


النفــس  بختــان  نفســه  القــدس  الــروح  يقــوم  املعموديــة  يف 
الســيد  مــع  الصلــب  شــركة  إلــى  بهــا  يدخــل  التــي  البشــرية 
املســيح وموتــه ودفنــه ليهبهــا قــوة قيامتــه، أي يدخــل بهــا إلــى 
عمليتــني متكاملتــني: تــرك القــدمي والتمتــع باجلديــد، خلــع 
وقيــام  بنــاء  مــع  للظلمــة  التــي  الفاســدة  للطبيعــة  وهــدم 
طبيعــة اإلنســان اجلديــد اُملقــام مــع املســيح. يف هــذا يقــول 
الرســول: "إذ خلعتــم اإلنســان العتيــق مــع أعمالــِه، ولبســتم 

د للمعرفة حسب صورة خالقِه" (كو ٣: ٩-١٠). اجلديد الذي يتجَدّ
يف املعموديــة يقطعنــا الــروح القــدس مــن الزيتونــة البريــة الرديئــة ويطعمنــا يف الزيتونــة 

اجليدة (رو ١١: ٢٤) لكي ننمو يف املسيح يسوع حاملني ثمر روحه القدوس فينا.
كان اخلتــان يف العهــد القــدمي جســدًيا مؤقًتــا، أمــا يف العهــد اجلديــد فروحــي أبــدي 
كختــٍم يبقــى مطبوًعــا يف هــذا العالــم ويف الدهــر اآلتــي، ســّر كرامــة للمجاهديــن 

الغالبني بالرب وسّر تبكيت للمتجاسرين املستهترين.
     ينــال شــعب اهللا عالمــة اخلتــان يف قلوبهــم مــن داخــل، ألن الســيف الســماوي 

يقطع فضلة العقل يعني غلف اخلطيئة النجسة.
القديس مقاريوس الكبير

بركات المعمودية

أوًال: عالمة الدخول يف ملكية اهللا
J. Daniélou كان اخلتــم يســتخدم علــى الشــمع حلفــظ املجوهــرات،  يقــول دانيلــو  
واألشــياء الثمينــة واملســتندات الرســمية. وال يــزال هــذا األمــر ُمتبًعــا يف مصــر خاصــة 
ــا لعــدم فتحهــا  يف حفــظ املســتندات يف وزارة العــدل كمــا يف الطــرود يف البريــد ضماًن
يف غيــر وجــود املســئولني، وعــدم تزويــر املســتندات أو غــش األشــياء احملفوظــة. وكأن 

غاية اخلتم هو تأكيد أصالة الشيء وعدم غشه.
ــل اخلتــم الســرائري لكــي يعرفــك ســيدك، وُحتســب بــني القديســني       اقتــرب وَتقَبّ

وقطيع املسيح املعروف، فتوضع عن ميينه .
القديس كيرلس األورشليمي 

     العالمة التي تتسمون بها اآلن هي عالمة أنكم قد صرمت قطيع املسيح .
األب ثيؤدور املؤبسستي 

     كمــا يطبــع املالــك علــى قطيعــه عالمــة خاصــة يتعــرف بهــا 
الــروح  يختــم  هكــذا  لــه،  ملــك  أنهــا  تظهــر  خاللهــا  عليــه، 
القــدس مــن لــه يف املعموديــة بواســطة مســحة الزيــت املقــدس 

التي يتقبلونها أثناء العماد .
 القديس مار أفرآم السرياني

     عندمــا نغطــس يف جــرن املعموديــة، فبفضــل صــالح اهللا اآلب 
وبنعمــة روحــه القــدوس نتعــّرى مــن خطايانــا، إذ نتخلــص مــن 

اإلنســان القــدمي، ونتجــدد، وُنختــم بقوتــه مللكيتــه اخلاصــة. لكــن عندمــا نخــرج مــن 
الــروح  لكرامــة  يبلــى، مســتحًقا  كثــوٍب ال  املســيح مخلصنــا  نلبــس  املعموديــة  جــرن 

القدس عينها، الروح القدس الذي جددنا ودمغنا بختمه…
ال ميكــن ألحــد أن يحصــل علــى املواهــب الســماوية مــا لــم يتجــدد بــروح اهللا القــدوس، 

وُيدمغ بختم قداسته، ولو كان كامًال يف حياة بال عيب يف كل شيء آخر.
 القديس ديدميوس السكندري 

ثانًيا: عالمة الدخول حتت حماية اهللا
مــادام هــذا اخلتــم يحمــل عالمــة ســيدنا، فهــو مييزنــا كقطيــٍع خــاٍص بــه، ويحمــل أيًضــا 

التزام اهللا - بإرادته اململوءة حًبا - نحو خليقته اجلديدة برعايتها واحلفاظ عليها.
يف سفر الرؤيا ُحفظ املختومون على جباههم بختم اهللا من الهالك (رؤ ٧: ٢-٤).

هــذا هــو عمــل املعموديــة كختــم للنفــس يحفظهــا مــن غضــب اهللا وضربــات العــدو 
الشرير، إذ حتمل عالمة امللك العظيم الواهب النعم املجانية.

     (اخلتم) هو ضمان للحفظ وعالمة امللكية.

     إن كنتم حتصنون أنفســكم باخلتم فُتوســم نفوســكم وأجســادكم بزيت (املســحة) 
والروح ماذا ميكن أن يحدث لكم؟!

القطيــع املوســوم بالعالمــة ال ُيســلب مبكــٍر بســهولة، أمــا القطيــع الــذي ال يحمــل 
العالمــة فهــو غنيمــة للصــوص... ميكنكــم أيًضــا أن متوتــوا يف ســالٍم. ال تخافــوا مــن 

أن ُحترموا من عون اهللا الذي يهبه لكم ألجل خالصكم .
القديس غريغوريوس النزينزي 

     الروح القدس يرشــمنا بعالمته اخلالصية لنعود إلى شــبهنا األول، ألن القطيع 
الــذي ال ُمييــز بعالمــة يكــون غنيمــة ســهلة للذئــاب، فــال يكــون لــه عــون اخلتــم، وال 

يكون معروًفا كالقطيع اآلخر من الراعي الصالح .
القديس ديدميوس الضرير 

ــت بنعمــة امليــالد اجلديــد،       النفــس التــي لــم تســتنر وال حتَلّ
ال أعرف إن كانت املالئكة تتقبلها بعد تركها اجلسد!

مادامــت ال حتمــل  يتقبلوهــا  أن  يســتطيعون  إنهــم ال  حًقــا 
اخلتــم Asphragiston ، وال أي عالمــة خاصــة مبالكهــا. حًقــا 

أنهــا تصيــر محمولــة يف الهــواء وتتجــول بغيــر راحــة دون أن يتطلــع إليهــا أحــد، إذ 
هي بال مالك. إنها تطلب الراحة فال جتدها، تصرخ باطًال، وتندم بال فائدة .

القديس غريغوريوس النيسي 

ثالًثا: عالمة الدخول يف اجلندية الروحية
حتمــل  يــده  علــى   Signaculum بعالمــة  يوســم  الرومانــي  اجليــش  يف  اجلنــدي  كان 
اختصــار اســم قائــده ، لهــذا تطلــع اآلبــاء إلــى املعموديــة كعالمــة يوســم بهــا جنــود 
الســيد املســيح الروحيــني، حاملــني علــى قلوبهــم وأجســادهم عالمــة قائدهــم الروحــي 

األعظم يسوع املسيح واسمه القدوس.
.  Sacramentum لقد دعينا إلى جيش اهللا... عندما جنيب على كلمات السّر     

القديس كبريانوس 

     اآلن ُينقش اسمك وُتدعى للدخول إلى املعسكر (الروحي).
     يأتــي كل واحــٍد منكــم ويقــدم نفســه أمــام اهللا يف حضــرة جيــوش املالئكــة غيــر 
احملصيــة، فيضــع الــروح القــدس عالمــة علــى نفوســكم. بهــذا ُتســجل أنفســكم يف 

جيش امللك العظيم .
القديس كيرلس األورشليمي 

     مــن يتقبــل حميــم التجديــد يشــبه جندًيــا صغيــًرا، ُأعطــي لــه مــكان بــني املصارعــني، 
لكنه لم يبرهن على استحقاقه للجندية .

ل بالسيد املسيح رابًعا: عالمة التمُثّ
إذ ندخــل يف ميــاه املعموديــة نصعــد حاملــني ختــم اهللا، لنــا صــورة خالقنــا وحاملــني 
ســماته فينــا... لســنا فقــط نتمّثــل باملســيح إلهنــا، إمنــا تصيــر حيــاة املســيح هــي 
حياتنــا، موتــه هــو موتنــا، قيامتــه قيامتنــا، ســماته ســماتنا، وأمجــاده أمجادنــا، كمــا 

يصير أبوه أبانا.

     املعموديــة هــي ختــم اهللا، وكمــا خلــق اإلنســان األول علــى 
صــورة اهللا ومثالــه، هكــذا الــذي يتبــع الــروح القــدس ُيختــم 

منه ويأخذ صورة اخلالق .
القديس إيرونيموس 

خامًسا: املعمودية ختم روحي أبدي
لهــذا  األبديــة،  ســمة  تعطيــه  الروحــي  اخلتــم  هــذا  طبيعــة 

يســميه القديس باســيليوس  [ختم ال ينفك sigllum infrangibile]، ال يســتطيع أن 
حتّلــه اخلطيئــة أو الهرطقــة أو حتــى املــوت. لهــذا إن أنكــر إنســان اإلميــان ثــم عــاد ال 

ُتعاد معموديته، ألن اخلتم مخفي فيه.
     متسك مبا نلته فإنه لن يتغير. إنه وسم ملكي!

     اُملعمــد يف الكنيســة، إن تــرك الكنيســة ُيحــرم مــن قداســة احليــاة، لكنــه ال يفقــد 
وسم السّر.

     السمة السيدية ال تنحل البتة عن الذين تقبلوها، وال ُتعاد املعمودية .
القديس أغسطينوس

عن كتاب: "الروح القدس بني امليالد اجلديد والتجديد املستمر."

المعمودية ونشيد: قوموا يا بني النور 
إعــداد  فتــرة  الكبيــر  الصــوم  فتــرة  كانــت  األولــى  القــرون  يف 
املوعوظــني، فكانــت الكنيســة متهللــة مــع املوعوظــني املدعويــن 
إلــى االحتــاد مــع املســيح املصلــوب القائــم مــن األمــوات. هــذا 
يف  معــه  "مدفونــني  القائــل:  الرســول  فكــر  يشــغل  كان  مــا 

املعمودية التي فيها ُأقمتم أيًضا معه" (كو ٢: ١١).
أما مراسيم العماد فكانت تتم على ثالث مراحل: 
١   اإلعداد للعماد من جهة معرفة أسمائهم واستعداداتهم.

٢   جحد الشيطان معلنني نصرتهم على الشيطان بالصليب وذلك يف اجلمعة العظيمة.
٣   دخولهــم النضمامهــم يف دورة اُملعمديــن أثنــاء التســبيح: "قومــوا يــا بنــي النــور." 
وكان كل مــن يعتمــد يضــيء شــمعته مــن شــمعة الفصــح التــي يف جــرن املعموديــة. وقــد 
ســبق لنــا أن ذكرنــا كيــف كانــت الكنائــس منيــرة بالشــموع حتــى متــى أشــرقت الشــمس 

ال يشعرون بها كما قال القديس غريغوريوس الالهوتي.
مــع تزايــد عــدد طالبــي العمــاد بــدأت الكنائــس بتخصيــص األحــد الســابق ألحــد 
الشــعانني للعمــاد؛ كمــا حتــدث القديــس كيرلــس الكبيــر يف القــرن الرابع/اخلامــس. 

هذا مع امكانية ممارسة العماد يف أي يوٍم من أيام السنة. 
احملبــوب  ألبينــا  اإللهيــة  العنايــة  ســمحت   (٢٠٢٢) املبــارك  العــام  هــذا  يف  ونحــن 
أرســانيوس وديــد باإلســكندرية أن ُيذبــح وُيدفــن قبــل أحــد التناصيــر بيومــني ليحتفــل 

بعيد القيامة بعبوره إلى الفردوس وهو يف حضن مخّلص العالم هناك.

بين ختان الروح وختان الجسد
الرمــوز  حيــث  القــدمي  العهــد  يف  كان  كمــا  للجســد  ختاًنــا  ليســت  املعموديــة 
والظالل، وإمنا ختان القلب بالروح (يف ٣: ٣)، فيه يتم ليس نزع جزء من اجلسد 
(تك ١٧: ١٠-١٤) بل نزع الطبيعة القدمية التي ُنولد بها باخلطيئة األصلية. يف 
هــذا يقــول الرســول: "وبــه أيًضــا ُختنتــم ختاًنــا غيــر مصنــوع بيــٍد بخلــع جســم 
خطايــا البشــرية بختــان املســيح، مدفونــني معــه يف املعموديــة التــي فيهــا ُأقمتــم 
يف  أمواًتــا  كنتــم  وإذ  األمــوات.  مــن  أقامــه  الــذي  اهللا  عمــل  بإميــان  معــه  أيًضــا 
اخلطايــا وغلــف جســدكم أحياكــم معــه مســامًحا لكــم بجميــع اخلطايــا. إذ محــا 
الصــك الــذي علينــا يف الفرائــض الــذي كان ضــًدا لنــا، وقــد رفعــه مــن الوســط 

ُمسمًرا إياه بالصليب" (كو ٢: ١١-١٤).



النفــس  بختــان  نفســه  القــدس  الــروح  يقــوم  املعموديــة  يف 
الســيد  مــع  الصلــب  شــركة  إلــى  بهــا  يدخــل  التــي  البشــرية 
املســيح وموتــه ودفنــه ليهبهــا قــوة قيامتــه، أي يدخــل بهــا إلــى 
عمليتــني متكاملتــني: تــرك القــدمي والتمتــع باجلديــد، خلــع 
وقيــام  بنــاء  مــع  للظلمــة  التــي  الفاســدة  للطبيعــة  وهــدم 
طبيعــة اإلنســان اجلديــد اُملقــام مــع املســيح. يف هــذا يقــول 
الرســول: "إذ خلعتــم اإلنســان العتيــق مــع أعمالــِه، ولبســتم 

د للمعرفة حسب صورة خالقِه" (كو ٣: ٩-١٠). اجلديد الذي يتجَدّ
يف املعموديــة يقطعنــا الــروح القــدس مــن الزيتونــة البريــة الرديئــة ويطعمنــا يف الزيتونــة 

اجليدة (رو ١١: ٢٤) لكي ننمو يف املسيح يسوع حاملني ثمر روحه القدوس فينا.
كان اخلتــان يف العهــد القــدمي جســدًيا مؤقًتــا، أمــا يف العهــد اجلديــد فروحــي أبــدي 
كختــٍم يبقــى مطبوًعــا يف هــذا العالــم ويف الدهــر اآلتــي، ســّر كرامــة للمجاهديــن 

الغالبني بالرب وسّر تبكيت للمتجاسرين املستهترين.
     ينــال شــعب اهللا عالمــة اخلتــان يف قلوبهــم مــن داخــل، ألن الســيف الســماوي 

يقطع فضلة العقل يعني غلف اخلطيئة النجسة.
القديس مقاريوس الكبير

بركات المعمودية

أوًال: عالمة الدخول يف ملكية اهللا
J. Daniélou كان اخلتــم يســتخدم علــى الشــمع حلفــظ املجوهــرات،  يقــول دانيلــو  
واألشــياء الثمينــة واملســتندات الرســمية. وال يــزال هــذا األمــر ُمتبًعــا يف مصــر خاصــة 
ــا لعــدم فتحهــا  يف حفــظ املســتندات يف وزارة العــدل كمــا يف الطــرود يف البريــد ضماًن
يف غيــر وجــود املســئولني، وعــدم تزويــر املســتندات أو غــش األشــياء احملفوظــة. وكأن 

غاية اخلتم هو تأكيد أصالة الشيء وعدم غشه.
ــل اخلتــم الســرائري لكــي يعرفــك ســيدك، وُحتســب بــني القديســني       اقتــرب وَتقَبّ

وقطيع املسيح املعروف، فتوضع عن ميينه .
القديس كيرلس األورشليمي 

     العالمة التي تتسمون بها اآلن هي عالمة أنكم قد صرمت قطيع املسيح .
األب ثيؤدور املؤبسستي 

     كمــا يطبــع املالــك علــى قطيعــه عالمــة خاصــة يتعــرف بهــا 
الــروح  يختــم  هكــذا  لــه،  ملــك  أنهــا  تظهــر  خاللهــا  عليــه، 
القــدس مــن لــه يف املعموديــة بواســطة مســحة الزيــت املقــدس 

التي يتقبلونها أثناء العماد .
 القديس مار أفرآم السرياني

     عندمــا نغطــس يف جــرن املعموديــة، فبفضــل صــالح اهللا اآلب 
وبنعمــة روحــه القــدوس نتعــّرى مــن خطايانــا، إذ نتخلــص مــن 

اإلنســان القــدمي، ونتجــدد، وُنختــم بقوتــه مللكيتــه اخلاصــة. لكــن عندمــا نخــرج مــن 
الــروح  لكرامــة  يبلــى، مســتحًقا  كثــوٍب ال  املســيح مخلصنــا  نلبــس  املعموديــة  جــرن 

القدس عينها، الروح القدس الذي جددنا ودمغنا بختمه…
ال ميكــن ألحــد أن يحصــل علــى املواهــب الســماوية مــا لــم يتجــدد بــروح اهللا القــدوس، 

وُيدمغ بختم قداسته، ولو كان كامًال يف حياة بال عيب يف كل شيء آخر.
 القديس ديدميوس السكندري 

ثانًيا: عالمة الدخول حتت حماية اهللا
مــادام هــذا اخلتــم يحمــل عالمــة ســيدنا، فهــو مييزنــا كقطيــٍع خــاٍص بــه، ويحمــل أيًضــا 

التزام اهللا - بإرادته اململوءة حًبا - نحو خليقته اجلديدة برعايتها واحلفاظ عليها.
يف سفر الرؤيا ُحفظ املختومون على جباههم بختم اهللا من الهالك (رؤ ٧: ٢-٤).

هــذا هــو عمــل املعموديــة كختــم للنفــس يحفظهــا مــن غضــب اهللا وضربــات العــدو 
الشرير، إذ حتمل عالمة امللك العظيم الواهب النعم املجانية.

     (اخلتم) هو ضمان للحفظ وعالمة امللكية.

     إن كنتم حتصنون أنفســكم باخلتم فُتوســم نفوســكم وأجســادكم بزيت (املســحة) 
والروح ماذا ميكن أن يحدث لكم؟!

القطيــع املوســوم بالعالمــة ال ُيســلب مبكــٍر بســهولة، أمــا القطيــع الــذي ال يحمــل 
العالمــة فهــو غنيمــة للصــوص... ميكنكــم أيًضــا أن متوتــوا يف ســالٍم. ال تخافــوا مــن 

أن ُحترموا من عون اهللا الذي يهبه لكم ألجل خالصكم .
القديس غريغوريوس النزينزي 

     الروح القدس يرشــمنا بعالمته اخلالصية لنعود إلى شــبهنا األول، ألن القطيع 
الــذي ال ُمييــز بعالمــة يكــون غنيمــة ســهلة للذئــاب، فــال يكــون لــه عــون اخلتــم، وال 

يكون معروًفا كالقطيع اآلخر من الراعي الصالح .
القديس ديدميوس الضرير 

ــت بنعمــة امليــالد اجلديــد،       النفــس التــي لــم تســتنر وال حتَلّ
ال أعرف إن كانت املالئكة تتقبلها بعد تركها اجلسد!

مادامــت ال حتمــل  يتقبلوهــا  أن  يســتطيعون  إنهــم ال  حًقــا 
اخلتــم Asphragiston ، وال أي عالمــة خاصــة مبالكهــا. حًقــا 

أنهــا تصيــر محمولــة يف الهــواء وتتجــول بغيــر راحــة دون أن يتطلــع إليهــا أحــد، إذ 
هي بال مالك. إنها تطلب الراحة فال جتدها، تصرخ باطًال، وتندم بال فائدة .

القديس غريغوريوس النيسي 

ثالًثا: عالمة الدخول يف اجلندية الروحية
حتمــل  يــده  علــى   Signaculum بعالمــة  يوســم  الرومانــي  اجليــش  يف  اجلنــدي  كان 
اختصــار اســم قائــده ، لهــذا تطلــع اآلبــاء إلــى املعموديــة كعالمــة يوســم بهــا جنــود 
الســيد املســيح الروحيــني، حاملــني علــى قلوبهــم وأجســادهم عالمــة قائدهــم الروحــي 

األعظم يسوع املسيح واسمه القدوس.
.  Sacramentum لقد دعينا إلى جيش اهللا... عندما جنيب على كلمات السّر     

القديس كبريانوس 

     اآلن ُينقش اسمك وُتدعى للدخول إلى املعسكر (الروحي).
     يأتــي كل واحــٍد منكــم ويقــدم نفســه أمــام اهللا يف حضــرة جيــوش املالئكــة غيــر 
احملصيــة، فيضــع الــروح القــدس عالمــة علــى نفوســكم. بهــذا ُتســجل أنفســكم يف 

جيش امللك العظيم .
القديس كيرلس األورشليمي 

     مــن يتقبــل حميــم التجديــد يشــبه جندًيــا صغيــًرا، ُأعطــي لــه مــكان بــني املصارعــني، 
لكنه لم يبرهن على استحقاقه للجندية .

ل بالسيد املسيح رابًعا: عالمة التمُثّ
إذ ندخــل يف ميــاه املعموديــة نصعــد حاملــني ختــم اهللا، لنــا صــورة خالقنــا وحاملــني 
ســماته فينــا... لســنا فقــط نتمّثــل باملســيح إلهنــا، إمنــا تصيــر حيــاة املســيح هــي 
حياتنــا، موتــه هــو موتنــا، قيامتــه قيامتنــا، ســماته ســماتنا، وأمجــاده أمجادنــا، كمــا 

يصير أبوه أبانا.

     املعموديــة هــي ختــم اهللا، وكمــا خلــق اإلنســان األول علــى 
صــورة اهللا ومثالــه، هكــذا الــذي يتبــع الــروح القــدس ُيختــم 

منه ويأخذ صورة اخلالق .
القديس إيرونيموس 

خامًسا: املعمودية ختم روحي أبدي
لهــذا  األبديــة،  ســمة  تعطيــه  الروحــي  اخلتــم  هــذا  طبيعــة 

يســميه القديس باســيليوس  [ختم ال ينفك sigllum infrangibile]، ال يســتطيع أن 
حتّلــه اخلطيئــة أو الهرطقــة أو حتــى املــوت. لهــذا إن أنكــر إنســان اإلميــان ثــم عــاد ال 

ُتعاد معموديته، ألن اخلتم مخفي فيه.
     متسك مبا نلته فإنه لن يتغير. إنه وسم ملكي!

     اُملعمــد يف الكنيســة، إن تــرك الكنيســة ُيحــرم مــن قداســة احليــاة، لكنــه ال يفقــد 
وسم السّر.

     السمة السيدية ال تنحل البتة عن الذين تقبلوها، وال ُتعاد املعمودية .
القديس أغسطينوس

عن كتاب: "الروح القدس بني امليالد اجلديد والتجديد املستمر."

المعمودية ونشيد: قوموا يا بني النور 
إعــداد  فتــرة  الكبيــر  الصــوم  فتــرة  كانــت  األولــى  القــرون  يف 
املوعوظــني، فكانــت الكنيســة متهللــة مــع املوعوظــني املدعويــن 
إلــى االحتــاد مــع املســيح املصلــوب القائــم مــن األمــوات. هــذا 
يف  معــه  "مدفونــني  القائــل:  الرســول  فكــر  يشــغل  كان  مــا 

املعمودية التي فيها ُأقمتم أيًضا معه" (كو ٢: ١١).
أما مراسيم العماد فكانت تتم على ثالث مراحل: 
١   اإلعداد للعماد من جهة معرفة أسمائهم واستعداداتهم.

٢   جحد الشيطان معلنني نصرتهم على الشيطان بالصليب وذلك يف اجلمعة العظيمة.
٣   دخولهــم النضمامهــم يف دورة اُملعمديــن أثنــاء التســبيح: "قومــوا يــا بنــي النــور." 
وكان كل مــن يعتمــد يضــيء شــمعته مــن شــمعة الفصــح التــي يف جــرن املعموديــة. وقــد 
ســبق لنــا أن ذكرنــا كيــف كانــت الكنائــس منيــرة بالشــموع حتــى متــى أشــرقت الشــمس 

ال يشعرون بها كما قال القديس غريغوريوس الالهوتي.
مــع تزايــد عــدد طالبــي العمــاد بــدأت الكنائــس بتخصيــص األحــد الســابق ألحــد 
الشــعانني للعمــاد؛ كمــا حتــدث القديــس كيرلــس الكبيــر يف القــرن الرابع/اخلامــس. 

هذا مع امكانية ممارسة العماد يف أي يوٍم من أيام السنة. 
احملبــوب  ألبينــا  اإللهيــة  العنايــة  ســمحت   (٢٠٢٢) املبــارك  العــام  هــذا  يف  ونحــن 
أرســانيوس وديــد باإلســكندرية أن ُيذبــح وُيدفــن قبــل أحــد التناصيــر بيومــني ليحتفــل 

بعيد القيامة بعبوره إلى الفردوس وهو يف حضن مخّلص العالم هناك.

بين ختان الروح وختان الجسد
الرمــوز  حيــث  القــدمي  العهــد  يف  كان  كمــا  للجســد  ختاًنــا  ليســت  املعموديــة 
والظالل، وإمنا ختان القلب بالروح (يف ٣: ٣)، فيه يتم ليس نزع جزء من اجلسد 
(تك ١٧: ١٠-١٤) بل نزع الطبيعة القدمية التي ُنولد بها باخلطيئة األصلية. يف 
هــذا يقــول الرســول: "وبــه أيًضــا ُختنتــم ختاًنــا غيــر مصنــوع بيــٍد بخلــع جســم 
خطايــا البشــرية بختــان املســيح، مدفونــني معــه يف املعموديــة التــي فيهــا ُأقمتــم 
يف  أمواًتــا  كنتــم  وإذ  األمــوات.  مــن  أقامــه  الــذي  اهللا  عمــل  بإميــان  معــه  أيًضــا 
اخلطايــا وغلــف جســدكم أحياكــم معــه مســامًحا لكــم بجميــع اخلطايــا. إذ محــا 
الصــك الــذي علينــا يف الفرائــض الــذي كان ضــًدا لنــا، وقــد رفعــه مــن الوســط 

ُمسمًرا إياه بالصليب" (كو ٢: ١١-١٤).









النفــس  بختــان  نفســه  القــدس  الــروح  يقــوم  املعموديــة  يف 
الســيد  مــع  الصلــب  شــركة  إلــى  بهــا  يدخــل  التــي  البشــرية 
املســيح وموتــه ودفنــه ليهبهــا قــوة قيامتــه، أي يدخــل بهــا إلــى 
عمليتــني متكاملتــني: تــرك القــدمي والتمتــع باجلديــد، خلــع 
وقيــام  بنــاء  مــع  للظلمــة  التــي  الفاســدة  للطبيعــة  وهــدم 
طبيعــة اإلنســان اجلديــد اُملقــام مــع املســيح. يف هــذا يقــول 
الرســول: "إذ خلعتــم اإلنســان العتيــق مــع أعمالــِه، ولبســتم 

د للمعرفة حسب صورة خالقِه" (كو ٣: ٩-١٠). اجلديد الذي يتجَدّ
يف املعموديــة يقطعنــا الــروح القــدس مــن الزيتونــة البريــة الرديئــة ويطعمنــا يف الزيتونــة 

اجليدة (رو ١١: ٢٤) لكي ننمو يف املسيح يسوع حاملني ثمر روحه القدوس فينا.
كان اخلتــان يف العهــد القــدمي جســدًيا مؤقًتــا، أمــا يف العهــد اجلديــد فروحــي أبــدي 
كختــٍم يبقــى مطبوًعــا يف هــذا العالــم ويف الدهــر اآلتــي، ســّر كرامــة للمجاهديــن 

الغالبني بالرب وسّر تبكيت للمتجاسرين املستهترين.
     ينــال شــعب اهللا عالمــة اخلتــان يف قلوبهــم مــن داخــل، ألن الســيف الســماوي 

يقطع فضلة العقل يعني غلف اخلطيئة النجسة.
القديس مقاريوس الكبير

بركات المعمودية

أوًال: عالمة الدخول يف ملكية اهللا
J. Daniélou كان اخلتــم يســتخدم علــى الشــمع حلفــظ املجوهــرات،  يقــول دانيلــو  
واألشــياء الثمينــة واملســتندات الرســمية. وال يــزال هــذا األمــر ُمتبًعــا يف مصــر خاصــة 
ــا لعــدم فتحهــا  يف حفــظ املســتندات يف وزارة العــدل كمــا يف الطــرود يف البريــد ضماًن
يف غيــر وجــود املســئولني، وعــدم تزويــر املســتندات أو غــش األشــياء احملفوظــة. وكأن 

غاية اخلتم هو تأكيد أصالة الشيء وعدم غشه.
ــل اخلتــم الســرائري لكــي يعرفــك ســيدك، وُحتســب بــني القديســني       اقتــرب وَتقَبّ

وقطيع املسيح املعروف، فتوضع عن ميينه .
القديس كيرلس األورشليمي 

     العالمة التي تتسمون بها اآلن هي عالمة أنكم قد صرمت قطيع املسيح .
األب ثيؤدور املؤبسستي 

     كمــا يطبــع املالــك علــى قطيعــه عالمــة خاصــة يتعــرف بهــا 
الــروح  يختــم  هكــذا  لــه،  ملــك  أنهــا  تظهــر  خاللهــا  عليــه، 
القــدس مــن لــه يف املعموديــة بواســطة مســحة الزيــت املقــدس 

التي يتقبلونها أثناء العماد .
 القديس مار أفرآم السرياني

     عندمــا نغطــس يف جــرن املعموديــة، فبفضــل صــالح اهللا اآلب 
وبنعمــة روحــه القــدوس نتعــّرى مــن خطايانــا، إذ نتخلــص مــن 

اإلنســان القــدمي، ونتجــدد، وُنختــم بقوتــه مللكيتــه اخلاصــة. لكــن عندمــا نخــرج مــن 
الــروح  لكرامــة  يبلــى، مســتحًقا  كثــوٍب ال  املســيح مخلصنــا  نلبــس  املعموديــة  جــرن 

القدس عينها، الروح القدس الذي جددنا ودمغنا بختمه…
ال ميكــن ألحــد أن يحصــل علــى املواهــب الســماوية مــا لــم يتجــدد بــروح اهللا القــدوس، 

وُيدمغ بختم قداسته، ولو كان كامًال يف حياة بال عيب يف كل شيء آخر.
 القديس ديدميوس السكندري 

ثانًيا: عالمة الدخول حتت حماية اهللا
مــادام هــذا اخلتــم يحمــل عالمــة ســيدنا، فهــو مييزنــا كقطيــٍع خــاٍص بــه، ويحمــل أيًضــا 

التزام اهللا - بإرادته اململوءة حًبا - نحو خليقته اجلديدة برعايتها واحلفاظ عليها.
يف سفر الرؤيا ُحفظ املختومون على جباههم بختم اهللا من الهالك (رؤ ٧: ٢-٤).

هــذا هــو عمــل املعموديــة كختــم للنفــس يحفظهــا مــن غضــب اهللا وضربــات العــدو 
الشرير، إذ حتمل عالمة امللك العظيم الواهب النعم املجانية.

     (اخلتم) هو ضمان للحفظ وعالمة امللكية.

     إن كنتم حتصنون أنفســكم باخلتم فُتوســم نفوســكم وأجســادكم بزيت (املســحة) 
والروح ماذا ميكن أن يحدث لكم؟!

القطيــع املوســوم بالعالمــة ال ُيســلب مبكــٍر بســهولة، أمــا القطيــع الــذي ال يحمــل 
العالمــة فهــو غنيمــة للصــوص... ميكنكــم أيًضــا أن متوتــوا يف ســالٍم. ال تخافــوا مــن 

أن ُحترموا من عون اهللا الذي يهبه لكم ألجل خالصكم .
القديس غريغوريوس النزينزي 

     الروح القدس يرشــمنا بعالمته اخلالصية لنعود إلى شــبهنا األول، ألن القطيع 
الــذي ال ُمييــز بعالمــة يكــون غنيمــة ســهلة للذئــاب، فــال يكــون لــه عــون اخلتــم، وال 

يكون معروًفا كالقطيع اآلخر من الراعي الصالح .
القديس ديدميوس الضرير 

ــت بنعمــة امليــالد اجلديــد،       النفــس التــي لــم تســتنر وال حتَلّ
ال أعرف إن كانت املالئكة تتقبلها بعد تركها اجلسد!

مادامــت ال حتمــل  يتقبلوهــا  أن  يســتطيعون  إنهــم ال  حًقــا 
اخلتــم Asphragiston ، وال أي عالمــة خاصــة مبالكهــا. حًقــا 

أنهــا تصيــر محمولــة يف الهــواء وتتجــول بغيــر راحــة دون أن يتطلــع إليهــا أحــد، إذ 
هي بال مالك. إنها تطلب الراحة فال جتدها، تصرخ باطًال، وتندم بال فائدة .

القديس غريغوريوس النيسي 

ثالًثا: عالمة الدخول يف اجلندية الروحية
حتمــل  يــده  علــى   Signaculum بعالمــة  يوســم  الرومانــي  اجليــش  يف  اجلنــدي  كان 
اختصــار اســم قائــده ، لهــذا تطلــع اآلبــاء إلــى املعموديــة كعالمــة يوســم بهــا جنــود 
الســيد املســيح الروحيــني، حاملــني علــى قلوبهــم وأجســادهم عالمــة قائدهــم الروحــي 

األعظم يسوع املسيح واسمه القدوس.
.  Sacramentum لقد دعينا إلى جيش اهللا... عندما جنيب على كلمات السّر     

القديس كبريانوس 

     اآلن ُينقش اسمك وُتدعى للدخول إلى املعسكر (الروحي).
     يأتــي كل واحــٍد منكــم ويقــدم نفســه أمــام اهللا يف حضــرة جيــوش املالئكــة غيــر 
احملصيــة، فيضــع الــروح القــدس عالمــة علــى نفوســكم. بهــذا ُتســجل أنفســكم يف 

جيش امللك العظيم .
القديس كيرلس األورشليمي 

     مــن يتقبــل حميــم التجديــد يشــبه جندًيــا صغيــًرا، ُأعطــي لــه مــكان بــني املصارعــني، 
لكنه لم يبرهن على استحقاقه للجندية .

ل بالسيد املسيح رابًعا: عالمة التمُثّ
إذ ندخــل يف ميــاه املعموديــة نصعــد حاملــني ختــم اهللا، لنــا صــورة خالقنــا وحاملــني 
ســماته فينــا... لســنا فقــط نتمّثــل باملســيح إلهنــا، إمنــا تصيــر حيــاة املســيح هــي 
حياتنــا، موتــه هــو موتنــا، قيامتــه قيامتنــا، ســماته ســماتنا، وأمجــاده أمجادنــا، كمــا 

يصير أبوه أبانا.

     املعموديــة هــي ختــم اهللا، وكمــا خلــق اإلنســان األول علــى 
صــورة اهللا ومثالــه، هكــذا الــذي يتبــع الــروح القــدس ُيختــم 

منه ويأخذ صورة اخلالق .
القديس إيرونيموس 

خامًسا: املعمودية ختم روحي أبدي
لهــذا  األبديــة،  ســمة  تعطيــه  الروحــي  اخلتــم  هــذا  طبيعــة 

يســميه القديس باســيليوس  [ختم ال ينفك sigllum infrangibile]، ال يســتطيع أن 
حتّلــه اخلطيئــة أو الهرطقــة أو حتــى املــوت. لهــذا إن أنكــر إنســان اإلميــان ثــم عــاد ال 

ُتعاد معموديته، ألن اخلتم مخفي فيه.
     متسك مبا نلته فإنه لن يتغير. إنه وسم ملكي!

     اُملعمــد يف الكنيســة، إن تــرك الكنيســة ُيحــرم مــن قداســة احليــاة، لكنــه ال يفقــد 
وسم السّر.

     السمة السيدية ال تنحل البتة عن الذين تقبلوها، وال ُتعاد املعمودية .
القديس أغسطينوس

عن كتاب: "الروح القدس بني امليالد اجلديد والتجديد املستمر."

المعمودية ونشيد: قوموا يا بني النور 
إعــداد  فتــرة  الكبيــر  الصــوم  فتــرة  كانــت  األولــى  القــرون  يف 
املوعوظــني، فكانــت الكنيســة متهللــة مــع املوعوظــني املدعويــن 
إلــى االحتــاد مــع املســيح املصلــوب القائــم مــن األمــوات. هــذا 
يف  معــه  "مدفونــني  القائــل:  الرســول  فكــر  يشــغل  كان  مــا 

املعمودية التي فيها ُأقمتم أيًضا معه" (كو ٢: ١١).
أما مراسيم العماد فكانت تتم على ثالث مراحل: 
١   اإلعداد للعماد من جهة معرفة أسمائهم واستعداداتهم.

٢   جحد الشيطان معلنني نصرتهم على الشيطان بالصليب وذلك يف اجلمعة العظيمة.
٣   دخولهــم النضمامهــم يف دورة اُملعمديــن أثنــاء التســبيح: "قومــوا يــا بنــي النــور." 
وكان كل مــن يعتمــد يضــيء شــمعته مــن شــمعة الفصــح التــي يف جــرن املعموديــة. وقــد 
ســبق لنــا أن ذكرنــا كيــف كانــت الكنائــس منيــرة بالشــموع حتــى متــى أشــرقت الشــمس 

ال يشعرون بها كما قال القديس غريغوريوس الالهوتي.
مــع تزايــد عــدد طالبــي العمــاد بــدأت الكنائــس بتخصيــص األحــد الســابق ألحــد 
الشــعانني للعمــاد؛ كمــا حتــدث القديــس كيرلــس الكبيــر يف القــرن الرابع/اخلامــس. 

هذا مع امكانية ممارسة العماد يف أي يوٍم من أيام السنة. 
احملبــوب  ألبينــا  اإللهيــة  العنايــة  ســمحت   (٢٠٢٢) املبــارك  العــام  هــذا  يف  ونحــن 
أرســانيوس وديــد باإلســكندرية أن ُيذبــح وُيدفــن قبــل أحــد التناصيــر بيومــني ليحتفــل 

بعيد القيامة بعبوره إلى الفردوس وهو يف حضن مخّلص العالم هناك.

بين ختان الروح وختان الجسد
الرمــوز  حيــث  القــدمي  العهــد  يف  كان  كمــا  للجســد  ختاًنــا  ليســت  املعموديــة 
والظالل، وإمنا ختان القلب بالروح (يف ٣: ٣)، فيه يتم ليس نزع جزء من اجلسد 
(تك ١٧: ١٠-١٤) بل نزع الطبيعة القدمية التي ُنولد بها باخلطيئة األصلية. يف 
هــذا يقــول الرســول: "وبــه أيًضــا ُختنتــم ختاًنــا غيــر مصنــوع بيــٍد بخلــع جســم 
خطايــا البشــرية بختــان املســيح، مدفونــني معــه يف املعموديــة التــي فيهــا ُأقمتــم 
يف  أمواًتــا  كنتــم  وإذ  األمــوات.  مــن  أقامــه  الــذي  اهللا  عمــل  بإميــان  معــه  أيًضــا 
اخلطايــا وغلــف جســدكم أحياكــم معــه مســامًحا لكــم بجميــع اخلطايــا. إذ محــا 
الصــك الــذي علينــا يف الفرائــض الــذي كان ضــًدا لنــا، وقــد رفعــه مــن الوســط 

ُمسمًرا إياه بالصليب" (كو ٢: ١١-١٤).












النفــس  بختــان  نفســه  القــدس  الــروح  يقــوم  املعموديــة  يف 
الســيد  مــع  الصلــب  شــركة  إلــى  بهــا  يدخــل  التــي  البشــرية 
املســيح وموتــه ودفنــه ليهبهــا قــوة قيامتــه، أي يدخــل بهــا إلــى 
عمليتــني متكاملتــني: تــرك القــدمي والتمتــع باجلديــد، خلــع 
وقيــام  بنــاء  مــع  للظلمــة  التــي  الفاســدة  للطبيعــة  وهــدم 
طبيعــة اإلنســان اجلديــد اُملقــام مــع املســيح. يف هــذا يقــول 
الرســول: "إذ خلعتــم اإلنســان العتيــق مــع أعمالــِه، ولبســتم 

د للمعرفة حسب صورة خالقِه" (كو ٣: ٩-١٠). اجلديد الذي يتجَدّ
يف املعموديــة يقطعنــا الــروح القــدس مــن الزيتونــة البريــة الرديئــة ويطعمنــا يف الزيتونــة 

اجليدة (رو ١١: ٢٤) لكي ننمو يف املسيح يسوع حاملني ثمر روحه القدوس فينا.
كان اخلتــان يف العهــد القــدمي جســدًيا مؤقًتــا، أمــا يف العهــد اجلديــد فروحــي أبــدي 
كختــٍم يبقــى مطبوًعــا يف هــذا العالــم ويف الدهــر اآلتــي، ســّر كرامــة للمجاهديــن 

الغالبني بالرب وسّر تبكيت للمتجاسرين املستهترين.
     ينــال شــعب اهللا عالمــة اخلتــان يف قلوبهــم مــن داخــل، ألن الســيف الســماوي 

يقطع فضلة العقل يعني غلف اخلطيئة النجسة.
القديس مقاريوس الكبير

بركات المعمودية

أوًال: عالمة الدخول يف ملكية اهللا
J. Daniélou كان اخلتــم يســتخدم علــى الشــمع حلفــظ املجوهــرات،  يقــول دانيلــو  
واألشــياء الثمينــة واملســتندات الرســمية. وال يــزال هــذا األمــر ُمتبًعــا يف مصــر خاصــة 
ــا لعــدم فتحهــا  يف حفــظ املســتندات يف وزارة العــدل كمــا يف الطــرود يف البريــد ضماًن
يف غيــر وجــود املســئولني، وعــدم تزويــر املســتندات أو غــش األشــياء احملفوظــة. وكأن 

غاية اخلتم هو تأكيد أصالة الشيء وعدم غشه.
ــل اخلتــم الســرائري لكــي يعرفــك ســيدك، وُحتســب بــني القديســني       اقتــرب وَتقَبّ

وقطيع املسيح املعروف، فتوضع عن ميينه .
القديس كيرلس األورشليمي 

     العالمة التي تتسمون بها اآلن هي عالمة أنكم قد صرمت قطيع املسيح .
األب ثيؤدور املؤبسستي 

     كمــا يطبــع املالــك علــى قطيعــه عالمــة خاصــة يتعــرف بهــا 
الــروح  يختــم  هكــذا  لــه،  ملــك  أنهــا  تظهــر  خاللهــا  عليــه، 
القــدس مــن لــه يف املعموديــة بواســطة مســحة الزيــت املقــدس 

التي يتقبلونها أثناء العماد .
 القديس مار أفرآم السرياني

     عندمــا نغطــس يف جــرن املعموديــة، فبفضــل صــالح اهللا اآلب 
وبنعمــة روحــه القــدوس نتعــّرى مــن خطايانــا، إذ نتخلــص مــن 

اإلنســان القــدمي، ونتجــدد، وُنختــم بقوتــه مللكيتــه اخلاصــة. لكــن عندمــا نخــرج مــن 
الــروح  لكرامــة  يبلــى، مســتحًقا  كثــوٍب ال  املســيح مخلصنــا  نلبــس  املعموديــة  جــرن 

القدس عينها، الروح القدس الذي جددنا ودمغنا بختمه…
ال ميكــن ألحــد أن يحصــل علــى املواهــب الســماوية مــا لــم يتجــدد بــروح اهللا القــدوس، 

وُيدمغ بختم قداسته، ولو كان كامًال يف حياة بال عيب يف كل شيء آخر.
 القديس ديدميوس السكندري 

ثانًيا: عالمة الدخول حتت حماية اهللا
مــادام هــذا اخلتــم يحمــل عالمــة ســيدنا، فهــو مييزنــا كقطيــٍع خــاٍص بــه، ويحمــل أيًضــا 

التزام اهللا - بإرادته اململوءة حًبا - نحو خليقته اجلديدة برعايتها واحلفاظ عليها.
يف سفر الرؤيا ُحفظ املختومون على جباههم بختم اهللا من الهالك (رؤ ٧: ٢-٤).

هــذا هــو عمــل املعموديــة كختــم للنفــس يحفظهــا مــن غضــب اهللا وضربــات العــدو 
الشرير، إذ حتمل عالمة امللك العظيم الواهب النعم املجانية.

     (اخلتم) هو ضمان للحفظ وعالمة امللكية.

     إن كنتم حتصنون أنفســكم باخلتم فُتوســم نفوســكم وأجســادكم بزيت (املســحة) 
والروح ماذا ميكن أن يحدث لكم؟!

القطيــع املوســوم بالعالمــة ال ُيســلب مبكــٍر بســهولة، أمــا القطيــع الــذي ال يحمــل 
العالمــة فهــو غنيمــة للصــوص... ميكنكــم أيًضــا أن متوتــوا يف ســالٍم. ال تخافــوا مــن 

أن ُحترموا من عون اهللا الذي يهبه لكم ألجل خالصكم .
القديس غريغوريوس النزينزي 

     الروح القدس يرشــمنا بعالمته اخلالصية لنعود إلى شــبهنا األول، ألن القطيع 
الــذي ال ُمييــز بعالمــة يكــون غنيمــة ســهلة للذئــاب، فــال يكــون لــه عــون اخلتــم، وال 

يكون معروًفا كالقطيع اآلخر من الراعي الصالح .
القديس ديدميوس الضرير 

ــت بنعمــة امليــالد اجلديــد،       النفــس التــي لــم تســتنر وال حتَلّ
ال أعرف إن كانت املالئكة تتقبلها بعد تركها اجلسد!

مادامــت ال حتمــل  يتقبلوهــا  أن  يســتطيعون  إنهــم ال  حًقــا 
اخلتــم Asphragiston ، وال أي عالمــة خاصــة مبالكهــا. حًقــا 

أنهــا تصيــر محمولــة يف الهــواء وتتجــول بغيــر راحــة دون أن يتطلــع إليهــا أحــد، إذ 
هي بال مالك. إنها تطلب الراحة فال جتدها، تصرخ باطًال، وتندم بال فائدة .

القديس غريغوريوس النيسي 

ثالًثا: عالمة الدخول يف اجلندية الروحية
حتمــل  يــده  علــى   Signaculum بعالمــة  يوســم  الرومانــي  اجليــش  يف  اجلنــدي  كان 
اختصــار اســم قائــده ، لهــذا تطلــع اآلبــاء إلــى املعموديــة كعالمــة يوســم بهــا جنــود 
الســيد املســيح الروحيــني، حاملــني علــى قلوبهــم وأجســادهم عالمــة قائدهــم الروحــي 

األعظم يسوع املسيح واسمه القدوس.
.  Sacramentum لقد دعينا إلى جيش اهللا... عندما جنيب على كلمات السّر     

القديس كبريانوس 

     اآلن ُينقش اسمك وُتدعى للدخول إلى املعسكر (الروحي).
     يأتــي كل واحــٍد منكــم ويقــدم نفســه أمــام اهللا يف حضــرة جيــوش املالئكــة غيــر 
احملصيــة، فيضــع الــروح القــدس عالمــة علــى نفوســكم. بهــذا ُتســجل أنفســكم يف 

جيش امللك العظيم .
القديس كيرلس األورشليمي 

     مــن يتقبــل حميــم التجديــد يشــبه جندًيــا صغيــًرا، ُأعطــي لــه مــكان بــني املصارعــني، 
لكنه لم يبرهن على استحقاقه للجندية .

ل بالسيد املسيح رابًعا: عالمة التمُثّ
إذ ندخــل يف ميــاه املعموديــة نصعــد حاملــني ختــم اهللا، لنــا صــورة خالقنــا وحاملــني 
ســماته فينــا... لســنا فقــط نتمّثــل باملســيح إلهنــا، إمنــا تصيــر حيــاة املســيح هــي 
حياتنــا، موتــه هــو موتنــا، قيامتــه قيامتنــا، ســماته ســماتنا، وأمجــاده أمجادنــا، كمــا 

يصير أبوه أبانا.

     املعموديــة هــي ختــم اهللا، وكمــا خلــق اإلنســان األول علــى 
صــورة اهللا ومثالــه، هكــذا الــذي يتبــع الــروح القــدس ُيختــم 

منه ويأخذ صورة اخلالق .
القديس إيرونيموس 

خامًسا: املعمودية ختم روحي أبدي
لهــذا  األبديــة،  ســمة  تعطيــه  الروحــي  اخلتــم  هــذا  طبيعــة 

يســميه القديس باســيليوس  [ختم ال ينفك sigllum infrangibile]، ال يســتطيع أن 
حتّلــه اخلطيئــة أو الهرطقــة أو حتــى املــوت. لهــذا إن أنكــر إنســان اإلميــان ثــم عــاد ال 

ُتعاد معموديته، ألن اخلتم مخفي فيه.
     متسك مبا نلته فإنه لن يتغير. إنه وسم ملكي!

     اُملعمــد يف الكنيســة، إن تــرك الكنيســة ُيحــرم مــن قداســة احليــاة، لكنــه ال يفقــد 
وسم السّر.

     السمة السيدية ال تنحل البتة عن الذين تقبلوها، وال ُتعاد املعمودية .
القديس أغسطينوس

عن كتاب: "الروح القدس بني امليالد اجلديد والتجديد املستمر."

المعمودية ونشيد: قوموا يا بني النور 
إعــداد  فتــرة  الكبيــر  الصــوم  فتــرة  كانــت  األولــى  القــرون  يف 
املوعوظــني، فكانــت الكنيســة متهللــة مــع املوعوظــني املدعويــن 
إلــى االحتــاد مــع املســيح املصلــوب القائــم مــن األمــوات. هــذا 
يف  معــه  "مدفونــني  القائــل:  الرســول  فكــر  يشــغل  كان  مــا 

املعمودية التي فيها ُأقمتم أيًضا معه" (كو ٢: ١١).
أما مراسيم العماد فكانت تتم على ثالث مراحل: 
١   اإلعداد للعماد من جهة معرفة أسمائهم واستعداداتهم.

٢   جحد الشيطان معلنني نصرتهم على الشيطان بالصليب وذلك يف اجلمعة العظيمة.
٣   دخولهــم النضمامهــم يف دورة اُملعمديــن أثنــاء التســبيح: "قومــوا يــا بنــي النــور." 
وكان كل مــن يعتمــد يضــيء شــمعته مــن شــمعة الفصــح التــي يف جــرن املعموديــة. وقــد 
ســبق لنــا أن ذكرنــا كيــف كانــت الكنائــس منيــرة بالشــموع حتــى متــى أشــرقت الشــمس 

ال يشعرون بها كما قال القديس غريغوريوس الالهوتي.
مــع تزايــد عــدد طالبــي العمــاد بــدأت الكنائــس بتخصيــص األحــد الســابق ألحــد 
الشــعانني للعمــاد؛ كمــا حتــدث القديــس كيرلــس الكبيــر يف القــرن الرابع/اخلامــس. 

هذا مع امكانية ممارسة العماد يف أي يوٍم من أيام السنة. 
احملبــوب  ألبينــا  اإللهيــة  العنايــة  ســمحت   (٢٠٢٢) املبــارك  العــام  هــذا  يف  ونحــن 
أرســانيوس وديــد باإلســكندرية أن ُيذبــح وُيدفــن قبــل أحــد التناصيــر بيومــني ليحتفــل 

بعيد القيامة بعبوره إلى الفردوس وهو يف حضن مخّلص العالم هناك.

بين ختان الروح وختان الجسد
الرمــوز  حيــث  القــدمي  العهــد  يف  كان  كمــا  للجســد  ختاًنــا  ليســت  املعموديــة 
والظالل، وإمنا ختان القلب بالروح (يف ٣: ٣)، فيه يتم ليس نزع جزء من اجلسد 
(تك ١٧: ١٠-١٤) بل نزع الطبيعة القدمية التي ُنولد بها باخلطيئة األصلية. يف 
هــذا يقــول الرســول: "وبــه أيًضــا ُختنتــم ختاًنــا غيــر مصنــوع بيــٍد بخلــع جســم 
خطايــا البشــرية بختــان املســيح، مدفونــني معــه يف املعموديــة التــي فيهــا ُأقمتــم 
يف  أمواًتــا  كنتــم  وإذ  األمــوات.  مــن  أقامــه  الــذي  اهللا  عمــل  بإميــان  معــه  أيًضــا 
اخلطايــا وغلــف جســدكم أحياكــم معــه مســامًحا لكــم بجميــع اخلطايــا. إذ محــا 
الصــك الــذي علينــا يف الفرائــض الــذي كان ضــًدا لنــا، وقــد رفعــه مــن الوســط 

ُمسمًرا إياه بالصليب" (كو ٢: ١١-١٤).
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النفــس  بختــان  نفســه  القــدس  الــروح  يقــوم  املعموديــة  يف 
الســيد  مــع  الصلــب  شــركة  إلــى  بهــا  يدخــل  التــي  البشــرية 
املســيح وموتــه ودفنــه ليهبهــا قــوة قيامتــه، أي يدخــل بهــا إلــى 
عمليتــني متكاملتــني: تــرك القــدمي والتمتــع باجلديــد، خلــع 
وقيــام  بنــاء  مــع  للظلمــة  التــي  الفاســدة  للطبيعــة  وهــدم 
طبيعــة اإلنســان اجلديــد اُملقــام مــع املســيح. يف هــذا يقــول 
الرســول: "إذ خلعتــم اإلنســان العتيــق مــع أعمالــِه، ولبســتم 

د للمعرفة حسب صورة خالقِه" (كو ٣: ٩-١٠). اجلديد الذي يتجَدّ
يف املعموديــة يقطعنــا الــروح القــدس مــن الزيتونــة البريــة الرديئــة ويطعمنــا يف الزيتونــة 

اجليدة (رو ١١: ٢٤) لكي ننمو يف املسيح يسوع حاملني ثمر روحه القدوس فينا.
كان اخلتــان يف العهــد القــدمي جســدًيا مؤقًتــا، أمــا يف العهــد اجلديــد فروحــي أبــدي 
كختــٍم يبقــى مطبوًعــا يف هــذا العالــم ويف الدهــر اآلتــي، ســّر كرامــة للمجاهديــن 

الغالبني بالرب وسّر تبكيت للمتجاسرين املستهترين.
     ينــال شــعب اهللا عالمــة اخلتــان يف قلوبهــم مــن داخــل، ألن الســيف الســماوي 

يقطع فضلة العقل يعني غلف اخلطيئة النجسة.
القديس مقاريوس الكبير

بركات المعمودية

أوًال: عالمة الدخول يف ملكية اهللا
J. Daniélou كان اخلتــم يســتخدم علــى الشــمع حلفــظ املجوهــرات،  يقــول دانيلــو  
واألشــياء الثمينــة واملســتندات الرســمية. وال يــزال هــذا األمــر ُمتبًعــا يف مصــر خاصــة 
ــا لعــدم فتحهــا  يف حفــظ املســتندات يف وزارة العــدل كمــا يف الطــرود يف البريــد ضماًن
يف غيــر وجــود املســئولني، وعــدم تزويــر املســتندات أو غــش األشــياء احملفوظــة. وكأن 

غاية اخلتم هو تأكيد أصالة الشيء وعدم غشه.
ــل اخلتــم الســرائري لكــي يعرفــك ســيدك، وُحتســب بــني القديســني       اقتــرب وَتقَبّ

وقطيع املسيح املعروف، فتوضع عن ميينه .
القديس كيرلس األورشليمي 

     العالمة التي تتسمون بها اآلن هي عالمة أنكم قد صرمت قطيع املسيح .
األب ثيؤدور املؤبسستي 

     كمــا يطبــع املالــك علــى قطيعــه عالمــة خاصــة يتعــرف بهــا 
الــروح  يختــم  هكــذا  لــه،  ملــك  أنهــا  تظهــر  خاللهــا  عليــه، 
القــدس مــن لــه يف املعموديــة بواســطة مســحة الزيــت املقــدس 

التي يتقبلونها أثناء العماد .
 القديس مار أفرآم السرياني

     عندمــا نغطــس يف جــرن املعموديــة، فبفضــل صــالح اهللا اآلب 
وبنعمــة روحــه القــدوس نتعــّرى مــن خطايانــا، إذ نتخلــص مــن 

اإلنســان القــدمي، ونتجــدد، وُنختــم بقوتــه مللكيتــه اخلاصــة. لكــن عندمــا نخــرج مــن 
الــروح  لكرامــة  يبلــى، مســتحًقا  كثــوٍب ال  املســيح مخلصنــا  نلبــس  املعموديــة  جــرن 

القدس عينها، الروح القدس الذي جددنا ودمغنا بختمه…
ال ميكــن ألحــد أن يحصــل علــى املواهــب الســماوية مــا لــم يتجــدد بــروح اهللا القــدوس، 

وُيدمغ بختم قداسته، ولو كان كامًال يف حياة بال عيب يف كل شيء آخر.
 القديس ديدميوس السكندري 

ثانًيا: عالمة الدخول حتت حماية اهللا
مــادام هــذا اخلتــم يحمــل عالمــة ســيدنا، فهــو مييزنــا كقطيــٍع خــاٍص بــه، ويحمــل أيًضــا 

التزام اهللا - بإرادته اململوءة حًبا - نحو خليقته اجلديدة برعايتها واحلفاظ عليها.
يف سفر الرؤيا ُحفظ املختومون على جباههم بختم اهللا من الهالك (رؤ ٧: ٢-٤).

هــذا هــو عمــل املعموديــة كختــم للنفــس يحفظهــا مــن غضــب اهللا وضربــات العــدو 
الشرير، إذ حتمل عالمة امللك العظيم الواهب النعم املجانية.

     (اخلتم) هو ضمان للحفظ وعالمة امللكية.

     إن كنتم حتصنون أنفســكم باخلتم فُتوســم نفوســكم وأجســادكم بزيت (املســحة) 
والروح ماذا ميكن أن يحدث لكم؟!

القطيــع املوســوم بالعالمــة ال ُيســلب مبكــٍر بســهولة، أمــا القطيــع الــذي ال يحمــل 
العالمــة فهــو غنيمــة للصــوص... ميكنكــم أيًضــا أن متوتــوا يف ســالٍم. ال تخافــوا مــن 

أن ُحترموا من عون اهللا الذي يهبه لكم ألجل خالصكم .
القديس غريغوريوس النزينزي 

     الروح القدس يرشــمنا بعالمته اخلالصية لنعود إلى شــبهنا األول، ألن القطيع 
الــذي ال ُمييــز بعالمــة يكــون غنيمــة ســهلة للذئــاب، فــال يكــون لــه عــون اخلتــم، وال 

يكون معروًفا كالقطيع اآلخر من الراعي الصالح .
القديس ديدميوس الضرير 

ــت بنعمــة امليــالد اجلديــد،       النفــس التــي لــم تســتنر وال حتَلّ
ال أعرف إن كانت املالئكة تتقبلها بعد تركها اجلسد!

مادامــت ال حتمــل  يتقبلوهــا  أن  يســتطيعون  إنهــم ال  حًقــا 
اخلتــم Asphragiston ، وال أي عالمــة خاصــة مبالكهــا. حًقــا 

أنهــا تصيــر محمولــة يف الهــواء وتتجــول بغيــر راحــة دون أن يتطلــع إليهــا أحــد، إذ 
هي بال مالك. إنها تطلب الراحة فال جتدها، تصرخ باطًال، وتندم بال فائدة .

القديس غريغوريوس النيسي 

ثالًثا: عالمة الدخول يف اجلندية الروحية
حتمــل  يــده  علــى   Signaculum بعالمــة  يوســم  الرومانــي  اجليــش  يف  اجلنــدي  كان 
اختصــار اســم قائــده ، لهــذا تطلــع اآلبــاء إلــى املعموديــة كعالمــة يوســم بهــا جنــود 
الســيد املســيح الروحيــني، حاملــني علــى قلوبهــم وأجســادهم عالمــة قائدهــم الروحــي 

األعظم يسوع املسيح واسمه القدوس.
.  Sacramentum لقد دعينا إلى جيش اهللا... عندما جنيب على كلمات السّر     

القديس كبريانوس 

     اآلن ُينقش اسمك وُتدعى للدخول إلى املعسكر (الروحي).
     يأتــي كل واحــٍد منكــم ويقــدم نفســه أمــام اهللا يف حضــرة جيــوش املالئكــة غيــر 
احملصيــة، فيضــع الــروح القــدس عالمــة علــى نفوســكم. بهــذا ُتســجل أنفســكم يف 

جيش امللك العظيم .
القديس كيرلس األورشليمي 

     مــن يتقبــل حميــم التجديــد يشــبه جندًيــا صغيــًرا، ُأعطــي لــه مــكان بــني املصارعــني، 
لكنه لم يبرهن على استحقاقه للجندية .

ل بالسيد املسيح رابًعا: عالمة التمُثّ
إذ ندخــل يف ميــاه املعموديــة نصعــد حاملــني ختــم اهللا، لنــا صــورة خالقنــا وحاملــني 
ســماته فينــا... لســنا فقــط نتمّثــل باملســيح إلهنــا، إمنــا تصيــر حيــاة املســيح هــي 
حياتنــا، موتــه هــو موتنــا، قيامتــه قيامتنــا، ســماته ســماتنا، وأمجــاده أمجادنــا، كمــا 

يصير أبوه أبانا.

     املعموديــة هــي ختــم اهللا، وكمــا خلــق اإلنســان األول علــى 
صــورة اهللا ومثالــه، هكــذا الــذي يتبــع الــروح القــدس ُيختــم 

منه ويأخذ صورة اخلالق .
القديس إيرونيموس 

خامًسا: املعمودية ختم روحي أبدي
لهــذا  األبديــة،  ســمة  تعطيــه  الروحــي  اخلتــم  هــذا  طبيعــة 

يســميه القديس باســيليوس  [ختم ال ينفك sigllum infrangibile]، ال يســتطيع أن 
حتّلــه اخلطيئــة أو الهرطقــة أو حتــى املــوت. لهــذا إن أنكــر إنســان اإلميــان ثــم عــاد ال 

ُتعاد معموديته، ألن اخلتم مخفي فيه.
     متسك مبا نلته فإنه لن يتغير. إنه وسم ملكي!

     اُملعمــد يف الكنيســة، إن تــرك الكنيســة ُيحــرم مــن قداســة احليــاة، لكنــه ال يفقــد 
وسم السّر.

     السمة السيدية ال تنحل البتة عن الذين تقبلوها، وال ُتعاد املعمودية .
القديس أغسطينوس

عن كتاب: "الروح القدس بني امليالد اجلديد والتجديد املستمر."

المعمودية ونشيد: قوموا يا بني النور 
إعــداد  فتــرة  الكبيــر  الصــوم  فتــرة  كانــت  األولــى  القــرون  يف 
املوعوظــني، فكانــت الكنيســة متهللــة مــع املوعوظــني املدعويــن 
إلــى االحتــاد مــع املســيح املصلــوب القائــم مــن األمــوات. هــذا 
يف  معــه  "مدفونــني  القائــل:  الرســول  فكــر  يشــغل  كان  مــا 

املعمودية التي فيها ُأقمتم أيًضا معه" (كو ٢: ١١).
أما مراسيم العماد فكانت تتم على ثالث مراحل: 
١   اإلعداد للعماد من جهة معرفة أسمائهم واستعداداتهم.

٢   جحد الشيطان معلنني نصرتهم على الشيطان بالصليب وذلك يف اجلمعة العظيمة.
٣   دخولهــم النضمامهــم يف دورة اُملعمديــن أثنــاء التســبيح: "قومــوا يــا بنــي النــور." 
وكان كل مــن يعتمــد يضــيء شــمعته مــن شــمعة الفصــح التــي يف جــرن املعموديــة. وقــد 
ســبق لنــا أن ذكرنــا كيــف كانــت الكنائــس منيــرة بالشــموع حتــى متــى أشــرقت الشــمس 

ال يشعرون بها كما قال القديس غريغوريوس الالهوتي.
مــع تزايــد عــدد طالبــي العمــاد بــدأت الكنائــس بتخصيــص األحــد الســابق ألحــد 
الشــعانني للعمــاد؛ كمــا حتــدث القديــس كيرلــس الكبيــر يف القــرن الرابع/اخلامــس. 

هذا مع امكانية ممارسة العماد يف أي يوٍم من أيام السنة. 
احملبــوب  ألبينــا  اإللهيــة  العنايــة  ســمحت   (٢٠٢٢) املبــارك  العــام  هــذا  يف  ونحــن 
أرســانيوس وديــد باإلســكندرية أن ُيذبــح وُيدفــن قبــل أحــد التناصيــر بيومــني ليحتفــل 

بعيد القيامة بعبوره إلى الفردوس وهو يف حضن مخّلص العالم هناك.

بين ختان الروح وختان الجسد
الرمــوز  حيــث  القــدمي  العهــد  يف  كان  كمــا  للجســد  ختاًنــا  ليســت  املعموديــة 
والظالل، وإمنا ختان القلب بالروح (يف ٣: ٣)، فيه يتم ليس نزع جزء من اجلسد 
(تك ١٧: ١٠-١٤) بل نزع الطبيعة القدمية التي ُنولد بها باخلطيئة األصلية. يف 
هــذا يقــول الرســول: "وبــه أيًضــا ُختنتــم ختاًنــا غيــر مصنــوع بيــٍد بخلــع جســم 
خطايــا البشــرية بختــان املســيح، مدفونــني معــه يف املعموديــة التــي فيهــا ُأقمتــم 
يف  أمواًتــا  كنتــم  وإذ  األمــوات.  مــن  أقامــه  الــذي  اهللا  عمــل  بإميــان  معــه  أيًضــا 
اخلطايــا وغلــف جســدكم أحياكــم معــه مســامًحا لكــم بجميــع اخلطايــا. إذ محــا 
الصــك الــذي علينــا يف الفرائــض الــذي كان ضــًدا لنــا، وقــد رفعــه مــن الوســط 

ُمسمًرا إياه بالصليب" (كو ٢: ١١-١٤).









