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الفرائض بصفتها وسائط نعمة
بقلم ويليام بارلك
ً
ُ
ِّ
نشأت يف كنيسة معمدانية ضخمة ،حيث اكنت ممارسة املعمودية ً
ومتكر ًرا ،يف حني ندرت ممارسة العشاء
أمرا معتادا
ً
الرباين .اكنت املعمودية ً
دائما حدثا احتفايلًّا ،بل ويف بعض األحيان اكن احلارضون يهتفون يف أثنائها فرحني .يف
ً
ً
ضجرا ً
ً
أيضا .فإنين لم أفهم قط الغرض
املقابل ،اكن العشاء الرباين حدثا مهيبًا ،وهادئا ،وبالنسبة لصيب صغري ،اكن ُم
من اضطراري للجلوس ساكنًا ملدة مخس عرشة إىل عرشين دقيقة إضافية .أال يستطيع رايع الكنيسة أن يقول
فقط" :يسوع مات ىلع الصليب ألجل خطاياكم" ،وينتيه األمر عند هذا احلد؟ لم أفهم ً
أيضا قط الغرض من
ُ
ُ
املعمودية ،سوى أن يسوع أوىص بممارستها .وعندما اعتمدت يف سن اثلانية عرش ،اعتربت ذلك جمرد طقس عبور

من مرحلة إىل أخرى.

ِّ
يلخص إقرار إيمان وستمنسرت اتلعليم الكتايب عن داللة املعمودية والعشاء الرباين ىلع انلحو اتلايل" :األرسار
ِّ
ِّ
َّ
مقدسة لعهد انلعمةَّ ،
أسسها اهلل بشلك مبارش ،يك تمثل املسيح ومزاياه ،وتؤكد
[الفرائض] يه عالمات وأختام
َ
َ َ
َ َ َ
"وأخذ [إبراهيم] َعال َمة
نصيبنا فيه" ( .)1 .27إن عبارة "عالمات وأختام" مأخوذة بشلك مبارش من رومية ،11 :4
خ
َ َّ
خُ َ
َ َ
اْلتَان َختخ ًما ل ِّ
اَّلي اكن ِيف الغ خرل ِة" .وكيف تؤدي الفرائض دور العالمات واألختام؟
يم
اإل
رب
ِ
ان ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
حيوي الكتاب املقدس العديد من "العالمات" (اآليات) .فقد صنع موىس "آيات" يف مرص (خروج  ،8 :4إلخ)،
ُ
وس ِّميت معجزات يسوع "آيات" (يوحنا  .)11 :2ويف الواقع ،اكن ُّ
جتسد يسوع وميالده العذراوي يف حد ذاتهما "آية"
(إشعياء  .) 14 :7فاآليات يه عالمات منظورة ،ويف حني أنها ربما تكون مهمة يف حد ذاتها ،لكنها تشري إىل يشء
آخر .فقد أشارت آيات موىس إىل قوة اهلل ،وعزمه ىلع فداء شعبه .وأشارت آيات يسوع إىل هويته بصفته ابن اهلل

األزيل (يوحنا .)31-30 :20

من الالفت لالنتباه أن أربع مرات من املرات الست اليت وردت فيها لكمة "عالمة" (آية) يف الكتاب املقدس جاءت
ََ َُ خ َ
َ َ َ خ
ً
عهدا ،أي
اق" أو " َعال َمة عهد" (تكوين 17 ،13 ،12 :9؛  .)11 :17فبعد الطوفان ،قطع اهلل
يف عبارة "عالمة ٱل ِميث ِ
ً
ُ
واعدا أال يغرق األرض بطوفان مرة أخرى .وكعالمة من اهلل تلأكيد وعده العهدي هذا،
لزمة ،مع نوح،
اتفاقية م ِ
ُ
أعطى قوس قزح .نشأت يف فلوريدا ،حيث تهب العواصف الرعدية الصيفية بعد الظهر ،وتكون اعدة مصحوبة
بأقواس قزح .وقد ننبهر جبمال قوس قزح ،لكن الغرض الرئييس منه هو تذكرينا بعهد اهلل وأمانته.
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كذلك ،قطع اهلل ً
عهدا مع إبراهيم (تكوين 18 :15؛  ،2 :17إلخ؛ انظر خروج  .)24 :2ويف هذا العهد ،وعد اهلل بأن
ً
إلها إلبراهيم ونسله ،وأن يعطيه ً
يكون ً
أرضا مرياثا ،ويبارك به األمم ،ويُكرث نسله مثل رمل ابلحر وجنوم السماء.
ََ َ َ خ
"عال َمة عهد" (تكوين .)11 :17
وتلأكيد هذه الوعود ،أعطى اهلل إبراهيم اْلتان
ِّ
ِّ
هذه العالمات يه بمثابة تذكري منظور وملموس يؤكد وعود اهلل لشعبه ،واكن ينبيغ أن تكون مالئمة للك عهد.
َ َ
ُ
ُّ
زنل اهلل
فإن قوس قزح يظهر يف السماء بعد املطر ،عندما تمر الشمس عرب قطرات املياه وتنكرس عليها .وربما ي ِ
ً
أمطارا غزيرة ،ينتج عنها طوفان حميل ،وعواقب اكرثية للبعض ،إال أنه لن يغمر كوكب األرض بأرسه بطوفان مرة
ً
ً
مجيعا ثانية .ويف عهد اهلل مع إبراهيم ،وعد اهلل إبراهيم بأن يكون هل "نسل" (األمر اَّلي
أخرى ،ولن يبيد البرش

ُ
َّ
حتقق يف انلهاية يف املسيح؛ غالطية  .)18-15 :3ويف توافق مع ذلكُ ،طبِّقت العالمة املصاحبة للعهد ىلع العضو
اتلناسيل اَّلكري .وكما سرنى ،هذا اتلوافق بني عالمات اهلل والعهود انطبق ىلع عهود أخرى ً
أيضا ،من بينها العهد
اجلديد بدم املسيح.

ً
َّ
وصف القديس أوغسطينوس ،أحد آباء الكنيسة ،األرسار املقدسة بكلماته الشهرية ،قائال إن األرسار يه "لكمات
َّ
منظورة" .فعندما يتعلم األطفال ،حيتاجون اعدة إىل صور أو أشياء ملموسة تساعدهم يف فهم ادلرس .وهذا هو ما
أتاحه اهلل نلا يف تلك العالمات املنظورة وامللموسة .فهو يزنل إىل مستوانا ،كما حيدث مع األطفال ،حىت نفهم وعوده
العهدية ٍّ
حبق ،ونتذكرها ،وحنظى بتأكيد هلا.

ِّ
ً
ً
اكن اْلتم يف أيام بولس يُصنَع اعدة من الشمع ،واكنت به بصمة خمتومة تؤكد هوية صاحبه .واعدة ما اكنت الوثائق
ً
ً
ً
املرسل ملًك أو مسؤوال حكوميًا ،لم يكن أحد يلجرؤ ىلع كرس اْلتم
والرسائل الرسمية حتمل أختاما .وإذا اكن ِ
ِّ
يؤكد هوية املرسل ،ويضمن ً
أيضا
للنظر إىل حمتواه إىل أن تصل الوثيقة إىل وجهتها الصحيحة .وبهذا ،اكن اْلتم
ِ
سالمة حمتويات الرسالة.

ِّ
تؤكد عالمات عهد اهلل هويتنا بصفتنا ً
أناسا ينتمون إىل اهلل ،كما تكفل وتضمن عضويتنا
ىلع هذا املنوال نفسه،
ُّ
يف ذلك العهد .بتعبري آخر ،إن عالمات العهد  -أي األرسار أو الفرائض املقدسة  -تمدنا بالطمأنينة وبالقوة يف
عالقتنا باهللَّ .
عرب القديس أوغسطينوس عن هذا األمر ىلع انلحو اتلايل :األرسار املقدسة يه "عالمات منظورة
ىلع نعمة غري منظورة" .فيه إحدى الوسائل اليت يمنحنا بها اهلل نعمته من أجل تشديدنا يف اإليمان.

بانلظر مرة أخرى إىل رومية  ،4وقبل تعليم بولس بأن اْلتان عالمة وختم ىلع ِّ
بر إبراهيم باإليمان (اآلية  ،)11قال
َ َ َ خ
يم با َ ُ
ً
حس َ
ب َُ
وختما ىلع حقيقة ُحكم اهلل ىلع
هل ِب ًّرا" (اآلية  .)3إذن ،اكن اْلتان عالمة
هلل ف ِ
الرسول" :فآمن ِإب َرا ِه ُ ِ ِ
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إبراهيم بأنه بار بإيمانه وحده .لكن ،قال بولس فيما بعد إن إبراهيم َ"ت َق َّوى با خ َ
ان" (اآلية  ،)20حىت بعد سنوات
إليم ِ
ِ ِ
من حماوالت فاشلة إلجناب ابن .وأحد أسباب إيمانه القوي هو عالمة العهد اليت أعطاه اهلل إياها (اْلتان) .فقد
ِّ
اكن جسد إبراهيم يشهد باستمرار لوعد اهلل ويؤكده.
ً
ملزمة تنطوي ىلع وعود
تعمل عالمات العهد يف االجتاه اآلخر أيضا .اكنت العهود يف العالم القديم يه اتفاقيات ِ
إلها .وحنن بدورنا َّ
ومسئويلات لالك الطرفني .ويف العهود الكتابية ،وعد اهلل بأن يكون نلا ً
نتعهد بأن نعطي أنفسنا

بالًكمل هلل ونطيع وصاياه .اكنت اللكمة الالتينية ” “sacramentumتشري يف املعتاد إىل قسم اجلنود بالوالء والطاعة
ِّ
تكرسنا وتفرزنا كأناس ينتمون بالًكمل إىل املسيح .فيف الفرائض ،حنن
لقائدهم .وىلع هذا املنوال ذاته ،الفرائض
ِّ
َّ
نتعهد بأن ننتيم إيله بالًكمل ،وبكل ما فينا ،ودون أدىن حتفظ.
عندما أعقد َّ
أي حفل زفاف ،يتبادل العريس والعروس خاتيم الزواج ،ويقول أحدهما لآلخر" :أقدم لك هذا اْلاتم،
ً
ً
وعهدا ىلع إخالصنا املستمر وحمبتنا اثلابتة" .فالزواج الكتايب هو عهد (ماليخ  .)14 :2وخاتم الزواج عالمة
رمزا
ِّ
وختم َّللك العهد .فهو يؤكد ويعلن حمبة العروس والعريس بعضهما بلعض ،والزتام أحدهما جتاه اآلخر .فاْلاتم
ً
خملصا طاملا اكن الكنا ىلع قيد
اَّلي أرتديه هو عالمة ىلع انتمايئ إىل زوجيت ،كما أنه يؤكد وعدي هلا بأن أكون
احلياة.

ُ
ِّ
ً
كثريا من خواتم الزفاف .فيه يف الواقع تشددنا روحيًا يك نكون أمناء يف الزتامنا
لكن فرائض اهلل أعمق وأغىن

جتاه اهلل ،وتساعدنا ىلع انلمو يف مشابهتنا للمسيح ،وتقودنا إىل رشكة أعمق معه .وال تعمل هذه الفرائض بمفردها،
ً
سحرا ،بل ينبيغ أن تكون مصحوبة باللكمة والروح .ويه ال تكون فعالة إال حني تكون ممزتجة
كما لو اكنت

ومقرتنة باإليمان .لكن ،عندما َ
تمارس هذه الفرائض كما ينبيغ ،تكون وسائل مهمة تلحقيق احليوية وانلمو

الروحيني.

ِّ
سريكز بقية هذا املقال فقط ىلع فريضتني ،أوىص بهما اهلل لشعب العهد اجلديد ،وهما العشاء الرباين واملعمودية.
ِّ
َّ
وسنستعرض املعىن املحدد للك فريضة منهما ىلع حدة ،ونناقش كيف تمثل إحدى وسائط انلعمة والقوة الروحية

يف حياتنا.

العشاء الرباين
َّ
أسس يسوع العشاء الرباين خالل ُ
تناوهل طعام الفصح مع تالميذه .اكن االحتفال بعيد الفصح يف العهد العتيق
ً
عالمة تلذكري شعب اهلل بالعمل اْلاليص العظيم اَّلي أجراه اهلل عندما أعتقهم من عبودية أرض مرص (خروج
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َّ
مكونة من خروف وخزب غري خمتمر ،الذلين اكن الكهما عالمة مالئمة بسبب أهميتهما
 .)9 :13واكنت هذه الوجبة
الشديدة يف حدث اْلروج .فقد أكل بنو إرسائيل ً
خزبا غري خمتمر ألنهم اكنوا يغادرون مرص يف عجالة .أما دم
احلمل ،اَّلي ُو ِضع ىلع قوائم أبواب بيوتهم وأعتابها ،فقد رصف عنهم ادلينونة اليت أنزهلا اهلل بأرض مرص.

وباملثل ،حيتفل العشاء الرباين باحلدث الفدايئ العظيم اَّلي أجراه اهلل يف العهد اجلديد .قال يسوع يف عشاء الفصح
خَخ خ
َّ
َ َ ُ َ َّ
َ ُ
َ
"ه َذا ُه َو َج َسدي ٱ َّ ُ خ َ ُ َ خ ُ خ
َّلي ي ُ خسفك ِم خن
مع تالميذه:
يد ٱ ِ
َّلي يبذل عنكم" (لوقا  ،)19 :22و"هذا ه َو د ِم ٱ ِ
ِ
َّلي لِلعه ِد ٱجل َ ِد ِ
ِ
خ
َ خ َ
ين ل َم خغف َرة ٱْل َ َطايَا" (مىت  .)28 :26فالعشاء الرباين عالمة ِّ
توجه أنظارنا إىل موت املسيح ىلع الصليب.
ث
ك
أج ِل
ري َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
فإننا نأكل ونرشب "َّلكر" املسيح (لوقا .)19 :22
َ ِّ َ ُ ُ َ ُ ِّ
ِّ
يشري العشاء الرباين ً
أيضا إىل ما هو آت .فيف العشاء األخري ،قال يسوع ،متطل ًعا إىل االنقضاء" :أين أقول لك خم :إِين
ً َ َّ ُ
َ َ خ َ ُ خ َ خ َ خ َ َ َّ َ خ َ َ َ ُ ُ
كمخ
هلل" (لوقا  .)18 :22وباملثل ،كتب بولس عن عشاء الرب قائال" :ف ِإن
ال أرشب ِمن نِت ِ
اج الكرم ِة حىت يأ ِِت ملكوت ا ِ
خ
َ
خ
ُ
َ
خ
َ
ُ َّ َ َ َ خ ُ خ َ
خ
خ
ُ َ
هذا اْل ُ خ
زب َو َرشبختُ خم هذه الكأ َ
َ
ربون ِب َم خو ِت ا َّلر ِّب ِإىل أن يَ ِِج َء" ( 1كورنثوس  .)26 :11الحظ هنا أن
ُت
،
س
لكما أكلتم
ِِ
ِ
ِ
عشاء الرب "خيرب"؛ فهو لكمة منظورة.
َّ
َّ
لك حواسنا ً
أيضا .فصحيح أننا نرى اْلزب
إال أن العشاء الرباين يفعل ما يتعدى جمرد جعل اللكمة منظورة ،فهو يشمل
يمارس العشاء الرباين بشلك صحيح ،يشمل ً
واْلمر ،لكننا ً
أيضا نشمهما ،ونلمسهما ،ونذوقهما .وعندما َ
أيضا حاسة
السمع ،ألنه َ
يمارس بعد الوعظ باللكمة وتقديم اتلوجيهات الصحيح بشأن معىن العنرصين .فالعشاء الرباين يساعدنا

ىلع فهم معجزة موت املسيح ىلع حنو أفضل ،عن طريق إرشاك احلواس اْلمس مجيعها .فهو جيعل موت املسيح ىلع
الصليب ً
أمرا شخصيًا .فاملسيح لم يمت فقط ألجل اْلطاة ،بل مات ألجيل شخصيًا.
بتعبري آخر ،خيتم العشاء الرباين هذا احلق ىلع قلوبنا .فهو تأكيد ظاهر ومادي ىلع انتمايئ إىل املسيح ،وىلع كون
املسيح بذل نفسه ألجيل .وحبسب اللكمات الرائعة اليت وردت يف ديلل هايدلربج تلعليم اإليمان عن طريق السؤال

واجلواب ،نقرأ اآلِت:

َّ
ً
ً
ُ
لست َّلاِت ،بل
وروحا ،يف احلياة واملمات،
جسدا
"ما هو عزاؤك الوحيد يف احلياة واملمات؟ إنين
ُ
يمتلكين ُخملِّيص األمني يسوع املسيح ،اَّلي َو ََّّف دين خطاياي مجيعها بدم ِه اثلمنيَّ ،
وحررين لكيًّا
من ُسلطة الشيطان .وَّللك ،هو حيفظين حبيث ال تسقط شعرة من رأيس دون مشيئة أيب السماوي.

ًّ َّ
إن لك األشياء تعمل ً
معا من أجل خاليص".
وحقا
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َ خ ُ خ َ َ َ َّ ُ َ ُ
ارك َها،
عالوة ىلع ذلك ،يف العشاء الرباين ،ندخل يف رشكة
روحية مع املسيح .كتب بولس يقول" :كأس الربك ِة ال ِيت نب ِ
َ
خ ُ خ ُ َّ َ خ
أَلَيخ َس خ
رس ُه ،ألَيخ َس ُه َو َرش َك َة َج َسد ال خ َ
يه َرش َك َة َدمِ ال خ َ
ُ
َ
يح؟” ( 1كورنثوس  .)16 :10اللكمة
س
م
ك
ن
ي
اَّل
زب
اْل
؟
يح
س
م
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
َ
ايلونانية املرتمجة إىل "رشكة" هنا يه  ،koin niaاليت ِّ
تعرب عن رشكة محيمية مع شخص ما .يف املقابل ،حث بولس
ِ
َ
ُ
َ
("رشاك َء") الشياطني باشرتاكهم يف العبادة الوثنية (اآلية  .)20فإن املسيح
أهل كورنثوس ىلع أال يكونوا koin nia
ً
حارضا روحيًا يف العشاء الرباين .وعندما نشرتك يف اْلزب والكأس ،نتمتع برشكة محيمية معه.
يكون
تعبري عن احلميمية .واكن الطعام ً
جزءا ً
ٌ
أيضا ً
مهما من طقوس قطع
يف العالم القديم ،اكن تناول الطعام مع أحدهم هو
بتناوهلما الطعام ً
العهود .فالطرفان الذلان اكنا يدخالن يف عهد ً
ُ
معا .نرى ذلك يف خروج
معا اكنا خيتمان هذا االتفاق
 .24-19فبعدما قطع اهلل ً
عهدا مع بين إرسائيل يف سيناء ،تناول موىس ورؤساء إرسائيل الطعام ىلع اجلبل يف حمض
اهلل .ويف حقيقة األمر ،اكنت العالقة احلميمية بني اهلل وشعبه يه الغرض من العهود اليت قطعها هلم.

َّ
يتجَّل هذا بوضوح خاص يف صيغة العهد اجلديد .فبموجب هذا العهد ،يكتب اهلل رشيعته ىلع قلوبنا ،ويغفر نلا
َ
خ َ َ
"أل َّن ُه خم ُلكَّ ُه خم َسيَ خعرفُونَين م خن َ
خطاياناِّ ،
ري ِه خم" (إرميا
ب
ك
ىل
إ
م
ه
ري
غ
ص
ويعرفنا بذاته بأكرث الطرائق الشخصية واحلميمية:
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
 .) 34 :31وإن األقانيم اثلالثة يف اثلالوث متداخلون مجيعهم يف هذه العالقة احلميمية .فيف هذا العهد ،يقرتب اهلل
ً
ً
واحدا معنا حىت ِّ
يتمم مواعيد العهد اجلديد ،كما يسكن الروح القدس فينا ،جاعال
اآلب إيلنا ،ويصري املسيح
إيانا خليقة جديدة ،وممكنًا إيانا من الوفاء باشرتاطات العهد .فاهلل ليس فقط قريبًا منا ،لكنه ً
أيضا فينا.

ً
وإن العشاء الرباين جيعل عالقتنا احلميمة مع اهلل ً
ًّ
وضوحا يف حياتنا .فهو يستهدف صميم عالقتنا
اختباريا أشد
واقعا
ًّ
ً
باهلل ،أي حمبة اهلل نلا وحمبتنا هلل .فاملسيح يكون حاال يف هذا العشاء ،قائال نلا" :أنت ابين احلبيب ،وقد بذلت
نفيس ألجلك .واآلن أنا أمنحك القوة تلحمل صليبك وتتبعين".

ِّ
يذكرنا العشاء الرباين ً
أيضا بهويتنا اجلديدة يف العهد اجلديد .يف حني اكن ىلع املرء االحتفال بعيد الفصح يف العهد
العتيق مع اعئلته ،تناول يسوع طعام الفصح مع تالميذه ،األمر اَّلي يدل ىلع أنهم أصبحوا اعئلة اهلل احلقيقية

اجلديدة .ومجيع اَّلين يتبعون يسوع هم باملثل إخوته وأخواته .فالعشاء الرباين هو ما داعه ابلعض باسم "فريضة
اإلفراز" ،وذلك ألنه يفرزنا بصفتنا ً
أناسا ينتمون بالًكمل وبكل ما فيهم إىل املسيح.
يوحدنا العشاء الرباين ً
وبهذاِّ ،
أيضا جبميع اَّلين هم للمسيح .أخرب بولس مؤمين كورنثوس بأنهم بسبب عدم تناوهلم
العشاء الرباين وهم يف وحدة ً
معا ،هم بهذا ال يتناولون العشاء الرباين ىلع اإلطالق ( 1كورنثوس  .)20 :11فيف العشاء،
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ندخل يف رشكة مع املسيح ،ومع بعضنا ابلعض ً
أيضا .وبالروح القدس ،يقوي العشاء عالقتنا باملسيح ،وكذلك
بإخوتنا وأخواتنا يف املسيح.

ِّ
ً
إن العشاء الرباين غين بالرموز .لكن دالتله األهم ىلع اإلطالق يه أنه يذكرنا بموت املسيح ألجلنا ،آخذا دينونتنا
َّ
ىلع اعتقه .كما أنه يؤكد احتادنا مع املسيح ،ويقويه ،ألننا ال نتذكر فحسب ،بل ندخل أي ًضا يف رشكة روحية مع
تتقوى ً
املسيح .ويف هذا العشاءَّ ،
أيضا أوارص عالقتنا بعضنا بابلعض .باإلضافة إىل ذلك ،يتطلع العشاء الرباين إىل
ِّ
"عشاء ُعرس اْلروف" ،اَّلي سوف نتناوهل يف حمض املسيح ،مع إخوة وأخوات يف املسيح من لك أمة وقبيلة ولسان.
ِّ
لكن إىل أن حيدث ذلك ،يشددنا العشاء الرباين حىت نعيش ألجل املسيح ،بصفتنا جسد املسيح ،ويفرزنا عن
العالم ،ألجل العالم.
املعمودية
املعمودية ً
ِّ
متكرر يف الكنيسة ،املعمودية
أيضا غنيَّة باملثل بالرموز .لكن ىلع عكس عشاء الرب ،اَّلي هو حدث
ٌ
ٌ
حدث يمارسه الفرد مرة واحدة فحسب .ويه يف ذلك شبيهة بعالمة اْلتان .فنظري اْلتان ،املعمودية عالمة ىلع

دخونلا يف مجاعة العهد.

ُ
الرمز الرئييس للمعمودية هو الغسل أو اتلطهري .فيه عالمة ىلع أننا نصري يف املسيح طاهرين .وهذا الربط للمعمودية
باتلطهري طبييع وبدييه ألننا نستحم باملاء .إال أن املعمودية ال تشري إىل اتلطهري اجلسدي بل إىل اتلطهري الرويح.

ُ
يربط كتاب العهد اجلديد املعمودية عدة مرات بغسل اْلطايا .فبعد جتديد بولس ،جاء حنانيا إيله وقال هل" :ق خم
ً َّ
ُ َ ِّ
َخ
خَ خ خ خ َ َ َ
"اَّلي ِمثَ ُ ُ
اهل [أي مياه الطوفان] خيل ُصنَا حن ُن
َواعت ِمد َواغ ِسل خ َطاياك" (أعمال الرسل  .)16 :22وكتب بطرس الحقاِ :
خ َ َخ ُ َ ُ َ
َ
َ َ َ ُ َ خَ
َ
َ َ خ َ خ ُ َّ ُ َ َ َ ُ َ
يح" ( 1بطرس .)21 :3
اآلن ،أ ِي المعمو ِدية .ال إِزالة َوس ِخ اجلَس ِد ،بل سؤال ض ِمري صا ِلح ع ِن ا ِ
هللِ ،ب ِقيام ِة يسوع الم ِس ِ
بانلظرة السطحية ،قد يبدو أن الك هذين انلصني يقول إن املعمودية تغسل خطايانا وُتلصنا .لكن بالفحص عن

كثب ،نكتشف خطأ هذا اتلفسري .قال بطرس يف انلصف اثلاين من اآلية السابقة إن األمر ال يتعلق بسكب املاء
َ
ىلع اجلسد ،بل بمناشدة اهلل ألنه غسل ذنب خطايانا .كتب بولس ً
أيضا أن املسيح اكن ُ
"م َط ِّه ًرا ِإيَّاها [الكنيسة]
َ ُ
ُ ِّ َ
َ
َ
ب َغ خسل ٱل خ َماء بٱلخ َلك َمة" (أفسس  .)26 :5وقال يوحنا ً
أيضاَ " :ود ُم ي َ ُسوع  ...ي َط ِّه ُرنا ِم خن لك خ ِطيَّة" ( 1يوحنا  .)7 :1فما
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
يط ِّهر هو دم يسوع ،وليس ماء املعمودية .فماء املعمودية فقط يشري إىل اتلطهري بدم املسيح.
أحد أوجه االختالف األخرى بني املعمودية وعشاء الرب هو أنه يف املعمودية يكون الشخص املعتمد سلبيًّا .يف
عشاء الرب ،يكون للمشاركني دور إجيايب وفاعل .فهم يأخذون ،ويأكلون ،ويرشبون .ومجيع املشاركني يف عشاء
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الرب مدعوون ً
أيضا إىل امتحان أنفسهم و"تميزي جسد الرب" ( 1كورنثوس  .)29-28 :11فإننا يف عشاء الرب نكون
مشاركني إجيابيني وفاعلني.

ً
أما الشخص اَّلي يعتمد ،فيكون مفعوال به .فاملعمودية تشري إىل نعمة اهلل ،وإىل حقيقة أن اْلالص بأكمله هو من
اهلل .فقد اختارنا اهللِّ ،
ويغرينا بروحه .وحىت اإليمان نفسه هو عطية اهلل (أفسس 8 :2؛ فيليب  .)29 :1تقول املعمودية
إذن إن اَّلين ينتمون إىل املسيح نالوا اْلالص بنعمة اهلل .فاْلالص ،من بدايته وحىت نهايته ،هو عمل اهلل.

ترمز املعمودية من هذه انلاحية ً
أيضا إىل منح اهلل روحه لشعبه .وصف يسوع حلول الروح القدس ىلع شعبه يف يوم
ً
تتميما نلبوة يوئيل انليب بأن "يسكب" اهلل
اْلمسني بأنه معمودية .واكن حلول الروح القدس يف أعمال الرسل 2
ِّ
ذكرا أم أنىث ،يهوديًّا أم أمميًّا .وباملثل ،قال يوحنا املعمدان أنه اكن ِّ
لك جسد – سواء اكن ً
يعمد باملاء ،لكن
روحه ىلع
املسيح سيعمد بالروح القدس وانلار.

إال أن الصلة بني الروح القدس واملعمودية يه أكرث من جمرد صلة لغوية .فالروح القدس نفسه هو وسيلة اتلطهري
خُ
َخ
َ َّ َ َ ُ خ خ َ َّ
يد ُّ
وح الق ُد ِس" (تيطس  .)5 :3وباملثل ،يف
الر ِ
الرويح .كتب بولس يقول إن اهلل "خلصنا ِبغس ِل ال ِميال ِد اثل ِاين َوجت ِد ِ
ً
نسخة حزقيال عن العهد اجلديد ،ربط هذا انليب اتلطهري والقدرة ىلع إطاعة اهلل بسكىن الروح القدس ،قائال:
ُ ِّ َ
ُ ُ
َ
َ
ُ
خ ُ ِّ َ َ َ ُ
َ َ ُ ُّ َ َ خ ُ
ك خم َم ً
اس ِتك خم َو ِم خن لك أ خصنَا ِمك خم أ َط ِّه ُرك خم.
اء َطا ِه ًرا فتُ َط َّه ُرونِ .من لك جن
"وأرش علي
َ
َ
خ
َ
ُ خ َ خ ُ
ُ خ
ُ
َ
خ َُ ُ ً َ ًَ
ُ خ َخً َ ً
ب احلَ َ
ع قَلخ َ
ج ِر ِم خن حل خ ِمك خم
اخ ِلكم ،وأن ِز
َوأع ِطيكم قلبا ج ِديداَ ،وأجعل روحا ج ِديدة ِيف د ِ
ُ خ َخ َ َ
َ خ َُ
َ
َخَ ُ َ
َ خ ُ ُ َ ُ ُ َ
ُ خ
ُ
َ
اخ ِلك خمَ ،وأج َعلك خم ت خسلكون ِيف ف َرائِ ِِضَ ،وحتفظون
َوأع ِطيكم قلب حلخمَ .وأجعل ُر ِ
ويح ِيف د ِ
َ خ َ
َخ ُ َ
أحًك ِم َوتع َملون ِب َها"( .حزقيال )27-25 :36

ِّ
الروح يُ ِّ
طهر ويمكن
ِّ
وتوحدنا به ،ألن املسيح احتد بنا يف معموديته .اكنت معمودية يوحنا
عالوة ىلع ذلك ،تفرزنا املعمودية للمسيح،
خ
خ
َ خ
"مع ُمو ِديَّ ِة ٱ َّتل خوبَ ِة ل ِ َمغ ِف َرةِ ٱْل َ َطايَا" (مرقس  .)4 :1لم يرتكب يسوع ،ابن اهلل اَّلي بال خطية ،أية خطية.
املعمدان
َ
َ
ً
خ
ُ
خ َ
َ َ ٌ خ خ
اج أن أعتَ ِم َد ِمنك" (مىت  .)14 :3إال أن مهمة
ويف واقع األمر ،حاول يوحنا منع يسوع من أن يعتمد ،قائال هل" :أنا حمت
َ َ َ َّ َ َ خ خ
اَّلي ل خم يع ِرف
يسوع اكنت أن يتحد بشعبه ،حىت حيمل ذنب خطاياهم ىلع اعتقه .وكتب بولس يقول إن اهلل "جعل ِ
َ َّ ً َ َّ ً َ خ َ َ َ َ خ
َّ
ُ
هلل ِفي ِه" ( 2كورنثوس  .)21 :5فقد اعتمد يسوع من يوحنا ال ألنه اكن حباجة
ا
ر
ب
ن
ِ
خ ِطية ،خ ِطية ألج ِلناِ ،نل ِصري حن ِ
ُّ
ُّ
اتلطهر من اْلطية.
اتلطهر من اْلطية ،بل ألننا حنن من كنا حباجة إىل
إىل
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وعندما اعتمد يسوع ،أُفرزُ ،
وع ِّني ،يلبدأ اْلدمة اليت داعه اهلل إيلها .اكن يسوع يف اثلالثني من عمره تقريبًا عندما
ِ
اعتمد وبدأ خدمته (لوقا  .)23 :3واكن سن اثلالثني هو السن اَّلي يبدأ فيه الكهنة خدمتهم ،حبسب العهد العتيق
فرزون ويُ َّ
(العدد  .)3 :4واكن الكهنة يُ َ
كرسون للخدمة عن طريق املرور بطقس تطهري يتضمن استخدام مياه
(خروج 4 :29؛ الويني  .)6 :8وباملثل ،فإن معمودية يسوع أفرزته تلأديه خدمته كرئيس كهنة ،تلك اْلدمة اليت
ِّ
اشتملت ىلع اتلعليم ،والتشفع عن تالميذه ،وبذل نفسه يلكون اَّلبيحة انلهائية والًكفية الوحيدة لرفع خطايا لك

شعبه.

ىلع هذا املنوال نفسه ،تفرزنا املعمودية بصفتنا ً
أناسا ينتمون إىل اهلل ،وتقول نلا إنه قد صارت نلا هوية جديدة يف
املسيح .فتحت العهد العتيق ،اكن اْلتان يفرز بين إرسائيل عن األمم "الغرل" .هكذا ِّ
تمزينا املعمودية عن العالم،
ً
وتقول إننا ننتيم إىل املسيح .ترمز معموديتنا ً
واحدا معنا ،واحتد بنا
أيضا إىل احتادنا باملسيح ،اَّلي أصبح هو نفسه
يف معموديته .كذلك ،تفرزنا املعمودية ْلدمة املسيح .فنظري املسيح (وإن لم يكن بالطريقة عينها ً
تماما) ،حنن
َّ
ِّ
َ َ ً َ َّ ً ُ َ َّ َ ً َ خ َّ ً خ َ
هلل" (رومية .)1 :12
"كهنة" (رؤيا  ،)6 :1مدعوون لك يوم إىل أن نقدم أجسادنا "ذ ِبيحة حية مقدسة مر ِضية ِعند ا ِ
فإن اتلطهري ،واإلفراز ،واالحتاد ،وبدء اْلدمة يه مجيعها معان أساسية للمعمودية .يعلمنا ديلل وستمنسرت األكرب

تلعليم اإليمان عن طريق السؤال واجلواب بأنه عند ممارستنا للمعمودية ،يلزم أن "ننتفع" منها قدر اإلمًكن ،وذلك
َّ
ُ
َّ
بأن نتذكر أننا واحد مع املسيح ،وأننا تطهرنا ،وتقدسنا ،ودعينا إىل خدمته بقوة الروح القدس .فاملعمودية يه إحدى
ِّ
ِّ
وسائط انلعمة ألنها تذكرنا بهويتنا وبما فعله اهلل ألجلنا .فاملعمودية ال ُتلص ،لكنها توجه أنظارنا إىل نعمة اهلل،
وإىل غىن اهلل يف املسيح.

يف حني أن الفرائض يه "لكمات منظورة" ،ال غىن عن اللكمة املكتوبة واملنطوقة يف احلياة والعبادة املسيحية .فإن
َ ُ خ
َّ
خَ َ ُ َ َ
اْل َ َ
هلل" (رومية  ،)17 :10ولكمة اهلل هذه يه األوىل واألهم من بني وسائط انلعمة .حث
ربَ ،واْلرب ِبك ِلم ِة ا ِ
ِ
"اإليمان ِب ِ
ً
بولس تيموثاوس ،اَّلي اكن راعيا لكنيسة أفسس ،ىلع أن يعكف ىلع القراءة العلنية لللكمة ،واتلعليم ،والوعظ (1
تيموثاوس  .)13 :4فرغم أهمية الفرائض ،يه ال تعطي املسيح يف ذاتها ومن ذاتها بطريقة رسية معيَّنة ،لكنها

باألحرى مكملة للوعظ باللكمة ،وال بد أال حتل ابلتة حمل قراءة الكتاب املقدس وتعليمه .وينبيغ أال تمارس

الفرائض ابلتة دون الوعظ ،ودون توضيح سليم ملعناها .لكن ،دلى ممارسة الفرائض بطريقة سليمة ،تكون من
ِّ
الوسائط احليوية للنعمة اليت تشددنا يف مسريتنا مع الرب.
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د .ويليام بارلك هو كبري راعة كنيسة سوفرين جريس املشيخيَّة ،وأستاذ مساعد يف العهد اجلديد بكلية الالهوت
ِّ
ُ َ
المصلحة بمدينة شارلوت ،والية نورث اكروالينا .وهو مؤلف كتاب "( The Secret of Contentmentرس القناعة")

وكتاب "( Gospel Clarityوضوح اإلجنيل").

تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة تيبوتلوك.

