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9 –التعليم الديني المطّول 
لكنيسة هللا الشرقية األرثوذكسية الجامعة

المعروف أيضًا بتعليم القديس فيالريت درودزوف موسكو
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

الروسي ونشره ليتّم استعماله للتعليم في المدارس كما ولكككل لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (هذا التعليم راجعه وأقّره المجمع المقدس   لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)
موسكو، المطبعة المجمعية،  لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (1830لكلو امك سرادملا يف ميلعتلل هلامعتسا ّمتيل هرشنو (يسورلا)المسيحيين األرثوذكسيين 

عن البند العاشر
. لماذا يذكر قانون اإليمان المعمودية؟283

ألن اإليمان مختوم بالمعمودية وغيرها من األسرار والطقوس.
. ما هو سر أو الطقس؟284

 السر أو الطقس هو عمل مقدس من خالله تعمل النعمة، أو بعبارة أخرى قسسوة اهلل الخالصسسية، بشسسكل سسسري على
اإلنسان.

. كم هو عدد األسرار المقدسة؟285
. 3. مسسسحة المسسيرون. 2. المعموديسسة. 1سسسبعة:  المناولسسة  .7. السسزواج. 6. الكهنسسوت. 5. االعسستراف. 4 .(ةلوانملا) .(. اإلفخارسسستيا 

مسحة الزيت.
. ما هي كل فضيلة موجودة في كل من هذه األسرار؟286

. في المعمودية، يولد اإلنسان سريًا لحياة روحية.1
. في مسحة الميرون ينال نعمة النمو والقوة الروحية.2
. في المناولة يتغذى روحيًا.3
. في االعتراف يشفى من األمراض الروحية، أي من الخطيئة.4
. في الكهنوت ينال نعمة روحية ليجدد اآلخرين ويطعمهم ويغذيهم بالعقيدة واألسرار.5
. في الزواج ينال نعمة تقديس الحياة الزوجية واإلنجاب الطبيعي وتربية األطفال.6
. في المسحة بالزيت دواء حتى لألمراض الجسدية، حيث أنه شفي من األمراض الروحية.7

. ولكن لماذا ال يذكر قانون اإليمان كل هذه األسرار فيما يذكر المعمودية فقط؟287
 ألن المعمودية كانت موضوع سؤال ما إذا كان ينبغي إعادة تعميسسد بعض النسساس لكسسونهم هراطقسسة؛ وهسسذا تطلب

قرارًا تم وضعه في قانون اإليمان.
حول المعمودية

. ما هي المعمودية؟288
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 المعمودية هي سر، فيه اإلنسان الذي يؤمن، بعد أن ُيغّطس جسده ثالث مرات في الماء باسم اهلل اآلب واالبن
 والسروح القسدس، يمسوت عن حيسساة الخطيئسة الجسسدية، ويولسد من جديسد من السروح القسسدس إلى حيساة روحيسسة

يوحنا   .(.5:3 .(ةلوانملا)ومقدسة. ما لم يولد اإلنسان من الماء ومن الروح ال يستطيع أن يدخل ملكوت السماوات 
. متى وكيف بدأت المعمودية؟289

أعمال    .(.4:19 .(ةلوانملا)أوالً ، عّمد يوحنا بمعمودية التوبة قائاًل للشعب أن يؤمنوا بالذي سيأتي بعده أي بالمسيح يسوع 
 بعد ذلك، قّدس يسوع المسيح المعمودية بمثاله، عندما أخذها من يوحنا. أخيرًا، بعد قيامته، أعطى الرسل هذه

متى   .(.19:28 .(ةلوانملا)الوصية: اذهبوا وعلموا جميع األمم، معمدين إياهم باسم اآلب واالبن والروح القدس 
. ما هو األكثر أهمية في إقامة المعمودية؟290

التغطيس الثالثي في الماء باسم اآلب واالبن والروح القدس.
. ما المطلوب من طالب المعمودية؟291

اْسِم َعلَى  ِمْنكُْم  َواِحٍد  كُلُّ  َوْلَيْعَتِمْد  ُتوُبوا  اإليمان.  دستور  يتلو  المعموديةأن  قبل  أيضًا  كما  واإليمان.   ِمْسا ىَلَع ْمُكْنِم ٍدِحاَو ُّلُك ْدِمَتْعَيْلَو اوُبوُت"التوبة 
أعمسسال  ُدِس  وِح اْلقُس َة السسرُّ ا، َفَتْقَبُلسسوا َعِطيَّ َراِن اْلَخَطاَيسس َمن آمن واعتمسسد فهسذا يخلص38:2 لامعأ) ” .(ةلوانملا)َيُسوَع اْلَمِسيِح ِلُغفْسس ِمْسا ىَلَع ْمُكْنِم ٍدِحاَو ُّلُك ْدِمَتْعَيْلَو اوُبوُت".  ِمْسا ىَلَع ْمُكْنِم ٍدِحاَو ُّلُك ْدِمَتْعَيْلَو اوُبوُت" ).  

 .(.16:16 .(ةلوانملا)مرقس 
. ولكن لماذا إذن يعتمد األطفال؟292

إليمان والديهم وعّرابيهم، الذين هم ملزمون أيضًا بتعليمهم اإليمان بمجرد بلوغهم سنًا كافيًا للتعلم.
. كيف يظهر من الكتاب المقدس أنه علينا تعميد األطفال؟293

 في زمن العهد القديم، كان األطفال ُيخَتنون بعمر ثمانية أيام؛ والمعمودية في العهد الجديد تحل محل الختان.
وبالتالي يجب تعميد األطفال.

.  أين يظهر أن المعمودية تحل محل الختان؟294
ِة، اْلَبَشِريَّ َخَطاَيا  ِجْسِم  ِبَخْلِع  ِبَيٍد،  َمْصُنوٍع  َغْيَر  ِخَتاًنا  ُخِتْنُتْم  ْيًضا  ا~ َوِبِه  للمؤمنين:   التالية  الرسول  كلمات   من 
ُه ِمَن َقامَسس ِل اهلِل، الَِّذي ا~ اِن َعمَسس يمَسس ُه ِبا� ا َمعَسس ْيضسسً ِقْمُتْم ا~ ا ا� ِة، الَِّتي ِفيَهسس ُه ِفي اْلَمْعُموِديَّ ْدُفوِنيَن َمعَسس يِح. َمسس اِن اْلَمسسسِ  ِبِختَسس

كولوسي   .(11:2 لامعأ) ” .(ةلوانملا)اال~ْمَواِت. 

. لماذا العّرابان في المعمودية؟295
انظر د، وبعد المعمودية ليتولوا المسؤولية، لتثبيته في اإليمان.    .(ةلوانملا)لكي يقفوا ضامنين أمام الكنيسة إليمان المعمَّ

 .(.2ديونيسيوس األريوباغي،  التراتبية الكنسية، الرأس 
. لماذا نتلو االستقسامات قبل التعميد؟296

وعبيده. كأسراه  عليهم  ويتسلط  الناس  إلى  ينفذ  صار  آدم  سقوط  منذ  الذي  الشيطان  لطرد 
وِح الَِّذي َواِء، السسرُّ ْلَطاِن اْلهَسس َب َرِئيِس سسسُ الَِم، َحسسسَ الَِّتي َسلَكُْتْم ِفيَها َقْباًل َحَسَب َدْهِر هسسَذا اْلَعسس  ِمْسا ىَلَع ْمُكْنِم ٍدِحاَو ُّلُك ْدِمَتْعَيْلَو اوُبوُت"يقول الرسول بولس 

أفسس  ْبَناِء اْلَمْعِصَيِة   .(.2:2ِمْسا ىَلَع ْمُكْنِم ٍدِحاَو ُّلُك ْدِمَتْعَيْلَو اوُبوُت" .(ةلوانملا)َيْعَمُل اآلَن ِفي ا~
. أين تكمن قوة االستقسامات؟297
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للمؤمنين: يخرجون الوعد  هذا  المسيح  أعطى يسوع  بالصالة واإليمان.  نستدعيه  الذي  المسيح،  يسوع   باسم 
مرقس   .(17:16 .(ةلوانملا)الشياطين باسمي. 

. ما هي قوة إشارة الصليب التي ُيشار إليها في هذه وغيرها من المناسبات؟298
عالمة أيضًا  هي  نفسه  الشيء  الشفتين،  بحركة  باإليمان  ينَطق  عندما  المصلوب  المسيح  يسوع  اسم   كمثل 
م باإليمسسسسسسان بحركسسسسسسة اليسسسسسسد، أو يتم تمثيلهسسسسسسا بسسسسسسأي طريقسسسسسسة أخسسسسسسرى. الصسسسسسسليب عنسسسسسسدما ُترسسسسسسسَ
 يكتب كيرلس األورشليمي: ال نخجل من االعتراف بالمصلوب. لنرسم بجرأة عالمة الصسسليب على الجبهسسة وعلى
 كل شيء. على الخبز الذي نأكله. على الكؤوس التي نشرب منها. دعونسسا نجعلهسسا عنسسد خروجنسسا ودخولنسسا؛ عنسسدما
 نضطجع للنوم وعندما نستيقظ. عندما نسير، وعندما نرتاح: إنها حماية عظيمة، ُتمنح للفقسسراء بال ثمن، للضسسعفاء

العظات. الفصل   .(.36. 13 لامعأ) ” .(ةلوانملا)بدون عمل. الن هذه هي نعمة اهلل. عربون للمؤمنين ورعب لألرواح الشريرة 
. من أين أتى استعمال إشارة الصليب؟299

 ؛ أيضًا ترتليانوس  عن التاج5 و2 .(ةلوانملا)منذ زمن الرسل.  انظر ديونيسيوس األريوباغي،  التراتبية الكنسية، الرأس 
 .(.8، عن القيامة، الرأس 3الرأس 

. ما معنى الثوب األبيض بعد المعمودية؟300
طهارة النفس ونقاوة الحياة المسيحية.

د؟301 . لماذا يعلَّق صليب للمعمَّ
ِتَي َوَراِئي َفْلُيْنِكْر َنْفَسُه َوَيْحِمْل َصِليَبُه َوَيْتَبْعِني ْن َيا� َحٌد ا~ َراَد ا~ ْن ا~ ا� ِمْسا ىَلَع ْمُكْنِم ٍدِحاَو ُّلُك ْدِمَتْعَيْلَو اوُبوُت"كتعبير مرئي وتذكير مستمر ألمر المسيح:   ِمْسا ىَلَع ْمُكْنِم ٍدِحاَو ُّلُك ْدِمَتْعَيْلَو اوُبوُت"

 .(24:16 .(ةلوانملا)متى 

. ماذا يعني دوران المعمد حول الجرن مع شمعة مضاءة؟302
الفرح الروحي مصحوب باالستنارة الروحية.

. كيف نفهم  أننا في دستور اإليمان نعترف بمعمودية واحدة؟303
بمعنى أن المعمودية ال يمكن أن تتكرر.

. لماذا ال تتكرر المعمودية؟304
المعمودية هي والدة روحية: يولد اإلنسان مرة واحدة. لذلك يعتمد أيضًا مرة واحدة.

. ماذا نفكّر بالذين يخطؤون بعد المعمودية؟305
 أنهم مذنبون في خطاياهم أكثر من غير المعتمدين ألنهم تلقوا مساعدة خاصة من اهلل لعمل الخير، لكنهم رموا
يِح، َيْرَتِبكُسوَن وَع اْلَمسسِ بِّ َواْلُمَخلِِّص َيسسُ ِة السرَّ الَِم، ِبَمْعِرفَس اِت اْلَعس َذا كَاُنوا، َبْعَدَما َهَرُبوا ِمْن َنَجاسسَ ُه ا� ال~نَّ  َنوُكِبَتْرَي ،ِحيِسَمْلا َعوُسَي ِصِّلَخُمْلاَو ِّبَّرلا ِةَفِرْعَمِب ،ِمَلاَعْلا ِتاَساَجَن ْنِم اوُبَرَه اَمَدْعَب ،اوُناَك اَذِإ ُهَّنَأل“بها بعيدًا. 

َشرَّ ِمَن اال~َواِئِل  ْيًضا ِفيَها، َفَيْنَغِلُبوَن، َفَقْد َصاَرْت لَُهُم اال~َواِخُر ا~  .(.20:2بطرس 2ِمْسا ىَلَع ْمُكْنِم ٍدِحاَو ُّلُك ْدِمَتْعَيْلَو اوُبوُت" .(ةلوانملا)ا~
. ولكن أليس هناك طريق ليحصل من أخطؤوا بعد المعمودية على العفو؟306

هناك طريق هي التوبة.
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