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 Dogma IIمحاضرة فى مؤتمر العقيدة 
 بالمركز الثقافى القبطى األرثوذكسى بالقاىرة

 الكنيسة المقدسة ودورىا الرعوى فى خالص اإلنسان
 م6ٕٔٓ/1/6ٔ

 إعداد
 األنبا بيشوى  

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

ويؤىل لمتناول من جسد الرب ودمو. وحتى سر المعمودية وىو أول  اففى سر التوبة واإلعتر  المعترف
األسرار يسبقو إعتراف أمام الكاىن ويتم منح التحميل أثناء صموات المعمودية نفسيا ألن الغفران يتم فى 

 .المعمودية
من قداسات، وصموات، وصبلة األجبية،  الميتورجية صمواتالالطقوس ، ألن ال خالص خارج الكنيسة

األصوام والميطانيات إلخ. بما فييا من إنسحاق، وطمب لممغفرة، وطمب لممعونة، وشعور بعدم و 
 ،االستحقاق، وحث عمى االستمرار فى الجياد، وفى حياة التوبة المستمرة، والنمو فى الثمر الروحى

 والثبات فى المسيح، كميا حتمية والزمة لمخبلص. ،وحياة الفضيمة
قى تنسلذلك نحن  التسميم الرسولىالتعميم و كنيسة رسولية تعتمد عمى ألننا ، ال خالص خارج الكنيسة

م مرة لمقديسين والذى حفظتو كنيستنا عمى مدى الدىور، وألن الكنيسة ىى المسم   يمانمن الكنيسة اإل
ونسطور أريوس الغنوسيين وأوريجانوس و وتدافع عن اإليمان القويم. لقد قاومت الكنيسة التى تقاوم البدع 

التى  وأبوليناريوس وسابميوس ومقدونيوس وغيرىم وحمت أوالدىا من سموم ىذه اليرطقات الخطيرة
. ولوال آباء الكنيسة الذين تصدوا ليذه اليرطقات لما وصل لنا اإليمان نقيًا تتسبب فى فدان أبديتيم
ت عية التعميم الصحيح وضومن أجل أىم كان حالنا اآلن ىو ما نحن عميو.، ولما أصيبًل إلى يومنا ىذا
دقيقة لتعميم الموعوظين ووضع أن يكون االعتراف باإليمان السميم أساسًا وشرطًا  الكنيسة األولى نظم

 لممعمودية التى تعترف بيا الكنيسة المقدسة.
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فكيف يرّوج البعض ممن يّدعون أنيم مسيحيون فى ىذه األيام عمى اإلنترنت وفى مؤتمرات متنوعة عن 
خارج الكنيسة؟ بل ويتجاسرون أن يياجموا أسرار الكنيسة التى أسسيا الرب يسوع المسيح الخبلص 
ن أنيا أشياء عتيقة بالية. ويروّجون لذلك تحت ستار مواىب كاذبة لمروح القدس مثل يعتبر مبنفسو، 

 الرطانة بمغات غريبة والوقوع عمى األرض وما يشبو ذلك.

 المقدسة األسرار  أوالا  
  المعمودية والميرون سر 

فيى الباب الذى يبدأ بو اإلنسان الدخول إلى الكنيسة..  المعمودية ىى المدخل لباقى أسرار الكنيسة
وكنيستنا بيا سبعة أسرار مقدسة: سر المعمودية، وسر الميرون، وسر االعتراف، وسر التناول من جسد 

فبل يمكن أن يمارس أى سر من ىذه الرب ودمو، وسر مسحة المرضى، وسر الزيجة، وسر الكينوت؛ 
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
عيد الجديد، جعل ربنا يسوع المسيح المعمودية شرطًا ضروريًا لمخبلص. ففى إرساليتو لتبلميذه قال فى ال

" )مر َوَمْن َلْم ُيْؤِمْن ُيَدنْ  َمْن آَمَن َواْعَتَمَد َخَمَص اْذَىُبوا ِإَلى اْلَعاَلِم َأْجَمَع َواْكِرُزوا ِباإِلْنِجيِل ِلْمَخِميَقِة ُكمَِّيا. "
م يقل أن الخبلص يكون نتيجة لئليمان وحده بل أن اإليمان مع المعمودية ىو ما (. ولٙٔ، ٘ٔ: ٙٔ

 يجمب الخبلص.
وِح "َفاْذَىُبوا َوَتْمِمُذوا َجِميَع اأُلَمِم وبالتالى، أوصى الرب تبلميذه قائبًل  ُدوُىْم ِباْسِم اآلِب َوااِلْبِن َوالرُّ َوَعمِّ

(. ومؤكدًا عمى أىمية المعمودية قال لنيقوديموس "اْلَحق  اْلَحق  َأُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن ٜٔ: ٕٛ" )مت اْلُقُدسِ 
وحِ َأَحٌد اَل  ِ" )يو  ُيوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ  (.٘: ٖاَل َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َمَمُكوَت َّللا 
 بوضوح:س برئاسة القديس كبريانو م( 56ٕمجمع قرطاجنة السابع ) يقرر

فى الكنيسة الجامعة الواحدة، ال يمكنيم أن يخمصوا، ولكنيم يدانون  العماد المخمص"إن لم ينالوا 
 ٔ مع الجسدانيين فى دينونة الرب يسوع."

                                                           
1
 Ante Nicene Fathers, Vol. V, The Seventh Council of Carthage Under Cyprian Concerning the Baptism of Heretics, p. 566. 
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 م( عن المعمودية:ٖٓٗ-ٖٗ٘) القديس أغسطينوسويقول 
 ٕ "أنيا سر الخبلص األبدى."  

 م(ٖٙٛ-ٖٖٔ) القديس كيرلس األورشميمىويقول 
 ٖ "أى إنسان ال يقبل المعمودية فبل خبلص لو."

 
اآلب واالبن والروح  معمودية عمى إسم الثالوثالوبين االعتراف بالثالوث و اإليمان رتبا  بين اإل وعن
  :(مٜٖٚ-ٖٖٓ) باسيميوس الكبير القديس، يقول القدس

بالمعمودية،  ألن اإليمان يكمل اإليمان والمعمودية ىما طريقان لمخالص ال ُيمكن فصميما
 ٗ."وكالىما مؤسس عمى األقانيم الثالثة والمعمودية مؤسسة عمى اإليمان

 :(مٖٖٚ-ٜٕٙ) القديس أثناسيوس الرسولىويقول 
ثم بعد ذلك قال "عمدوىم باسم اآلب  المخمص لم يأمر فقط بالعماد، بل قال أوالا "تممذوا""فإن 

من التعميم ومع اإليمان يأتى إتمام  اإليمان المستقيمواالبن والروح القدس"، لكى يأتى 
 المعمودية.

 -كما سبق أن قيل– وىناك ىرطقات أخرى كثيرة تذكر األسماء فقط، ولكن بدون إعتقاد مستقيم
 فالمعمودية التى يعطونيا عديمة الجدوى وتعوزىا التقوى، حتى أنوبدون إيمان سميم. ولذلك 

 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 

ال كيف ُتغفر الخطية الجدية إن لم تتم معمودية األطفال؟!!   طفبًل صغيرًا وا 
 

حمول الروح القدس فى يوم فقد كان فى  الذى نسّميو نحن "سر الميرون" سر الِمسحة المقدسةأما 
وبعد ذلك كان الرسل يمنحون  الخمسين، عمى كل المؤمنين المجتمعين فى الُعّمية من رجال ونساء...
 ىذا السر بوضع أيدييم ثم صار السر ُيمنح بالمسح بالميرون المقدس.

                                                           
2
 N.&PN. Fathers, series 1, Vol. V, St. Augustine, On forgiveness of Sins and Baptism, Chapter 23, p. 24. 

3
 N.&PN. Fathers, series 2, Vol. VII, Cyril of Jerusalem, Catechetical Letters, Lecture 3, On Baptism, point 10, p. 16. 

 ،الفصل العاشر ،2114، الطبعة الرابعة رثوذكسمطرانية الغربية لألقباط األ ،كليركيةصدار الكلية اإلإ ،القديس باسيليوس الكبير ،الروح القدس 4

 .79ص  ،25 – 24الفقرات 
5
 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 
ين ومخبرين يأتون الذين آمنوا فى سفر األعمال ذكر "وكان كثيرون من   (. ٛٔ: ٜٔ" )أعبأفعاليممقرِّ

فيصّموا عميو ويدىنوه  فميدع قسوس الكنيسةعندما قال "أمريض أحد بينكم  وفى رسالة يعقوب الرسول
ن كان قد فعل خطية تغفر لوبزيت باسم الرب. وصبلة اإليمان تشفى المريض، والرب يقيمو.  : ٘" )يعوا 

ة من أجمو، تغفر لو خطاياه؛ أكمل ( ولئبل يظن البعض أنو بدىن المريض بالزيت والصبل٘ٔ، ٗٔ
بعضكم لبعض بالزالت، وصموا بعضكم ألجل بعض لكى تشفوا، ِطمبة البار تقتدر  اعترفوامباشرًة وقال "

" اعترفوا(. فعندما قال: إن كان قد فعل خطية ُتغفر لو، استدرك سريعًا وقال "ٙٔ: ٘كثيرًا فى فعميا" )يع
 إذا اعترف. ولئبل يظن أحد أنو يكفى أن يعترف فى سّره، قال أى ال ُتغفر ليذا المريض الخطية إالّ 

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

 (.1ٔ: 5)يع
ووكالء سرائر هللا. ثم ُيسأل فى نا بولس الرسول: "ىكذا فميحسبنا اإلنسان كخدام المسيح يقول معمم

(.. بولس الرسول ىو وكيل ِسر.. ويقول نحن خدام ٕ، ٔ: ٗكؤ" )الوكالء لكى يوجد اإلنسان أميناا 
ويستطيع  لممسيح ولكن وكبلء لؤلسرار.. فالسيد المسيح صعد إلى السماء وأقام وكبلء لو فى الكنيسة..

 الوكيل أن يقوم بالعمل المكّمف بو من صاحب المصمحة.
كل مرسل "الحق أقول لكم ل، وقد قال السيد المسيح ال ُيماَرس االعتراف عمى أى شخص، بل ىناك وكيل

ما تربطونو عمى األرض يكون مربوطاا فى السماء، وكل ما تحمونو عمى األرض يكون محموالا فى 
 (.ٛٔ: ٛٔ" )متالسماء

كما أرسمنى لتبلميذه أثناء اجتماعيم وقال ليم "سبلم لكم السيد المسيح عندما ظير  يوم أحد القيامةى ف
من غفرتم خطاياه تغفر لو و من  ولما قال ىذا نفخ و قال ليم اقبموا الروح القدس. .اآلب أرسمكم أنا

الروح القدس بصورة أعطاىم موىبة الكينوت بسمطان ف ،(ٖٕ-ٕٔ: ٕٓ" )يوامسكتم خطاياه امسكت
 . وىذه الموىبة ىى لسمطان مغفرة الخطايا..ممي زة عن حمول الروح القدس فى يوم الخمسين
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من بذلك يتضح لنا أن األسقف ىو وكيل هللا ألنو يستطيع بسمطان الروح القدس أن يمنح الِحل "
يسمع االعتراف، فكيف فإذا لم ( ٖٕ: ٕٓغفرتم خطاياه تغفر لو، ومن أمسكتم خطاياه ُأمسكت" )يو

 يعرف إن كان ىذا الشخص تائباا أو غير تائب، وكيف بذلك يغفر لمبعض خطاياىم أو يمسك لمبعض
 ؟!..خطاياىم اآلخر

 
 

 سر اإلفخارستيا 
حسب إيمان الكنيسة )أى سر الشكر(  euvcaristi,a أو سر اإلفخارستياسر التناول المقدس 

 تسّميو الكنيسةوىذا  .حقيقى ودم حقيقى تحت أعراض الخبز والخمراألرثوذكسية ىو إننا نتناول جسد 
يذه ىى ذبيحة ف (..ٙٔ: ٖتىٔ"عظيم ىو سر التقوى هللا ظير فى الجسد" ) السر العظيم الذى لمتقوى 
ييا البعض مباشرة، يسمّ  وميا السيد المسيح لتبلميذه فى ليمة آالمو قبل صمبالخبلص الحقيقية التى سمّ 

 .ويسمييا آخرون العشاء السرى  ،ر، ويسمييا البعض اآلخر العشاء الربانىالعشاء األخي
 ،قداس صبلةكل فى  .فى سر التناول المقدسإاّل تعيش الخبلص وتتبلمس معو أن  ال تستطيعالكنيسة 

نعيش العيد بدمى"..  ىذه الكأس ىى العيد الجديد"لذلك قال  ،فى الكأس اً يكون دم المسيح حاضر 
 كمما شربتم لذلك قال "اصنعوا ىذا .ولكن كتذكار حى قائم ممتد ؛تذكار ضاع وانتيىليس ك ؛الجديد
 (.ٕ٘: ٔٔكؤ) لذكرى"
نكم كمما أكمتم ىذا الخبز وشربتم ىذه الكأس إبأكثر وضوح وقال "فىذا بولس الرسول القديس شرح وقد 

وليس مجرد تذكار نو تذكار حى إ(. لذلك نقول ٕٙ: ٔٔكؤء" )يتخبرون بموت الرب إلى أن يج
 .فعل فى وسطنابالن ذبيحة الصميب بجسد الرب ودمو تكون حاضرة خبر بموت الرب ألفنحن نُ . رمزى.

فميس ىناك فى القداس؛  اً فإذا كان دم المسيح الذى ُسفك عمى الصميب ىو نفسو الذى يكون حاضر 
ما بداخل الكأس  نؤمن أن خبر بموت الرب عندما نشرب من ىذه الكأس ألنناونُ  ..تذكار أقوى من ذلك

وال يمكننا أن ُنخبر بما لم نراه ونختبره. فالذين أخبروا بالقيامة؛ ىم  دم حقيقى تحت أعراض الخمر. ىو
شيود القيامة، والذين يخبرون بموت الرب؛ ىم شيود موتو. لذلك فنحن ُنخبر بموت الرب وقيامتو وأيضًا 

 ارًا حقيقيًا فى سر التناول المقدس.بمجيئو الثانى ألننا نختبر ىذه األمور اختب
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كأس البركة التى نباركيا أليست  أقولما ى حكموا أنتم فا ا لمحكماء،"أقول كم بولس الرسولالقديس يقول 
 .(ٙٔ، ٘ٔ: ٓٔكؤىى شركة دم المسيح" )

لمعيد  ن ىذا ىو دمى الذىألالسيد المسيح عمى الكأس فى ليمة آالمو وقال "اشربوا منيا كمكم. لقد بارك 
(. فإذا كان السيد الرب نفسو ٕٛ، ٕٚ: ٕٙجل كثيرين لمغفرة الخطايا" )متأالجديد الذى يسفك من 

ال نؤمن بصدق كممات السيد أ ؟رمز فقطىو ن ىذا إفمن يستطيع أن يقول  ،يقول ىذا ىو دمى
طايا كما قال !! لكننا نتناول من جسد الرب ودمو لمغفرة الخ؟وكيف لمرمز أن يغفر الخطايا؟!! المسيح

: ٕٙجل كثيرين لمغفرة الخطايا" )متأح "ىذا ىو دمى الذى لمعيد الجديد الذى يسفك من يالسيد المس
ٕٛ). 
بولس الرسول "فإنكم كمما أكمتم ىذا الخبز وشربتم ىذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن  القديس يقول
الذى قتل الموت بموتو  لمحيييح اموت المس، نفيم من ىذه اآلية أن فاعمية (ٕٙ: ٔٔكؤء" )ييج
ى أ ويقول "إذاً القديس بولس كبلمو لذلك يكمل  .سرى فى كياننا وفى داخمنا عندما نتناول من ىذا الدمت

 :ٔٔكؤس الرب بدون استحقاق يكون مجرمًا فى جسد الرب ودمو" )أمن أكل ىذا الخبز أو شرب ك
!!! "ولكن ليمتحن اإلنسان ياً حقيق ليس اً أو جسد ياً حقيق ليس اً ن كان ىذا دمإ اً (. فكيف يكون مجرمٕٚ

ن الذى يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب نفسو وىكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس أل
الذى ن كان جسد الرب إأى أنو غير مميز .. (ٜٕ-ٕٛ: ٔٔكؤز جسد الرب" )دينونة لنفسو غير مميّ 

 .شئ رمزى أو تذكارى  ن ىذا مجردأىو جسد حقيقى أم بالصينية 
ىى واحدة ال  ذبيحة الصميبف ..ىو نفسو الصميبالرب الذى ىو مائدة الرب فى اإلفخارستيا؛ مذبح 
بدليل أن السيد المسيح  ،متدت قبميا أيضاً ابل  ،لم تمتد ذبيحة الصميب بعدىا فقط .دتمت يالكن تتكرر،

من الممكن أن تمتد  )سر الشكر( إلفخارستيافذبيحة ا .آالمو بنفسو قبل صمبو ةم جسده ودمو فى ليمقدّ 
فى القداس اإلليى ]ووضع لنا ىذا السر العظيم عبر الزمان ألن ىذا سر فائق وسر إليى نقول عنو 

الذى كانت فترة حياتو  القديس يوحنا ذىبى الفميقول ( و ٙٔ: ٖتىٔ"عظيم ىو سر التقوى" )الذى لمتقوى[ 
 م:ٚٓٗ م إلى سنةٖٚٗ سنة من

وىذه الذبيحة التى نقدميا  .نصنع تذكار موتو الكنو  ،نعم نقدم ؟نحن نقدم كل يوم قرابينألسنا "
وال نقدم اآلن  ،ألننا دائمًا نقدم حمبًل واحدًا بعينو .م مرة واحدةدّ كل يوم ىى واحدة ال أكثر ألنو قُ 

المسحاء . أو ىل ىى واحدة إذنفالذبيحة  .بل الحمل نفسو دائماً  ،خروفًا وغدًا خروفًا آخر
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ألن المسيح واحد فى كل مكان وىو ىنا  محبلت كثيرة؟ حاشا،م فى قد  ألن الذبيحة تُ  ،كثيرون 
كثيرة ىكذا  اً أجساد واحدًا ال اً م فى أماكن متعددة وال يزال جسددّ قوكما أنو يُ  .بكميتو جسد واحد

 ٙ."الذبيحة ىى أيضًا واحدة

 

  :سر اإلفخارستيا ىو مركز الخالص فى الكنيسة
  عندما نعمد طفل، نقوم بمناولة ىذا الطفل بعد العماد.  سر المعمودية،ففى 
  نقوم برشم المعم د بالميرون ثم التناول.سر الميرون وفى ، 
  يحضر الشخص لبلعتراف لكى يحالل من خطاياه بسمطان الروح سر االعترافوأيضًا فى ،

 سرار المقدسة.القدس من فم األب الكاىن ويستحق أن يتقدم لمتناول من األ
  عندما نرسم شماسًا لمقسيسية، يكون ذلك أثناء القداس اإلليى ويتناول جسد  سر الكينوت،وفى

 الرب ودمو فى ىذا القداس نفسو. 
  يتم بين رفع بخور باكر وبين القداس ويتناول العروسان بمفافة واحدة عند  سر الزواجوأيضًا كان

 توزيع األسرار فى نياية القداس. 
 يكون يوم جمعة ختام الصوم بين رفع بخور باكر  سر مسحة المرضىا نقوم بعمل وعندم

ن قمنا بو فى المنزل نصمى ونطمب من الرب شفاء المريض حتى يستطيع الذىاب إلى  والقداس، وا 
ذا لم يستِطع ذلك؛ من الممكن أن يناولو األب الكاىن فى المنزل.   الكنيسة والتناول مع الشعب وا 

)سر اإلفخارستيا( لذلك عندما يبخر الكاىن  جسد الرب ودموىو مركزىا كنيسة السبعة فكل أسرار ال
المذبح ىو مركز عمل الخالص، وىو حضور ذبيحة  يدور حول المذبح بالبخور وذلك لكى يؤكد أن

 الصميب فى الكنيسة..
 

 

 

 
 

                                                           

 .71من عظات للقديس يوحنا ذهىب الفم  على العربانيني مقالة  6
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 الصموات الكنسية  ثانياا  
الخمق والسقو  وكل تتضمن كل قصة  فصالة القداس. تضع الكنيسة باستمرار العقيدة فى داخل الطقس

سيس( لموت المسيح وقيامتو وصعوده يمناأن ἀνάμνησιςفالقداس ىو تذكار ) الخبلص والفداء.قصة 
 وجموسو عن يمين اآلب وظيوره الثانى اآلتى من السموات المخوف الممموء مجدًا.

 

 :المزامير والقطع فى الطقسباألجبية 
العقيدة األرثوذكسية.. فاألجبية من مزامير وِقطع الصموات؛ وبين صموات األجبية وثيقة بين عبلقة  ىناك

ىى تراث ُمسم م من اآلباء، وىى نظام قديم منذ القرون األولى لممسيحية، فقد قيل أن بطرس ويوحنا 
خدمة فى (.. أى أن صموات السواعى كانت مستٔ: ٖصعدا إلى الييكل وقت صبلة الساعة التاسعة )أع

الييكل فى زمن اآلباء الرسل وعند الييود.. لذلك منذ العصور األولى لممسيحية بدأت الكنيسة ترتب 
 صموات السواعى الخاصة بيا.

َلُو َتْعِميٌم َلُو ِلَساٌن َلُو ِإْعبَلٌن َلُو  َمْزُمور  َمَتى اْجَتَمْعُتْم َفُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َلُو يقول معممنا بولس الرسول: "و 
 .(ٕٙ: ٗٔكو ٔ) "َتْرَجَمٌة: َفْمَيُكْن ُكلُّ َشْيٍء ِلْمُبْنَيانِ 

نحن نصمى صموات األجبية ونتمتع بيا ونحيا روحانياتيا، وبالطبع يشعر الكل بالبعد الروحى والعقائدى 
ومزامير وأناجيل وقطع تصمى فى صموات المخدع  وصموات األجبية بما فييا من مقدمةوالبلىوتى فييا. 

 الفردية الخاصة، كما تصمى فى العشيات والقداسات وباكر، ونصمى بيا أيضًا فى إجتماعاتنا الروحية. 
 

  :أصيمة ممتمئة باإلنسحاق أمام هللا ةأرثوذكسياألجبية ترد بيا مفاىيم عقائدية  لبعض صمواتأمثمة 
يخمص فأين أظير أنا الخاطئ.. ألنى ىأنذا باألثام حبل لى وفى الخطايا "إذا كان الصديق بالجيد 

 ولدتنى أمى" )قطع صبلة الغروب(.
"ىا ىوذا الختن يأتى فى نصف الميل، طوبى لمعبد الذى يجده مستيقظًا أما الذى يجده متغافبًل فإنو غير 

 مستحق المضى معو" )قطع الخدمة األولى من صبلة نصف الميل(.
تفطنت فى كثرة أعمالى الرديئة، ويأتى عمى قمبى فكر تمك الدينونة الرىيبة، تأخذنى رعدة فأىرب  "إذا ما

 .إليك يا هللا محب البشر" )قطع الخدمة الثانية من صبلة نصف الميل(
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ْسَياِن! ِإَلى َمَتى َتْحُجُب َوْجَيَك إ" :ومن المزامير ِإَلى َمَتى َأْجَعُل ُىُمومًا  َعنِّي.َلى َمَتى َيا َربُّ َتْنَساِني ُكل  النِّ
. اْنُظْر َواْسَتِجْب ِلي َيا َربُّ ِإَلِيي. َأِنْر َعْيَني   ِفي َنْفِسي َوُحْزنًا ِفي َقْمِبي ُكل  َيْوٍم! ِإَلى َمَتى َيْرَتِفُع َعُدوِّي َعَمي 

َأم ا َأَنا َفَعَمى  ِويُت َعَمْيِو. ِلَئبل  َيْيِتَف ُمَضاِيِقي  ِبَأنِّي َتَزْعَزْعُت.ِلَئبل  َيُقوَل َعُدوِّي: َقْد قَ  ِلَئبل  َأَناَم َنْوَم اْلَمْوِت.
ْمُت. َيْبَتِيُج َقْمِبي ِبَخبَلِصَك.  (.ٕٔ)مز " أَُغنِّي ِلمر بِّ أَلن ُو َأْحَسَن ِإَلي   َرْحَمِتَك َتَوك 

م هللا ومخافتو، وضرورة أن يكون ىناك جياد التذلل أمابىذه العبارات وغيرىا الكثير يرد فييا الشعور 
تأثروا بالتيار إلخ. وىى عبارات يرفضيا من  ..الروحىستعداد روحى مستمر، وضرورة السير واإل

المزامير وصبلة ىذه المعانى فى يّدعون أنيم ضامنين لمخبلص حتى أنيم يياجمون الخمسينى ولذلك 
 األجبية.

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

 

 التعميم الصحيح والرد عمى البدع  ثالثاا  
جدًا إىتمت الكنيسة األولى لذلك  .كما سبق أن أوضحنا إن اإليمان الصحيح البد أن يسبق المعمودية

 العقيدةيستقوا و  ،سنوات( يتعمموا فيو أساسيات اإليمان حوالى ثبلثزمنًا )بالتعميم وحددت لمموعوظين 
. وكان البد من اإلعتراف باإليمان الصحيح قبل الدرجة االستشياد من أجمي ايثبتوا فييو بل  ة،القويم

 نوال سر المعمودية. وقد رفضت الكنيسة معمودية اليراطقة، ألنو ال خبلص خارج حظيرة اإليمان.
 م(:ٜٖٓ)ُجمعت قوانين اآلباء الرسل فتقول 

"إن من تم تعميدىم بواسطة ىراطقة لم يدخموا فى العضوية. بل تدنسوا. ىم لم ينالوا غفران الخطايا 
 ٚإنما ربا  عدم التقوى."

بعقد المجامع يا بالتعميم الصحيح و تقاومتنبرى لمليرطقة كانت األولى وفى كل مرة تعرضت الكنيسة 
، دراسة بسيطة لممجامع المسكونية وأسباب إنعقادىا ونتائجيا تعرفنا الكثير عن والميرطقينحرم اليرطقة ل

  .ىذا الموضوع اليام
 

                                                           
7
 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
ُموَن اَلى " فقاللكن خاصة بموعد قيامة األموات  ِنَسُة َفاْجَتِنْبَيا، أَلن ُيْم َيَتَقد  َوَأم ا اأَلْقَواُل اْلَباِطَمُة الد 

، َقاِئَمْيِن: ِإن   َوَكِمَمُتُيْم َتْرَعى َكآِكَمٍة، ال ِذيَن ِمْنُيْم ِىيِميَناُيُس َوِفيِميُتُس  اْكَثِر ُفُجوٍر، الم َذاِن َزاَغا َعِن اْلَحقِّ
  .(ٛٔ-ٙٔ: ٕتى ٕ" )اْلِقَياَمَة َقْد َصاَرْت َفَيْقِمَباِن ايَماَن َقْومٍ 

 " ،وَح َيُقوُل َصِريحًا: ان ُو ِفي اأَلْزِمَنِة اأَلِخيَرِة َيْرَتدُّ َقْوٌم َعِن اإِليَماِن َتاِبِعيَن اْرَواحاا ُمِضمَّةا َوَلِكن  الرُّ
 (.ٖ-ٔ: ٗتى ٔ" )اْقَواٍل َكاِذَبٍة، َمْوُسوَمًة َضَماِئُرُىمْ ِفي ِرَياِء  ،َوَتَعاِليَم َشَياِطينَ 

 اعتبرىا بولس الرسول أنيا إفساد إليمان آخرين. مجرد أن قوم قالوا أن القيامة قد صارت
  َكَما ِفي  ِبَحَسِب اْلِحْكَمِة اْلُمْعَطاِة َلُو،"وقال معممنا بطرس الرسول عن رسايل بولس الرسول

َساِئِل ُكمِّ  ُفَيا َغْيُر الر  َيا َأْيضًا، ُمَتَكمِّمًا ِفيَيا َعْن َىِذِه اأُلُموِر، ال ِتي ِفيَيا َأْشَياُء َعِسَرُة اْلَفْيِم، ُيَحرِّ
 (.ٙٔ، ٘ٔ: ٖبط ٕ" )ِلَياَلِك َأْنُفِسِيمْ اْلُعَمَماِء َوَغْيُر الث اِبِتيَن َكَباِقي اْلُكُتِب َأْيضًا، 

رسائل معممنا بولس الرسول يعتبرىا معممنا بطرس أن ذلك ليبلك تحريف األقوال التى وردت فى 
 أنفسيم. أال يمر عمينا اليوم تحريف الكثير من أقوال الكتاب المقدس؟!

 " ْعِب َأْنِبَياُء َكَذَبٌة، َكَما َسَيُكوُن ِفيُكْم َأْيضًا وَن ، ال ِذيَن َيُدسُّ ُمَعمُِّموَن َكَذَبة  َوَلِكْن َكاَن َأْيضًا ِفي الش 
ْذ ُىْم ُيْنِكُروَن الر ب  ال ِذي اْشَتَراُىْم، ِبَدَع َىاَلك   : ٕبط ٕ" )َيْجِمُبوَن َعَمى َأْنُفِسِيْم َىاَلكاا َسِريعاا . َواِ 

ٔ.) 
أال يعتبر مفيوم خبلص غير المؤمنين بغير إيمان وال معمودية ىو بدعة ىبلك تنكر قيمة الخبلص 

أال يعتبر مفيوم تأليو اإلنسان ىو بدعة ىبلك تمنع اإلنسان من  يح؟!والفداء الذى تممو ربنا يسوع المس
 ممارسة التوبة ومن اإلنسحاق أمام هللا ومن أن يتمم اإلنسان خبلصو بخوف ورعدة!؟!

 قال معممنا بولس الرسول: المبتدعيناألبدى المصير عن 
ِعَباَدُة اأَلْوَثاِن ِسْحٌر َعَداَوٌة ِخَصاٌم َغْيَرٌة َسَخٌط  َنَجاَسٌة َدَعاَرٌة.َوأَْعَماُل اْلَجَسِد َظاِىَرٌة: ال ِتي ِىَي ِزنًى َعَياَرٌة "

َحَسٌد َقْتٌل ُسْكٌر َبَطٌر، َوَأْمَثاُل َىِذِه ال ِتي َأْسِبُق َفَأُقوُل َلُكْم َعْنَيا َكَما َسَبْقُت َفُقْمُت َأْيضًا:  .ِبْدَعة  َتَحزٌُّب ِشَقاٌق 
 (.ٕٔ-ٜٔ: ٘)غل " َيْفَعُموَن ِمْثَل َىِذِه اَل َيِرُثوَن َمَمُكوَت هللاِ الَِّذيَن ِإن  
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 وقد حذر معممنا بولس الرسول تمميذه تيموثاوس بقولو: 
ِحيحَ أَلن ُو " ِة َيْجَمُعوَن َلُيْم َسَيُكوُن َوْقت  اَل َيْحَتِمُموَن ِفيِو التَّْعِميَم الصَّ ُمَعمِِّميَن ، َبْل َحَسَب َشَيَواِتِيُم اْلَخاص 

ًة َمَساِمُعُيمْ   (.ٗ، ٖ: ٗتى ٕ" )، َوَيْنَحِرُفوَن اَلى اْلُخَراَفاتِ َفَيْصِرُفوَن َمَساِمَعُيْم َعِن اْلَحقِّ  .ُمْسَتِحك 
 لكنو يقول أيضًا:

ْوَن َظاِىِريَن َأْيضًا  ِبَدع  أَلن ُو اَل ُبد  َأْن َيُكوَن َبْيَنُكْم "  (.ٜٔ: ٔٔكو ٔ" )َبْيَنُكمْ ِلَيُكوَن اْلُمَزكَّ
 

أصبحت تواجو الكثير من المخاطر من الداخل وليس من خارجيا فقط. بعض اليوم العقيدة المسيحية إن 
ىا فى اآلونة األخيرة نتيجة كثرة ما صدر من كتب وضعتنا فى نااكتشف اىذه المخاطر ليست جديدة ولكنن

 وقفة ومراجعة.مواجية مع مآسى عقائدية مرعبة تحتاج منا إلى 
 .أمام هللاويجعمنا من المزكين الرب يحفظنا فى إيمانو المستقيم الذى تسممناه من اآلباء 

 


