
سّر المعمودية



استعادة اإلنسان بنوته هلل

شيي  بن أنوش بن: "... في نهاية نسب ربنا يسوع المسيحجاء•
، وفقييآ مدا هييلن النعميية، ف ييي  (38-23: 3لييو " )بيين ادا ابيين ه

قُآم  لنا من جآيآ؟ 

وس بصعود السيآ المسيح إلى السيماوا  أرسيإ إلينيا روايه القيآ•
ميا اليلي يأخيلن اليرو  (. 14: 16ييو)اللي يأخل مما له ويخبرنيا 

القآس ويقآمه لنا؟ 

مييان إنه يأخل أعمال السيآ المسييح الخصييية ويقيآمها لنيا، ف يي•
يامة المعمودية يآخإ بنا الرو  القآس إلى الآفن مع المسيح والق
م مين أيًضا معه، فنخرج من المعمودية أعضاء جسآ المسيح القائ
قطياع األموا  اللي ال يشيخ وال يقآا بإ ينمو على اليآواا بييير ان

مسيييح بهييلا يتاقييح اتاادنييا مييع السيييآ ال. متمتعًييا بالاييياة الةآيييآة
نياء معيه فننعم بالبنوة هلل، إذ نصير خيصل االبين الواييآ الةين  أب
. يةبالتبني، أي لي  اسب الطبيعة، وإنما خصل النعمة المةان
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التعري  بالسرّ 



ُمعميآ هو سّر مقآس فيه يقوا ال اهن بتيطيي  ال•
.في الماء ثصث مرا  باسم الثالوث القآوس

ليوالدة أهمهيا ايُعطي نعماً وبركا  كثييرة للُمعميآ•
ال( عصمييية روايييية)الثانيييية، كميييا يُعطيييي وسيييماً 

.تُماى

، رالمرتبيية األولييى بييين األسييرالسييّر المعمودييية •
علييى اعتبييار أنييه بيياب يييآخإ منييه الميي من إلييى 

.هال نيسة، وال يم ن ممارسة أي سّر مخر قبل

الييوالدة الثانييية، الييوالدة : منهييالييه أسييماء عآيييآة •
الةآيييآة، الييوالدة الرواييية، سيير الاميييم، الميييصد

.الثاني

، والمياء ريروري للايياة، مادة السيّر هيي المياء•
كميييا أنيييه مييينعي للةسيييم وييسيييله وين  يييه مييين 

.أقلارن

تعري  سّر المعمودية



كمييا يطبييع المالييق علييى قطيعييه

عصميييية خاييييية يتعيييير  بهييييا 

عليييه، خصلهييا ت هيير أنهييا ملييق 

لييه، ه ييلا يخييتم الييرو  القييآس 

من له فيي المعموديية بواسيطة

مسييياة ال يييي  المقيييآس التيييي 

.يتقبلونها أثناء العماد

(السريانيإفرماالقآي  مار )

لن من ه: "المصئ ة سترقص اول م قائلةإن 

الطالعيييية فييييي ثييييوب أبييييي  مسييييتنآة علييييى 

ألن الن   التيي (. 5: 8راجع ني " )ابيبها

ليه، وإذ كان  قبصً عبآة تبناها سيآها كقريبية

هييا أنيي  : "يييرأ أمامييه  اييية راسييخة يةيييب

نق أسيينا... هييا أنيي  جميليية. جميليية يييا ابيبتييي

ي كقطيع الة ائير الصيادرة مين اليسيإ الليوات

آة كإ وااآة متئم ولي  فيهن عقيم، كإ وااي

(2، 1:4ني )" متئم

(األورشليميالقآي  كيرل  )



سّر؟الماء ل ي ي ون مادة للاُختير لماذا 

يَن يَُشييَهُآوَن "• : ثَيية  ُهييُم ثَصَ ي الساييَماءَّ فَّييفَيينَّنا الاييلَّ
وُ  اُلقُييييي َميييييةُ، َوالييييير  َوهيييييُ الَءَّ . ُآسُ اآلُب، َواُلَ لَّ

يآ   ي. الثاصَثَةُ ُهُم َوااَّ ُرضَّ فَّيي األَ َن يَُشيَهُآوَن َوالايلَّ
وُ ، َواُلَمياءُ : ُهُم ثَصَثَة   ةُ ُهيُم َوالثاصَثَي. ، َواليآااُ الر 
آَّ  (.8–7: 5يو1" )فَّي اُلَوااَّ

عاميييإ مشيييترد، واليييآا هيييو دا االبييين اليييرو •
وليللق أمياا اآلب ي يون هنياد. ال لمة المتةسآ

المييياء ومييين هنيييا جييياء  تسيييمية المييياء أييييإ 
كيان رو "لللق الخلقة بآأ  من الماء . الاياة

فالميييياء أيييييإ " ه ييييير  علييييى وجييييه الميييييان
الخليقييية رمييي  الايييياة مطهييير ويسيييمون سيييائإ 

.لطي  ولي  كثي 



يح الميياء أيًضييا اختييارن ه، فالمسيي•

تعمآ بالماء وأعلن من خيصل المياء 

.وقال الماء والآا والرو 

آد الميياء وسيييلة للتةآيييآ فالعييالم جيي•

قية فتةآيآ الخل. عن طريح الطوفان

.كان عن طريح الماء

.ةالماء وسيلة اال تسال والتنقي•

انًييا الميياء وسيييلة ه يسييتخآمها أاي•

.لخير البشرية



نبوا  ورموز المعمودية في العهآ القآيم



ل ييييي نييييت هم هييييلا الميييييصد الةآيييييآ •

يعية بالرو  القآس اللي به نلنا الطب

الةآييييآة يلييييح بنيييا أن نتعييير  أوالً 

على ما قآمه العهآ القآيم من رموز 

.  ونبوا  عن المعمودية

ه فالمعمودية عنصر اّي في خطة•

الخصيية، لهلا كيان اليواّي اإللهيي

اريًصيييا كيييإ الاييير  أن يقيييآا لنيييا 

أ إعيييآاًدا طيييويصً تيييآريةيًا عليييى ميييآ

جنبًيا زمٍن طويٍإ خاًيا بالمعمودية،

ي إلى جنب مع اإلعآاد للتةسآ اإللهي

وذبيايية الصييليب، بييإ هييلن األمييور 

اإللهييييية مترابطيييية معًييييا ألنهييييا فييييي 

.  الاقيقة عمإ خصيي مت امإ

ية؟كي  أعّآ العهآ القآيم للمعمودية المسيا



نبوا  العهآ القآيم 

عن سّر المعمودية

يَاًهيييييييا فَتَُسيييييييتَقُونَ "•  مَّ

ييييييُن يَ  نَييييييابَّيعَّ بَّ َييييييَر ٍ مَّ

: 12إش" )اُلَخيييييصَ َّ 

3.)

طَ "• يعًيأَي َها اُلعَّ ا اُش َجمَّ

ييييوا إَّلَييييى الُ  يَييييانَّ َهلُم  " مَّ

(1: 55إش)



رموز المعمودية في العهآ القآيم

(17تك )الختان (7تك)فلك نوح والطوفان 

(30خر )المرحضة في خيمة االجتماع (14خر )عبور البحر األحمر 



فلق نو  والطوفان( 1)

كثمييييرة عهييييآ، ال لييييق كرميييي  للمعمودييييية •

وال لييقوارييح بييأن البايير إشييارة للعييالم،

ان ال نيسيية المعمودييية التييي تخييرج اإلنسيي

ميين العييالم لتمناييه الخييص ، مثلمييا نةييا 

.  ال لق نو  وأسرته من المو 

ح فال لق كان وسيلة النةاة من هصد ماقي•

، كإ الناس مياتوا ميا عيآا اليلين فييللعالم

ي" يقول لنو  هولللق. ال لق ُن أُقَّييمُ َول َّ

ي َمعَييَق، فَتَييُآُخُإ الُ  نُييوَد  ُُلييَق أَُنييَ  َوبَ َعُهييآَّ

(.18: 6تق)" َق َمعَقَ َواُمَرأَتَُق َونََّساُء بَنَّي

ن معلمنا بطرس الرسول يقيول بصيرااة أ•

ييَن َكانَي" :المعمودييةال لق رمي   ُ  أَنَياةُ اَّ

ةً فَّي أَ  ُر َمرا اَن اُل ُُليُق ياااَّ نُو ٍ، إَُّذ َكيهَّ تَُنتَ َّ

ي فَّيهَّ َخلَيصَ  َميانَّي  قَلَّيلُيوَن، أَُي ثَ يُُبنَى، الالَّ

ي مَّ . أَُن ُييٍ  بَّاُلَميياءَّ  ا نَُاييُن ثَالُييهُ يَُخلَُّّصيينَ الاييلَّ

ياةُ  (21–20: 3بط1)" اآلَن، أَيَّ اُلَمُعُمودَّ



الختان( 2)

كيييإ األمثلييية التيييي ترمييي  للمعموديييية فيهيييا نصاييين أن •
، أي الييآخول فييي عهييآ مييع ه وكلميية عهييآ أي العهييآ

.ات اق بين طرفين

ي الايلَّ : " الختان أيًضا عهآ• ي تَُا َُ ونَيهُ هيلَا ُهيَو َعُهيآَّ
دَ بَُينَّيي َوبَُيينَُ ُم، َوبَيُيَن نَُسي ييُن بَُعيآَّ يُنُ ُم ُكييإ  يُُخيتَنُ : لََّق مَّ  مَّ

(10: 17تق" )ذََكرٍ 

ي دخإ إبراهيم في عهآ وأول من طبح عليه الختيان في•
اليوا الثامن هيو إسياح، وليللق إسياح رمي  للمسييح

.كلبياة وقآا ن سه كطاعة

الختييان رميي  للمعمودييية، فالختييان فيييه مييو  ج ئييي،•
وهو ما يسمون لايم اليرلية وميو  الةي ء فييه إشيارة 

وبالختييان وبييالمو  الة ئييي كييانوا .إلييى مييو  ال ييإ
. يأخلوا البنوة هلل

كييإ مختييتن كييان ابيين هلل، وفييي المعمودييية اآلن نأخييل •
البنيييوة هلل ألننيييا نميييو  عييين العيييالم لا ييية التيطيييي 
  ال امييإ، ي ييون الط ييإ من صييإ عيين العييالم تماًمييا، مييي

.  فمو  الة ء إشارة إلى مو  ال إ. عن العالم



نَّّ "يقول القآي  بول  •عبور البار األامر( 3) ي لَُسي ُ فَينَّ
ُخييَوةُ  يييُآ أَي َهييا اإلَّ نا  أَُن تَُةَهلُييوا أَ أُرَّ

يييييييعَُهُم َكييييييا نُوا تَُاييييييَ  مبَاَءنَييييييا َجمَّ
يييعَ  ، َوَجمَّ ي ُهُم اُجتَيياُزوا فَّييالساييَاابَةَّ
يعَُهمُ  ، َوَجمَّ َسى اُعتََمُآوا لَُّمواُلبَُارَّ

ييييييَاابَةَّ َوفَّييييييي " اُلبَُاييييييرَّ فَّييييييي السا
(.2–1: 10كو1)

الرسييييول بييييول  قييييآ رأأ وكييييأن •
كنيسيييية العهييييآ القييييآيم فييييي أييييياا 
موسيييييييى النبيييييييي قيييييييآ اجتييييييياز  

ير فييالبار يشيي: المعمودييية رم يًييا
إلى جيرن المييان، والسياابة التيي
، ظللتهم تشير إليى اليرو  القيآس

أرسيييل  روايييق : "كقيييول ال تييياب
(.10: 15خر " )فيّطاهم



المراضة في ( 4)

خيمة االجتماع

إنيياء نااسييي مسييتآير، يوجييآ فييي الييآار•

.  الخارجية من خيمة االجتماع

إ فيييه ييسييإ ال هنيية أيييآيهم وأقييآامهم قبيي•

. الخآمة، أو قبإ الآخول إلى القآس

ة أما موقعها فهو بين الملبح وبياب خيمي•

ييية االجتميياع، وكأنهييا تُشييير إلييى المعمود

 بالقآسيياايييال ال يقييآر أاييآ أن يتمتييع 

اإللهييييية، أي يييييآخإ خيميييية االجتميييياع، 

ويةتمييع مييع ه مييا لييم يتطهيير أواًل فييي

.  ميان المعمودية

أميييا كونهيييا بيييين الميييلبح وبييياب الخيمييية •

 خصل فألنه ال تطهير بميان المعمودية إالا 

.ذبياة المسيح ال  ارية



عنييآما يسييمع أاييآ عيين المراضيية 

ها من فلي هم هلن التي نيتسإ خصل

.ةالخطايا المشينة بالميان السري

(صنيصالقآي   رييوريوس أسق  )

طيييار  امامييية اليييرو  القيييآس نايييو 

نيييو  بعيييآ أن خيييرج الطيييائر األسيييود 

وييييار  كميييا ليييو كانييي  ( الييييراب)

.متةهة ناو المسيح في األردن

(القآي  جيروا)

ا رم يًي)تارر شيعب ه مين مصير 

بع متهييا واتسيياعها( مابيية العييالم

واُقتييييآ إليييى الباييير األامييير، ل يييي

ت ييييييون فيهييييييا نهاييييييية أعييييييآائهم 

ه ألنيي. فييي المعمودييية( الشييياطين)

-كما في البار األامر-بهلا السر

هليق يتقآسون بيآا المسييح بينميا ت

.مثارهمالمقت يةالخطايا 

(أ سطينوسالقآي  )



تأسي  السرّ 



تأسي  السرّ 

االً اعتمآ السيآ المسيح وأعطانا مثي•

 ً ينَئَّييٍل َجيياَء يَ : "اسيينا إَّلَييى.. ُسييوُع اَّ

يييَآ مَّ  يييا اُعتَ ..ُنيييهُ يُوَانايييا لَّيَُعتَمَّ َميييَآ فَلَما

ُلَوُقييي َآ لَّ يييَن اُلَمييياءَّ يَُسيييوُع َييييعَّ "  َّ مَّ

(.17–13: 3م )

ييلن واين أرسإ السيآ المسيح تصم•

َهبُوا فَيياذُ : "لل ييرازة أوييياهم قييائصً 

يييييَع األَُميييي ييييلُوا َجمَّ ييييُآوُهمُ َوتَُلمَّ مَّ َوَعّمَّ

" و َّ اُلقُُآسَّ بَّاُسمَّ اآلب َواالُبنَّ َوالر  

(.19: 28م )



ممارسا  ال نيسة األولى وأقوال اآلباء



ممارسا  ال نيسة األولى

:عمالمارس  ال نيسة األولى سّر المعمودية، ونةآ هلا وارااً في س ر األ

(2أع )في يوا الخمسين تم تعميآ كإ اللين قبلوا اإليمان •

(8أع )عّمآ فيلب  الرسول الخصي الابشي •

(10أع )عّمآ بطرس الرسول كرنيليوس قائآ المائة •

يتيهميا عّمآ بول  الرسول سةان فيلبي وليآيا بائعة األرجوان هميا وأهيإ ب•
(16أع)



أقوال اآلباء األولين

قيين أقوال مبياء ال نيسية األوليين تيآلنا ب يإ ي
علييييى أن المعمودييييية كانييييي  تُمييييارس فيييييي 
  ال نيسيية منييل بآاييية المسييياية، وهييلن بعيي

:من هلن األقوال

أن يةب أن ن تي ونعر  من أي طرييح يم ننيا

آ ننييال ييي ح الخطايييا، ولنييا فييي ذلييق طريييح واايي

ديية فقط، وهو أن نعر  يسوع ونيتسإ بالمعمو

.لي ران الخطايا

(ا165–100الشهيآ يوستينوس)



اليييييرو  القيييييآس كنليييييه يةيييييآدنا فيييييي 

المعمودييييية، وهييييو باتاييييادن مييييع اآلب 

ية تشيو)واالبن يردنا من االية القبااية 

إليييى جمالنيييا األييييلي ( الخلقييية األوليييى

.اللي ُخلقنا عليه
(ا398تنيح ديآيموسالعصمة )

آة اينما  سل  ميان اليوالدة الةآيي

خإ أدناس اياتي السابقة أشرق دا

قلبييييي نييييور طيييياهر جليييييإ، اينئييييل 

ء، تنسمُ  الرو  النازل من السيما

وه يييلا جعيييإ منيييي المييييصد الثييياني 

.إنساناً جآيآاً 
(ا258–200كبريانوسالقآي  )

وقي ، لقآ م   وولآ  ثانيية فيي ن ي  ال

الميياء الخصيييي أيييبح لييق فييي ن ييي 

.الوق  لاآاً ومهآاً 

(ا386–315األورشليميالقآي  كيرل  )

مييييان المعموديييية تطهرنيييا مييين كيييإ 

آسيياً دنيي  بايييال نصييبح هييي صً ُمق

هلل، ونتصييييييإ بطبيعتييييييه اإللهييييييية

.بالشركة في الرو  القآس
(ا444–377القآي  كيرل  ال بير )



فاعلية المعمودية



: 16مر. )لَصَ َمُن مَمَن َواُعتََمَآ خَ •
16)

يُُسييإَّ َخلاَصيينَا بَّ هَّ بَُّمُقتََضييى َرُاَمتَّيي•
ييييصَدَّ الثايييانَّي َوتَ  و َّ اُلمَّ ييييآَّ الييير  ُةآَّ

(5: 3تي. )اُلقُُآسَّ 

ي فَّ إَُّذ َكييياَن اُل ُُليييُق يُبُ • ييييهَّ نَيييى، الايييلَّ
ٍ   ثََمييانَّي أَُن ُييَخلَييَص قَلَّيلُييوَن، أَيُ 

ثَالُ . بَّاُلَماءَّ  ي مَّ نَا نَُايُن هُ يَُخلَُّّصيالالَّ
ياييييي : 3بيييييط1. )ةُ اآلَن، أَيَّ اُلَمُعُمودَّ

20–21)

بالمعمودية ننال الخص  من الخطية الةآية. 1



ةعلنا تيسلنا المعمودية من كإ عيٍب، وت

ة هي ييإ ّ  المقييآس، وتردنييا إلييى شييرك

.الطبيعة اإللهية بواسطة الرو  القآس

(اإلس نآريإكليمنض القآي  )

لميييا كيييان بسيييّر العمييياد ييييتم 

إزالييية دنييي  المييييصد، ليييللق 

آ اتى األط ال إن كان . "يُعما

ال يوليييييآ مييييين المييييياء أايييييآ

والييييرو  ال يقييييآر أن يييييآخإ 

(.5:3يو" )مل و   ا 

(أوريةينوسالعصمة )



بالمعمودية ننال   ران الخطايا السابقة. 2

يُنُ مُ  يٍآ مَّ ُآ ُكإ  َوااَّ ييحَّ تُوبُوا َوُليَُعتَمَّ لَّيُُ يَرانَّ َعلَيى اُسيمَّ يَُسيوَع اُلَمسَّ

(38: 2أع. )اُلَخَطايَا

. قةفي المعموديية ُ سيل  كيإ الخطاييا السياب

وخصلها ي ون عون الرو  اللي بيه يشيتهي

(. يةالروا)رآ الةسآ فص ننه ا في اربنا، 

هيييا وخصلهيييا ت يييون للصيييصة الربانيييية فاعليت

طيى ه يلا يُع".ا  ير لنيا ذنوبنيا"اين نقيول

 ب لنييا التةآيييآ، ونُعييان فييي يييراعنا، وتسيي

ا وبهييل. الصييصة، وي ييون قلبنييا  ييير مشييوب

.ن ون بص لوا

(أ سطينوسالقآي  )



يصَ َخلاصَ بَُّمُقتََضى َرُاَمتَّهَّ • . دَّ الثاانَّينَا بَّيُُسإَّ اُلمَّ

(5: 3تي)

األول مين الةسيآ، والثياني مين . أايآهما أرريي، واآلخير سيماوي: لنا مييصدان

األول مين. األول ييادر عين مبيآأ قابيإ لل نياء، والثياني عين مبيآأ أبيآي. الرو 

اني األول يةعلنييا أبنيياء الةسييآ، والثيي. رجييإ وامييرأة، والثيياني ميين ه وال نيسيية

نيياء األول أب. األول يصيييرنا أبنيياء المييو ، والثيياني أبنيياء القياميية. أبنيياء الييرو 

أبنيياء األول يةعلنييا أبنيياء اللعنيية واليضييب، والثيياني. الييآهر، والثيياني أبنيياء ه

نييا ميين األول يقيييآنا بييأ صل الخطيئيية األيييلية، والثيياني يالّ . البركيية والمابيية

.  كإ خطيئةرباطا 

(أ سطينوسالقآي  )

نيسةبالمعمودية ننال الميصد الثاني من اضن ال . 3



بالمعمودية نمو  مع المسيح ونقوا معه في اياة جآيآة. 4

ييحَّ اُعتََميُآنَا لَّ أَُا تَُةَهلُوَن أَنانَا ُكإا َمنَّ اُعتََمَآ لَّيَ • ، فَيُآفَّناا ُسوَع اُلَمسَّ َمُوتَّيهَّ

، َاتاى كَ  ُلَمُو َّ ياةَّ لَّ يَن األَُميوَ َمعَهُ بَّاُلَمُعُمودَّ ييُح مَّ ، بََّمُةيآَّ َما أُقَّييَم اُلَمسَّ ا َّ

آاةَّ  (4–3: 6رو. ) اُلَايَاةَّ اآلبَّ، هَ لَا نَُسلُُق نَُاُن أَُيًضا فَّي جَّ



أرييييآ أن يميييو  هيييلا الةسيييآ عييين 

لسييي  أسيييأل أن يميييو  . الخطيئييية

. الةسآ، بيإ أال يخطيم ميرة أخيرأ

ق وكما أن المي  ي ون جثمانيه فيو

عآ إم انية الخطيئة، ه لا اللي يص

ميين مييييان المعمودييية يخليييص مييين 

ي هيلن فنن كنَ  قآ م ا في. الخطيئة

ن المييييان يل ميييق أن تبقيييى ميتًيييا عييي

.الخطيئة

(القآي  يوانا اللهبي ال م)

المعموديييية بييياب يردنيييا إليييى ال يييردوس، 

. عيهفيها يآخإ اإلنسيان إليى ه لي يون م

المعمودييييييية سيييييي ينة جآيييييييآة اامليييييية 

ليآ لألموا ، بها يقومون ويعبرون إليى ب

الم ُورييع  المعموديية فييي العيي. الخاليآين

ان ألجييإ العييالم الةآيييآ، فيهييا يعبيير اإلنسيي

.  من عنآ األموا  إلى بلآ الاياة

(القآي  يعقوب السروجي)



بالمعمودية نلب  المسيح ونصير أبناء ه. 5

يَميييانَّ • يعًيييا أَُبنَييياُء هَّ بَّاإلَّ ييييحَّ يَُسيييوعَ ألَناُ يييُم َجمَّ  ُكلاُ يييُم ألَنا .  بَّاُلَمسَّ

يحَّ قَُآ لَ  يَن اُعتََمُآتُُم بَّاُلَمسَّ يحَ الالَّ (27–26: 3 إ. )بَُّستُُم اُلَمسَّ

ال نأخل هلا بيالمعنى األدبيي كأنيه عميإ مين 

عيإ فالتةسآ ج. أعمال المابة بإ هو اقيقة

ة اتاادنيييا بالمسييييح وشيييركتنا فيييي األلوهيييي

.أمًرا واقعيًا

(القآي  يوانا اللهبي ال م)



إَُّن َكيياَن أََايييآ  الَ : أَقُييوُل لَييقَ اُلَاييحا اُلَاييحا •
ييُن فَييُوُق الَ يَُقييآَّ  وَ  ُر أَُن يَييَرأ َملَُ يييُولَييُآ مَّ

(3: 3يو. )هَّ 

إَُّن َكيياَن أََايييآ  الَ : أَقُييوُل لَييقَ اُلَاييحا اُلَاييحا •
و َّ  َن اُلَماءَّ َوالر  ُر أَنُ يُولَُآ مَّ يَيُآُخَإ  الَ يَُقيآَّ

(5: 3يو. )َملَُ وَ  هَّ 

يحَّ ُمبَاَرد  هُ أَبُو َربَّّنَا• ي يَُسوَع اُلَمسَّ ، الالَّ
ةً لََّرَجياٍء ةَّ َولََآنَا ثَانَّيَيَاَسَب َرُاَمتَّهَّ اُلَ ثَّيرَ 

يييييَن َايييييّيٍ، بَّقَّيَاَميييييةَّ يَُسيييييوَع ا ييييييحَّ مَّ ُلَمسَّ
يَراٍث الَ يَ ُ  ، لَّمَّ ناُ  َوالَ نَى َوالَ يَتَآَ األَُمَوا َّ
إ ، َمُا ُوظ  فَّي . ُ يمُ السايَماَوا َّ ألَُجلَّ يَُضَماَّ

(4–3: 1بط1)

  هبالمعمودية يُ تح لنا الطريح إلى مل و. 6



بالمعمودية ننضم لعضوية . 7

(الةسآ الوااآ)ال نيسة 

يعَنَيييييا بَّيييييُرو ٍ • يييييٍآ أَُيًضيييييا ألَنانَيييييا َجمَّ  َوااَّ

ٍآ، يَُهيوًدا ُكناياُعتََمُآنَا إَّلَى َجَسٍآ وَ  ا أَُا ااَّ

ييُونَييانَّيَّّيَن، َعبَّيييًآا أَ  عُنَييا ُا أَُاييَراًرا، َوَجمَّ

ًآا ا أَُنيتُُم فَ وَ ... ُسقَّينَا ُروًاا َوااَّ َةَسيُآ أَما

يحَّ، َوأَُعَضاُؤنُ أَ  : 12كيو1. )ُفَراًدااُلَمسَّ

13 ،27)



اروا اللين كانوا قبإ عمادهم أسّرأ اآلن يتمتعيون ببهياء الاريية، يي

ائرين فيي أعضاء ال نيسة سال ين في نور البّر البهّي بعآ ما كيانوا سي

ن، اقًا إنهيم اآلن مايررو. طرق الضصل الاالق وظصا الخطيئة القاتم

لييي  ذلييق فقييط بييإ قآيسييون وأبييرار، أبنيياء وورثيية، إخييوة المسيييح

تأميإ . ووارثون معيه، أعضياء جسيآن الطياهر وهياكيإ لليرو  القيآس

! دفييي العطايييا الة يليية والمواهييب الثمينيية التييي يمناهييا سييّر العمييا

ا لييه كثيييرون ي نييون إنييه يي يير الخطيئيية فقييط، أمييا نايين فقييآ أاصييين

. عشرة م اعيإ تةعإ الن   في مرك  ساٍا ومقاا جليإ ال يوي

(القآي  يوانا اللهبي ال م)



وجوب المعمودية بالتيطي 



مآألن السيآ المسيح ه لا اعت. 1

:كلما  اإلنةيإ تآلنا على هلا

ا اُعتََمَآ يَُسو" َآ لَُّلوَ فَلَما َن ُع َيعَّ ُق َّ مَّ

(16: 3م " )اُلَماءَّ 



ألن اآلباء الرسإ. 2
ه لا عّمآوا

مثييييال لييييللق معمودييييية •
فيليييييييييييب  الرسيييييييييييول 
للخصيييييييييي الابشيييييييييي 

(.38–36: 8أع)



ألن مباء ال نيسة األولين ه لا علّموا. 3

اييين نييأتي إلييى الميياء نيطيي  ثييصث

.مرا 
(ا220–160ترتليانوسالعصمة )

عّمييآ باسييم األب واالبيين والييرو 

.القآس في ماء جارَّ 
(1: 7الآيآاكية)

ودعيياء مسيياوَّ لهييا طسييا فبييثصث 

. يمفي العآد يتم سّر المعمودية الع

(ا379–329القآي  باسيليوس ال بير )

كمييا أن الييلي يييآخإ فييي الميياء ويعتمييآ 

يُيميير بالميياء ميين كيييإ جهيية، ه ييلا قيييآ 

اعتمييآوا تماميياً ميين الييرو  أيضيياً، ل يين

الميياء ييميير الُمعمييآ ميين الخييارج، وأمييا 

.قطاعالرو  فيعمآ الن   داخلياً بص ان
(ا386–315األورشليميالقآي  كيرل  )



ة ألن المعنى الليوي ل لمة المعمودي. 4

يعني يبية 

فيي الليية اليونانيية هيي" معموديية"كلمة •

شييء ، وييب  ال(يبية)وتعني ( فابتي ما)

فيي ال يتم بطبيعية الايال إال بيميرن بال اميإ

.  السائإ



ألن رموز المعمودية في العهآ القآيم تآلنا على ذلق. 5

: ال لق•

ي اإلنسييان ب املييه فييي ييون 

.داخله

: عبور البار األامر•

الميييييييييان تايييييييييط كانيييييييي  

.بالعابرين من كإ جهة



ألن المعاني الرواية للمعمودية تآلنا على ذلق. 6

ان فالمعمودية هي دفن ميع المسييح، وفيي اليآفن ي يون اإلنسي•

.كله داخإ القبر

والمعمودييية هييي  سييإ ميين الخطايييا، واليسييإ يييتم بانيميياس •

. الشيء كله في الماء



إذا كانيييييي  المعمودييييييية تييييييتم 
بييييالتيطي  فييييي الميييياء، فمييييا 
المقصيييود إذاً بمعموديييية اليييآا

أو الشهادة؟

المقصود بمعمودية الآا هيو أن•

هنييياد بعييي  الشيييهآاء أعلنيييوا 

إيمييييييييانهم بالسيييييييييآ المسيييييييييح 

واستشيييهآوا فيييي سيييبيإ ذليييق، 

.ادون أن يةآوا وقتاً ليتعمآو

وقييآ اعتبيير مبيياء ال نيسيية هييلن•

المعموديييييية وقيييييآروها تقيييييآيراً 

 ً .  ع يما



... معموديييية المييياء ريييرورية للخيييص 

الشييييهآاء واييييآهم هييييم الييييلين عمييييآوا 

أن سيييهم فيييي دميييائهم اينميييا مييياتوا فيييي 

االريييييطهاد، وهييييي الء مسيييييتثنون مييييين 

.  معمودية الماء

(األورشليميالقآي  كيرل  )

إننيييييي أعييييير  معموديييييية أخيييييرأ وهيييييي 

هيلن المعموديية ... معمودية الشهادة واليآا

.هي أكثر مةآاً من  يرها

(الثيئولو وسالقآي   رييوريوس )



األطفالمعمودية



ألن ميييينعهم منهييييا ياييييرمهم ميييين 1)
.ممارسة األسرار األُخرأ

ألن ميييينعهم منهييييا ياييييرمهم ميييين 2)
اليييآخول إليييى السيييماء فيييي االييية 

.موتهم

ألنهيييييم ُمشيييييتركون فيييييي الخطيييييية 3)
الةآييييية، وفييييي ااجيييية للخييييص  

.تماماً مثإ ال بار

ألن رميييوز المعموديييية فيييي العهيييآ 4)
القيييييآيم كانييييي  تيييييتم فيييييي ال بيييييار 
ور والصيار معاً، مثإ الختان وعبي

.البار األامر

معمودييية األط ييال رييرورية والزميية 

:لألسباب اآلتية



ال ألن السيييآ المسيييح ن سييه بييارد األط يي5)

: قييييائصً ببركييييا  خاييييية ودعيييياهم إليييييه 

وُهُم لَييييا َوالَ تَُمنَعُيييَدُعيييوا األَُوالََد يَيييأُتُوَن إَّ "

ثُييييإَّ هييييُ الَءَّ َملَُ يييي ييييَماَوا َّ ألَنا لَّمَّ " وَ  السا

(14: 19م )

ة ممارسا  اآلباء الرسيإ فيي ال نيسيألن 6)

، فنةييآ أن الرسييإ األولييى تييآلنا علييى هييلا

ييييوا الخمسيييين عميييآوا كيييإ الموجيييودين 

، وعّميييآ القيييآي  بيييول  الرسيييول (2أع)

ليييآيا بائعيية األرجييوان هييي وأهييإ بيتهييا، 

ن وكييللق سييةان فيلبييي والييلين لييه أجمعييي

، وأيضييييييياً بيييييييي  إسيييييييط انوس (16أع)

(.16: 1كو1)



:وألن أقوال اآلباء األولين تآلنا على هلا األمر( 7

فييي ليتقييآس. هييإ لييآيق ط ييإ؟ ال تسييمح للخطييية أن تةييآ لهييا فرييية فيييه

.ط ولته، وليت رس بالرو  منل نعومة أظافرن

(ا390–329الثيئولو وسالقآي   رييوريوس )

إ إن ال نيسيية تسييلم  ميين الرسيي

 ً .تقليآ عماد األط ال أيضا

(ا254–185العصمة أوريةانوس )

سيية المعمودييية تقليييآ رسييولي، وإن ال ني

ان مين تتمسق بتعمييآ األط يال ُمتسيلمة إيي

السييل  ولييم تيي ل ااف يية إيييان إلييى اآلن، 

 ً .وسو  تا  ه إلى االنقضاء أيضا

(ا430–354أ سطينوسالقآي  )



عييين المعموديييية التيييي تُقيييآا اتيييى لألط يييال)

(الصيار لي ران الخطايا

خطايا من هلن؟ متى ارت بيوا خطاييا؟ أو كيي 

ى يم ن شر   سإ المعمودية اللي ياآث ات

ميييييع األط يييييال الصييييييار، إال اسيييييب شيييييرانا 

  لألط ال الصييار اليلي نيت لم عنيه؟ فننيه ليي

ا إنسيييان بيييص  ضيييٍن، وليييو كانييي  اياتيييه يوًمييي

فننييه بسييّر المعمودييية(.5-4: 14أي )وااييًآا 

ولهييلا فننييه اتييى األط ييال. يُنيي ع كييإ  ضيين

إن كان أاآ ال يولآ مين المياء "يعمآون، ألنه 

. "والرو  ال يقآر أن يآخإ مل و  السماوا 

(5: 3يو)

(أوريةينوسالعصمة )



.القيمأو الوييأو الاارسكلمة سريانية تعني " اإلشبين"•

ون أن ال يخ ييى طبعيياً أن األط ييال ال يييآركون معنييى المعمودييية، وال يسييتطيع•

ابين يعترفييوا باإليمييان، ولهييلا رأ  ال نيسيية أن تقبييإ إيمييانهم بواسييطة األشيي

.يتعهآن بتسليمهم اإليماناللين  الباً ما ي ونون أمهاتهم الصتي 

هييآ إلييى ، فنةييآ أن الييرب ن سييه قييآ عتعيييين األشييابين فييي ال نيسيية قييآيم جييآاً •

، وكيللق عهيآ إليى القيآي  (18: 9أع)انانيا الرسول بتسليم اإليمان لشاول 

(. 10أع)بطرس بتسليم اإليمان إلى كرنيليوس القائآ الروماني 

اإلشبين



وحدة المعمودية وعدم إعادتها



واآة المعمودية وعآا إعادتها

تعتييييير  ال نيسييييية وتُعليييييم بيييييأن•

المعمودييية وااييآة، ولييللق أقيير  

ونعتييير  : "فيييي قيييانون اإليميييان

بمعمودييييييييية وااييييييييآة لمي ييييييييرة 

، وتعنييييي بييييللق عييييآا "الخطايييييا

جيييواز إعادتهيييا ميييرة ثانيييية متيييى 

 ً .  تم  قانونيا



أسباب عآا إعادة المعمودية

.ألن المعمودية تترد وسماً في اإلنسان ال يُماى1.

ألن المعمودية هيي والدة روايية، وكميا أن اإلنسيان ال يوليآ 2.

جسآياً إال مرة واايآة ه يلا يةيب أن ت يون والدتيه الروايية

.مرة وااآة

ا ألن المعمودية هي مو  مع السيآ المسيح ودفن معه، وكم3.

أن المسيييييح مييييا  مييييرة وااييييآة ه ييييلا ال يةييييوز أن تُعيييياد 

. المعمودية مرة ثانية

م، كما ال يوجآ ت رار في الميصد من الرا

.لن يوجآ أيًضا من المعمودية

(أ سطينوسالقآي  )



المعموديةسر  طقس



تاليإ المرأة: أوالً 

ة تمتنيييع األا عييين اليييآخول لل نيسييي•

 ً في عقب الوالدة لمآة أربعين يوما

االييية والدة ط يييإ ذكييير، وثميييانين 

.يوماً في االة والدة أنثى

فتيييرة المنيييع ميييأخوذة مييين شيييريعة •

وهييي ترجييع ( 12ال)العهييآ القييآيم 

إلى ف رة منع كإ من هو فيي االية

إفراز جسآي تناسيلي مين اليآخول

( ثىسواء كان ذكراً أو أن)لل نيسة 

سية اتى يتم تطهييرن، وسيار  كني

ميا العهآ الةآيآ على ن   الن اا ل

.له من معنى رواي ورم ي



لتيييييلكير األا واألسيييييرة وكيييييإ هيييييلن ال تيييييرة •
مدا المةتمييع ال نسييي المايييط بخطييية أبوينييا

والتييي هييي فيييواييواء التييي يرثهييا اإلنسييان 
ااجيييييية للخييييييص  الييييييلي ينالييييييه المولييييييود 

.بالمعمودية

ثيى مآة المنع ت ون الضع  في االة والدة أن•
هييييي التييييي أكليييي  أوالً ( اييييواء)ألن المييييرأة 

وبييللق ت ييون عليهييا ،(مدا)وأعطيي  رجلهييا 
تييي مسييئولية مضيياع ة فييي الخطييية الةآييية ال

.تُي ر في المعمودية

يةيييب إطاعييية هيييلن الوييييية بيييص تيييلمر ألن •
ال نيسة المسياية أطاع  هيلا األمير اإللهيي

طاعييية السييييآة ولنتيييلكر عبييير كيييإ العصيييور، 
، فأنها عليى الير م العلراء لهلا األمر اإللهي

 يإ ابل  بالمسييح بيالرو  القيآس بمن أنها 
لم فننهامعة يةطهارة وولآته والدة بتولية 

تيييأ َّ إليييى الهي يييإ قبيييإ إتمييياا أيييياا التطهيييير
.  المنصو  عليها



مرأةترتيب يلوا  تاليإ ال

إيليسيييييييييون: يُصيييييييييلي ال ييييييييياهن•

، فلنشيي ر...، أبانييا الييلي...إيميياس

....يانع الخيرا 

أ ويقيييرالبيييول ثيييم يُرفيييع بخيييور •

:البول الشماس 

يتاييآث عيين : فييي االيية الييلكر❖

االبيين الوايييآ يسييوع المسيييح

(.12–8: 1عب)

يتاييآث عيين: فييي االيية األنثييى❖

12: 7كييو1)المييرأة الم منيية 

–14.)

صييلي ، ثييم يتقآيسييا تُقييال الثصثيية •

.ال اهن أوشية اإلنةيإ



:يقرأ الشماس الم مور واإلنةيإ•

:في االة اللكر❖

م طوباهم اللين تُرك  له: "الم مور
(.2–1: 32م ..." )مثامهم

ح يتاييآث عيين ختييان المسييي: اإلنةيييإ
(.35–21: 2لو)وشريعة التطهير 

:في االة األنثى❖

قام  المل ة عن يمينيق : "الم مور
(.9: 45م .." )بلباس ملهب

يتاييآث عيين مرثييا ومييريم : اإلنةيييإ
(.  42–38: 10لو)



ثييم يصييلي ال يياهن الييثصث أواشييي•

السييييييييييصا واآلبيييييييييياء : ال بييييييييييار

.واالجتماعا 

.يردد الةميع قانون اإليمان•

الييإ يصلي ال اهن الطلبة ثيم التا•

ى الثصثيية وهييو يضييع الصييليب عليي

.رأس المرأة

ثييم يييآهن ال يياهن المييرأة بال ييي  •

، وبييللق(أبو المسييي )السيياذج 

ت يييييييون األا جييييييياه ة لليييييييآخول 

.  لل نيسة



لط ييإ، يصييلي ال يياهن أوالً تاليييصً خاييياً علييى أا ا•

خليع ثم يصلي أوشية الموعوظين، ثم يةعيإ األا ت

.مصب  الط إ بال امإ

ليلي تعرية الط إ بال امإ تيلكرنا بعيري اإلنسيان ا•

.أا  به أبوانا بعآ الخطية

ييييصة أبو المسيييي يصيييلي ال ييياهن عليييى زيييي  •

آاً تمهييرشيوما خاية، ثم يآهن الط إ به سيتة 

البين باسم اآلب وا... أدهنق يا : "للمعمودية قائصً 

زيييي  ع ييية فيييي . واليييرو  القيييآس اإلليييه الواايييآ

ة كنيسيية ه الوااييآة المقآسيية الةامعيية الرسييولي

".ممين

 ً وإعصن اإليمانيصة جاآ الشيطان: ثانيا



ةييه يصيلي ال ياهن عييآة طلبيا  يةعييإ األا فيي نهايتهيا تامييإ ط لهيا وتت•
أجاييآد أيهييا : "نااييية اليييرب رافعيية يييآها اليمنييى ألعلييى وتييردد بعييآن

ق الشيطان وكيإ أعماليق النةسية، وكيإ جنيودد الشيريرة، وكيإ شيياطين
. جايآدوكإ جيشق، وكإ سلطانق، وكإ بقية ن اقق، أ: الردية والُمضلة

".  أجاآد. أاةآد

، االتةييان لليييرب إشييارة إلييى التيييرب عيين ه الييلي أاآثييه الشيييطان✓
.كما يُشير إلى  روب اليوا وال لمة والمو 

.جاآ الشيطان معنان رف  الشيطان وطرقه ومشورته✓

هيو في نهاية جاآ الشيطان ين خ ال اهن في وجه الطل  ثصث ميرا  و•
".  أخرج أيها الرو  النة : "يقول

ةي ، أن ي ون كإ إنسان  يير ُمعميآ بيه رو  نالُمترضطبعاً لي  من •
عمييآ ول يين األروا  النةسيية تةييآ لهييا فرييية أكبيير فييي اإلنسييان  ييير المُ 

.  ألنه خالَّ من الرو  القآس



األا تتةييه نااييية الشييرقثييم يةعييإ ال يياهن •
ااملة ط لها رافعية ييآها اليمنيى إليى أعليى

أعتييير  بيييق أيهيييا المسييييح : "وتيييردد بعيييآن
إلهيييي، وب ييييإ نواميسيييق المخلّصيييية، وكييييإ 

وب يييإ أعماليييق الُمعطيييية المايييييةخيييآمتق 
".الاياة

آييآ االتةان إلى الشرق يعني الميصد الة✓
.وطلب شم  البر يسوع المسيح

ثيييم ييييردد ال ييياهن ومييين خل يييه األا قيييانون •
ان اإليمييان الُمختصيير المعييرو  بقييانون إيميي

أؤميين بنلييه وااييآ ه اآلب رييابط : "الرسييإ
ا، ال ييإ، وابنييه الوايييآ يسييوع المسيييح ربنيي
والييرو  القييآس المايييي، وقياميية الةسييم، 
وال نيسييييية الواايييييآة المقآسييييية الةامعيييييية 

".  الرسولية ممين



يسيييأل ال ييياهن الُمعميييآ أو إشيييبينه ثيييصث•

: فييرد فيي كيإ ميرة" هإ ممني : "مرا 

".نعم ممن "

نيى وفي االعتيرا  باإليميان بالمسييح مع•

.التبعية وتسليم الاياة الةآيآة له

وللميييرة الثانيييية ييييآهن ال ييياهن الُمعميييآ •

بال ييي ، وفييي هييلن المييرة ي ييون الييآهن 

زييي  )الييياليصونمييرة وااييآة ميين زييي  

: ، ويقول ال اهن وهو ييتمم هيلا(البهةة

 ييإ ب ييي  ال يير  ُمضيياداً ل... أدهنييق يييا "

أفعييييال المضيييياد، لتُيييييرس فييييي شييييةرة 

ة ال يتييون اللليييلة، فييي المقآسيية الةامعيي

". الرسولية كنيسة ه ممين



 ً تقآي  ميان المعمودية: ثالثا

وهييييلا يعنييييي تخصيصييييها لياييييإ عليهييييا •
الرو  القآس، وذليق بالصيلوا  وسي ب
ح زييي  الميييرون المقييآس عليهييا، لتصييب
ايييييية قيييييادرة عليييييى إعطييييياء م اعييييييإ 

.المعمودية

يُعّميير جييرن المعمودييية بالميياء الةيياري•
  إلى الاآ المناسب، ويأخل ال اهن ال يي

ويسييي ب منيييه ( أبو المسيييي )السييياذج 
علييى الميياء ثييصث مييرا  بمثييال الصييليب

باسم اآلب واالبن واليرو : "وهو يقول
. ة، ثم يصلي قآاس المعمودي..."القآس



ور يصلي ال اهن ييصة الشي ر، ويرفيع بخي•
:، ثم يقرأ الشماسالبول 

السيييييلود ويتايييييآث عييييين : البيييييول ❖
11: 2تييي)المسييياي بعييآ المعمودييية

–3 :8.)

الشيييهود ويتايييآث عييين : ال ييياثولي ون❖
: 5يو1)( الرو  والماء والآا)الثصثة 

5–14.)

معموديييةويتاييآث عيين : اإلبركسييي ❖
(.40–26: 8أع)الخصي الابشي

يطييوب الييلين ُ  يير وفيييه : الم مييور❖
1: 32ميي )خطاييياهم وُسييتر  مثييامهم 

–2.)

ح اييآيال السيييآ المسيييوفيييه : اإلنةيييإ❖
اييييول المعمودييييية نيقوديمييييوسمييييع 

(. 21–1: 3يو)



: ريصييلي ال يياهن السييبع أواشييي ال بييا•
الميييييان أو –المسييييافرين –المررييييى 

–المليييييييق –الييييييي روع أو األهويييييييية 
.الموعوظين–القرابين –الراقآين 

د ييا عبييآ: "ثم يصلي يصة ورع ييآ•
رب الييلين يخييآمونق ويييآعون اسييمق 
ا القييآوس ويخضييعون لييق اييإ فيييهم ييي

...".رب، وسر بينهم وساعآهم

قيية ثييم يصييلي أيضيياً يييصة سييرية عمي•
جييييرن )وهييييو منطيييير  علييييى األردن 

أيهيييا اليييرايم : "بيييآايتها( المعموديييية
ب ه فييااص القلييوالمتاييننالييرؤو  
...".وال لى

ثييييم يصييييلي ال يييياهن الييييثصث أواشييييي •
–اآلبيييييييييياء –السييييييييييصمة : ال بييييييييييار
.االجتماعا 

.  ثم يرددون قانون اإليمان•



ث ويسي ب منيه فيي جيرن المعموديية ثيصاليياليصونيأخل ال ياهن زيي  •
صث ويصيلي ييصة فيي مخرهيا يين خ فيي المياء ثيمرا  بمثال الصليب، 

قآس هلا الماء وهيلا ال يي  لي يون لامييم المييصد : "مرا  وهو يقول
...".المةيآ ممين

ابط أرعيآ أيهيا القيادر الضي: "وهو يقيوليرشم الماء بالصليب بعآ ذلق •
لين ال إ على هلن الميان، ل ي بها وبرو  قآسق تةآد مييصد عبييآد الي

...".تقآموا إليق

مابيية ه : "ويبييآأ بيي : يصييلي ال يياهن قييآاس المعموديييةثييم •
موعية ، ويستمر في مة"فلنش ر الرب.. ارفعوا قلوب م.. اآلب

لييإ من الصلوا  الروايية العميقية، اتيى يخيتم ال ياهن بالتاا
...".  وااآ هو اآلب القآوس: "الثصثة، وأخيراً يقول



يأخييل ال يياهن زييي  الميييرون المقييآس ثييم •

وديية ويس ب منه قليصً جآاً فيي مياء المعم

كيإ ميرة عليى مثيال الصيليب، ثصث ميرا 

.وهنا ياإ الرو  القآس على الماء

: يقيييول ال ييياهن قطعييياً مييين الم ميييورثيييم •

ييييو  اليييرب عليييى المييييان إليييه المةيييآ "

  يو... الرب على الميان ال ثيرة... أرعآ

..."الرب بقوة ييو  اليرب بةيصل ع ييم

و ويارد ال اهن المياء بالصيليب وهيو يتلي

ن الم امييير وذلييق تشييبهاً بييالمصد الييلي كييا

وة يارد ميان بركة بيي  اسيآا فيعطيهيا قي

(.4: 5يو)خاية 

. 150يرتإ الشعب الم مور ثم •



يأخييل الشييماس الط ييإ ميين أمييه ميين نااييية اليييرب ويييأتي بييه إلييى الشييرق، •

قيول ويعطيه لل اهن من نااية اليسار فييطسه ثصث مرا  ويصيعآن وهيو ي

واليييرو  .. واالبييين مميييين.. باسيييم اآلب مميييين)...( أُعميييآد ييييا : "بالترتييييب

".  القآس ممين

ن ثيم يسيلمه ألميه مي" اقبيإ اليرو  القيآس: "ثم ين خ في وجهه وهو يقول•

. هالنااية اليُمنى فتستقبله في منش ة ن ي ة وتقوا بتة ي

ة اليُمنيى استصا ال اهن للط إ من النااية اليُسرأ وتسليمه ألمه من النااي•

شيمالي بعآ المعمودية إشارة إلى عمإ المعمودية التيي نقلتنيا مين التيآبير ال

.إلى اليميني

بعيييآ إتمييياا المعموديييية يُعميييإ للمعميييآ سيييّر المييييرون، ثيييم ياضييير القيييآاس•

.ويتناول

فييي االيية وجييود أط ييال ذكييور وإنيياث، يُعمييآ الييلكور أوالً، ألن الرجييإ رأس •

.  المرأة

 ً تيطي  الُمعمآ: رابعا



المراجع

أسييييييييييرار ال نيسيييييييييية السييييييييييبعة •

(األرشيلياكون ابيب جرج )

ق كنيسييتي األرثوذكسييية مييا أجمليي•

(سامح المي. د)

القمييييييص تييييييادرس )المعمودييييييية •

(يعقوب ملطي

أسيييييرار ال نيسييييية السيييييبعة فيييييي •

(ناألنبا بنيامي)الطق  القبطي 


