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جمموعة من اخلُدَّام واخلادمات
بكنيسة السيِّدة العذراء مبسطرد بالقاهرة
احملاضرة بدير القدِّيس أنبا مقار
السَّبت  9أغسطس سنة 2019م

معىن أننا يف املعموديَّة منوت بشبه موت املسيح
متهيد
هل حنن يف املعموديَّة نشترك يف حقيقة موت الرَّب وقيامته بسرٍّ ال يُعبَّر عنه؟ أي :هل حنن منوت فعالً ونقوم فعالالً يف
املسيح؟ أم أنَّ املعموديَّة هي تصوير هلذا املوت وهلذه القيامة؟ وإن كان الرَّسول بولس يقول« :قد متُّم وحياتكم مستترة مال
املسيح يف اهلل» (كولوسي  ،)3:3فهل يعين هذا موت حقيقي م املسيح وفيه؟ ولكن ملاذا يعود الرَّسول بالولس ويقالول يف
موض آخر ،بأننا « :قد صرنا متَّحدين معه بشبه موته ( »...رومية  .)5:6فهل املعموديَّة هي شركة فعليَّة حقيقيَّة يف مالوت
الرَّب أم شركة يف شبه موته؟

معىن أننا يف املعموديَّة منوت بشبه موت املسيح

املعموديَّة ليست وسيلة نعمة نناهلا ،بل هي شركة فعليَّة يف حقيقة موت الرَّب وقيامته .ومعىن هذا أنَّ املعموديَّة ال متثِّل أو
تصوِّر هذا املوت ،أو هذه القيامة يف املسيح ،كتعبري ظاهري عن هذا اإلميان ،بل هي نفسُها مضمون هذا اإلميان وحقيقتاله.
هي ليست رمزاً أو جمازاً هلذا اإلميان مبفهوم الرَّمز الذي نعرفه اليوم ،أي أهنا ليست رمزاً لشركتنا يف موت الرَّب ويف حقيقالة
قيامته ،بل هي حدثٌ حقيقيٌ هلذه الشَّركة ،وهنا يكمُن سرُّها ،وهذا هو املدخل الوحيد للحياة م املسيح وفيه.

وإن كانت املعموديَّة هي موت حقيقي وقيامة حقيقيَّة يف املسيح ،فلماذا يقول اإلجنيل املقدَّس عنها إهنا موت بشبه موت
املسيح؟ وذلك يف قول الرَّسول بولس« :إن كنا قد صرنا متَّحدين معه بشبه موته  ،τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτουنصالري
أيضاً بقيامته» (رومية )5:6؟
علينا أن جنيب على هذا السؤال من وجهتَني ،أوَّالً من الوجهة اللُّغويَّة ،وثانياً من الوجهة التَّفسرييَّة .تكلَّمتُ يف يالوم 7
نوفمرب سنة 2017م عن موضوع عنوانه” :معىن الرَّمز واملثال يف نصوص الصَّلوات اللِّيتورجيَّة وعند آباء الكنيسة“ .وهالي

والشبَه واملثال يف التُّراث الكنسي املبكِّر وعند آباء الكنيسة،
حماضرة مهمَّة أرجو الرُّجوع إليها .وقلتُ فيها إنَّ استخدام الرَّمز َّ
خيتلف عن استعمال الالَّهوتيِّني املتأخِّرين هلذه املصطلحات ،والذين عندهم حُجِّم الرَّمز من كونه مفهوماً يشرح حقيقة مالا
حيدُث إىل مفهوم يرمز جمازاً إىل ما حيدث.
الشبَه أو املثال من جهة ،وبني احلقيقة من جهة أُخرى ،مل يكن وارداً عند آباء الكنيسة األوَّلالني.
فالتَّمييز بني الرَّمز أو َّ
الشبَه أو املثال يتضمَّن احلقيقة ويُعبِّر عنها ،وهو الصِّيغة اليت تَظهر احلقيقة فيها ومن خالهلا .أو مبعىن آخر فإنَّ الرَّمز
فالرَّمز أو َّ
يكشف حقيقة ما يَرمُز إليه ،وينقل إلينا هذه احلقيقة .يكشف إمكانيَّة رؤية ما ال يُرى من حيث أنه ال يُرى ،وإمكانيَّة إدراك
الشبَه أو املثال حبسب املفهوم اآلبائي هو إعالن وحضالور
ما ال يُدرك من حيث أنه ال يُدرك .أو مبعىن أوضح فإنَّ الرَّمز أو َّ
حلقيقة ال ميكن يف الظُّروف الرَّاهنة أن تكشف نفسها إالَّ من خالل الرَّمز.
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هذا يوضِّح لنا ما يعنيه الكتاب املقدَّس بقوله عن املسيح له اجملد« :أخلى نفسه آخذاً صورة عبد ،صالائراً يف شالبه
 ὁμοιώματιالنَّاس» (فيليب  .)7:2وهنا تعبري ”شبه النَّاس“ يعين حقيقة أنَّ اهلل كونه مل يزل إهلاً ولكنَّه أتى وصار إنساناً مثل
كلِّ إنسان ما خال اخلطيئة وحدها.
ἐν

وال ينبغي أن نُغفِل أنَّ الكلمة اليونانيَّة  ὁμοίωμαوالفعل منها  ὁμοιόωمبعىن ”يُشبَّه  -يتشبَّه  -يشابه“ هلا معان أُخرى
كثرية  ،مثل :صورة  -صورة طبق األصل  -رسم  -شكل  -رمز  -عالمة  ...إخل .لذلك يلزم االنتباه إىل أنَّ ترمجة هالذه
الكلمة ال تكون واحدة يف كلِّ احلاالت .مثل قول القدِّيس يعقوب الرَّسول عن اللِّسان« :به نبارك اهلل ،وبه نلعن النَّاس الذين
تكونوا على شبه  καθʹ ὁμοίωσιν Θεοῦاهلل» (يعقوب  .)9:3فهنا تعبري ”شبه اهلل“ يعين ”صورة اهلل“ ،وذلالك حبسالب
التَّرمجة العربيَّة املشتركة للكتاب املقدَّس ،ولكن ليس صورة طبق األصل من اهلل .يقول املزمور« :ألنه من يف السَّحاب يعادل
الرَّب ،ومن يشبه الرَّب بني أبناء اهلل» (مزمور .)6:89
هذا من الوجهة اللُّغويَّة .وأمَّا من الوجهة التَّفسرييَّة ،فإننا يف املعموديَّة نشترك يف شبه موت املسيح ،ولاليس يف جالوهر
موته ،ألنَّ موت املسيح كان موتاً خالصيًّا من أجل كلِّ العامل ،أي أنَّ موته كان من أجلنا كلِّنا ،أمَّا أنا فأموت م املساليح
وفيه ،لكي أحيا هلل باملسيح ،حينما يقوم املسيح دائساً املوت مبوته ،فال أكون بعد عبداً للخطيئة اليت كانت سالبب مالو..
لذلك يقول الرَّسول بولس« :إنَّ اخلطيئة لن تسودكم ،ألنكم لستم حتت النَّاموسِ بل حتت النِّعمة» (رومية  .)14:6ف «ال نعودَ
نُستعبَد للخطيئة» (رومية .)6:6
حنن منوت بشبه موته ،وليس يف جوهر موته ،ألنَّ الفرق بينهما هو الفرق بني ما هو إهلي وما هو بشري ،ولكنَّه يف كال
احلالني موت حقيقي .وألنَّ موتَنا ال يكمِّله سوى موت املسيح وحده .فنجاتنا ال تكون مبوتنا حنن فحسب ،بالل مبوتنالا يف
املسيح الذي مبوته جبسده املتَّحد بالهوته أباد املوت األبدي ،إذ أفرز فيه قوَّة حياة أهنضته من املوت حائزاً نصراً وحياةً لكلِّ
من جيوزون معه يف شبه موته باملعموديَّة.
ويشرح الرَّسول بولس هذا السِّر ،أي سرَّ موتنا وقيامتنا يف املسيح فيقول« :اهلل بيَّن حمبَّته لنا ،ألنه وحنن بعد خطاة مات
املسيح ألجلنا» (رومية  .)8:5ويكمل الشَّرح بقوله« :إن كنَّا قد مُتنا م املسيح ،نؤمن أننا سنَحْيا أيضاً معه» (روميالة .)8:6
وقوله أيضاً« :ألنكم قد متُّم وحياتكم مستترة م املسيح يف اهلل» (كولوسي  .)3:3ومن أجل ذلك ينشد الرَّسالول بالولس
أنشودة الغلبة واخلالص ،فيقول« :وحنن أموات باخلطايا ،أحيانا (اآلب) م املسيح» (أفسُس .)5:2

