محاضرة فى مؤتمر العقيدة Dogma II

بالمركز الثقافى القبطى األرثوذكسى بالقاىرة

الكنيسة المقدسة ودورىا الرعوى فى خالص اإلنسان
ٕٓٔ6/6/ٔ1م
إعداد

األنبا بيشوى
ال خالص خارج الكنيسة ،ألنو ال خبلص بدون األسرار الكنسية فسر المعمودية والمسحة الزمان
لمخبلص ،وسر اإلفخارستيا "يعطى عنا خبلصاً وغفراناً لمخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منو" ،وسر
الكينوت ىو المتمم لؤلسرار وبالسمطان الذى أعطاه هللا لآلباء الرسل وخمفائيم يتم غفران الخطايا لمتائب

المعترف فى سر التوبة واإلعتراف ويؤىل لمتناول من جسد الرب ودمو .وحتى سر المعمودية وىو أول
األسرار يسبقو إعتراف أمام الكاىن ويتم منح التحميل أثناء صموات المعمودية نفسيا ألن الغفران يتم فى
المعمودية.
ال خالص خارج الكنيسة ،ألن الطقوس الصموات الميتورجية من قداسات ،وصموات ،وصبلة األجبية،
واألصوام والميطانيات إلخ .بما فييا من إنسحاق ،وطمب لممغفرة ،وطمب لممعونة ،وشعور بعدم
االستحقاق ،وحث عمى االستمرار فى الجياد ،وفى حياة التوبة المستمرة ،والنمو فى الثمر الروحى،
وحياة الفضيمة ،والثبات فى المسيح ،كميا حتمية والزمة لمخبلص.
ال خالص خارج الكنيسة ،ألننا كنيسة رسولية تعتمد عمى التعميم والتسميم الرسولى لذلك نحن نستقى
من الكنيسة اإليمان المسمم مرة لمقديسين والذى حفظتو كنيستنا عمى مدى الدىور ،وألن الكنيسة ىى
التى تقاوم البدع وتدافع عن اإليمان القويم .لقد قاومت الكنيسة الغنوسيين وأوريجانوس وأريوس ونسطور
وأبوليناريوس وسابميوس ومقدونيوس وغيرىم وحمت أوالدىا من سموم ىذه اليرطقات الخطيرة التى
تتسبب فى فدان أبديتيم .ولوال آباء الكنيسة الذين تصدوا ليذه اليرطقات لما وصل لنا اإليمان نقياً

أصيبلً إلى يومنا ىذا ،ولما كان حالنا اآلن ىو ما نحن عميو .ومن أجل أىمية التعميم الصحيح وضعت

الكنيسة األولى نظم دقيقة لتعميم الموعوظين ووضع أن يكون االعتراف باإليمان السميم أساساً وشرطاً
لممعمودية التى تعترف بيا الكنيسة المقدسة.
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يروج البعض ممن ّيدعون أنيم مسيحيون فى ىذه األيام عمى اإلنترنت وفى مؤتمرات متنوعة عن
فكيف ّ
الخبلص خارج الكنيسة؟ بل ويتجاسرون أن يياجموا أسرار الكنيسة التى أسسيا الرب يسوع المسيح

ويروجون لذلك تحت ستار مواىب كاذبة لمروح القدس مثل
بنفسو ،معتبرين أنيا أشياء عتيقة بالية.
ّ
الرطانة بمغات غريبة والوقوع عمى األرض وما يشبو ذلك.

أوالا األسرار المقدسة

 سر المعمودية والميرون

المعمودية ىى المدخل لباقى أسرار الكنيسة فيى الباب الذى يبدأ بو اإلنسان الدخول إلى الكنيسة..

وكنيستنا بيا سبعة أسرار مقدسة :سر المعمودية ،وسر الميرون ،وسر االعتراف ،وسر التناول من جسد
الرب ودمو ،وسر مسحة المرضى ،وسر الزيجة ،وسر الكينوت؛ فبل يمكن أن يمارس أى سر من ىذه

األسرار الكنسية إال عن طريق الدخول بالمعمودية التى تعطينا الحق أن ننال سر المسحة بالميرون..
وأن نمارس سر االعتراف ..وأن نتناول من جسد الرب ودمو ..وننال سر مسحة المرضى ..وسر
الزواج ..وسر الكينوت..
ضرورة المعمودية لمخالص

فى العيد الجديد ،جعل ربنا يسوع المسيح المعمودية شرطاً ضرورياً لمخبلص .ففى إرساليتو لتبلميذه قال
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ص َو َم ْن َل ْم ُي ْؤ ِم ْن ُي َد ْن" (مر
َج َم َع َو ْ
آم َن َو ْ
اع َت َم َد َخَم َ
"ا ْذ َى ُبوا ِإَلى اْل َعاَل ِم أ ْ
اك ِرُزوا باإل ْنجيل لْم َخميَقة ُكّم َياَ .م ْن َ
 .)ٔٙ ،ٔ٘ :ٔٙولم يقل أن الخبلص يكون نتيجة لئليمان وحده بل أن اإليمان مع المعمودية ىو ما
يجمب الخبلص.
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ِ
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اْلُق ُد ِ
ان
كِ :إ ْن َك َ
ول َل َ
س" (مت  .)ٜٔ :ٕٛومؤكدًا عمى أىمية المعمودية قال لنيقوديموس "اْل َحق اْل َحق أَ ُق ُ
ِ
أَحٌد الَ يوَل ُد ِمن اْلم ِ
وت َّللاِ" (يو ٖ.)٘ :
الر ِ
اء َو ُّ
َن َي ْد ُخ َل َمَم ُك َ
وح الَ َيْقد ُر أ ْ
ُ
َ
َ َ
يقرر مجمع قرطاجنة السابع (ٕ56م) برئاسة القديس كبريانوس بوضوح:
"إن لم ينالوا العماد المخمص فى الكنيسة الجامعة الواحدة ،ال يمكنيم أن يخمصوا ،ولكنيم يدانون
ٔ

مع الجسدانيين فى دينونة الرب يسوع".

Ante Nicene Fathers, Vol. V, The Seventh Council of Carthage Under Cyprian Concerning the Baptism of Heretics, p. 566.
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ويقول القديس أغسطينوس (ٖٖٗ٘ٗٓ-م) عن المعمودية:
ٕ

"أنيا سر الخبلص األبدى".

ويقول القديس كيرلس األورشميمى (ٖٖٖٔٛٙ-م)

ٖ

"أى إنسان ال يقبل المعمودية فبل خبلص لو".

وعن اإلرتبا بين اإليمان واالعتراف بالثالوث وبين المعمودية عمى إسم الثالوث اآلب واالبن والروح
القدس ،يقول القديس باسيميوس الكبير (ٖٖٖٜٓٚ-م):
اإليمان والمعمودية ىما طريقان لمخالص ال ُيمكن فصميما ألن اإليمان يكمل بالمعمودية،
والمعمودية مؤسسة عمى اإليمان وكالىما مؤسس عمى األقانيم الثالثة".

ٗ

ويقول القديس أثناسيوس الرسولى (ٖٖٚ-ٕٜٙم):
"فإن المخمص لم يأمر فقط بالعماد ،بل قال أوالا "تممذوا" ثم بعد ذلك قال "عمدوىم باسم اآلب
واالبن والروح القدس" ،لكى يأتى اإليمان المستقيم من التعميم ومع اإليمان يأتى إتمام

المعمودية.

وىناك ىرطقات أخرى كثيرة تذكر األسماء فقط ،ولكن بدون إعتقاد مستقيم –كما سبق أن قيل-

وبدون إيمان سميم .ولذلك فالمعمودية التى يعطونيا عديمة الجدوى وتعوزىا التقوى ،حتى أن
5

من يعمدونو يتموث بإلحادىم بدالا من أن يفتدى".
إذن ال يخدع أحد نفسو بأنو من الممكن أن يدخل ممكوت السماوات بدون سر المعمودية .حتى إذا كان
طفبلً صغي اًر واال كيف تُغفر الخطية الجدية إن لم تتم معمودية األطفال؟!!
ِ
نسميو نحن "سر الميرون" فقد كان فى حمول الروح القدس فى يوم
أما سر المسحة المقدسة الذى ّ
العّمية من رجال ونساء ...وبعد ذلك كان الرسل يمنحون
الخمسين ،عمى كل المؤمنين المجتمعين فى ُ

ىذا السر بوضع أيدييم ثم صار السر ُيمنح بالمسح بالميرون المقدس.

N.&PN. Fathers, series 1, Vol. V, St. Augustine, On forgiveness of Sins and Baptism, Chapter 23, p. 24.
N.&PN. Fathers, series 2, Vol. VII, Cyril of Jerusalem, Catechetical Letters, Lecture 3, On Baptism, point 10, p. 16.
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 4الروح القدس ،القديس باسيليوس الكبير ،إصدار الكلية اإلكليركية ،مطرانية الغربية لألقباط األرثوذكس ،الطبعة الرابعة  ،2114الفصل العاشر،
الفقرات  ،25 – 24ص .79
N&PN Fathers, series 2, Vol. IV, St. Athanasius, Second Discourse Against Arians, Chapter 18, par. 42, 43, p. 371.
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 سر الكينوت وسر التوبة واالعتراف

فى سفر األعمال ذكر "وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون ِّ
مقرين ومخبرين بأفعاليم" (أع.)ٔٛ :ٜٔ
وفى رسالة يعقوب الرسول عندما قال "أمريض أحد بينكم فميدع قسوس الكنيسة فيصّموا عميو ويدىنوه
بزيت باسم الرب .وصبلة اإليمان تشفى المريض ،والرب يقيمو .وان كان قد فعل خطية تغفر لو" (يع٘:

ٗٔ )ٔ٘ ،ولئبل يظن البعض أنو بدىن المريض بالزيت والصبلة من أجمو ،تغفر لو خطاياه؛ أكمل
مباشرًة وقال "اعترفوا بعضكم لبعض بالزالت ،وصموا بعضكم ألجل بعض لكى تشفواِ ،طمبة البار تقتدر
كثي اًر فى فعميا" (يع٘ .)ٔٙ :فعندما قال :إن كان قد فعل خطية تُغفر لو ،استدرك سريعاً وقال "اعترفوا"
سره ،قال
أى ال تُغفر ليذا المريض الخطية إالّ إذا اعترف .ولئبل يظن أحد أنو يكفى أن يعترف فى ّ

يفسر البروتستانت ىذه اآلية بقوليم إنو من الممكن أن يعترف اإلنسان ألى
"اعترفوا بعضكم لبعض"ّ ..
شخص من اإلخوة! ..ال ،لم يقل الرسول ىذا ،بل قال "أمريض أحد بينكم فميدع قسوس الكنيسة"

(يع.)ٔ1 :5
يقول معممنا بولس الرسول" :ىكذا فميحسبنا اإلنسان كخدام المسيح ووكالء سرائر هللا .ثم ُيسأل فى
الوكالء لكى يوجد اإلنسان أمينا" (ٔكوٗ ..)ٕ ،ٔ :بولس الرسول ىو وكيل ِسر ..ويقول نحن خدام
لممسيح ولكن وكبلء لؤلسرار ..فالسيد المسيح صعد إلى السماء وأقام وكبلء لو فى الكنيسة ..ويستطيع
الوكيل أن يقوم بالعمل المكّمف بو من صاحب المصمحة.
مارس االعتراف عمى أى شخص ،بل ىناك وكيل ،وقد قال السيد المسيح لمرسل "الحق أقول لكم كل
ال ُي َ
ما تربطونو عمى األرض يكون مربوطا فى السماء ،وكل ما تحمونو عمى األرض يكون محموالا فى
السماء" (مت.)ٔٛ :ٔٛ
فى يوم أحد القيامة عندما ظير السيد المسيح لتبلميذه أثناء اجتماعيم وقال ليم "سبلم لكم كما أرسمنى
اآلب أرسمكم أنا .ولما قال ىذا نفخ و قال ليم اقبموا الروح القدس .من غفرتم خطاياه تغفر لو و من
امسكتم خطاياه امسكت" (يوٕٓ ،)ٕٖ-ٕٔ :فأعطاىم موىبة الكينوت بسمطان الروح القدس بصورة
مميزة عن حمول الروح القدس فى يوم الخمسين .وىذه الموىبة ىى لسمطان مغفرة الخطايا..
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بذلك يتضح لنا أن األسقف ىو وكيل هللا ألنو يستطيع بسمطان الروح القدس أن يمنح ِ
الحل "من
غفرتم خطاياه تغفر لو ،ومن أمسكتم خطاياه أُمسكت" (يوٕٓ )ٕٖ :فإذا لم يسمع االعتراف ،فكيف
يعرف إن كان ىذا الشخص تائبا أو غير تائب ،وكيف بذلك يغفر لمبعض خطاياىم أو يمسك لمبعض
اآلخر خطاياىم؟!..
 سر اإلفخارستيا
سر التناول المقدس أو سر اإلفخارستيا ( euvcaristi,aأى سر الشكر) حسب إيمان الكنيسة
تسميو الكنيسة
األرثوذكسية ىو إننا نتناول جسد حقيقى ودم حقيقى تحت أعراض الخبز والخمر .وىذا ّ
السر العظيم الذى لمتقوى "عظيم ىو سر التقوى هللا ظير فى الجسد" (ٔتىٖ ..)ٔٙ :فيذه ىى ذبيحة
يسمييا البعض
الخبلص الحقيقية التى سّمميا السيد المسيح لتبلميذه فى ليمة آالمو قبل صمبو مباشرةّ ،
العشاء األخير ،ويسمييا البعض اآلخر العشاء الربانى ،ويسمييا آخرون العشاء السرى.
الكنيسة ال تستطيع أن تعيش الخبلص وتتبلمس معو إالّ فى سر التناول المقدس .فى كل صبلة قداس،

حاضر فى الكأس ،لذلك قال "ىذه الكأس ىى العيد الجديد بدمى" ..نعيش العيد
يكون دم المسيح
اً
الجديد؛ ليس كتذكار ضاع وانتيى؛ ولكن كتذكار حى قائم ممتد .لذلك قال "اصنعوا ىذا كمما شربتم

لذكرى" (ٔكؤٔ.)ٕ٘ :
وقد شرح القديس بولس الرسول ىذا بأكثر وضوح وقال "فإنكم كمما أكمتم ىذا الخبز وشربتم ىذه الكأس

تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء" (ٔكؤٔ .)ٕٙ :لذلك نقول إنو تذكار حى وليس مجرد تذكار
رمزى ..فنحن ُنخبر بموت الرب ألن ذبيحة الصميب بجسد الرب ودمو تكون حاضرة بالفعل فى وسطنا.
فإذا كان دم المسيح الذى ُسفك عمى الصميب ىو نفسو الذى يكون
حاضر فى القداس؛ فميس ىناك
اً

ونخبر بموت الرب عندما نشرب من ىذه الكأس ألننا نؤمن أن ما بداخل الكأس
تذكار أقوى من ذلكُ ..
ىو دم حقيقى تحت أعراض الخمر .وال يمكننا أن ُنخبر بما لم نراه ونختبره .فالذين أخبروا بالقيامة؛ ىم

شيود القيامة ،والذين يخبرون بموت الرب؛ ىم شيود موتو .لذلك فنحن ُنخبر بموت الرب وقيامتو وأيضاً
بمجيئو الثانى ألننا نختبر ىذه األمور اختبا اًر حقيقياً فى سر التناول المقدس.
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يقول القديس بولس الرسول "أقول كما لمحكماء ،احكموا أنتم فى ما أقول كأس البركة التى نباركيا أليست
ىى شركة دم المسيح" (ٔكوٓٔ.)ٔٙ ،ٔ٘ :
لقد بارك السيد المسيح عمى الكأس فى ليمة آالمو وقال "اشربوا منيا كمكم .ألن ىذا ىو دمى الذى لمعيد
الجديد الذى يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا" (مت .)ٕٛ ،ٕٚ :ٕٙفإذا كان السيد الرب نفسو
يقول ىذا ىو دمى ،فمن يستطيع أن يقول إن ىذا ىو رمز فقط؟ أال نؤمن بصدق كممات السيد
المسيح؟!! وكيف لمرمز أن يغفر الخطايا؟!! لكننا نتناول من جسد الرب ودمو لمغفرة الخطايا كما قال
السيد المسيح "ىذا ىو دمى الذى لمعيد الجديد الذى يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا" (مت:ٕٙ
.)ٕٛ

يقول القديس بولس الرسول "فإنكم كمما أكمتم ىذا الخبز وشربتم ىذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن
يجيء" (ٔكؤٔ ،)ٕٙ :نفيم من ىذه اآلية أن فاعمية موت المسيح المحيي الذى قتل الموت بموتو

تسرى فى كياننا وفى داخمنا عندما نتناول من ىذا الدم .لذلك يكمل القديس بولس كبلمو ويقول "إذاً أى
من أكل ىذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرماً فى جسد الرب ودمو" (ٔكؤٔ:

 .)ٕٚفكيف يكون مجرماً إن كان ىذا دماً ليس حقيقياً أو جسداً ليس حقيقياً!!! "ولكن ليمتحن اإلنسان
نفسو وىكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس ألن الذى يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب

مميز جسد الرب" (ٔكؤٔ ..)ٕٜ-ٕٛ :أى أنو غير مميز إن كان جسد الرب الذى
دينونة لنفسو غير ّ
بالصينية ىو جسد حقيقى أم أن ىذا مجرد شئ رمزى أو تذكارى.
مذبح الرب الذى ىو مائدة الرب فى اإلفخارستيا؛ ىو نفسو الصميب ..فذبيحة الصميب ىى واحدة ال
تتكرر ،لكنيا تمتد .لم تمتد ذبيحة الصميب بعدىا فقط ،بل امتدت قبميا أيضاً ،بدليل أن السيد المسيح
قدم جسده ودمو فى ليمة آالمو بنفسو قبل صمبو .فذبيحة اإلفخارستيا (سر الشكر) من الممكن أن تمتد
ّ
عبر الزمان ألن ىذا سر فائق وسر إليى نقول عنو فى القداس اإلليى [ووضع لنا ىذا السر العظيم
الذى لمتقوى] "عظيم ىو سر التقوى" (ٔتىٖ )ٔٙ :ويقول القديس يوحنا ذىبى الفم الذى كانت فترة حياتو
من سنة ٖٗٚم إلى سنة ٗٓٚم:
"ألسنا نحن نقدم كل يوم قرابين؟ نعم نقدم ،ولكنا نصنع تذكار موتو .وىذه الذبيحة التى نقدميا
كل يوم ىى واحدة ال أكثر ألنو ُق ّدم مرة واحدة .ألننا دائماً نقدم حمبلً واحداً بعينو ،وال نقدم اآلن
خروفاً وغداً خروفاً آخر ،بل الحمل نفسو دائماً .فالذبيحة إذن ىى واحدة .أو ىل المسحاء
6

كثيرون ،ألن الذبيحة تُقدم فى محبلت كثيرة؟ حاشا ،ألن المسيح واحد فى كل مكان وىو ىنا
بكميتو جسد واحد .وكما أنو ُيق ّدم فى أماكن متعددة وال يزال جسداً واحداً ال أجساداً كثيرة ىكذا
ٙ

الذبيحة ىى أيضاً واحدة".

سر اإلفخارستيا ىو مركز الخالص فى الكنيسة:


ففى سر المعمودية ،عندما نعمد طفل ،نقوم بمناولة ىذا الطفل بعد العماد.



وفى سر الميرون ،نقوم برشم المعمد بالميرون ثم التناول.



وأيضاً فى سر االعتراف  ،يحضر الشخص لبلعتراف لكى يحالل من خطاياه بسمطان الروح



وفى سر الكينوت ،عندما نرسم شماساً لمقسيسية ،يكون ذلك أثناء القداس اإلليى ويتناول جسد



وأيضاً كان سر الزواج يتم بين رفع بخور باكر وبين القداس ويتناول العروسان بمفافة واحدة عند



وعندما نقوم بعمل سر مسحة المرضى يكون يوم جمعة ختام الصوم بين رفع بخور باكر

القدس من فم األب الكاىن ويستحق أن يتقدم لمتناول من األسرار المقدسة.
الرب ودمو فى ىذا القداس نفسو.
توزيع األسرار فى نياية القداس.

والقداس ،وان قمنا بو فى المنزل نصمى ونطمب من الرب شفاء المريض حتى يستطيع الذىاب إلى
ِ
يستطع ذلك؛ من الممكن أن يناولو األب الكاىن فى المنزل.
الكنيسة والتناول مع الشعب واذا لم
فكل أسرار الكنيسة السبعة مركزىا ىو جسد الرب ودمو (سر اإلفخارستيا) لذلك عندما يبخر الكاىن

يدور حول المذبح بالبخور وذلك لكى يؤكد أن المذبح ىو مركز عمل الخالص ،وىو حضور ذبيحة

الصميب فى الكنيسة..

 6من عظات للقديس يوحنا ذهىب الفم على العربانيني مقالة .71
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ثاني ا الصموات الكنسية

تضع الكنيسة باستمرار العقيدة فى داخل الطقس .فصالة القداس تتضمن كل قصة الخمق والسقو وكل

قصة الخبلص والفداء .فالقداس ىو تذكار ( ἀνάμνησιςأنامنيسيس) لموت المسيح وقيامتو وصعوده
وجموسو عن يمين اآلب وظيوره الثانى اآلتى من السموات المخوف الممموء مجداً.
األجبية بالمزامير والقطع فى الطقس:

ىناك عبلقة وثيقة بين صموات األجبية وبين العقيدة األرثوذكسية ..فاألجبية من مزامير وِقطع الصموات؛

ىى تراث ُمسمم من اآلباء ،وىى نظام قديم منذ القرون األولى لممسيحية ،فقد قيل أن بطرس ويوحنا
صعدا إلى الييكل وقت صبلة الساعة التاسعة (أعٖ ..)ٔ :أى أن صموات السواعى كانت مستخدمة فى
الييكل فى زمن اآلباء الرسل وعند الييود ..لذلك منذ العصور األولى لممسيحية بدأت الكنيسة ترتب
صموات السواعى الخاصة بيا.

ٍِ ِ
ِ
ان َل ُو ِإ ْعبلَ ٌن َل ُو
يم َل ُو ِل َس ٌ
ويقول معممنا بولس الرسولَ " :متَى ْ
اجتَ َم ْعتُ ْم َف ُك ُّل َواحد م ْن ُك ْم َل ُو َم ْزُمور َل ُو تَ ْعم ٌ
تَ ْر َج َم ٌةَ :فْمَي ُك ْن ُك ُّل َشي ٍء ِلْم ُب ْنَي ِ
ان" (ٔكو ٗٔ.)ٕٙ :
ْ
نحن نصمى صموات األجبية ونتمتع بيا ونحيا روحانياتيا ،وبالطبع يشعر الكل بالبعد الروحى والعقائدى

والبلىوتى فييا .وصموات األجبية بما فييا من مقدمة ومزامير وأناجيل وقطع تصمى فى صموات المخدع
الفردية الخاصة ،كما تصمى فى العشيات والقداسات وباكر ،ونصمى بيا أيضاً فى إجتماعاتنا الروحية.
أمثمة لبعض صموات األجبية ترد بيا مفاىيم عقائدية أرثوذكسية أصيمة ممتمئة باإلنسحاق أمام هللا:
"إذا كان الصديق بالجيد يخمص فأين أظير أنا الخاطئ ..ألنى ىأنذا باألثام حبل لى وفى الخطايا
ولدتنى أمى" (قطع صبلة الغروب).
"ىا ىوذا الختن يأتى فى نصف الميل ،طوبى لمعبد الذى يجده مستيقظاً أما الذى يجده متغافبلً فإنو غير
مستحق المضى معو" (قطع الخدمة األولى من صبلة نصف الميل).
"إذا ما تفطنت فى كثرة أعمالى الرديئة ،ويأتى عمى قمبى فكر تمك الدينونة الرىيبة ،تأخذنى رعدة فأىرب
إليك يا هللا محب البشر" (قطع الخدمة الثانية من صبلة نصف الميل).
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ان! ِإَلى متَى تَحجب وجي ِ
ِ
ِ
الن ْسَي ِ
َج َع ُل ُى ُموماً
ومن المزامير" :إَلى َمتَى َيا َر ُّب تَْن َساني ُكل ّ
ْ ُ ُ َ َْ َ
ك َعّنيِ .إَلى َمتَى أ ْ
َ
استَ ِج ْب ِلي َيا َر ُّب ِإَل ِيي .أَِن ْر َع ْيَني
ِفي َنْف ِسي َو ُح ْزناً ِفي َقْمِبي ُكل َي ْومٍ! ِإَلى َمتَى َي ْرتَِف ُع َع ُدِّوي َعَميْ .ان ُ
ظ ْر َو ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ضا ِي ِقي ِبأَِّني تََزْع َزْع ُت .أَما أََنا َف َعَمى
ول َع ُدِّويَ :ق ْد َق ِو ُ
ف ُم َ
يت َعَم ْيو .لَئبل َي ْيت َ
ام َن ْوَم اْل َم ْوت .لَئبل َيُق َ
لَئبل أََن َ
ِ
ِ
ك .أ َ ِ ِ ِ
َح َس َن ِإَلي" (مز ٕٔ).
ك تََوكْم ُتَ .ي ْبتَ ِي ُج َقْمِبي ِب َخبلَص َ
َر ْح َمت َ
ُغّني لمر ّب ألَن ُو أ ْ

ىذه العبارات وغيرىا الكثير يرد فييا الشعور بالتذلل أمام هللا ومخافتو ،وضرورة أن يكون ىناك جياد

روحى مستمر ،وضرورة السير واإلستعداد الروحى ..إلخ .وىى عبارات يرفضيا من تأثروا بالتيار
الخمسينى ولذلك ّيدعون أنيم ضامنين لمخبلص حتى أنيم يياجمون ىذه المعانى فى المزامير وصبلة

األجبية.

كما أن أصحاب بدعة "تأليو اإلنسان" لن يكون ليذه العبارات طعم أو مذاقة فى أفواىيم وفكرىم الممتمئ
بالتعالى والعظمة و ُّ
التألو.

ثالثا التعميم الصحيح والرد عمى البدع

إن اإليمان الصحيح البد أن يسبق المعمودية كما سبق أن أوضحنا .لذلك إىتمت الكنيسة األولى جدًا

بالتعميم وحددت لمموعوظين زمناً (حوالى ثبلث سنوات) يتعمموا فيو أساسيات اإليمان ،ويستقوا العقيدة

القويمة ،بل ويثبتوا فييا لدرجة االستشياد من أجميا .وكان البد من اإلعتراف باإليمان الصحيح قبل
نوال سر المعمودية .وقد رفضت الكنيسة معمودية اليراطقة ،ألنو ال خبلص خارج حظيرة اإليمان.
(جمعت ٖٜٓم):
فتقول قوانين اآلباء الرسل ُ
"إن من تم تعميدىم بواسطة ىراطقة لم يدخموا فى العضوية .بل تدنسوا .ىم لم ينالوا غفران الخطايا
إنما ربا عدم التقوى".

ٚ

وفى كل مرة تعرضت الكنيسة األولى ليرطقة كانت تنبرى لمقاومتيا بالتعميم الصحيح وبعقد المجامع
لحرم اليرطقة والميرطقين ،دراسة بسيطة لممجامع المسكونية وأسباب إنعقادىا ونتائجيا تعرفنا الكثير عن
ىذا الموضوع اليام.
Ante Nicene Fathers, Vol. VII, p. 456.
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من ىم اليراطقة فى رأى الكتاب المقدس
 ذكر بولس الرسول إسمى شخصين إبتدعا بدعة لم تنكر الثالوث وال تجسد الكممة وصمبو وقيامتو
ِ
ِ
اجتَِن ْب َيا ،ألَن ُي ْم َيتََقد ُمو َن اَلى
ال اْلَباطَم ُة الدن َس ُة َف ْ
لكن خاصة بموعد قيامة األموات فقال " َوأَما األَْق َو ُ
آكَم ٍة ،ال ِذين ِم ْنيم ِى ِ
ور ،وَكِممتُيم تَرعى َك ِ
يم َين ُاي ُس َوِف ِيميتُ ُس الم َذ ِ
اغا َع ِن اْل َح ِّقَ ،ق ِائَم ْي ِنِ :إن
ان َز َ
ا ْكثَ ِر ُف ُج ٍ َ َ ُ ْ ْ َ
َ ُْ
ِ
ِ ِ
ان َق ْو ٍم" (ٕتى ٕ.)ٔٛ-ٔٙ :
ايم َ
ص َار ْت َفَيْقمَبان َ
ام َة َق ْد َ
اْلقَي َ
ِ
ِ
ِ ِ
َخيرِة َي ْرتَُّد َقوم َع ِن ِ
اإليم ِ
ين ْارَواحا ُم ِضَّم اة
َ " وَل ِكن ُّ
انَ ،تا ِبع َ
ص ِريحاً :ان ُو في األ َْزِمَنة األ َ
الرو َح َيُق ُ
ٌْ
َ
ول َ
ٍ ِ ٍ
ِ
اط ِ ِ ِ
ِ
ض َم ِائ ُرُى ْم" (ٔتى ٗ.)ٖ-ٔ :
يم َشَي َ
وم ًة َ
َوَت َعال َ
ين ،في رَياء ا ْق َوال َكاذَبةَ ،م ْو ُس َ

مجرد أن قوم قالوا أن القيامة قد صارت اعتبرىا بولس الرسول أنيا إفساد إليمان آخرين.

ط ِاة َل ُوَ ،ك َما ِفي
 وقال معممنا بطرس الرسول عن رسايل بولس الرسول "ِب َح َس ِب اْل ِح ْك َم ِة اْل ُم ْع َ
الرس ِائ ِل ُكّمِيا أَيضاً ،متَ َكّمِماً ِفييا عن ى ِذ ِه األ ِ ِ ِ
اء َع ِس َرةُ اْلَف ْيمُِ ،ي َح ِّرُف َيا َغ ْي ُر
ييا أ ْ
َ َْ َ
َ ْ
ُمور ،التي ف َ
ُ
ُ
َ
َشَي ُ
ِ
ِ
ين َكَب ِاقي اْل ُكتُ ِب أ َْيضاً ،لِ َيالَ ِك أَْن ُف ِس ِي ْم" (ٕبط ٖ.)ٔٙ ،ٔ٘ :
اْل ُعَم َماء َو َغ ْي ُر الثاِبت َ

تحريف األقوال التى وردت فى رسائل معممنا بولس الرسول يعتبرىا معممنا بطرس أن ذلك ليبلك
أنفسيم .أال يمر عمينا اليوم تحريف الكثير من أقوال الكتاب المقدس؟!
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين َي ُد ُّسو َن
اء َك َذَب ٌةَ ،ك َما َسَي ُكو ُن ِف ُ
يك ْم أ َْيضاً ُم َعّم ُمو َن َك َذَبة ،الذ َ
َ " وَلك ْن َك َ
ان أ َْيضاً في الش ْعب أ َْنبَي ُ
اى ْمَ ،ي ْجمُِبو َن َعَمى أَْن ُف ِس ِي ْم َىالَ كا َس ِريعا" (ٕبط ٕ:
ِب َد َع َى َ
ال كَ .وِا ْذ ُى ْم ُي ْن ِك ُرو َن الرب ال ِذي ْ
اشتََر ُ
ٔ).

أال يعتبر مفيوم خبلص غير المؤمنين بغير إيمان وال معمودية ىو بدعة ىبلك تنكر قيمة الخبلص
والفداء الذى تممو ربنا يسوع المسيح؟! أال يعتبر مفيوم تأليو اإلنسان ىو بدعة ىبلك تمنع اإلنسان من
ممارسة التوبة ومن اإلنسحاق أمام هللا ومن أن يتمم اإلنسان خبلصو بخوف ورعدة!؟!
عن المصير األبدى المبتدعين قال معممنا بولس الرسول:
"وأَعمال اْلجس ِد َ ِ
اىرةٌ :الِتي ِىي ِزنى عيارةٌ نجاس ٌة دعارةٌِ .عبادة األَوثَ ِ ِ
ِ
ط
ام َغ ْي َرةٌ َس َخ ٌ
َ ً ََ َ َ َ َ َ َ َ
ظ َ
َ َُ ْ
صٌ
ان س ْحٌر َع َد َاوةٌ خ َ
َ َْ ُ ََ
طٌر ،وأَمثَال َى ِذ ِه الِتي أ ِ
تَح ُّز ٌب ِشَق ٌ ِ
ول َل ُك ْم َع ْن َيا َك َما َسَبْق ُت َفُقْم ُت أ َْيضاً:
َ
َسب ُق َفأَُق ُ
اق ب ْد َعةَ .ح َسٌد َق ْت ٌل ُس ْكٌر َب َ َ ْ ُ
ْ
ِإن َّال ِذين ي ْفعُمو َن ِم ْثل ى ِذ ِه الَ ي ِرُثو َن مَم ُكوت ِ
هللا" (غل ٘.)ٕٔ-ٜٔ :
َ َ
َ َ
َ
َ َ َ
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وقد حذر معممنا بولس الرسول تمميذه تيموثاوس بقولو:
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
التعِميم َّ ِ
ين
الصح َ
يحَ ،ب ْل َح َس َب َش َي َوات ِي ُم اْل َخاصة َي ْج َم ُعو َن َل ُي ْم ُم َعّمم َ
"ألَن ُو َسَي ُكو ُن َوْقت الَ َي ْح َتمُمو َن فيو َّ ْ َ
امعيم ع ِن اْلح ِق ،وينح ِرُفون اَلى اْلخ ارَف ِ
ِ
ِ
ِ
ات" (ٕتى ٗ.)ٗ ،ٖ :
َ ّ َ َْ َ َ
ُم ْستَحك ًة َم َسام ُع ُي ْمَ .فَي ْص ِرُفو َن َم َس َ ُ ْ َ
َُ
لكنو يقول أيضاً:

ِ
ِ
ين َبْيَن ُك ْم" (ٔكو ٔٔ.)ٜٔ :
َّو َن َظاى ِر َ
"ألَن ُو الَ ُبد أ ْ
َن َي ُكو َن َب ْيَن ُك ْم ِبَدع أ َْيضاً لَي ُكو َن اْل ُم َزك ْ

إن العقيدة المسيحية اليوم أصبحت تواجو الكثير من المخاطر من الداخل وليس من خارجيا فقط .بعض
ىذه المخاطر ليست جديدة ولكننا اكتشفناىا فى اآلونة األخيرة نتيجة كثرة ما صدر من كتب وضعتنا فى
مواجية مع مآسى عقائدية مرعبة تحتاج منا إلى وقفة ومراجعة.
الرب يحفظنا فى إيمانو المستقيم الذى تسممناه من اآلباء ويجعمنا من المزكين أمام هللا.
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