسل ميف مأن الأر  مأا سأل متكم أيضأاا إن الأر  يسأوو ق الليلأة الأيت ُأسألم فيهأا »+ 

 (  :32طو  ) «...أاذ ابزاا 
 :والكايسة اُتو  طم  رأى طقس وضع اليد وأع    طرانخه وأ يخه اليت أع  ه  املسيح

 (2:2 يت  ) «.  هتمل املوهبة اليت فيك املعطا  لك ابلنبو   مع  ضع أيدي املشي ة»+ 
 (33:5يت  ) «.  تضع يداا على أحد ابلعجلة»+ 
 ( :6يت 3) «.ُأذك ِّرا أن تضرم أيضاا موهبة هللا اليت فيك بوضع يدي  »+ 
 (6:6أع ) «.فصل وا   ضعوا عليهم األَّيدي( السبعة مشامسة)الذين أقاموهم أمام الرسل »+ 
 (2 :2أع ) «.فصاموا حين ذ  صلوا   ضعوا عليهما األَّيدي مث  أطلقوعا»+ 

أأ )ففننني . والقنننديس بنننولس رأى بقيننن   خننن   أن بخننند ابلخقزيننند الرننننميف لزمعمودينننة ويعم  قنننه - 3
نن   ال سننيل  تن نننن خنن( 36:5 ننل هانن   انخننداد ومنننو لزصننور  اتصننزية قمجل الل غسننيل املنن و غ س 

ف ذا ق ر  نعمودية يو ا  اليت فيه  اغخسل قنو  . املسيح الكايسة نن طل أد سه  وجعزه   يد 
. اليهود اسخعداداب لعصر املسيجل   فعاد يو ا  املعمدان جنند نعمودينة اسنخعداد لزمسنيجل   أنجلن  ننع ة

لنرو، الكايسنة واملسنيح طعالقنة والقنديس بنولس ينرى اب. ”بد  املسيح“بولس ف سيل املعمودية 
بنننولس عنننن الصنننور  . يكلنننف ة( 36:5أأ )ويف (. طننن د  و نننواو ابلنننرو،)عنننرو  بعريسنننه  

املمخعة لزكايسة  ينث املعمودينة عاند  ليسنت هزان ب  ز  ن  فنرداب  ولكنن تكنوين مج عنة ا نال  
(: 5:2يت )والقنديس بنولس يف . عزب صور  ف خر  يل هبه  فز  ننو، وفينه الان جأ ننن اهلنال 

  أبعمأأأأأأأأأأأأأأأأال ق بأأأأأأأأأأأأأأأأر   عملناهأأأأأأأأأأأأأأأأا  أأأأأأأأأأأأأأأأن بأأأأأأأأأأأأأأأأل مبقتضأأأأأأأأأأأأأأأأى رتتأأأأأأأأأأأأأأأأه ال صأأأأأأأأأأأأأأأأنا »
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 .”خزجلصا “هدفه  يف قوله  -لزميالد الث ين  -أنس  بصور  عمزية  «بغسل امليالد الثاين
والقننديس بننولس أيقنن ب أع ننب لزمعموديننة نعنن  فريننداب بخصننوير  تصننويراب جديننداب ل قننس املعموديننة   - 2

 ننيس النن يف طنن ن هننو أصننل وقننو  واعخمنن د املعموديننة  فأع نن   تصننويراب  ي نن  و ننر، املعموديننة ابلخ 
ال بكننن أن نعننرب عزيهنن  « للقيامأأة معأأه» نن  يع نني الفرصننة « مأأدفون  مأأع املسأأيح»جديننداب 

. بنننولس يف الكايسنننة. باسننن طة  فهننني أصننناات قنننو  املعمودينننة النننيت ال جنننند هلننن  أيف أانننر قانننل ة
 يث . واتس سية لزمعمودية ابلاساة ملوت املسيح وقي نخه  يث وضع العالقة الالهوتية اُتو 

يُعزن صاة عقيدته ور يخه لزعم د ابلخ  يس اليت ق   عزيه  طقس العمن د  ”الدفن مع املسيح“
 .نا  الادو

. ”يزناس املسنيح“أصاح املعمجلد نن خالل غ سه يف ن و املعمودينة ( 31:2غل )وحبسر 
بنننولس اإهل نينننة لخصنننوير أفكننن ر  لخزننناس اققننن ئا  . ةهننن ا تصنننوير جديننند وبنننديع يلنننهد لقننندر  

بننولس االسننخع ريف نخخنن اب نننن ق ننع . يؤط  نند قصنند ة( 3:  طننو )واصنن ال، خخ نننة املسننيح يف 
جبمزخنه  » خزنع جسند ا  ينة «بنولس لييعزهن  . ال زفة الايسة عاد اليهنود نثن الب يسنخخدنه ة

فنندخل » ب ننري يند «ديند يقننول حي نن  ولكني  كننم وضنعه  نننع النندفن يف املعمودينة نننع املننوت اش
بننولس ابالسننخع ر  ولكننن تن . االصنن ال، يف املفهننو  الرو نني الالهننويت  هنن ا ان يكننن ل ننرا  ة

 .أم ا اعتماده األساسي فكان على ا ستعالن! عياه ط نت عزب قو  اإقا ع
نفسننه ابل قننس  القننديس بننولس طنن ن نخاف   نن ب  نن   ل ننة الزيخورجينن  وخ صننة الرنننوز  بننل طنن ن  نند   - 2

نندين اشنندد . فنن ذا قنن ر  ة. الرئيسنني صننأ يف الزيخورجينن  ونننواع هم لزمعمجل بننولس ابملابو املخخص  
بنولس واضنا ب . طنريلس أسنقف أُور نزيم وأنربوسنيو  أسنقف ننيالن  ل هنر هفُّنل ة. نثل ة

  غمينر  يف طل ن   خ  ابلزيخورجي  ونص ال     وأ نك هل   ف لقنديس بنولس ل خنه يف الزيخورجين
وتصويرية يف توضيح طل اتفك ر الالهوتية ولكن بخافُّل تقزيديف عق ئديف طاري نن جهة رننوز 

 .الزيخورجي 
والقديس بولس ط ن يخينه بقنو   نو نفهون تنه الالهوتينة أطثنر ننن طقنو  الزيخورجين   واهخم ننه  - 5

فعننل ا ننال  نننن ابملعموديننة لننيس يف الخمنن ديف أبوصنن أ عالن  نن  ولكننن اهخم نننه اقخصننر عزننب 
فهننو ان يخمنن دى . داخننل املعموديننة  ويخمنن دى يف ذلنن  القخانن   نعنن ين جدينند  يف هنن ا ا ننال 

نننننننننننند  يف اسننننننننننننخيالو غننننننننننننوان  عمننننننننننننل املنننننننننننن و يف املعموديننننننننننننة نثننننننننننننل ترتزينننننننننننن ن  فكننننننننننننون املعمجل
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ي خسل لُي هجلر يف املسيح ويخقندجل  أو بنوت ويقنو  ننع املسنيح فهن ا هنو نن  يلنك  ل بنؤر  اهخمن   
وأع م اهخم نه ابملعمودية هو ا نال   فن لخم  ابملنوت والقي ننة . س يف املفهو  املسيايبول. ة

 :املسيح وسكر الرو، القد  ال يف يثات ويؤط  د املعمودية  ابعخا ره  اتصول اتُو  لزمسيايةنع 
أما من أهيت فحاشا ا أن أفت ر إ   بصليب ربنا يسوو املسأيح الأذي بأه قأد صألب »+ 

 (2:6 غل ) «.ا  أان للعاملالعامل 
 (5:5رو ) «.ألن حمبة هللا قد انسكبيف ق قلوبنا ابلر   القدس املُعَطى لنا»+ 

 :بولس نرتاط بقي نة املسيح. وابخخص ر ف ن الكال  عن الرو، ووجود  فهو عاد ة
 ( :2رو ) «. تع   ابن هللا بقو  من أهة ر   القداسة ابلقيامة من األموات»+ 
هللا ظهأر ق اجلسأد، تأرب ر ق الأر  ، تأراء  ملال كأة،  : فاو عظيم هو سر التقأو  ابإل»+ 

 (6:2 يت  ) «.ُكرَز به ب  األُمم، أ مَِّن به ق العامل، رُفع ق اجملد
 :وهو  يت با  نن خالل الرو، يف وجود 

 (5 :25طو  ) «.آدم األاري ر حاا حميياا »+ 
 (5:3رو ) «.ق الر   إن كان ر   هللا ساكناا فيكم أم ا أنتم فلستم ق اجلسد بل »+ 

لننن ل  ف للنننرطة ننننع املسنننيح واننننخال  النننرو،  ننن  ! عزنننب أن النننرو، السننن طن فياننن  هنننو رو، املسنننيح
 :نعادف ن ابتس  

 (1:6 طو  ) «. أم ا َمنت التص  ابلر  فهو ر    احد»+ 
نند بننل ت «: بننولس لننيس ليخورجينن ب قولننه بصننرا ة. وأطننرب دليننل عزننب أن ة ن املسننيح ان يرسننزم ُتعم  

ر (.  :2 طنو  )« أشكر هللا أين مل ُأعم ِّد أحداا منكم إ   كريسأبس  غأايس»  ( :1 طو  )» تُبل  
نسنخيكي ولكانه يندخل ! ه ا هو اال    الس ئد يف تعزيمه    ولو تكزجلم عن املعمودية فهي فعنل خن  

 .يف ال قس وأدائه ليسخعزاه الهوتي ب 
بننولس  الفكننر القنن طع ال  يت عزننب ال قننس أو الزيخورجينن  وال أصننول الرنننم وأسننرار   ولكننن  .فعانند ة

ل ل  جند  يقف بقو  واا ت . ال يف يسخهويه لز  ية هي اتفك ر العميقة وعالقة املسيح بعقيد  ا ال 
 .يف تقزيد الكايسة اُتو 
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 :املسيح املوت مع املسيح  القيامة مع املسيح من داال ما عمله - 14
ننند  صنننل ” القيامأأأة مأأأع املسأأأيح“ ” املأأأوت مأأأع املسأأأيح“ قيقنننة  هق  نننا اإدرا  اتس سننني أن املعمجل

وا نال   صنل عزينه ابللنرطة ننع املسنيح  ويف .  خصي ب وعمزي ب عزب ا ال  الن يف اطخسناه لنه املسنيح
( 6) لة رونينة اتصنا ، هن ا املسنخوى ندرطنه ننن رسن. قزر ه   اللرطة نع املسيح تقع املعمودية إبب  ن 

(: 6:  )بولس عن املعمودية   يث  رطة الفكر عاد  أتيت حي  . ت   تع ي املفخ ، ملعرفة حيعال ت ة
اعن  . «كذلك أنتم أيضاا احسبوا أنفسأكم أمأوا ا عأن اخلطيأة  لكأن أحيأاء هلل ابملسأيح يسأوو ربنأا»

حي  طيفيننة أن يكننون لانن   ننرطة نننع املسننيح وهننو  والكننال  بعنند  يقننود. (3)أنانن  أ ينن و ا يف املسننيح يسننوع
ف ملعمودينة هني االنفخن ، . حيذ تصف طيف تكون ه   اقي   يف املسيح يسوع هني اهلندأإهلامه، نوضوع 

بولس أار املعمودية اليت هي نوضوع اهخم نه وابلن ات . اققيقي لزلرطة نع املسيح  ويف اق ل يصف ة
س ال  سنننر املعمودينننة عمنننالب خ رجيننن ب لزننندخول يف  نننرطة املسنننيح  بنننول. وة. اقيننن   اشديننند  يف املسنننيح

فهني ليسنت فقنط الاخيينة النيت . ولكن يا ر حيليه  نن الداخل ابعخا ره  هويف ال يف  صنل لزمسنيح ذاتنه
ق “هني س رسنة همنل نعن  نن   ندث  -أيف املعمودية  -بل حي   ، ”الوأود مع املسيح“:    املسيح

 .”املسيح
غري نهخم أن يكلف ن  يف املعمودية نن أعم ل طقسية اليت فيهن   صنل عزنب اهن د والقديس بولس 

واملننوت . ابملسننيح  ولكاننه ابتطثننر يرغننر يف االنخننداد افهننو  املننوت واقينن   يف املسننياية يف هنن ا املوضننوع
نع املسنيح الن يف هنو الصنزر ننع املسنيح يف املعمودينة ي انع طنل الوجنود املسنياي طوجنود نينت لزخ ينة 

النننن يف يعننننم اقينننن   نننننع املسننننيح والنننن يف سنننناا ل ناخهننننب تخميمننننه يف قي نننننة . وقنننن ئم نننننع املسننننيح سن  وا نننند
 .اتجس د

. اهن د= وال يف  دث يف املعمودية حيمن   يت ابملسياي حي  عالقة وايقة ننع املسنيح املصنزوب والقن ئم 
تامنو تزمن   وتوافنا وو ند  عزنب ونن املنوت والقي ننة يف املعمودينة . وهك ا يخلكجلل طريقه حبسر املسيح

فهأو أنجلن  أن نكنون عزنب  ناه املسنيح ونخاندين بنه .  اه املسيح ال يف دخل حي   ند   ب رينا الصنزير
بننولس يف أننن طن طثننري  يصننف  نندث . هبنن ا يُفهننم أن ة. نخ بعننهبأأولس كهأأدف . مركأأز التقأأو  عنأأد ن

اتانأأأة “ذا ننن  أ ننن  عو املعمودينننة   ويننند(31:2غنننل ) ”لأأأبس املسأأأيح“ا نننال  يف املعمودينننة ابصننن ال، 
املأأأأأأأوت مأأأأأأأع  فننننننن ن طننننننن ن هننننننن ا أصننننننناح واضنننننننا ب  فمنننننننن السنننننننهل أن ننننننننرى أن(. 3:  طنننننننو ) ”املسأأأأأأأيح

 
 .n Cristù'Ihsoà™حبسر اتصل اليو ين « يف املسيح يسوع ربا » (3)
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وث ِّأأل بدايأأة هنني باسنن طة طريننا ضننمن طننرة أخننرى املسأأيح ق املعموديأأة  القيامأأة مأأع املسأأيح ق املعموديأأة 
 .وتي ب ال ريا اتطثر خصوبة وقو وتعخرب اله ،وهي يف  قيقخه  أهم ه   ال رةشركتنا مع املسيح، 

وسن وا ننند هننن ا ال اعزاننن  أن نقز  نننل ننننن أ ينننة هننن   اققيقنننة الالهوتينننة يف ذا ننن   وهننني املنننوت والقي ننننة ننننع 
أو ” املننوت نننع املسننيح“ولكننن ننن  هننو . ط نننل نعا هنن  الننواقعي  املسننيح يف املعموديننة  ولكننن منخنند هبنن  لخأخنن 

د  وطيف نلر ه و ن نرى الرب قد أتانجل    الند  ليازنه املنوت ال يف  دث لزمعمجل ” الدفن نع املسيح“
عزننب اشزيثننة هانن   يف المننن ن السنن با الاعينند ونننرجل  وا نند  ولننيس هلنن  تكننرار  أنجلنن  نننن جهننة املسننيح فزننيس 

 النرب النرو، «ها   صعوبة  تن الرب ال يف صعد وارتفع هو هو نسيح الخ ريي  وحيدراطا  أننه صن ر هنو 

ولكنن ابلاسناة لزمعمجلند يكنون . نخق ل نن أن املسيح النرب النرو، هنو ذاتنه نن   قجلقنه نان  زنن نيسه  ل اال»
احتأأأاد ر حأأأي السنننؤال طينننف  يت حي   ننندث متجل وانخهنننب   ئيننن ب عزنننب اشزيثنننة  اقنننل هنننو تننننه يننندخل حي  

  ننرطة نننع وأيقنن ب ابلاسنناة لدخولننه يف. اعتمأأد ابمسأأهحقيقأأي مأأع الأأر  الأأر   احلأأي  املوأأأود اآلن الأأذي 
 .”ميوت مع املسيح“املسيح ف    هقجلا عزب نفس نسخوى 

فناان يف : ه ا املس ر الفكريف نربوط اس ر آخر يادأ نن الرب املصزوب والق ئم ابعخا ر  آد  اشديد
املسيح ايسوب أنه نالئ اشاس الالريف اشديد  أُنق   ننن سني د  ا  ينة واملنوت وأدخزان   ن ل اقين   

 :ه ا العمل اشاجل ر متجل ابملوت والقي نة. ةاتبدي
أحبأين  أسألم نفسأه »فنرداب فنرداب  ( 35:2رو ) «الذي ُأسلم من أأل اطاَّيان  ُأقيم ألأل تربيران»

، األمأر الأذي «حيمأل صأليبه  يتبعأين» اإلنسان الفرد ابلتأاا يلأزم أن ميأوت  يقأوم معأه . «من أألي
الأأذي ” لزوا نند“ أن الأأذي حأأد : لفكننر  الننيت تصننل بياهمنن  واضنناةوا. طجل ابلسننزو يأأتم ق املعموديأأة، 

فينه وقن نوا فينه  أيف الن ين ارتا نوا بنه وأتنوا هو منشئ اجلنس اجلديد للبشر املولود فيه يلزم أن حيأد  للكأل،
يكأأون أ  ا ق  فعلأأيهم أن لتأأرب ا الأأذي ااتأأربه املسأأيح  أيضأأاا معأأه، هأأذا. أي التأأابع  لأأهاملننؤناأ اب ننه  

 .أي التكميل ق املستقبل” ق ا س اتولوأيا“عمودية  اثنياا ق احليا  األاالقية  أارياا امل
والنن يف بي ننم القننديس بننولس يف الهوتننه ليسننت الزيخورجينن ت وال قننو  بقنندر اقيويننة والعمننا الفكننريف 

 ف لقننديس بننولس يف  قيقخننه الننيت. عننن س رسننة وطرسنن لة كمأأا يراهأأا  حيياهأأاوابتخنن   قيقننة ا ننال  
فهنننو صننن  ر العطياننن ت الرو ينننة املخقانننة . اسنننخعزات لاننن   لنننه رو، خنننالجلة لزاقننن ئا واملفهونننن ت الالهوتينننة

يت  )واملانن د  الالهوتيننة الرائنند  وتراطيننر العقينند  ابلاسنناة لزكايسننة ولخسنن بيح الزيخورجينن  طمنن  نسننمعه  يف 
 الر  ، تراء  ملال كأة، ُكأرَز هللا ظهر ق اجلسد، ترب ر ق:  ابإلفاو عظيم هو سر التقو »(: 6:2 

 .«به ب  األُمم، أ مَِّن به ق العامل، رُفع ق اجملد
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بدأت ابلخق بل بنأ آد  ( 6رو )بولس تن يخكزجلم عن املعمودية  يف . والفكر  الالهوتية اليت ق دت ة
ه ا الفكنر يزنم  . سةاليت ناه  ناعت فكر  أن املسيح سث ل الالرية اشديد  رأ  الكاي( 5رو )واملسيح يف 

ُصألبنا “ ” نقأوم مأع املسأيح“ ” مأدفون  مأع املسأيح“: بولس اللخصني. توضياه    نفهم قول ة
تن النننن يف  نننندث لزمسننننيح رأ  جاسننننا  اشدينننند منننننوذج  نننندث . ” يأأأأا مأأأأع املسأأأأيح“ ” مأأأأع املسأأأأيح
. ة  وقد وضعه  ةتن املوت نع املسيح والقي نة نع املسيح أصاات ق عد  اقي   املسياي: لزمسيايأ

بنننولس عزنننب أسننن   أن املسنننيح هنننو رأ  اشننناس الالنننريف اشديننند طننن د  اتول ابلاسننناة لزيننناس الالنننريف 
وطم  أخ أ آد  فأدخل ا  ية واملنوت عزنب مجينع ذريخنه  هكن ا وابملثنل نن ت املسنيح عنن اشمينع . القدمي

مأأات ألأأأل اجلميأأع إن كأأان  احأأد قأأد »: وسن وا نند  يقننول(  3-3 : 5رو )لريفننع خ يننة اشميننع 
هنأأا شأأركة ابلتبعيأأة ق املأأوت  ابلتأأاا ق القيامأأة  احليأأا   أصأأالا (. 2:5 طننو 3) «فأأاجلميع إذاا مأأاتوا

فأأُدفن ا معأأه ابملعموديأأة للمأأوت، حأأىت كمأأا ُأقأأيم املسأأيح مأأن »(: 2:6رو )وهانن  جنن وت  .لرفأأع اخلطيأأة
طن ن هن ا عزنب نسنخوى املعمودينة   وحين .«األموات مبجد اآل  هكذا نسلك  أن أيضأاا ق أأد  احليأا 

ق هلنن  يف امل ضنني  «املعموديأأةق »لنن ل  ملجلنن  ق هلنن  . فهننو سنن ر  أيقنن ب عزننب اشميننع يف اتخننالة واتخننرو ت
 (:2::  طو3)  ولكن وضعه  يف املق رع يف ([3:3 طو : )وأيق ب يف]

 .« أسدانحامل  ق اجلسد كل ح  إماتة الر  يسوو لكي ُتظهر حيا  يسوو أيضاا ق»+ 
 (:5:6رو )والصي ة الرائد  هي 

 .«ألنه إن كن ا قد صران متحدين معه بشبه موته نصري أيضاا بقيامته»+ 
 :ونثزه 
 (3:6رو ) «.فإن كن ا قد متنا مع املسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاا معه»+ 
ألنكأم ...  فإن كنتم قد ُقمتم مع املسيح فاطلبوا ما فون حيث املسيح أالس عن ميأ  هللا»+ 

 (2و : 2طو ) «.قد ُمتُّم  حياتكم مسترت  مع املسيح ق هللا
 :وبعده  نا  ر  أتيت صي ة اتنر

 (3:6 رو ) «.إذن   َولكن  اخلطية ق أسدكم املا يف لكي تطيعوها ق شهواته»+ 
هأو  الأزىن النجاسأة اهلأو  الشأهو  الردي أة الطمأع الأذي: فلميتوا أعضأاءكم الأيت علأى األرض»+ 

 (5:2طو ) «.عباد  األ اثن
نقننو  “( املسننخقال)وجمئينن ب يف االسننخ تولوجي ” منننوت نننع املسننيح“: طجل أتيت صنني ة جمئينن ب يف اق ضننر

 :”نع املسيح
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 (3:6رو ) «.فإن كنا قد متنا مع املسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاا معه»+ 
إن كن أا نتألمل  معأه لكأي نتمج أد . مأع املسأيح رثة هللا   ارثأون . فإن كن ا أ  داا فإننا  رثة أيضاا »+ 

 (1:3 رو ) «.أيضاا معه
َ  قيامته،  شركة آ مه، متشب ِّهاا مبوته، لعل ِّي أبلغ إج قيامأة األمأوات »+   لكأين ... ألعرفه،  قو 

 (3 -: : 2يف ) «.أسعى لعل ِّي ُأدرُا الذي ألأله أدركين أيضاا املسيح يسوو
مأأأىت ُأظهأأأر املسأأأيح حياتنأأأا فحين أأأذ . م مسأأأترت  مأأأع املسأأأيح ق هللاألنكأأأم قأأأد مأأأتم  حيأأأاتك»+ 

 (2و2: 2طو ) «.ُتظهر ن أنتم أيضاا معه ق اجملد
 «.ألنه إن كنا نؤمن أن يسوو مات  قام فكذلك الراقد ن بيسوو سيحضرهم هللا أيضاا معه»+ 
 (2:2 تس  )
 (5:: تس  ) «.الذي مات ألألنا حىت إذا سهران أ  مننا  يا فيعاا معه»+ 
 (3:  يت 3) «.صادقة هي الكلمة أنه إن كن ا قد ُمتنا معه فسنحيا أيضاا معه»+ 

بولس ق در أن يع ي لفكر  أ ك الب  خزفة وذلن  فيمن   ن  أننراب نا نوراب قند  ندث . وهك ا ف ن ة
ملسنيح وهو أنر ن زوب  ولكن تاقب الق عد  اليت يا زا ناهن  هني طمن  هني  وهني اقندث الن يف عمزنه ا

وحي  ا نند ( 6:3أأ )واشزننو  عننن بننأ املب ( 1:3 رو )النن يف يلننمل املننوت والنندفن والقي نننة وا نند 
أأأس يا نننر حيليهننن  طفعنننل متجل سننن بق ب (. 1:5   رو 3:3 يت 3)  قأأأد تعأأأ   علأأأى كأأأل الأأأذين يتبعأأأون مؤس ِّ

 !البشرية اجلديد  أن يتم ِّموه فيه
يف وهنن   اققيقننة تصنناح . ل ا  يننة وقو نن  نننرجل  وا ند عزنب أن املننوت النن يف ن تنه املسننيح ن تننه نننن أجن

 .اق ل ذات اتص ل نا  ر وفعجل ل لز ين ن توا نع املسيح يف املعمودية  وها  نعود ابلراجع حي  املسيح
 (:«morf)الشكل  -الشبه 

: 2يف ) «لعل ِّأأأي أبلأأأغ إج قيامأأأة األمأأأوات. ألعرفأأأه  قأأأو  قيامتأأأه  شأأأركة آ مأأأه متشأأأب ِّهاا مبوتأأأه»
ف لقديس بولس  ننل أننه طزمن  تلناجله أو منن  يف . ه   املية نرتا ة ابملوت والقي نة نع املسيح(.   و: 

: وبعنننده  يقنننول. ننننع ننننوت املسنننيح يازنننه حي  قي ننننة اتننننوات summorfizÒmenoj ننناه  ي تنننه 
الذي سيغري ِّ شكل أسد تواضعنا ليكون على صور  أسد وده حبسب عمل استطاعته أن ُلضع »
 (2: 3يف ) «.فسه كل شيءلن

ألن الأأذين سأأب  فعأأرفهم سأأب  فعي أأنهم ليكونأأوا مشأأاا  »(: 35:3رو )ونفننس الكزمننة يسننخخدنه  يف 
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 .يقصد صور  ا د لزرب املق  « مشاا  صور  ابنه» .«صور  ابنه، ليكون هو بكراا ب  إاو  كثريين
وف كمأا ق مأرآ  نتغأري  إج تلأك   ن فيعاا انظرين ود الر  بوأأه مكشأ»(: 3:2 طنو 3)ويف 

هاننن  الخ ينننري يكنننون حي   نننكل املسنننيح بعننند . «الصأأأور  عينهأأأا مأأأن وأأأد إج وأأأد كمأأأا مأأأن الأأأر  الأأأر  
فنناان نخ ننريجل حي  تزنن  الصننور  عياهنن  الننيت  .عمليأأة مسأأتيكية مسأأتمر  املعموديننة لخكننون ن  بقخانن  لزمسننيح 

 .لزمسيح نن  د حي   د
ننح ننندى  . بننولس تن يقننود املسننيايأ بعمننا أطثننر يف  قيقننة املسننيح. اهخمنن   ةوهنن   امل ت توض  

بنننولس أننننه يقننند    عمزينننة و ينننة  عزنننيهم أن يقنننعوا يف املينننمان أن الا نننر هاننن  . والننن ين يعيانننون يف تصنننوُّر ة
والخأنُّل والخأجُّج هو يف  خ  املسيح ال يف ال يرد الس ئل أو املخلا  ه  ا   بنه وفينه دون أن يعكنس عزينه 

أان  نندث هنن ا ملوسننب  وننن ذا طنن ن ملعنن ن وجننه نوسننب  ألننيس هننو انعكنن   صننور  . نننور  ا ننه وهبنن و  نند 
 خ لقه عزيه  اليت تكلف لا  سر ن  يف قزر وفكر وابطن نوسب نن  و   

 :من املوت إج القيامة
 :والخخ بع نن املوت حي  اقي  

شأبه موتأه نصأري ألنه إن كن ا قد صران متحدين معه ب» (:3و5: 6رو ) 
فأأإن كنأأا قأأد متنأأا مأأع املسأأيح نأأؤمن »، «أيضأأاا بقيامتأأه

 .«أننا سنحيا أيضاا معه
صادقة هي الكلمة أنه إن كن ا قأد متنأا معأه فسأنحيا » (:3:  يت 3) 

 .«أيضاا معه
فُدفن ا معه ابملعمودية للموت حىت كمأا ُأقأيم املسأيح » (:2:6رو ) 

ن أيضأاا ق من األمأوات مبجأد اآل  هكأذا نسألك  أ
د   احليا   .«أِّ

حامل  ق اجلسد كأل حأ  إماتأة الأر  يسأوو لكأي » (:  و2:: طو 3) 
ألننأأأا  أأأن »، «ُتظهأأأر حيأأأا  يسأأأوو أيضأأأاا ق أسأأأدان

األحيأأاء ُنسأأل م دا مأأاا للمأأوت مأأن أأأأل يسأأوو لكأأأي 
 .«ُتظهر حيا  يسوو أيضاا ق أسدان املا يف

 .«ألحيا هلل ألين ميف ابلناموس للناموس» (:5:3 غل ) 
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ن ضأأأعا لكنأأه حأأأي  » (:2 :2طو 3)  أأ ألنأأه  إن كأأان قأأأد ُصأألب مِّ

 .«بقو  هللا
 :ولكن الفكر  مل تع بري نخعد  د 

مدفون  معه ق املعمودية اليت فيهأا ُأقمأتم أيضأاا معأه » (:3:3 طو ) 
 .«عميان عمل هللا الذي أقامه من األموات

مأأأع املسأأأيح عأأأن أركأأأان العأأأامل إذاا إن كنأأأتم قأأأد ُمأأأتُّم » (:3::3طو ) 
 .«...فلماذا كلنكم عا شون ق العامل 

مىت ُأظهر املسيح حياتنأا فحين أذ ُتظهأر ن أنأتم أيضأاا » (:2:2طو ) 
 .«معه ق اجملد

  أأأأن ...  أنأأأأتم إذ كنأأأأتم أمأأأأوا ا ابلأأأأذنو   اخلطأأأأاَّي » (:1-5و : 3أأ ) 
 أقامنأأأا معأأأه ... أمأأأوات ابخلطأأأاَّي أحيأأأاان مأأأع املسأأأيح 

ألسنا معأه ق السأما َّيت ق املسأيح يسأوو لُيظهأر  أ
 .«...ق الدهور اآلتية غى نعمته 

 :أو يع ي فكراب عميق ب نسخيكي ب 
مأأع املسأأيح . ألين ُمأأيفُّ ابلنأأاموس للنأأاموس ألحيأأا هلل» (::3و5 : 3غل ) 

فمأأا أحيأأاُه . ُصأألِّبيُف، فلحيأأا   أان، بأأل املسأأيح حييأأا ق  
ه ق اإلميأان، إميأان ابأن هللا، اآلن ق اجلسد، فإمنأا أحيأا

 .«الذي أحبين  َأسَلَم نفسه ألألي
إن كأأأأان األمأأأأوات   يقومأأأأون ... أمأأأأوت كأأأأل يأأأأوم » (:23و5 : 2طو  ) 

 .«فلنلكل  نشر  ألننا غداا منوت
 :ويرى الع ان  برات اتمل ين أن الهوت بولس الرسول طزه يخمرطم  ول اققيقة الخ لية

د]  .(5)[كل مؤمن مبوته  حبياته  املسيح الفادي يوح ِّ

 
(9)  F. Prat, La Thèologie de S. Paul, II, p. 23, cited by R. Schnackenburg, op. cit., p. 159. 
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 :”الر  الر  “املوت مع املسيح  القيامة مع املسيح كاحتاد ق  - 12
هي قدر  القديس بولس أن يرى نع ب املسيح طلخ  ار ي ورو،   ضر   طمسيجل  ال يف ن ت وق   

 لنة الوجنود الرو ني ه ا عزنب ق عند  أننه يعنرأ أن النرب ننرجل وعنرب حي   . وهو الرب الرو، اقي  حي  اتبد
نند  وقي نخننه طننو 3) « أم أأا الأأر  فهأأو الأأر  »: وتن الننرب هننو الننرو،. بعنند قي نخننه طاقيقننة يؤط  ننده   سُّ

فهو قادر د ن أن يفقد طبيعته الثابتة  التارلية كش    إله أن يدال ق شأركة  ثيقأة مأع ( 1:2 
لغايأأة د ن أن ينأأاقئ شأأي اا مأأن طبيعتأأه أحأأد املأأؤمن  بأأه،  ينمأأو معأأه إج احتأأاد يفأأون التصأأوُّر  ثيأأ  ل

 إج هذا احلد يلزم للمأؤمن أن حيصأل علأى نصأيبه . اخلاصة  د ن أن يفقد املؤمن طبيعته الش صية
 .ق الوأود الر حي أ  ا حىت يتسى  للر   له أن يت حدا

هو من ” االصنا الش صي“ولزاصول عزب  ”كموضع لتقابل املسيح معنا“ل ل  فاقيقة الرو، 
 .أهم األساسيات ق املعمودية

لن ل  يزننم  أن بخزننئ اللننخ  ابلننرو، يف املعمودينة  تن  نندوث ا ننال  يف املعموديننة يكننون ابهنن د 
 : يكون هذا ا حتاد موصوفاا أبنه اثبيف  دا م بشركة دااليةاملعمجلد ابملسيح  

ا أحيأأاُه اآلن ق اجلسأأد، فمأأ. ، فلحيأأا   أان، بأأل املسأأيح حييأأا ق  (ُمأأيفُّ )مأأع املسأأيح ُصأألِّبيُف »+ 
 (3::3غل )  «.فإمنا أحياه ق اإلميان، إميان ابن هللا، الذي أحبين  َأسَلَم نفسه ألألي

 .ف ملعمجلد ملجل  ن ت  ق   ع ش املسيح فيه ملجل  سكر فيه  ي ته
طمنن  يف رونيننة يأأربط بأأ  إعطأأاء الأأر   مأأع فعأأل اخلأأالص ق املعموديأأة بننولس . ونعننروأ لانن  أن ة

... ألننأا فيعنأا بأر    احأد أيضأاا اعتمأدان إج أسأد   احأد »: وأن املعمودية  نر النرو، القند  (6)
ها  سقي الرو، هو  «إن عطأل أحد فليلتِّ  يشر »(. 3 :2 طو  ) « فيعنا سقينا ر حاا  احداا 

 .سقي املسيح  ف ملسيح هو ن و اقي   ورو، اقي  
 ؟«ُدفن ا معه»الب يف قوله مل ذا ال جند الرو، نخداخ: ولكن السؤال

يزننم  أن نال ننل أن ذطننر الننرو، يف هنن ا الننا  لننه نعنن  خنن   ال ( 3 :2 طننو  )أوالب  يامنن  نعخننرب 
  وأيق ب وجود الرو، يف عمزية املعمودية بكنن أن نزا هن  ب ريقنة أخنرى وابلن ات يف (6)جند  يف رونية 

واقننع عزننب نسننري  ( 6)كننل اقننل ننن  جنن و يف رونيننة ف(. 6)املخكننر  ر  يف رونيننة ”  ينن “ذطننر اقينن    وطزمننة 
ألنأه إن كن أا قأد صأران »( 5:6)وابتخن  ( 6)اقي   أخالقي ب  وهن ا لنه صنزة ابال ن   العمزني يف رونينة 

 .«متحدين معه بشبه موته نصري أيضاا بقيامته
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املخكنر  ر  « احليأا » وطزمة. ها  ع نل أس سي ”الر  “الخاوُّل ها  نن املوت حي  اقي     ي   القي نة  
 :ا د يف... ليست  ي   أرضية بل  ي   ابلرو، اليت سوأ تصل بعد ذل  حي  ( 6)يف رونية 
مىت ُأظهر املسيح حياتنا حين أذ ُتظهأر ن . ألنكم قد ُمتُّم  حياتكم مسترت  مع املسيح ق هللا»+ 

 (2و2: 2طو ) «.أنتم أيضاا معه ق اجملد
 .وت يعم تدخُّل الرو، قي   قي نة أبدية يو اقي   ها  بعد امل

ال أن حصولنا على الر   للحيا  هو أمأر  فأي غأري ظأاهر حليأا  املسأيح بعأد القيامأة، ه ا نعان   
 .هك ا نصري نعه ابلقي نة يف املعمودية .فهي حيا  مسترت   موأود  ق هللايرا  حيالجل أخصجل     

. او   ن مأديونون لأيس للجسأد لنعأيأل حسأب اجلسأدفإذاا أيأُّها اإل»(: 2 -3 : 3رو : )ويف
ألنأأأه إن عشأأأتم حسأأأب اجلسأأأد فسأأأتموتون،  لكأأأن إن كنأأأتم ابلأأأر   

ألن كأأل الأأذين ينقأأاد ن بأأر   هللا، . ويتأأون أعمأأال اجلسأأد فسأأتحيون
 .«فل ل ك هم أبناء هللا

 .الد  دخول الرو، ها  طق ئد لزاي   يعم سي دته  يعم أنا  أ ي و ابلرو،  يعم أنا  أو 
ف ملسيايون  قن    ينون دائمن ب ا ويف املسنيح ابلنرو، وبكنل . ها  الصزة بأ اقي   والرو،  قيقة اثبخة

تنننه حين طانن  نعننير  سننر (. 2 )اقننس  ذلنن  حين طنن نوا  قننن   ابلننرو، بيخننون أعمنن ل اشسنند أول أبول 
ولكنن النرو، الن يف . وتاخهني ابملنوتاشسد فه   ليست  ي    تن اقين    سنر اشسند تعنرب حي  الفان و 

و ث نننه أن يسننري ابلنننرو،  لياننن  ابلنننرو، وحي  ( 2 )يقننود  سنننر ا وعمزيننن ب (   )يعننير يف املنننؤنن املسنننياي 
 .اتبد
يشأتهي ألن اجلسأد . اسلكوا ابلر   فال تكم ِّلوا شهوَ  اجلسأدِّ :  إمنا أقول»(: 3 -6 : 5غنل )

تفعلأوَن مأا أحأدُعا اآلاأَر، حأىت  ضد  الر    الر   ضد اجلسد،  هذان يقأا مُ 
 .« لكن إذا انقدمُت ابلر  ِّ فلستم حتيَف الناموس.   ُتريد نَ 

 .وه ا توضيح ن  بعد  توضيح لعمل الرو، يف اإنس ن املسياي املعمجلد
السأأألوا حسأأأب »و( 2:6رو ) «السأأألوا ابلأأأر   ق أأأأد   احليأأأا »: وعاننند القنننديس بنننولس أيقننن ب 

واال    اتخالقي نانم عزنب  صنول املسنياي عزنب  ين    سنر . عادف تهي ن( 6:6 غل )« الر  
بنننننننولس عنننننننن اقيننننننن   بننننننندل النننننننرو، تن ذلننننننن  ن زنننننننوب بلننننننندجل  . ينننننننخكزجلم ة( 6رو )ولكنننننننن يف . النننننننرو،
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اقين   “هنو نلن ول اق وننة السنري حبسنر اشسند فنأع ب املق بنل ( 5غنل )لزقي نة  يف  أ يف تنه نا سر 
 .” سر الرو،
ت هر اقي   طلرط أو عاصر لزخال   ف قي    يت ذطرهن  ابلقنرور  لزخعانري عنن ( 6)ونية وتن يف ر 

كأأذلك أنأأتم أيضأأاا احسأأبوا أنفسأأكم أمأأوا ا عأأن اخلطيأأة  لكأأن »(: 6:  )قننو  الننرو، وذطننر اقينن   يف 
(: 5:3رو )فنن ن أراد أن يقننع طزمننة الننرو، هانن  تكننون طمنن  جنن وت يف  ،«أحيأأاء هلل ابملسأأيح يسأأوو ربنأأا

 .« أم ا أنتم فلستم ق اجلسد بل ق الر   إن كان ر   هللا ساكناا فيكم»
واملن نخدار  السؤال صصو  العمل ال يف يعمزه الرو، يف عمزية املوت نع املسنيح واقين   ننع 

 :املسيح
حيصأل ف ن الرو، واقي   بخجل ن حي  بعقهم  بوف ة  يزم  أن نسخخز  نن ذل  أن اللخ  املعمجلد 

وننن   ينة أخنرى فن ن  . على الر   عندما يقبل احليا  من املسيح، أبن يقبل القيامأة مأع املسأيحأ  ا 
عمزية املوت ننع املسنيح عزنب نسنخوى تندخُّل النرو،  وهنو رو، النرب الن يف يسنخقال اإنسن ن املعمجلند بعند 

 .أن اوز به املوت  تنه لوال وجود الرو، واإنس ن يعرب املوت ن  ق   ناه
( فيأه)ق املعموديأة الأيت  suntafšntej aÙtù مأدفون  معأه» (:3:3 طو )يف : ط ل 

 » sunhgšrqhte أيضاا معه ُأقمتم
 .تن الرو، ال يف أق   املسيح أق نا  فيه ونعه

ق sunek£qisen   أألسأنا معأه sun»geiren  أقامنا معه» (:6:3أأ )
 .«السما َّيت ق املسيح يسوو

 .عه اثني ب ال ل ها  فيه أوالب ون
 .تصف عمل املعمودية السرائريف لزخال  sÝn Cristùها  

 :”ق املسيح“أعية 
'en Cristù أنتم ق   أان فيكم». تفيد اللرطة الدائمة نع املسيح». 

« ...مأأدفون  معأأه ق املعموديأأة الأأيت فيهأأا ُأقمأأتم أيضأأاا معأأه »: نكخننوب( 3:3 طننو )ولكننن يف 
 «ق املسيح»: أيف n ú™ فيه: العمجة ها  خ أ وصاخه 
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طنل ننلو : تعنم” فينه“: تزعنر دوراب ق ئنداب يف طنل اتصنا ،  فكزمنة » أُقمخم أيق ب نعه فيه»وعا ر  
طنو )« ...فإنه فيأه حيأل كأل مألء الالهأوت أسأدَّيا  أنأتم كلأوؤ ن فيأه »: الالهوت ال يف يسكن فينه

 ( :2يو ) «.فيه كانيف احليا   احليا  كانيف نور الناس»  (: و5: 3
  وفيه ق نوا ننن (  )  وفيه قازوا ا خ ن (: )ف ملسيايون  صزوا عزب طل امللو نن نزئه ال يف فيه 

 «ُدفنأتم معأه»واملسيح هو حمنيط أو دائنر  أو نسنخوى فينه أنكنن  ندوث طنل هن ا  ن  (. 3 )اتنوات 
 . ُأقمنا أيضاا معه( 3 )

 .”عهم“لاكون بعد ذل   ”فيه“ويادو أنه ياا ي أن نكون أوالب 
أأل   مبنيأأأ  ”فيأأأه“فكمأأا قبلأأتم املسأأأيح يسأأوو الأأأر  اسأألكوا »+  ،  موط أأأدين ق ”فيأأه“، متلص ِّ

 (1و6: 3طو ) «.اإلميان كما ُعل ِّمتم متفاضل  فيه ابلشكر
 :طم  ق هل  املسيح نفسه

 (5 :2يو ) «.اثبتوا ق   أان فيكم»+ 
 ( :2 طو ) «.الذي لنا فيه الفداء بدمه»+ 
 :«الر  »

ف ملسننيح ُدفننن وقنن   ننننع . مزيننة املننوت نننع املسننيح والقي ننننة نننع املسننيح حيمننن  تننخم يف دائنننر  الننرو،طننل ع
 :”كالر  الر  “املعمجلدين ويعير  قن   يف ا د اتس  

رو ) «.ألن املوت الذي ماته قد ماته لل طية مر    احد   احليا  اليت حيياها فيحياهأا هلل»+ 
 ::6) 

نندين يف ذاتننه ويع نني نننن رو ننه هلننم طنن ل  فنن ن املسننيح الننرو، لنن ل  فعمزيننة املننوت نننع . يقاننل املعمجل
 » النرب النرو، «املسنيح  ت ن  أتخن    لنة القي ننة ننع املسنيح ننن ق ا نل    يندخل املعمجلند حي  عالقنة ننع 

ولكنن يف املعن  القنيا  » نولنوداب ننن النرو، « pneumaticف ن العمزية طزه  توصنف أب ن  عمزينة رو ينة 
ف ن نخيية ه   العمزية اليت تخم يف املعمودية هي  صول املعمجلد عزنب النرو، أو أن النرو، هنو نفسنه بزن  

عزنب أننه ال يُفهنم ننن ذلن  أن النرو، يُع نب أوالب طجل  ندث املنوت ننع  » هزنمجل تفقنل و نل فيان  «املعمجلند 
ن يف طنننل ناهمننن  يُا نننر حي  ولكننن. تن العمزينننة هننني ع ينننة ا نننال  فهننني نوازينننة لع ينننة النننرو، -املسنننيح 

ألن املأأوت مأأع املسأأيح ككأأن فقأأط علأأى أسأأاس أن املعموديننة نننن وجهننة ن ننر نعيجلاننة نننع أ نن  وا نند   
هكأأأأأأأأأأأذا مكتأأأأأأأأأأأو  أيضأأأأأأأأأأأاا صأأأأأأأأأأأار آدم »(: 5 :25طنننننننننننو  ) «ر   حميأأأأأأأأأأأي»املسأأأأأأأأأأأيح نفسأأأأأأأأأأأه 



 2 2                                                                                          اشمو الالهويت: الفصل ا  نس 

د املعمجلد بافسه حيذ. «اإلنسان األ ل نفساا حي ة  آدم األاري ر حاا حميياا   .حياتهيع يه  وهك ا يو   
بنننولس يعخنننرب أن عمزينننه املنننوت . وة. واملنننوت ننننع املسنننيح وع ننن و النننرو، يزنننم  أن يُننندر  طفعنننل وا ننند

. والقي ننة عمزيننة وا ند  طكننل غنري ق بننل لالنقسن    تن اقينن    سنر اشسنند ليسنت  ينن   طمن  يراهنن  ة
 .ف قي   هي  ي   نن نلو اقي   اتبدية. بولس

ألننا فيعنا بأر    احأد أيضأاا اعتمأدان »: د املسيح حيمن  يخم بواس ة الرو،وأيق ب جند أن االه د جبس
ولكن نن جهة أخرى يعخنرب النرو، (. 3 :2 طو  )«  فيعنا سقينا ر حاا  احدا... إج أسد  احد 

 :أنه ع ية
« .بغسل امليالد الثاين  لديد الر   القدس الذي سكبه بغأى علينأا بيسأوو املسأيح  ل ِّصأنا»+ 
 (6و5: 2 يت)
 (5:5رو )« . الرأاء   لز  ألن حمبة هللا قد انسكبيف ق قلوبنا ابلر   القدس املُعَطى لنا»+ 

 :أو طعربون
 (2 و :2 أأ ) «.بر   املوعد القد س الذي هو عربون مرياثنا لفداء املقتى ملد  وده»+ 
 ( :33طو   3) «.الذي اتمنا أيضاا  أعطى عربون الر   ق قلوبنا»+ 
 (5:5طو 3) «. لكن الذي صنعنا هلذا عينه هو هللا الذي أعطاان أيضاا عربون الر  » +

ولكننني نننندر  العالقنننة بنننأ املنننوت ننننع املسنننيح وع ينننة النننرو، يزنننم  أوالب أن نننندر  العالقنننة بنننأ القي ننننة 
 :ف ن الرب املرتفع نفسه هو الرب الرو،  أيف طي ن رو ي  ذل  بعد القي نة. وانخال  الرو،

 ( :2رو ) «.   ابن هللا بقو  من أهة ر   القداسة ابلقيامة من األموات تع»+ 
 ابإلفاو عظيم هو سر التقو  هللا ظهر ق اجلسد، تأرب ر ق الأر  ، تأراء  ملال كأة، ُكأرز بأه »+ 

 (6:2 يت  ) «.ب  األُمم، أ من به ق العامل، رُفع ق اجملد
وحيننه ننن ات ينة أن نندر  أن  . و، حي  املخنرين ننع القي ننةيع ني النر ( رُفع يف  د)وهو يف ه ا اق ل 

 .رو، القي نة! طل ال ين يؤناون ابملسيح ياز ون أيق ب القي نة ذل  أبن نقعهم يف  ي ز  الرو،
« أم ا أنتم فلستم ق اجلسد بل ق الر   إن كأان ر   هللا سأاكناا فأيكم»ه   هي اقي   يف املسيح 

تن املسنيايأ يف اق ضنر ال يمالنون يف  - ن ل ا ند بعند الن يف بزكنه النرب   ولكنن لنيس يف (5:3رو )
ابأأن هللا الأأذي ( قيامأأة)إميأأان . ”ق اإلميأأان“فمأأا أحيأأاه اآلن ق اجلسأأد فإمنأأا أحيأأاه »: الوجننود اترضنني

  ولكننننننن نننننننن خننننننالل الننننننرو، السنننننن طن فيانننننن  سنننننناازه (3::3غننننننل )« أحبأأأأأأين  أسأأأأأألم نفسأأأأأأه ألألأأأأأأي
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 .ونُع ب أن نل ر  املسيح املميجلد( 3:  رو )الاه ية  حي  قي نة اتجس د يف
ليكون هو بكراا ب  إاأو   . ألن الذين سب  فعرفهم سب  فعي نهم ليكونوا مشاا  صور  ابنه»+ 

 (35:3رو )« .كثريين
 (5 :25طو  ) «. كما لبسنا صور  الرتايب سنلبس أيضاا صور  السما ي»+ 
ليكون على صور  أسد وده حبسب عمل استطاعته أن  الذي سيغري ِّ شكل أسد تواضعنا»+ 

 (2: 3يف )« .ُلضع لنفسه كل شيء
 :املوت مع املسيح ق املعمودية هو عمل هللا لننسان - 11

حينننه يف غ يننة ات يننة أن ننندر  أن يف املننوت نننع املسننيح والقي نننة نننع املسننيح  العمزينن ت الننيت  ننرى يف 
 :يه  مجيع ب املعمودية  يكون   هو الع نل ف

 : يث الف عل هو  . املوت نع املسيح يف صي ة املام لزميهول( أ ) 
 sunet£fhmen «ُدفنا معه» (:2:6رو )
 sÚmfutoi gegÒnamen «متحدين معه بشبه موته» (:5:6رو )
 suntafšntej «مدفون  معه» (:أ 3:3 طو )

 sunhgšrqhte «ُأقمتم معه» (:ب 3:3 طو )

 sunhgšrqhte «ُقمتم مع املسيح» (:2: طو )

 :وأيق ب بدون نعمودية
 .sunestaÚrwmai  «ُصلبيف مع» (:3::3غل ) 
 .staÚrwtai™ «ُصلِّب» (:2:6 غل )
 .summorfizÒmenoj «متشب ِّهاا مبوته» (:2:: يف )
 (:بفعل نام لزمعزو )  ف عل بصور  ر هرية ر ية ( ب)

 sunezwopo…hsen «أحياان مع املسيح» (:5:3أأ )
 sun»geiren « أقامنا معه» (:6:3أأ )
 sunek£qisen « أألسنا معه» 
 sunezwopo…hsen «أحياكم معه» (:2:3 طو )

 :اص ال  ت حم يد  الع نل فيه  مجيع ب هو  
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 peq£nomen sÝn Cristù¢ «متنا مع املسيح» (:3:6رو )
 NekroÝj m\en tÍ ¡mart…v «أموا ا عن اخلطية» (:6:  رو )

 peq£nete sÝn Cristù¢ «متُّم مع املسيح» (:3::3طو )
 peq£nete¢ «متُّم» (:2:2طو )

أتيت طزهن    «مأع املسأيح»ُدفنن  ُصنزر : نسخخز  نن ه ا أن املوت يف املعمودينة وبقينة اتفعن ل اتخنرى
 !يف عزيه فعل املوتطعمل   يقازه  اإنس ن عزيه أيف تُعمل لافسه  اع  أن   هو ال يف ُار 

وبكننن أن ذخنن  خ ننو  حي  ا زننف لاينند أن ذات الفعننل ُأجننريف نننع املسننيح يف املننوت عزننب الصننزير 
حأىت كمأا »( 2:6)ففني رونينة . ويف رسن ئل القنديس بنولس يصنف القي ننة أ ن  فعنل املب. النيئة املب

د املب النيت اسنخعزات ف لقديس بولس يصف ها  قو  و ن. «...ُأقيم املسيح من األموات مبجد اآل  
فهنن ا العمننل القننويف ا يسننخمر فعزننه عزيانن  يف عمننل خالصننا  داخننل املعموديننة   نن  أن . يف قي نننة املسننيح

: يقننول صننرا ة( 3:3 طننو )ويف . فعننل املسننيح وعمننل املعموديننة تلننع  مجيعنن ب داخننل حيطنن ر عمننل املب
لاصننري ” ق املسأأيح“: و ن  قننول، «فيأأه ُأقمأأتم أيضأأاا معأأه عميأأان عمأأل هللا الأأذي أقامأأه مأأن األمأأوات»

 .عزب  كل املسيح تعود أيق ب لعمل املب نفسه
فهننن ا العمنننل اإعيننن زيف والاعمنننة النننيت فينننه يزنننم  أن يُفهنننم أننننه عمنننل   ولننن ل  ال يُفهنننم حيالجل ابإبننن ن  

 قوته ويف قي نة املسيح أرهر  . والقصد نن ه ا اإب ن هو قاول عمل   نن أجل خالصا  يف املسيح
:   وجعننل القي نننة َّزنن  وتسننود وتاخلننر نننن أجننل  ي تانن (1:2 رو )نا ننور  أبن جعننل امليننت يقننو  و ينن  

رو )« بأل مأن أألنأا  أن أيضأاا الأذين سُيحسأب لنأا الأذين نأؤمن مبَأنت أقأام يسأوو ربنأا مأن األمأوات»
 :بولس ه   اققيقة بصور  طاري  ودقيقة ونرتجلاة هك ا. ويوض  ح ة(. 32:2
مأأا هأأي عظمأأُة قدرتأأه الفا قأأة  أأوان  أأن املأأؤمن ، حسأأب عمأأل شأأد  ِّ قو تأأه الأأذي عملأأه ق »+ 

ت، فأون كأل رَّيسأة   سألطان   املسيح، إذ أقامه من األمأوات،  أألسأه عأن ميينأه ق السأما َّي 
 قو     سياد  ،  كل اسم  ُيسم ى ليس ق هذا الدهر فقط بأل ق املسأتقبل أيضأاا،  أاضأع كأل 

ه أعأل رأسأاا فأون كأل شأيء  للكنيسأةِّ، الأيت هأي أسأده، مألُء الأذي شيء   حتأيف قدميأه،  إَّي 
 (32-5 :  أأ ) «.ميألُ الكل  ق الكل ِّ 

 :هك ا طل ن  عمزه   يف املسيح يؤول حيليا 
أأنت أأأألِّ حمبتأأه الكثأأري ِّ الأأيت أحب نأأا اأأا،   أأن أمأأوات ابخلطأأاَّي »+  هللا الأأذي هأأو غأأينٌّ ق الرتأأةِّ، مِّ
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 أقامنأا معأه،  أألسأنا معأه ق السأما َّي ت ق   -ابلنعمأة أنأتم  ل صأون  -حياان مع املسيح أ
. املسيح يسوو، لُيظهَِّر ق الدهورِّ اآلتيأةِّ غأَى نعمتأه الفأا َ ، ابللطأاِّ علينأا ق املسأيح يسأوو

،  ذلك ليس منكم  (3-2: 3أأ ) «.هو عطيُة هللاِّ . ألنكم ابلنعمة  ل صوَن، ابإلميانِّ
 :يف ه   املية اش نعة طلف بولس الرسول بوضو، وأتطيد عن أن   هو الع نل يفجل 

حبسننر . يف السننم و ت يف املسننيح يسننوع «أألسأأنا معأأه» « أقامنأأا معأأه» « أحيأأاان مأأع املسأأيح»
أفعنن ل ا ننال  الننيت أطمزهنن  املسننيح يف نوتننه وقي نخننه وصننعود  وجزوسننه يف السننموات  الننيت هنني اتفعنن ل 

اتس سية اليت أخ    الكايسة لخع يه  توالده  يف املعمودينة   ينث   هنو الع ننل يف اتول ويف  اُتو 
 .املخر
 :نظر  عامة على املعمودية ق  هوت بولس الرسول - 17

أتخنن  املعموديننة عانند بننولس الرسننول نك نننة اثبخننة ودائمننة  فزننم تكننن عانند  نوضننوع ب  هننداب  خنن ج حي  
طن ل  ان يعخربهن  رطان ب ناهمن ب . منع وينربط فكنر  حبقيقنة املعمودينة يف وصنفه  املسنخيكيدراسة ونراجع ليي

ولكنننن ابسخعراضنننا  لكنننل أفكننن ر  . عزينننه أن يُننندخزه  يف رسننن لة ا نننال  النننيت أُرسنننل ليخننندنه  بنننأ اتُننننم
ننالب ق ئمننن ب ب اتننه نهيجلنننأ لينندخل يف با ئنننه الالهننويت العننن     أن املاننن دا  ووجنند. ودراسنن ته وجنند ه  جنننمواب نكم  

الرسنولية حبقيقنة املسنيح وعمزنه الع نيم املسنزجلم ننن الكايسنة يقنو  أس سنه عزنب أن املسنيح يسنوع قند نن ت 
 (.حيخل 5 :2طو  )وُدفن وق   حبسر الكخر 

أنجل  أس   ه   املا دا  عاد بولس الرسول افهونه لعما املسياية يف وجود املسيح السن با طن بن    
فسننه نننن  ننكل اتلوهننة ووضننع ذاتننه وأطنن ع أاب   نن  املننوت نننوت الصننزير  ولكننن وطيننف أنننه أخزننب ن

بسار ه ا الامول واالتق ع وال  عة    املنوت رفجلعنه   وطن لرب اقني  جزنس عزنب عر نه عزنب بنأ   
نند وال  لننر لقننوجلات العنندو  وأخننرياب يسننز م السننز  ن حي (.   -2: 3يف )أبيننه   وسننيأيت يوننن ب طنن لرب املميجل
بننولس أن ا ننال  نننرتاط أس سنن ب ابملسننيح وأعم لننه  وهبنن ا . وهانن  يننرى ة(. 33-32: 5 طننو  )املب 

 (.23:3رو )الامول والصعود لالبن الو يد اتبديف واتزح  دث ا ال  لانس ن نن اهلال  اتبديف 
لكز  نني اقكمننة  بننولس اللننديد نعط  ننماب عزننب الصننزير ونعانن   العميننا يف خ ننة   ا. ولكننن طنن ن اهخمنن   ة

اهل دأ لخارير اإنسن ن ننن اهلنال  اتبنديف الن يف أ داخنه ا  ينة واملنوت  وننن الان نو  الن يف سنهجلل عمزهمن  
 .ال يف غرة يف ا  ية واملوت” اشسد“وأتقاه  ونن العميل ال يف ط ن يعمل نع ا  ية وقس هبم  
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ننل أسننا ب ا ننال  عزننب نسننخوى ففنني نننور القي نننة قنن   ناخصننراب بعنند أن ذاة نننوت العنن ر بعنند أن   طمجل
فكم  أن آد  أنلأ الالرية . وه ا ا ال  يزم  أن ب رسه طل فرد يف وجود  ايدود! املسكونة والع ان طزه

اشسدية  ف ملسيح طرأ  الالرية رو ي ب فدى الالرية  وط ن يف ن ر   واعخا ر  أن ال يف  دث لزمسيح 
 .ن املسيح بكر لكل املتأ بعد لكل نن بث  زهم أيف طل الالرية فك 

طينف  صنل الفنرد عزنب ا نال  الن يف اطخسناه املسنيح لنه  : واملن السؤال نن قزر عقيد  ا نال 
أو ابلخ ح طيف   و اإنس ن ليندخل   لنة اللنرطة ننع املسنيح الن يف عن ش ونن ت ليمث  زنه  خصني ب  ن  

  وفجلره  له املسيح بدنه فيه يكسر اقي   اتبدية  ويلع  يف  د ه   اقي   اليت
تن اإبنن ن عانند بننولس . ”ابملعموديننة“و” ابإبنن ن“: بننولس الرسننول عزننب هنن ا السننؤال. وايننر ة

والقنديس بنولس . الرسول ابلاساة ليسوع املسيح هو املص زح اتع م نق بل الخربير ابلا نو  ال يف فلنل
النننيت فيهننن  وهبننن  نننن ت الاننن نو  لنننه وصننن ر أول نننن  فنننخح عياينننه يف املسنننياية فخاهننن  ننننن داخنننل املعمودينننة  

! أيف أن املعمودية ط نت نؤسجلسة رسولي ب بخوجيه املسيح قال أن يدخل هو املسياية ويان ديف هبن . نسياي ب 
بولس الالهويت عن اقخا ع حيب ين واقعني نندرو  ابلاسناة لزمعمودينة أ ن   قيقنة اثبخنة لنه . فك ن نوقف ة

 .أيق ب بلكزه  ونقمو  
بولس وضمري  عزب أسس اثبخة ونخيانة لريفنع املعمودينة . دأ العاصر الالهويت يامو يف فكر ةنن ها  ب

ويعرضه  نع نا داته اب ال  طقنو  لزخنال   ذاقهن  يف واقعهن  وقانل فيهن  النرو، القند   طمن  ذاة فيهن  
قُنم واعخمند واغسنل اىن مل ذا تخنو  «: وط ن أول ن  دةجل أذنه عن املعمودية هو قول  ا ني  له. االه د ابملسيح

  ولكننن طنن ن (6:  طننو  )ف سننل ا  نن   هننو أول عمننل لزمعموديننة . لخمخزننئ نننن الننرو، القنند » خ نن   
 .ه ا هو الرنم اش ريف يف الكايسة اُتو  طم   عه نن  ا ني  وع  ه هو نفسه

خ  غسيزه  نن بعده  عمجلا بولس الرسول نن ه ا الفكر الهوتي ب  يث وججلهه لزكايسة طزه  لكي أت
بنولس . وهكن ا رنلجل ة. «غسل امليالد الثاين»: بولس. يدعوه  ة( 5:2يت )  ويف (36:5أأ )الرب 

بننولس يف . وقنند انخنندجل ة. أنيانن ب عزننب وضننع املعموديننة يف املفهننو  الالهننويت والواقننع العمزنني لزمسننيح الننرو،
طننو  )كننون املعمودينة ابسننم املسنيح ويف أتطيند أن ت. الهنوت املعمودينة ليقننعه  طوسنيزة لالهنن د ابملسنيح

بنولس تعانري  املميجلنم لقانول . وأع نب ة(. 5 :5أع )فهو يخمسجل  بخقزيد الكايسنة السن با عزينه (  :2 
  ولكننن ال يقصنند فقننط (3:  طننو )« اتانأأة ق املسأأيح»املعمجلنند يف  ننعر املسننيح بقولننه حين املعموديننة 

ي نننننننننننننننننننع املسننننننننننننننننننيح النننننننننننننننننن يف الخاعيننننننننننننننننننة ا  رجيننننننننننننننننننة لزمسننننننننننننننننننياية ولكننننننننننننننننننن ابالهنننننننننننننننننن د اللخصنننننننننننننننننن
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ه طل طي نه ويؤا  ر فيه  وأطمزه  بقوله حين ابملعمودية   (.31:2غل ) ”نلبس املسيح“يوج  
” ميأأوت مأأع املسأأيح“والقننديس بننولس يازننه قمننة الهننوت املعموديننة املسننياية  يامنن  وضننع اصنن ال، 

يف عمنننل  ففنني املعمودينننة يننندخل املننؤنن ابملسنننيح(. 2: طنننو )  (  - : 6رو )” يقأأوم مأأأع املسأأأيح“ 
  واعنل القي ننة ننع املسنيح ”يُندفن نعنه“املسيح دخوالب ذاتي ب فريافا الرب يف نوته  ن  قي نخنه ناخندأ أبن 

الن يف طن ن ” ننع املسنيح“وعمنا هن ا الفكنر واقنع يف طوننه . قي   جديند  حيهلينة  وابلخن ح نسنري   ين   ا
أن يصري نثزه ولكن ابتطثر واتقوى اهن د فه   ليست نسألة ُس ازة أو . قد ُصزر نن أجزا  وق   أيق ب 

بصزير املسيح وبقي نخه    حي  أن طل ن  عرب  املسنيح ننن أجنل خالصنا   ندث لزمعمجلند وبن ل  انم 
 . ر  نوت املسيح

بولس نن خالل فكر وقول نسخيكي تصوُّيف  ولكاه  تقنو  عزنب أسن   . ه   اقق ئا ال يلر ه  ة
د يف نفسه وهو حب ل اتص ل واه د با   وعمزه سثالب لا  و ئا ب عا  ليهانه ابلاه ينة ن  أَّجله رأ  جاسا  اشدي

ف ملعمودينة هني املكن ن  ينث يخاند . بكل نخ ئيه لكل ن نال يؤنن به  ليل رطو  يف طنل  نيو  ن  الاه ينة
! بعمنل نعمخنه الفن ئااملؤناون ابملسيح  ال ين آناوا بنرأ  جاسنا  اشديند ليان لوا اشندجل  فينه  أبن بوتنوا نعنه 

والكايسنة . وسن وا د يكون املعمجلد قد انقم انقم   االه د يف اشم عة ال ين هم لزمسيح أيف الكايسة
بولس هي جسد املسيح تلكجلزت وبُايت ابلرو، القد  ليخاند هبن  اتعقن و اشندد يف املعمودينة . عاد ة

 (.31و2 : 3 طو  )
لالهوتينننة ايصنننور  يف املعمودينننة واملوقوفنننة عزيهننن  طينننمو ننننن هننن   الا نننر  الكاسنننية هننني ذات الا نننر  ا

ننح أ يننة املعموديننة وصننزخه  ابإبنن ن ف إبنن ن القزننيب الننداخزي  واالعننعاأ . خالصننه  الالهننويت  طمنن  توض  
ا ننن رجي  واال نننعا  اللخصننني ننننع املسنننيح  واالهننن د يف جسننند املسنننيح  هننن   طزهننن  تخانننع بعقنننه  بنننال 

نند املننؤنن ابملسننيح هننو  ينن   يف الكايسننة طكننل نننع اشم عننة والوجننود اشد. انفصنن ل ينند النن يف  ننوز  املعمجل
  33:2غنل )اشديد  ال يف ال يوجد فيه  أدىن َّ يم يف اشناس أو الزنون أو ا خمنع أو أيف سينمات أخنرى 

 (.2:    طو 3 :2 طو  
ر فعننل املسننيح وبانن وب عزننب ذلنن  يكننون بننولس الرسننول قنند اعخننرب املعموديننة طفعننل خننال  داخننل حيطنن 

وقنننند أع ننننب املعموديننننة أعمننننا وأخنننن  الخعاننننريات . ا الصنننني  وأ نننن  نرتكننننم  يف واقعيننننة املسننننيح الهوتينننن ب 
بننولس لي ننرة نسنن ل  . طمنن  أن املعموديننة قنن دت فكننر ة. الالهوتيننة  وهنني املننوت والقي نننة نننع املسننيح

ر  واتخنننننرى  اتخنننننالة والاسننننن  وضننننناط الفكنننننر واتعقننننن و واشسننننند واقنننننوا  قسننننن ب اقيننننن   اق ضننننن
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وذل  اعخم داب عزب الاعمة وعمنل   القنويف  عن برين اقين   ابلصنرب واال خمن ل والرجن و واللنكر والصنال  
والخسنننايح  وطنننأن اإنسننن ن ان  نننرج ننننن نعموديخنننه بنننل ابة  فيهننن  ويامنننو سسنننك ب هبننن   رنننراب حي  فنننوة وسخنننداب 

ع مل ب أن رو، املسيح ال يف اعخمد له وسكن فيه  -يعير نوته نع املسيح و ي  رج و  يف قي نخه . ابلرج و
نند أن ياسنننب أنننه ق ا ننل  ا ننال  ننننن . يقننود  ف ملاقنن دون بننرو،   هننؤالو هنننم أبانن و   تنننه ال بكننن لزمعمجل

 .املسيح ليعير له
 



 
 
 

ًالقاعاتًأوًاحلجراتًذاتًالتصالًابملعمودية:ًاثلثاًاًمبىنًاملعمودية:ًأولًا
ًالزخرفةًوالتزيني:ًرابعاًاًجرنًاملعمودية:ًاثنياًا



 
 الفصل السادس

 اهلندسة األثرية للمعمودايت يف الكنيسة اأُلوىل
 

نصنع ًأياناًاذاً» :ًاًالسؤالردًالفعلًالفوريًإزاءًالذينًمسعواًالكرازةًإبجنيلًيسوعًاملسيحًهوًطرحًهذ
فمعننذًبنن ءً(.23ً-3::2أعً)ً «توبننواًوًليعتمنن ًاننلًوامنن ًمننعكر:ًفقننالً ننرًب ننر ...ً؟ً الرجننالًاوخننوة

سًختفيننةًاحلينناةًاملسنني يةرًذاتًزخننرً مسننتقراًا الكعيسننةًامتت ننعًاملعموديننةًاملكانننةًالعنمننمرًفكانننعًأمننراًا
ًاننلًالت اننً  .ًاتًوالسسنناتًالننضًتفرلننااًالدانًواملننذاه ًالخننر وافننرًاملعننابًألبسننااًرداءاًمي زهنناًعننن

ًاانًال خولًإىلًشنع ًإسنراليلًاي ين رًإسنراليلًهيًوهنالًاملنيادًالثنابًمننًاملناءًوالنروحًفينترً بواس تاا
السنننتعارةًوت شننننيًاوتيقنننةًاي يننن ةًابملنننوتًوالقيامنننةًمننن ًاملسنننيحًفت سفنننرً ًسًبينننعًهيًوهنننالًأياننناًا التبننن يف 

ً.عشأًالشراةًم ًالروحًالق  او ااًوت
ولشننننهًأننننندًقنننن ًو جنننن تً.ًوقنننن ًبنننن أتًمامننننحًاملعمننننوداتًسًالناننننورًخننننالًالقننننرنًالثالنننن ًاملننننيادي

.ًمعموداتًقبلًذلهًلكنًتعوزهاًالساني ًاملكتوبةرًاماًأنًاحلفراتًالثرينةً ًتسنعفعاًبشننًمننًهنذاًالقبينل
رًسًالوقنعً( )والب ن اتًبنلًومن ًسًالب نارًاملكشنوفةارًففالًالعصرًالرسويلًااننعًاملعمودينةًينريًسًال ن

ومن ًامتن ادًاملسني يةًوانتشنارهاًتكناثرًعن دً.ًالذيًاانعًالجتماعاتًالكعسيةًتترًسًالبيوتًواملبنابًاواةنة
املننؤمعنيً نناًاقتاننمًبصننيلًمبننابًلتعبننادةًتسننتوع ًالعنن دًاملتزاينن ًمنننًاملعاننمنيًإىلًاملسنني يةرًوابلتننايلً ننترً

وت ننو رًالعبننادةًالعامننةًإىلًطقننو ًو ارسنناتًليتورجيننةًاقتاننمًأنًيرافقنندًت ننو رً اثننلً.ًصننيلًأمنناانًلتتعمينن ب
فابت اءاًمنًالقرنًالثال ًم ًالساب ًأةبحًل يعاًماًيقنر ً.ًل قسًاملعموديةًبتخصيلًمبىنًمستقلًوجرالاا

ومنننننًخننننالًالشننننواه ًاملع وتننننةً.ً(3)مبننننىنًلصننننلًلتمعموديننننةًأمكنننننًااتشننننافااًو  ينننن ًأزما ننننا044ًمنننننً
واحلجرينننةرًخًزخرفتاننناًوتزييعاننناًابلفرسنننكاتًواملوزايينننهرًتعر فعننناًعتنننمًمقننن ارًأ ينننةًهنننذاًالسنننررًالنننذيًهنننوًاب ً
لسننتو ً ارسننتديًلننيسًفقنن ًسًاملنن نًالكنن  ًمثننلً ووعينناًا النن خولًإىلًاملسنني يةرًب ريقننةًيعتعنناًأاثننرًإدراانناًا

أعمنننالًالننبادًوالكنننورًالبعينن ةًسًمصنننرًوفتسننن نيًوسننوراًو سنننياًالصنننسر ًرومنناًوأن اايننندًوأورشننتيررًبنننلًوإىلً
ً.واليواننًوإي الياًومشالًأفريقيا

ملبنىنًاملعمودينةًسًقصنرًالاتن انًابلفاتيكنانً منوجزاًا وقبلًال خولًسًالتفاةيلًاملعمارينةرًنقن وًوةنفاًا
3ًورًوتتوس ن د34ًق رهًموايلًًفاوًمثم نًالشكلر(:ً شكلً)الذيًأقامدًاوم اطورًقس ع نيًالكب ً
رًمامتننننننننننننة(البننننننننننننيرًاملالننننننننننننلًإىلًزرقننننننننننننةًالسننننننننننننماء)porpheryًأعمنننننننننننن ةًمنننننننننننننًالرخنننننننننننناوًالسننننننننننننماقالً

 

(1)  Justin, Apol. I,61 

ًً.J. D. Davies; The Architectural Setting of Baptism:ًمتخ صةًإبجيازًعن(3ً)
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ًاملعموديةًالةولًال وىلًلتمسي ية230ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

يستع ًعتيااًالسقف والن خولًإليندًخنالًروالًمتسن ً.ًتيجانًأق ورًوتعتوًأعتاهباًأعم ةًأةسرًمجماًا
ًامنناًجنناءًسًعننناتًميثننلًاملنن  خلًالننذيًاننانًاملوعوجيننونًجي نن ونًفينندًالشنني انًويننرددونًقننانونًاوميننانر

.ًويؤان ًالثرينونًأنًتكسنيةًمنوال ًاملبنىنًوالنروالً منلًطناب ًعصنرًقسن ع ني.ًا لسًالورشتيمال.ًل
:ًبتفاةيلًوافيةًعننًفخامنةًالت نفًالنضًااننعًتزيعندرًمثنلًLib. Pontif.”(2)اتا ًالمبارً“ًوحيفلً

وًومسش نمًبرقنال ًالفانةًوتفنيرًمياهند5.4ً عمن ًاينرنًًرporpheryتس يةًاحلنوال ًابلرخناوًالسنماقالً
نننيةًلوي نننلرًومتثنننالًاثمننننًمننننًالنننذه ًلتَ َمنننلًاو نننالرًوعتنننمًميننننيًاحلََمنننلًةنننورةًفانننيةًً:مننننً متاثينننلًفايف 

احلجننرًواملعنن نرًًوًلتمختننلًوعتننمًيسننارهاًةننورةًاثنيننةًلتقنن يسًيومعنناًاملعمنن انًمنننًنفننس.5 ارتفاعانناً
اجنر34ًًًًويتوس ًاملشا ًأعم ةًمنًالرخاوًال ف يًمامتةًاس وانةًمنًالنذه ًاوناللًتنزنًأاثنرًمننً

ً.(0)اانًعتيااًقع يلًالفصح
عتننمًأننندًلًتوجنن ًأيننةًمبننابًلتمعموديننةًابقيننةًاالتانناًإىلًوقتعنناًالننراهنًسننو ًاملت قننةًبكات راليننةًراف نننع اً

يًوالننضًبًبعااهننارًأوًعتننمًالقنننلًي ينن هارًسًعانن ًرلننيسًأسننناقفتااً“مننن انيومعنناًاملع”واملشنناورةًابسننرً
ًاتنندًبً ننعًإشننرا ً.ًو024-.03بنننيًسننعضNeonًً“نيننونً” واملناننرًالعنناوًلزخارفانناًيشننا ًأنًالعمننل

ًاننانًقنن ًامتنن ًمنن ًمعتصننفًالقننرنًالسنناد  ننابيفًاللنناعًفينندً.ًالسننقفًنيننونرًوإن وب ي انناًالعنناوًّ 
ًمعدرًوق رهًسapsesًًمعيتانً تعنين ويق ًاينرنًسًمرانزًاملانت رًويتمينزًبوجنودًمكنانًلصنلً.ًو3 ل 

ً(.3شكلً)لوقو ًالكاهنًالذيًميار ًالسرً

ً
ًالتخطيــط العام ملبىن املعمودية يف راِفنَّــا( 2شـكل )

 

ً.ااًاملعموديةًوامل ونًسًالكعيسةًالوىلهوًاتا ًيشرحًال قو ًالضًاانعًمنًاختصاصًالساقفةًومنًلمعً(2)
ً.W. Smith; Cheetham: Dict. of Christ. Antiq. vol.I  pp.171-178:ًعن(0ً)



ًً.23ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًا ع سةًالثريةًلتمعموداتًسًالكعيسةًال وىل:ًالفصلًالساد 

ً

 
ًمعمودية أرثوذكسية يف راِفينَّا( 3شكل )



ًاملعموديةًالةولًال وىلًلتمسي ية233ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

فالعمنن ةًومنناً متنندًمنننً(.2ًشنكلً)لقالمننةًسًأوروابًويعتن ًفنننًتننزينيًهننذاًاملبنىنًمنننًأاننلًالمثتننةًا
بوااالًنصفًدالريةرًوايزءًاملعخفرًمنًاحلنوال ًمس نالًبباطناتًرخامينةًمننًنفنسًالعنوعًتعتوهناًألنواحً
ًاانننعً ننويًمتاثيننلً الرخنناوًامل ع مننةًبق نن ًمتونننةرًخًالصننفًالعتننويًمنننًالعمنن ةًتتختتنندًمعينناتًةننس ة

ًاتننندًةنننورةstuccoًًلتق يسننننيًمننننًاينننبسًاملصنننبو ً مننن ًالقبنننةًاملزيعنننةًابلفسيفسننناءرًخًيتوسننن ًاملشنننا 
ً(.0شكلً)لتمختلًوهوًيعتم ًو ي ًبدًةورًالثىنًعشرًتتميذاًا

ًانانًطقنسًاملعمودينةًتع صنرً ارسنتدًسًالكعيسنةًالرليسنيةًسًاويبارشنيةيًولًزالً ومعذًعصورًق مية
م ًاآلنًسًفتورنساًوبيزاًوأ  .Lib“اتا ًالمبنارً”وجاءًسً.ًماانًأخر ًسًإي الياهذاًالتقتي ًسالراًا

Pontif.ًً (ًو243-240)أنًالبننناابًمارسنننتتوً ًاعنننالسًرليسنننيةًًً.3عنننني  اعيسنننةًسًرومننناًلتكنننونًئثابنننة
ًااننننعًمت قنننةًابلع يننن ًمننننً.ًوجنننراءًطقنننسًاملعمودينننة وامننناًيتكنننررًسًهنننذاًالكتنننا ًأنًمبنننابًاملعمودينننة

ًاننانًالكعننالسًالصننس ةيً نناًينن ف ًإىلًا ًاعيسننةًلصصننةًومنن  ًإيبارشننياتًأمينناءًرومننا ًاننل لعتقننادًأن
ً.وقياوًع ةًمبابًلتتعمي ًسًم يعةًوام ةًاانًعتمًمايب وًخيتلًبروماًوم ها.ًلتمعموديةي تَ  ًهباًمبىنً

ً

ً

ً
ًمبىن املعمودية يف رافن ِـا( 4)شكل 
سًعينن ًاوبيفانينناًأمنناًميعننادًإجرالنندًفكننانًسًعشننيةًعينن  فيننووًسننبعً.ًالفصننحًوأمنن ًالععصننرةًوأمينناانًا

ًاننانًقنن ً(ًو043-233)يومعنناًذهننليفًالفننرًب ريننرطًالقسنن ع يعيةً.ًالعننورًالننذيًق ننبرًفينندًعتننمًل لعفينندر



ًً:23ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًا ع سةًالثريةًلتمعموداتًسًالكعيسةًال وىل:ًالفصلًالساد 

ًاانواًيعتنرونًدورهرًإلًأ رًول واًهاربني ً.(.)أب ًتعمي ًثاثةً ل ًشخلًوأاثرًمنًهذاًالع د
ً. ًمكانًيتس ًلآلل ًاملعتنرينًمعموديتارإذنًق ً ت رًتوف

ً:ًًوميكععاًتبوي ًار ًاملعتوماتًالضًمت انًبدًا ع سةًالثريةًلتمعموداتً عًأربعةًفصول
ً.Baptistarium Baptist»rionً:مبىنًاملعموديةرًأيًالقاعةًاملقاوًفيااًجرنًالتعمي ً- 
ً.kolumb»qra, piscine:ًجرنًاملعموديةً-3
ً.تًومجراتًمتصتةًب قسًاملعموديةةالً-2
ً.الزخار ًوععاةرًالتزينيً-0
 :مبىن املعمودية  - أولا 

املعتوماتًالضًتوافرتًل يعاًمنًالق ارًامل تةًعتمًموضًالب رًالبيرًأاععًعتمًأنًالشكلًالرابعالً
ً.واليواننًوفتس نيًوسوراًم ًالقرنًالساب ًمصر ذاًاملبىنًهوًالسال ًسً

مننناًتكنننونًذاتًعاقنننةًوتتمينننزًم جنننزءغًمتنننت رًابلكعيسنننةيًو البننناًا بنننابًاملعمودينننةًسًمصنننرًأ ننناًدالمننناًا
منارًميعناًبصن راءًمرينوتًااتشنفعًثناسًاعنالسًسًانلً.ًففنالًدينرًل.ًاب يكلًواملنذبحًأوًقريبنةًمعامنا

يننإًإنشنناءهاًالننضًيرجنن ً ًرً-“البازيتيكنناًالكنن  ”ففننالًالكعيسننةًالرليسننيةًاملعروفننةًإبسننرًً.(3)معاناًمعموديننة
جننن ًةننالةًالتعمينن ًئت قاصنناًمتتصننقةًابياننن ًالسننر ًً-إىلًاوم اطننورًأرانناديو ًسًأوالننلًالقننرنًالرابنن ً

ًاانننعًمثم عننةًالشننكلًوتس يانناً لكعيسننةًالشنناي رًواانننعًتتكننونًمنننًمجننرتنيًرليسننيتنيرًالكنن  ًمعامننا
ًاانًجرنًالتعمي ًالذيًميكنًالعزولًإليدًمنًاي.ًقبة وا   ً.ًانبنيًبواس ةًع  ةًدرجاتوسًالًمعاما

عننًالرجنال وأسنفلًاينرنًااتشنفعًيناريًتسذيتندًابمليناهً.ًمنًاحلجرتنيًهنوًإمكانينةًتعمين ًالعسناءًبعين اًا
وسًمعتصنننفًالقنننرنًالسننناد ًت نننورتًيموعنننةًاملبنننابًإىلًقاعنننةًوامننن ةً.ًمننننًخنننزانًيميننن ًميننناهًالم نننار

ً.اخل...ًشرحًقانونًاوميانًوتستيمدرًوخت ًاملابسًمتوس ةً تويًعتمًايرنًواحلجراتًاملت قةًل
وإذاًانتقتعننناًإىلًالبازيتيكننناًالشنننماليةرًوهنننمًمننننًنفنننسًعصنننرًالبازيتيكننناًالكننن  رًننننر ًجعامنننااًاننناماًا

ابيانننن ًالقبتنننالًلتبازيتيكنننا ويقننن ًجنننرنًالتعميننن ًسًالقاعنننةًالوسننن مرًحيننني ًبننندًسنننتةً.ًلتمعموديننةًمتتصنننقاًا
ننن ينًايننن درًوقاعنننةciboriumًأعمننن ةًمامتنننةًالبتننن اانً رًخًقاعنننةًشنننرقيةًهبننناًثاثنننةًمنننذابحًلتعننناولًاملعم 

 

ً(5) Palladius; Vita Chrysostom c. 9 & Chrysostom; Epist. ad Innocent.ً 
(6)  Peter Grossman; Abu Mina, A Guide to the Ancient Pilgrimage Center.  



ًاملعموديةًالةولًال وىلًلتمسي ية233ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً(..ًشكل)اثلثةً ربيةًليسم ًفيااًاملوعوجيونًشرحًقانونًاوميانًوتستيمدً رًقبلًدخو رًلتتعمي ً

ً
ًجناح املعمودية يف البازيليكا الشمالية: دير مار مينا( 5شكل )

ًاعيسنةًًأنباًشعودهًبسوهاجرًال ير.ًوسًديرًل البيررًيقن ًمبنىنًاملعمودينةًسًاملن خليًويتكنونًمنن
ميكنننًالصننعودًإلينندًبعنن ةً متسننعاًا ةننس ةًم ت نن ًهبنناًمنننًالسننر ًمجننرةًخًةننالةًالتعمينن ًالننضً ننويًجننرانًا

ويرج ً ريإًهنذاًالن يرًإىلًالقنرنً.ًوبع ًاملعموديةًيتوجدًاملعم  ونًإىلًالكعيسةًالصس ةًلتتعاول.ًدرجات
ً.الراب 
ل يرًالومي ًمنًأديرةًواديًالع رونًالذيًلزالعًفيدًمعموديةًهوًديرًالنباًبيشنويًختنفًهيكنلًًوا

ًانانًسًدينرًالسنرانًمنوضًمس نسًواسن ًسًمجنرةًمقبينةًتن عالً.ً(:)اعيسةًالشاي ًأبسخ ون ولكنن
ًاانًيستعملًسًعي ًاوبيفانياًوليسًلتتعمي “ايو” ً.ًر

ًاعنننالسًمصنننررًمننن سًت نننويفرًسًالسنننر رًسًفرنسننناًوأملانيننناًوبيعمننناًننننر ًاسنننتمرارًالشنننكلًالرابعنننالًس
وإي الياًوالبادًالواقعةً عًأتث هارًمنًالشكلًالرابعالًإىلًال الريًأوًالث مابًابت اءًمنًمعتصفًالقنرنً

ً:اوامسرًالمرًالذيًيومالًلعاًابلتساالتًالتالية

 

ً.33ًص3ًمرقسًمسيكةًابشايًدليلًاملت فًالقب الًجن(ً:)



233ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًا ع سةًالثريةًلتمعموداتًسًالكعيسةًال وىل:ًالفصلًالساد 

ًاانًالشكلًالرابعال؟ً-أً ًملاذا
ًاملتباع ةًمثلًاليواننًوسوراًوفتس ني؟وملاذاًسادًسًاملعاط ًً- ً
ً؟ال الريًأوًالثمابًأوًالس اسالًسًبادًإي الياًوفرنساًالشكلوماًعت ةًت ورهًإىلًً-جنً
اختيننارًالشننكلًالرابعننالًالننذيًشنناعًسًاننلًأق ننارًالب ننرًالبننيرًًخبصــوا التســاألو األوو ( أ ) 

ل نارًوالب ن اتً نذاًالسنرضًبصصنعًإمن  ًبع ماًتوق نفًاسنتخ اوًا:ًيرج ًلع ةًعواملًمؤثرةيًمعاا
احلجننننراتًأوًالقاعنننناتًلتتعمينننن ًاسنننن ًشننننكتااًاملننننألو ًأيًالشننننكلًاملسننننت يلًسًالبيننننوتًواملسنننناانً

ًاعيسنةًت نورتًعننًالبينعًالعناديًواشنتارتًسًالعنا ًإبسنرًاملع قنةًالنضً.ًالعادية وهذاًماًتشا ًبدًأقن و
ننن تًفيانننا اسنننتقالً.ًو324عتنننمً نننرًالفنننراتًوترجننن ًإىلًعننناوDura Europosًًدينننوراًيوربنننو ً”:ًو ج 

هنالً.ًالكعيسةًعنًالبيعًجعتااًبرجًمامتةًالولاعًاملألوفنةًسًالبينعًالعنادي بينعً“فالكعيسنةًأساسناًا
فاسنتمرتًاملعمودينةً.ًمن ًتتسن ًقاعاصناًوقامنةًاوفخارسنتياً(3)”البازيتيكنا“رًلذلهًمحتعًمساتً”ه

ً.ًمربعةً تليفًمجرةًجانبيةًمست يتةًأو
والعامننلًالثننابًاملننؤثيف ررًأنًالت ننورًالننذيًمنن سًسًمبننىنًاملعموديننةًيشننبدًمنناًمنن سًسًاحلمامنناتً

سًمعينةًمال ينةًً frigidariumالعامةًالضًأليفًإليااًمنوضًميناهًابردةً رابعنالًالشنكلًوأميناانًا
apseً.وراًفوجنننودًمنننوضًميننناهًسًوسننن ًقاعنننةًالتعميننن ًأوًسًطرفاننناًهنننوًنفنننسًمننناًااتشنننفًسًديننن

ً.يوربو 
وقيامننننة فننننالر ًيسننننوعًاعتنننن ًةننننتيبدً.ًوالعامنننلًالثالنننن ًأنًاملعموديننننةًسًالعانننن ًاي ينننن ً تسنننن ًمننننو ًا

ل(4.:3ً لنو)ًً «يًةنبسةًأةن بسااًواينفًأ صنرًمن ًتكمنل» :ًمعمودينة دف ع ناً» :ًبنولس.ًرًوأياناًا
ف جننرةًاملعموديننةً(.3:3ً اننو)ً «منن فوننيًمعنندًسًاملعموديننة» ر(0:3رو)ً «معنندًابملعموديننةًلتمننوت

ًاانعًذاتًقبا ًرابعيةرًو اً.ًاعت  تًم فعاًا ومي ًأنًالكث ًمنًامل افنًواللرمةًالتذااريةًسًالوثعية
بيعماًطقسًاملعموديةًلًيسنتتزوًهنذارًلنذلهًانتقنلًهنذاًالشنكلًبععاةنرهambulatoryًً شمًمسقو ً

وقيامةًم ًاملسيح ً.إىلًمبابًاملعموديةًابعتبارهاًمو ًا
خبننا ًمنناًًوإجابــة التســاألو العــاس مــر اســتمرار مبــىن املعموديــة الريمــ  يف منــا   معينــة ( ب)

م سًسًإي الياًوالبادًاوالعةًلتأث هارًراج ًإىلًأنًامل فنًالرابعالًهوًالعم ًالسال ًسًمشالًإفريقياً
تس ينننننندًفالاننننننريحًالننننننوث ًمكعنننننن ًالشننننننكلرً.ًومصننننننرًوفتسنننننن نيًوسننننننوراًمنننننن ًبننننننادًاليننننننواننًوجزرهننننننا

 

ً.ًمبىنًأوًبيعًمتكال:ًاتمةًمعربةًعنًاليواننيةًتع (3ً)



ًاملعموديةًالةولًال وىلًلتمسي ية224ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ابلقبنننننةًالسنننننمالية وهنننننذهًت نننننورتًسًاملبنننننابًال يعينننننةًإىلًالبتننننن اانً.ًقبنننننةًنصنننننفًدالرينننننةًتعكنننننسًان باعننننناًا
ciboriumً.ًععنن ًاملسنني ينيً ًيكنننًسننقفًاملبننىنًذاً ننرضًنفعننالًفقنن رًبننلًحيمننلًمسننز ًابطنن ًيت تبنند

ًاس .ًاهتمامارًابملامونًاوي يولوجالًالفكري لتمبىنرًاءًخارجالًلذلهًشاعًبيعارًاستعمالًالقبةًسواء
توجيندًالهتمناوًإىلًًهبنذاًجننحًمبنىنًاملعمودينةًس.ًأوًداختالًأيًالبت اانًالضًهالًقبةًحممولةًعتمًع ةًأعمن ة

سًمتكننوت نن ًمواطعنناًا ًاملعم  فتخ نني ًاملبننىنً.ًالسننمواتًأنًاملعموديننةًهننالًمننوتًوقيامننةًاثنيننةًمنن ًاملسننيحرًتصنن يف 
ً.املعموديةًوالقيامةًسً ارسةًطقسوتعفيذهًيستا  ًتعمي ًإدراطًمعىنًاملوتً

هننننننننننذهًالعتبنننننننننناراتًتوجنننننننننندً
التســاألو الننننارًإىلًالننردًعتننمً

ـــــــاب اخـــــــاا يســـــــتخدام  العال
منـــــاذى أريـــــر   ـــــ  املربـــــ  يف 

ففنالًإي اليناً. إيطاليا ومـا حوهلـا
ربنننننننن ًإىلًاننننننننانًالت ننننننننورًمنننننننننًامل

الننن الرةًواملنننثم نًوإلنننافةًاملمشنننمً
سً املسنننقو ًالنننذيًانننانًشنننالعاًا

ففننننننننننننالًً.ًاللننننننننننننرمةًالتذااريننننننننننننة
اات راليننننننةًجننننننامياًسًنومينننننن اً
بشننننمالًأفريقيننننارًواانننننعًمتننننأثيف رةً
ابلرتتيبنننننننناتًاآلتيننننننننةًإليانننننننناًمنننننننننً
إي الينننارًلننن يعاًمبنننىنًلتمعموديننننةً
دالننننننننننريًالشننننننننننكلًلنننننننننندً شننننننننننمً

قنننننننالرambulatoryًًمسنننننننقو ً
ً(.3شكلً)ًعتمًأعم ة

وهعننناًلًبننن ًلعننناًمننننًالرجنننوعً
عشنننأً

 
إىلًالعاقنننةًالوطيننن ةًبننننيًامل

فننننننننناملثم نًلًينننننننننزالً.ًومانننننننننموند
حيمننلًمسنناتًالنن الرةرًخاةننةًلننوً
جنننننننناءًسًالعتبننننننننارًعنننننننن وًدق ننننننننةً

التعبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن اتً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ًمعمودية كاتدرائية جاميال يف نوميداي بشماو أفريقيا( 6شكل )



ًً 22ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًا ع سةًالثريةًلتمعموداتًسًالكعيسةًال وىل:ًالفصلًالساد 

فالق يسً ريسورينو ًالعيسنالرًمنثاارًيصنفًالشنكلًاملنثم نًأنندًدالنرةًذاتً.ًا ع سيةًل يًق ماءًاملؤمعني
نن ًابملنن لولً.ً(3)نيننةًأراننانّا واملننثم نًهننوًاسننتمرارًملبننىنًالاننريحًالنن الرييًوسًنفننسًالوقننعًيننومالًلتمعم 

ًالعــامر نننًئسننرةً تفننلًابليننووً”:ًفقنن ًجنناءًسًرسننالةًبننراناب.Numerologyًالرمننزيًاملننرتب ًابلعنن ادً
لتجمين ًخًةنع ًإىلًالسنموات ونفنسًاملعنىنًجناءً.ً(4 )الذيًفيدًقناوًاملسنيحًمننًالمنواتًوةنارًجيناهراًا

يسننوعًقنناوًسً.ً(  )ً“وبنن أًاعتبننارهًاليننووًالولًالعــامر بقيامننةًاملسننيحًقنن   ًاليننوو”:ًأم وسننيو .ًععنن ًل
مننًالتأاين ً.ًالذيًةارًاليووًالولًسًالسبوعًاي ي ًالعامر اليوو فاملبىنًاملثم نًاللاعًيايفًاث اًا

ً.عموديتديًإندًفجرًاييلًاآليتواليقنيًل يًاملعم  ًلقيامتدًم ًاملسيحًئ
لتيننووًالسنناد ًسًالسننبوعرً وإذاًانتقتعنناًإىلًالعمننوذجًالس اسننالًاللنناعًملبننىنًاملعموديننةرًجننن هًرمننزاًا

وهنننذاًإشنننارةًإىلًالنننزمنًاحلالنننرًالنننذيًفيننندًأتعابعننناً.ًينننووًايمعنننةًالنننذيًة نننت ًفيننندًاملسنننيحًود فننننًسًالقننن 
ً.(3 )أ س يعو .ًإندًزمنًالصتي ًاقولًل.ًيةومشق اتًاحلياةًص  ًإىلًإماتةًجس ًاو 

وجنودًبعنرًاملعمنوداتًمتصنتةًئنذابحًمقامنةًعتنمًرفناتًشنا اء هنذاً.ًوين خلًسًهنذاًالنالًأياناًا
فيقنننولً.ًيشنننرحًالتنننوازيًاويننن يولوجالًالكعسنننالًبننننيًمعمودينننةًاملننناءًلتموعنننوجينيًومعمودينننةًالننن وًلتشنننا اء

رً(2 )ها نًاملعموديتانًلتر ًق ًنبعتاًمننًايعن ًامل عنون.ًول يعاًمعموديةًاثنيةًهالًالضًابل “:ًترتتيان
أنًيشنربواًدمنندً(ًسًاملعموديننة)من ًيتيسنرًلتننذينًيؤمعنونًب مندًأنًيستسننتواًابملناءرًوالننذينًيستسنتونًابملناءً

فوجننودًمعموديننةًمتصننتةًهبيكننلًمنن فونً.ً(0 )”أمنناًمعموديننةًالنن وًفاننالًملنننً ًيعننلًمعموديننةًاملنناء.ًأيانناًا
وهنننذهًالعوعينننةًمننننًمبنننابًاملعمنننوداتً.ًاتًشننناي ًيؤاننن ًالعاقنننةًبننننيًهننناتنيًاملعمنننوديتني نننعًمذاننندًرفننن

أنندًشنريهًّنارًمنوتًاملسنيحًشاععًسًالعصنرًالنذيً أعقن ًقنرونًالستشناادًلكنالًتع نالًلتمعم ن ًان باعناًا
ً.الشاي ًالمثل

 :جرن املعمودية -اثنياا 
فعتنمً.ًالذيً ولًإىلًاعيسةًسًالقنرنًالثالن ًأق وًمعموديةًمعروفةًجاءتعاًمنًديوراًيوربو رًالبيع

:ًمينننننننننيًاملنننننننن خلًمجننننننننرةًمسننننننننت يتةًفيانننننننناًوعنننننننناءًلننننننننخرًعتننننننننمًالرلننننننننيةًمسننننننننت يلًالشننننننننكلًأبعنننننننناده

 

ً(9) Opera VIII 2, Epistulae. 
ً.ً. :3فصلً(4ً )

ً(11) Enar. in  Ps. XLVII. 
(12)  De Civ. Dei XIV, 24. 

ً(.3 :20يو)ً»خرجًمعدًدوًوماء...ً«الذيً(2ً )
ً(14) Tertull. De Bapt. 16  ًً& Cyprian, De orat. dom., 24. 



ًاملعموديةًالةولًال وىلًلتمسي ية223ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ومين ًأ ناً.ًوت زييف نًاحلجرةًرسوماتًمال ينةًتتعت ن ًبسنريف ًاملعمودينة.ًورًيعتوهًبت اان.453×.453×53 
وعتننننننمًوجنننننندًالت  ينننننن ًعتننننننمًشننننننكلً بننننننوتًَدفننننننننغًمنننننن ًاملسننننننيحًلننننننذلهًةننننننارًايننننننرنًبشننننننبدًاملنننننن فنرً

sarcophagos.ً
.ًهذاًاملامونًاوين يولوجالًيشنرحًب اينةًاسنتخ اوًالنعم ًاملسنت يلًلتجنرنًسًمشنالًإفريقيناًوأورشنتير

 ًفق ًااتشفًجرنًق ميًسًم يعةًأاويتيا.ًأماًسًإي الياًفكانًالشكلًالسال ًهوًالس اسالًأوًالثماب
Aquileiaًًًرًلندًمننًاونارجًدرجنةًوامن ةًودروةًمعخفانةرًخًدرجتننيًمنن(3شكلً)س اسالًاللاع

وال خولًإليدًبواس ةً رًمقلًيتصلًبثاسًمجراتً.ًأماوًالات ًالشرقالapseًال اخلًوشرقيةًةس ةً
ًاانًي ت  ًبدًدورًعتويًلتموعوجيات.ًلتموعوجينيًلستماعًشرحًقانونًاوميانًوتستيمدً ر ً.ورئا

ً
ًثرية يف أكويليااملعمودية األ(  7شكل )

فنايرنًالس اسنالًيشن ًإىلًمنوتً Numerology. وهعاًنعودًمنرةًأخنر ًإىلًاملن لولًالرمنزيًلدعن اد
دف ع ناًمعندًابملعمودينةًلتمنوتً» :ًاملسيحًسًاليووًالساد رًووجودهًداخلًمبىنًمثم نًالشكلًيرمنزًلتقيامنة

سًالينننننننننننننووً)اآل ًمننننننننننننن ًامننننننننننننناًأ قنننننننننننننيرًاملسنننننننننننننيحًمننننننننننننننًالمنننننننننننننواتًئجننننننننننننن ً(ًسًالينننننننننننننووًالسننننننننننننناد )



222ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًا ع سةًالثريةًلتمعموداتًسًالكعيسةًال وىل:ًالفصلًالساد 

سًجنن ةًاحلينناة(ًالثننامن فععنن ًدخننولًاملوعننوملًإىلًاملبننىنًالثمننابً(.0:3ًرو)ً «هكننذاًنسننتهً نننًأيانناًا
اللاعًيتقو  ًرجااهًابلقيامةرًوسًنزولندًإىلًاينرنًالس اسنالًيعتنرًأنندًمينوتًمن ًاملسنيحرًوخروجندًمنرةً

ًامننناًيقنننولًلأخنننر ًإىلًالقاعنننةًاملثم عنننةًيننن رطًأنًعتيننندًالسنننتوطًسًاحلينننا .ًةًاي يننن ةًمننننًاآلنًفصننناع اار
بقنوةًاحليناةًاملنذخرةًسًً”:ًنرسيس ج ين اًا سًماءًاملعموديةرًالكاهنًي فنًاونسانًالعتي رًخًيقووًإنسناانًا

“اتماتًخادوًالسريًف
ً.أم وسيو .ًرًوهوًنفسًالتعب ًالذيًقالدًل(. )

ع ةًأمثتةًمنًجنرنًاملعمودينةًالن الريل يعاًأ هنذاًالنعم ًيشن ًإىلًمفانووًج ين ًقنالرًعتنمً ينةً.ًيااًا
ًاننانًأمنن ًلًيولنن ًمنننًفننولً» :ًيومعنناًاوجنيتننال.ًل لًيولنن ًمنننًاملنناءًوالننروحًلًيقنن رًانًينن خلً.ً.ً.ن

ًلتق يسًًفاآلابءًيعت ونًجرنًاملعموديةًأمشاءًالكعيسةًالوال ةيًلذله(.ً.-2:2يو)ً «متكوتًه حي يف
ًاننأو“:ًأ سنن يعو ًأنًيقننول ومعامنناًنولنن ًاثنيننةًلت ينناةً.ًوجنن انًلعنناًوال ننَ يننً خننَريننرًهًاننأ ًوالكعيسننة

رًالنذيًيتن ًبن ونًشناوةًأبعناءاًملتكنوتًه“:ًرًوالقن يسًمنارًأفنر وًيعتنن(3 )”الب ية .ً(: )”أياناًالنَرم 
ننن ًعقيننن ةً فنننايرنًالننن الريًيعقنننلًلتمعم 

ملعموديننةًالننضًتؤهيف تعنناًالننولدةًاي ينن ةًاب
:ًلعكنننونًأهنننلًبينننعًهًااطبننندًهكنننذا

ً.“...أابانً”
يننننننرنً مننننننًاللننننناتًالشنننننالعةًأياننننناًا
مثم عننننةًمثننننلًً املعموديننننةًأنًتكننننونًأمينننناانًا

سًفرنسنناًداخننلPoitierًًاعيسننةًبواتيينندً
رًأوًبشنننننكلً(3شنننننكلً)مجنننننرةًمرب عنننننةً

ةنننننننتي ًذيًأربعنننننننةًأجع نننننننةًمتسننننننناويةً
cruciformبصعيننننن ًوسًم يعنننننةًقفنننن ًًر

ًاملثنننالًً(3 )مصنننر شننننكلً)معمودينننةًهبنننذا
ًأوًعتننمًشننكلًزهننرةًرابعيننةًالورالًي(3

 

(15)  The Liturgical Homilies of Narsei. 
(16)  Serm. 36. 
ً(17) Hymn. de virg. 7:7. 
ً(18) Coptic Encyclopedia; Baptisteryً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معمودية كنيسة بواتييه بفرنسا( 8شكل )



ًاملعموديةًالةولًال وىلًلتمسي ية220ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

quatre-foilً(ً4 شكل.)ًاقنولًًً-فاملعمودينةً.ًوهوًبذلهًحيملًمامونًاملنوتًأاثنرًمننًأيًلنوذجً خنر
ًاننننانًالصننننتي ًوالنننن فنًابلعسننننبةًلتمسننننيحرًهكننننذاًاملعموديننننةًابلعسننننبةً...ً“هننننالًً-ذهننننليفًالفننننرً ةننننتي يًمنننناذا

ل(3 )”لعننا ً”:ًأم وسننيو .ًيًوابملثننلًأيانناًا ميعمنناًتس ننسًسًايننرنًفأنننعًبشننبدًاملننوتًوالنن فنًإذًتقبننلًسننر 
ً(.34)ً“الصتي 
ً

متتزجًهذهًالعماذجًم ًبعااايًفو ج تًأجرانًمننًالن اخلًعتنمًشنكلًةنتي  ومننًاونارجًّانينةًًوأمياانًا
ً.الشكلًاماًسًبيعًحلررًأوًمنًال اخلًعتمًشكلًةتي ًومنًاوارجًدالرية

السنترًلعماذجًيست  ًالتمع نًمننًجانةًاملمارسنةًال قسنيةيًوهنالًدرجناتًبقالًترتي ً خرًسًبعرًا
يًمين ًأنً(  ًشنكل)الكالعةًسًبعرًالجرانرًمثتماًهوًجياهرًسًمعموديةًاعيسةًمتجادًسًمشالًأفريقيناً

أتاينن ً“ولكنننًا نن  ًمنننًوجودهنناًهننوً.ًلنني ًدرجنناتًمثننلًهننذاًالسننت رًلًيسننمحًابلنتفنناعًالعمتننالًهبننا
ًاقولًلً”معىنًالعزول أننترًتعزلنونًثناسً“:ًا لسًالورشتيمال.ًالذيًيرمزًإىلًالتس يسًثاسًمراتر

هننننننننننذاًإشننننننننننارةًخفيننننننننننةًإىلًالنننننننننن فنًثاثننننننننننةًأاوًمنننننننننن ًاملسننننننننننيحً.ًمننننننننننراتًسًاملنننننننننناءًخًتصننننننننننع ونًاثنيننننننننننة

 

ً(19) In Epist. ad Rom. 10, 4ً. 
ً(20) Sacramen. 2:7, 23. 

ً
يظهر فيها  quatrefoilمعمودية ريميـة  ( 11شكل )

ام السر يعمِ دان رجالا يلغاا و فالا   .اثنان مر رُيدَّ
ً(.مر إحد  خمطو ات مكتبة الفاتيكان)

ً
معمودية ملى هيئة ( 9شكل )

إبحد  كنـائـس   cruciformالصليب
ًقـفــط بصعيـد مصـر



ًً.22ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًا ع سةًالثريةًلتمعموداتًسًالكعيسةًال وىل:ًالفصلًالساد 

ً.( 3)”الذيًأمامًسًب نًالرضًثاثةًأاوًوثاسًليايل

فيمكنً.ًوال اهنيًالثريةًالضًتق مااًلاذجًايرنًتساع انًسًالوةولًإىلًاملمارسةًالعمتيةً ذاًالسريًف
ً:ًإجراءًهذاًال قسًأبم ًالسالي ًالتالية

ً.التس يسًالكاملً-ً 
ً.السمررًأيًتس يسًالرأ ًسًاملاءًبيعماًالشخلًفيدًأوًخارجدً-3ً
ً.سك ًاملاءًعتمًالرأ ً-2ً
ً.رشًاملاءًابلي ًعتمًرأ ًاملعم  ًًً-0ً

ومنن ًأنًاينن الًبنننيًاملتخصصنننيًسًالتيتورجينناًوال قننسً ًيعتنندًإىلًنتيجننةًمامسننةرًإلًأنًعتننرًاآلاثرً
ًاننلًبننادًاليننواننً.ًيقنن وًبعننرًالعتننالمًاوتاميننةًسًهننذاًالشننأن فتننرًيوجنن ًمنن ًاآلنًأيًجننرنًلتتعمينن ًس
أمنناًسًسننوراً.ًإلًسًمثننالنيًفقنن ًبنننيًأاثننرًمنننًعشننرةًأمثتننةتسننمحًمقاسنناتدًابلتس ننيسًالتنناوًلتموعننوملً

ًابنننن اارً.ًو5.4 وًإىل4504ًوفتسنننن نيًومصننننرًفنننناملوجودًمعانننناًيننننرتاوحًعمقنننندًمنننننً ًاننننانًالعمنننن  ومنننن ًإن

 

(21)  Catech. Mystag. II, 4. 

ً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أفريقيامعمودية كنيسة متجاد يف مشاو ( 11شكل )



ًاملعموديةًالةولًال وىلًلتمسي ية223ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً.إلًأنًاتساعدًلًيسمحًابلتس يسًالكاملًلتموعوملً عًمياهد
ًانانًخيتتنفًمننًمكنان آلخنريًولكننًمننًاملتنيق نًأنًًبعاءًعتمًذلنهًميكننًالقنولًأنًأسنتو ًالتعمين 

ًانانًاتسناعدًيسنمحًبنذلهرًأوً املوعوملًاانًيقفًسًايرنًإىلًرابتيدرًوحي ًرأسدًلت سَمرً عًمياهدًإن
ًمنناءاًعتننمًرأسننديًوهننذاًمنناًنسننتتامدًمنننًقننولًل ميعمنناًنسمننرً“:ًيومعنناًذهننليفًالفننر.ًيسننك ًخننادوًالسننريف

وميعماًنرفعاناًمعندًفانذاًيعن ًاملنيادً.ً.ً.ًرتا ًسًالق ًراوسعاًسًاملاءًيكونًهذاًئثابةًتس يةًالرأ ًابل
ابل رجةًالضًاانًميكنًتصنو رهاًمننًقبنل.ً(33)”اي ي  امناً.ًفالتعمي ًابلتس يسًالكاملً ًيكنًشالعاًا

لفاننرًبعننرًتفاةننيلًمبننىنًاملعموديننةًالننذيًأقامنندًقسنن ع نيً أنًاسننتعمالًالسمننرًأوًالننرشًيع يعنناًمفتامنناًا
ب رجننةًتسننمحًابلتس ننيسًفننر رًأنًايننرنًمتسنن ً(.ً شننكلً)اتنن انًابلفاتيكننانًمالينناًاالكبنن ًسًقصننرًال

نرًانانًًالكاملرًإلًأنًوجودًمتثالًاحلََملًالذهلًالذيًمننًفمندًخينرجًستسنبيلًمناء جيعتعناًنعتقن ًأنًخنادوًالسيف 
ً.حيملًسًي هًوعاءًًميدهًمنًاملاءًاملع  رًمنًاحلََملًليسكبدًعتمًرأ ًاملعم  

ًااننعًالوقنو ًسًاينرنًوتس نيسًالنرأ ًفقن ً نعًمياهندًأوًسنك ًهبذً اًنستعتمًأنًالعادةًايارية
فمناًزالنعًالعنادةًبننيًأقبناتًمصنرًأنًحيمنلً.ًوهذاًليعفالًالعاقةًبنيًالن فنًواملعمودينة.ًاملاءًعتمًالرأ 

ا ًوإىلًالنرتا ًأننعًتنًر:ًالكاهنًسًي هًمفعنةًتنرا ًيرشنااًعتنمًجسن ًاملتنوسرًعامنةًعتنمًموتندرًقنالاًا
ً.تعود
ً:القامات أو احلجرات ذات التصاو يملعمودية -اثلعاا 

يسننارًعتننرًاآلاثرًسًإمنن ادانًئفاومنناتًعنننً ارسننةًومسننز ًالنن خولًإىلًاملسنني يةًابتنن اءًمنننًالقننرنً
ر ننرًالختافنناتًال فيفننةًمنننًمكننانًآلخننررًإلًأ نناًتشننرتطً.ًالثالنن  ومنن ًأنًال قننسًاننانًأاثننرًتعقينن اًا
تسننتيرًقننانونًاوميننانًوشننرمدرًتكننرارًعمتينناتً:ًسًإعنن ادًاملوعننوجينيًبواسنن ةً ارسنناتًحمنن دةًمثننلًايعنناًا

ويتننننالًذلننننهًارتنننن اءًالثننننو ً.ًختنننن ًاملابننننسرًخًاملعموديننننةًوالنننن هنًابلزيننننعًاملقنننن  ًرexorcismالتعننننزميً
لتتعناولًمننًًالبيرًوالنتناوًسًموا ًمافلًمامتنيًالشموعًاملااءةًمنًمبىنًاملعموديةًمن ًالكعيسنة

ً.اوفخارستياًم ًسالرًاملؤمعنيًالتمعنيًسًالكعيسةًاحملتية
ًاننلً ننرًإعنن ادًيموعننةًمنننًالقاعنناتًواحلجننراتًبنن و وبسننب ًمريننةًاملسنني ينيًسًتعنننيرًالعبننادةرًتيس 

يًولًحي  هرًسًهذهًاحلريةًسو ًنقلًاملوادًأوًالتموينلًالنازو وهنذاًومن هً.ًععصرًمنًععاةرًهذاًالسريف
حًوجنننننودًمبنننننابًلتتعميننننن ًلً نننننويًسنننننو ًمجنننننرةًوامننننن ةًبيعمننننناًمبنننننابًأخنننننر ًفياننننناًالع يننننن ًمننننننًيشنننننًر

 

ً(22) Rom. VI 3-5, Jn. 25:2. 



ًً:22ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًا ع سةًالثريةًلتمعموداتًسًالكعيسةًال وىل:ًالفصلًالساد 

ًااننعًبصنلًإمن اهاًلتموعنوجينيً.ًاملت قاتًلتفالًابلععاةنرًاملختتفنةًملمارسنةًاملعمودينة وبصنفةًعامنةر
عالًيتواءوًوماًتستتزمدًاحلياةًاي ي ةًمنًستوطًفرديًوعالتالًواجتمايستمعونًلشرحًقانونًاوميانًوتردي هرً

ً.وقاعةًاثنيةًلتتعمي ًووجراءًاملس ةًاملق سةًسًعصرً ًتكنًفيدًقن ًاسنتقتعًابسنرًسنريف ًالتثبينع.ًم ًاوجنيل
امناً.ًفإنًو ج ًأيًيويفًسًمال ًالقاعةًفاذاًيع ًأندًمول ًارسنالًالسنقفًالنذيًمينار ًدهننًاملسن ة

ًانننانًختننناوًطقنننسًاملعمودينننة ننندًإىلًقاعنننةًوأمينننا.ًأنننندًيؤاننن ًأنًهنننذاًاوجنننراء مننننًاملوعنننوملًالتوج  اناًانننانًم تنننوابًا
ً.إىلًجرنًاملعموديةًالسقفًلي جريًعتيدً خرًطقو ًالتعزميًقبلًنزولد

وبعن ً.ًوالنتقالًبنيًهذهًالقاعاتًاانًمنًخالًفت اتًسًاحلوال ًأوًعنًطري ً ر اتًمسنقوفةًً
ثيناابًا مشعنةًماناءةًسًموان ًمت جاناًاًالنتااءًمنًهذهًال قو ًخيرجًاملعم  ًاي ي ًلبساًا بياناءًومناماًا

ً.إىلًالكعيسةًخالً رًمسقو 
ومامنةًأخن ةيً
أنًالكثننن ًمننننًمبنننابً
املعمنننننننننننوداتًانننننننننننانً
ابلقنننننننننننننننننننر ًمعاننننننننننننننننننناً

ففنننننننننننننننالً.ًمحامنننننننننننننننات
تنانننننرً(3ً شنننننكلً)

مجننراتًالسننت ماوً
تصننلًئكننانًاجننزءًم

التعمينننن ًسًالكعيسننننةً
الثرينننننننننةًسًجنننننننننامياً

هنننذاً.ًبشنننمالًأفريقنننا
يعننننننننننن ًأنًاملوعنننننننننننوملًً
انننننننننننننننننننننننننانًعتيننننننننننننننننننننننننندً
السنننننننننننننت ماوًقبنننننننننننننلً
الننننننننن خولًإىلًمبننننننننننىنً
املعمودينننننننننننةرًفكنننننننننننانً
لننندًمكنننانًللننن ً ي اي نننأً 

لنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندًلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ًالعمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالًالشننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالعةً لاسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت ماوً صنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيعاًا
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ًحجرات الستحمام املتصلة يملعمودية يف كنيسة جاميال( 12شكل )



ًاملعموديةًالةولًال وىلًلتمسي ية223ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً.الضًاانعًسًاحلماماتًالعامة
ًاانننعًمبننابًاملعموديننةًتقنناوًسًاملنن نًالرليسننيةًالننضًوبعنن ماًاتانن عًأ يننةًالنن ورًامل عننوتًابلسننقفر

ننحًسًبننادًالشننرلًلتكاعننةًأنًميارسننواًمانناوًالسننقفًسً.ًيتننوفرًفيانناًالكرسننالًالسننقفال لكنننًبعنن ماًمس 
أمناًسًالسنر ًمين ً ًيفنو ضً.ًالتعمي ًسًالماانًالبعي ةرًانتشرتًاملعموداتًسًالقر ًوالكورًالعالية

ً. ارسةًهذاًالسررًبقيعًاملعموداتًسًامل نًالسقفيةًلتكاعة
 :الزريرفة والتزيني -رابعاا 

ًاننانًهعنناطًاهتمنناوًبتينن ًبتزييعانناً مبننابًاملعمننوداتًعبننارةًعنننًمننوال ًبسنني ةًيننردةرًبننل  ًتكنننًأبنن اًا
تنزينيًحينسًممنالًال(ً  و3و2و )ومنيًيتمع نًالقنار ًسًالشنكالً.ًوزخرفتااًابلفرسكاتًواملوزاييه

منننًالزمننان وامنناًمحتننعًلاذجانناًمانننموانًا.ًلتمعمننوداتًوامتفاجيانناًبرونقانناًأاثننرًمنننًسننتةًعشنننرًقننرانًا
ابملعابًالرمزية ًاانًتزييعااً توءاًا هكذاًابملثل فكانعًهعاطًمولنوعاتًزخرفينةًل ينةًمتكنررةً.ًإي يولوجياًا

ولًإىلًاعيسنةًسًدينوراًيوربنو ًعناوًففالًالبيعًالنذيً ن.ًعتمًم  ًالعصورًاملختتفةًوالماانًاملتباع ة
:ًمخسنننةًمشننناه ًمشنننرتاة(ًو044منننوايلً)وًعتنننمً نننرًالفنننراتًومبنننىنًاملعمودينننةًسًانبنننويلًإبي الينننا324ً

عتنمًاملناءرًخًالسنامريةًععن ًب نرً السماءًاملرة عةًابلعجوورًالراعالًالصاحلرًالعسوةًعع ًالق رًيسوعًماشياًا
ًً-ًالتننوازيًالفكننريًبنننيًاملنن افنًواملعمننوداتيًفنناملوتًوالقيامننةًواختيننارًهننذهًاملشنناه ًيعننودًإىل.ًسننوخار

هننذاًالعامننلًاملشنرتطًبنننيًمنوتًايسنن ًودفعندًسًالقنن ًومننوتً.ًهنوًالعامننلًاملشنرتطً-امفانووًلتخنناصً
اونسننانًالعتينن ًودفعنندًسًاملعموديننةرًيشننرحًعت ننةًاختيننارًمولننوعاتًحمنن دةًمنننًمعجننزاتًالسنني ًاملسننيحرً

فنننناملعجزةًهننننالً.ًمنننن ًمبننننابًاملعمننننوداتsarcophagosًأوًالتوابيننننعcatacumbsًًًسننننواءًسًالسننننرادي 
يًأنًي نانرًنفنسًالقنوةًاآلنيً برهانًالقوةًاو يةرًومتثيتااًمصو رةًعتنمًالفرسنكاتًيعتن ًالتجناءاًوتوسناًا

.ًعن ًمعموديتندسواءًسًالقيامةًمنًالمواتًلتم فوننيًسًاللرمةًوامل افنرًأوًسًقيامنةًاملعم ن ًاي ين ًب
عتننمًب ننرًسننوخارً عتننمًاملنناءًأوًجالسنناًا فنناملوعوملرًقبيننلًنزولنندًإىلًاملعموديننةرًيتأمننلًمشننا ًاملسننيحًماشننياًا
حيننادسًالسننامريةًعنننًمنناءًاحلينناةرًفيخفنن ًقتبنندًابلصنناةًوالتوسيفننلًيًأنًيكننررًسًشخصنندًنفننسًالقنن رةً

بقيامتنندًمننن ًوميعمنناًيننر ًالعسننوةًواقفنناتًععنن ًالقنن ًالفننار ًلنًيسنن.ًاوعجازيننة وعًقنن ًقنناورًيننزدادًيقيعنناًا
ملعننىنًالنن خولًإىلًاملسنني يةًبواسنن ةًاملعموديننةً.ًاملسننيحًابملعموديننة ّيعنناًا وهكننذاًتكننونًالزخننار ًمصنن راًا

ً.وتشرحًاملعامًالفكريًالذيًتش ًإليدًنصوصًالعا ًاي ي ًوشروماتً ابءًالكعيسة
فشننننناعًاسنننننتعما اًسًاملننننن افنً.ًلننننن يًاملنننننؤمعنيوابملثننننلًأياننننناايًمتثنننننلًالقبنننننةًاملرة نننننعةًابلعجنننننووًالسنننننماءً



223ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًا ع سةًالثريةًلتمعموداتًسًالكعيسةًال وىل:ًالفصلًالساد 

وهننذاًيعنن ًأنًالننذينًيثبتننونًعتننمً.بيننعًديننوراًيننوربس/املسنني يةًوسًاملعمننوداتًامنناًهننوًجينناهرًسًاعيسننة
سً.ًإمينننا رًمننن ًالعااينننةًلًبننن ًأنًيننن ختواًالبينننعًالسنننمالال شنننالعاًا ًانننانًديكنننوراًا ومشنننا ًالراعنننالًالصننناحل

أيًيفنن يًاونسننانًمنننًاو يننةً(4ً :  يننو)يانن ًنفسنندًعنننًاوننرا ًًاملنن افنًواملعمننوداترًلنًالراعننال
عتننمًسننقوتً دوًومننواءرًوهننوًالرسننرًاملقابننلًسًاعيسننة.ًوا نناط فعتينناًا بيننعً/فيصنن ًهننذاًالتصننويرًجننواابًا

رًسًمنراعً لر ًراعنالًفناًيعنوزبًشنالء» (3ً-32: :مزً)خًيت رلًاملعىنًإىلًماًجاءًسً.ًديوراًيوربو 
واونرا ًبنتلًابلراعنالرًأيًأنًالراعنالًميتتكانارًلنذلهًاانننعً.ً «ميناهًالرامنةًينوردبخانرًيربان ًإىلً

ننترًبعامننةً يننزةًلمت  ننم ًامنناًيقننولsfrag…jًًفالننذيًانلًخننترًاملعموديننةً.ًب  لتمسننيحر قنن ًةننارًم تكنناًا
يصننال فععنن ًشننراءًأيننةً عمننةرً...ًةننرانًحمسننوبنيًخننرا ًاملسننيحsfrag…jًًهبننذاًاوننترً”:ًثي ننودور ًاملصيف 

ترًخبترًم ًي عر ًةامبااًومالكاا ً.”ب 
ئنناًجنناءًسًمننر ث ننلًرمزيننناًا أجعتكمنناً» ًً :: سًاحلقيقنننةرًمعننذًعصنننرًمبنننكرًجنن ااًاانننعًاملعمنننوديةًمت 

املثلًالنذيًقالندًالسني ًاملسنيحًعننًمتكنوتًالسنمواتًوإنندًيشنبدًشنبكةً «تص انًةياديًالعا  رًوأيااًا
وردي اًا جي اًا ًامثالًالنً“:ًويصويف رًترتتيانًهذاًاملعىنًرمزاًا.ًم رومةًفاة ادتًمسكاًا  نًالمساطًالصس ة

„cqÚjًًنولنن ًسًاملنناءرًوطاملنناً نننًفينندًنبقننمًسًأمننان.ًالننذيًلعننا”(de Bapt. c1ً.)ًونفننسًالتمثيننل
هننوًاملامننةًالننضً(3:3ً مننعً)إذًيقننولًإنًمنناًجنناءًسً(In Matheumً)إينناريً.ًالرمننزيًجنناءًععنن ًل
ًامثلًالمساطًمنًالب رسيقووًهباًالرسلً ً.ابجتذا ًالعا ًإىلًنورًاملساانًالسمالية

سًالسننرادي ًالرومانيننةًوسًأ نناءًمتفرقننةًسًفرنسننا ًاثنن اًا يناننرAutunًًًففننالًأوتننونً.ًهننذاًالتشننبيدًورد
وعتننمًمنناًيبنن ورًهننوًت ننويرً.ًاسننمكتنيًمتقنناربتنيًومننرتب تنيًخبنني ًخيننرجًمنننًفننرًالوىلًإىلًرأ ًالثانيننة

خينرجًمننًفمندًًمسي الًلرمز ذهبيناًا سًبادًالسنالًمين ًينانرًإلندًالفصنامةًوانأنًرابطناًا وث ًاانًشالعاًا
هكننذاًسًاملسنني يةرًفنناملتكترًالننذيً ً.ًلينن خلًأذنًاملننتكترًالفصننيحرًواأننندًميتينندًمنناًيعبسننالًأنًيع نن ًبنند

ًاتمتننندًنسنننلًً-cqÚjً„ًاوخثنننيسً-يسنننبقدً خنننررًوهنننوًالنننر ًيسنننوعرًمتثتننندًالسنننمكة جيتنننذ ًبسنننت ان
سًأبننننوا ًاات راليننننةًأوتننننونً.ًالسننننمكةًالسننننمالية ول وطننننةAutunًًهننننذاًالتمثيننننلًالرمننننزيًيبنننن وًوالنننن اًا

ًاعيسةً رًوعتمً جًعمنودًمبنىنClermont Ferrandًالكتا ًاملق  ًمنًالقرنًاحلاديًعشرًسًمكتبة
الًرًوالنننضًينانننرًفياننناًت نننويرًمسننني (2 شنننكلً)جرمنننانو ًالقريبنننةًمننننًابرينننسً.ًاملعمودينننةًسًاعيسنننةًل

لع نننعًالسنننمكةرًإذًأنًجسنننمااًالعتنننويًبشنننكلًإنسنننانًبيعمننناًالسنننفتالًمسكنننةًمقيقينننةرًويننن هاً سنننكةً
ًاعنالسًابرينس.ًبسمكةًأخر ًةاع ةًمنًمياهًاملعمودينة وميعمناًأعين ً.ًوهنذهًالكعيسنةًمعتن ةًأ ناًأقن و

بعااهنننننننننننننننننننناًسًالقننننننننننننننننننننرنًاحلنننننننننننننننننننناديًعشننننننننننننننننننننرًنقتننننننننننننننننننننعًإليانننننننننننننننننننناًأعمنننننننننننننننننننن ةًوتيجننننننننننننننننننننانًالكعيسننننننننننننننننننننةً



ًاملعموديةًالةولًال وىلًلتمسي ية204ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

وهننذاًيؤانن ًشنيوعًهننذاًالتمثينلًالرمننزيًسًبننادًالسنالًسًالقننرنًالسنناب ً.ًمن ًاآلنالوىلًولًزالنعًقالمننةً
ً.إنً ًيكنًقبلًذله

ً
ًجرمانوس بباريس. اتى ممود مبىن املعمودية يف كنيسة ق( 13شكل )

هوً ًاانًأاثرًالزخار ًشيوعاًا يًفق ًو ج تًفرسكاتدًسًفرنساًوإي الياًومشنالًإفريقينارً”اوي ل“رئا
ًهننذاًالنن يكورًراجنن ًإىلًالتفسنن ًاملعاةننرًلنننً.ًدًوالنن ةًسًمبننىنًاملعموديننةًسًالاتنن انًبرومنناومتاثيتنن وتبنن يف 

.ًوشنننرحًل.ً «امننناًيشنننتالًاوينننلًإىلًجننن اولًامليننناهًهكنننذاًتشنننتالًنفسنننالًإلينننهًاًه)» 03: منننز)
عمودينةًاملق سنةًلًيعبسنالًأنًي سناءًفانرًاشنتيالًاملوعنوجينيًإىلًنعمنةًامل:ًأ س يعو ًوالحًسًهذاًالال

ًااشنننتيالًاوينننلًإىلً“:ًميننن ًي رت نننلًهنننذاًاملزمنننورًسًهنننذهًاملعاسنننبة هنننرًيشنننتاقونًإىلًيعبنننوعًمسفنننرةًاو ننناا
لنننيسًهننذاًفقنن رًفاوي نننلًعنن وًالفعنننمرًوميعمنناًيصننارعااًو يتًعتياننناًفإننندًيتتاننن ً.ً.ً.ًجنن اولًاملينناهً

لنن ويًجيمننأه فيعنن وًعنن واًا فعتيننهًأنًأتيتً.ًوًواو ننااًأعنن اءًمياتعنناوالفعننالًهننالًالشننرورًواآلاث.ًع شنناًا
إىلًيعبننننوعًاحلنننن ً ف يع ننننذًتتتانننن ًع شننناًا قننننرًأسنننرعًإىلًيعبننننوعًاملينننناهًالننننذيًأعنننن هًهً.ً.ً.ًعتياننناًايعنننناًا

و هًبعنن ًانتصننارهًعتننمًعنن  ويف ه  سننر عًسًَعنن ن
ًااوي ننلًامل .ً(32)”ونعاشننهًوإروالننهًععنن ًوةننولهًإلينندًلهثنناار

واوي نننننننلًحيننننننناولًمننننننننًجاتننننننندً.ًاوي نننننننلًبتبننننننننًسًشنننننننقولًالصنننننننخرًفنننننننالفعمًععننننننن ًإمساسنننننننااًابقنننننننرتا 

 

ً.40 لتمؤليف فرًال بعةًالسابعةًةف ةًً“مياةًالصاةًالرثوذاسية”:ًاتا (32ً)



ًً 20ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًا ع سةًالثريةًلتمعموداتًسًالكعيسةًال وىل:ًالفصلًالساد 

ومن ًسن قااًيكنونًع شندً.ًإخراجااًمنًلبأهاًأبنًيسمرهاًمنًفمدًابملناءًأوًبنبعرًالسنواللًمننًب عند
ً.ق ًبت ًم ًاللتاا ًفيسرعًإىلًج اولًاملياهًيرويًفيااًع شد

ً
ًبني اإليَّل واألفع أرضية إحد  مباس املعمودايت تصوِ ر املعركة (  14شكل )

سنن قااً نننعً(0ً )والشننكلً هبنناًحمنناولًا ًانننلًإي ننلًمعامنناًيصننارعًأفعننالً سنننكاًا يشننرحًهننذهًاملعراننةي
معندًاوناصًفقن رًبنلًمصنارعةًقنواتًالشنرًوسن قاا.ًمافره فنالتوازيًهعناًرالن ًً.ًفاملوعوملًليسًم تنوابًا

تنن انرًوبنننيًج نن ًاملوعننوملًلتشنني انًواننلًبنننيًمتاثيننلًاوي ننلًاملعسننك ًمنننًأفواهانناًاملينناهًسًمعموديننةًالا
احلمامنةرًرمنزًمتنولًالنروحًالقن  ًسًاملسن ةًاملق سنةرًخً.ًأعمالندًو وااتند امناًينانرًسًالصنورةًأياناًا

إىلًالكعيسنة .ًشجرةًمامتةًالثمارًإشارةًإىلًاوفخارستياًالضًسيشرتطًفيااًاملعم  ًعق ًخروجدًمتوجااًا
ً.ارساتًطقسًاملعموديةوهكذاًاجنم ًسًرسرًوام ًالً 

واحليناةًًال ناو و ًالنذيًيرمنزًلتختنودًولتقيامنة:ًاذلهرًمننًالزخنار ًالنضًااننعًتنزينًمنوال ًاملعمنودات
ً.ايبارًالب يةرًالف تنهًالذيًميثلًالكعيسةًاوسيتةًالعجاةًواواصرًداودًوانتصارهًعتمًجتيات

ً:يق وًلعاًوإبجيازرًميكنًالقولًإنًاملعامًالزخرسًسًاملعمودات
ًااننننعًعشنننيةًعيننن ًالقيامنننةًوأمننن ًالععصنننرةً-ً  فبعننن ًالقنننراءاتًالنننضًي سنننمحً.ًأهنننرًمواسنننرًالتعميننن 

035ًلتموعوجينيًااورهارًيتوجاونًإىلًاملعموديةًمرتيف تنيًمزمورً
ً.ج  ًالشي انًومس ةًاواسورسزوًبي ًالسقفًأوًمنًيفولدًوجرالااً-3ً
سًالردنًواملننناءًإىلًرابتيننندرًولزخرفنننةًاملبنننىنًبصنننورةًتعميننن ًالسننني ًاً-2ً يومعننناً.ًملسنننيحًننننراهًواقفننناًا

ً.ًًوهذاًيعكسًالرتتي ًاملعاةرًسًالقرونًاملسي يةًالوىل.ًاملعم انًيا ًي هًعتمًرأسد
ًانننانًيصنننامبدًترتينننلًً-0ً ننن ينًايننن دًمنننرةًأخنننر ًإىلًالكعيسنننةًلتتعننناولًمننننًاوفخارسنننتيا عنننودةًاملعم 



ًاملعموديةًالةولًال وىلًلتمسي ية203ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

رتيف  ًق امالً» :ًتش ًلتمس ةًاملق سةرًوالثانيةً «هنًرأسالس َعًابل » :ًرًوعبارة32مزمورً
ًامنناًسًطقننسً.ًتننومالًئالنن ةًاوفخارسننتياً «مالنن ة ويعتاننالًالمتفننالًبكننأ ًالتنن،ًوالعسننلر

ً.(30)اوسكع ريةًوروماًومشالًإفريقيارًويعىنًال خولًإىلًأرضًامليعاد
ًاننر ًاملعتومنناتًالثريننةًقنن ًأثننر ًمعرفتعننا ًايننفًأن أب يننةًاملنن خلًإىلًاملسنني يةًعنننًطرينن ًًوهكننذاًرأيعننا

فالتشكيلًاملعماريًم ًشكلًاينرنًوععاةنرًالتنزينيًوالزخرفنةًتشنرحًيتمعنةًإخناصًالكعيسنةً.ًاملعمودية
جنرنًاملعمودينةًيعيععناًعتنمً.ًلتعاليرًالعا ًاي ي ًالذيًيتم ورًمولًموتًاملؤمعنيًوقينامتارًمن ًاملسنيح

رًواحلجرا تًاملت قةًم ًقرهباًمنًهيكلًالكعيسةًتؤا ًأنً ايةًاملعموديةًهنالًفارًالستو ًالعمتالًلتسريف
وعنمننةًو ننىنًالتعنننيرًاونشننالالًملبننابًاملعموديننةًسًالعصننورً.ًالشننراةًابلننر ًوال ننادًبنندًسًاوفخارسننتيا

لذاتدًبلًهوًانعكا ًلتقينيرًالكعيسنةً نذاً املسي يةًالوىلًيعتوًفولًالًج الرًولكعدً ًيكنًًمقصوداًا
ً.ًالسر

ً.وسًختاوًهذاًالب  ًميكنًالقولًبعوعًمنًايسارةًإندًأمكنًلت جارةًأنًتع  ًبعنمةًهذاًالسريًف
  ً

 

ً.3:  ت ً(30ً)
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