أقدمية التقليد
التقليد هو كل تعليم وصل إلينا عن طريق التسليم الرسولي واآلباايي ريا
الكالم الذي تار لناا كتاباة
تذكر

الكتا

الكتاا

ولكنها ال تتعامبض معه

موضاوعا

اققاد

مبااا

شيء.

والربوتستانت ال يؤمنون بالتقليد .وال يلتزمون إال بالكتاا

اققاد

وبهاذا

الوضع يرتكون كل الرتاث الذي تركته األجيال السابقة للكنيساة .وكال ماا
تركه اآلباء الرسل و آباء الكنيساة األولاي واجملاامع اققدساة والقاوان
الكنيسااة ماان طقااو

والاان م الكنسااية ومااا

ومااا أنااذنا ماان تعلاايم

شفاهي عرب هذ األجيال الطويلة كلها.
والتقليد هو أقدم من الكتا

يرجع إلي أيام أبينا آدم:

لعل أقدم ما وصل إلينا من الشريعة اقكتوبة كان علي ياد موسا الان
الاذي عاايف

القارن

اساامر عشار والراباع عشار قدال اقايالد ولكان

التقليد أقدم من هذا بكث  ..آالف السن

مر

علي الدشرية بادون شاريعة

مكتوبة .فمن الذي كان يقود تفك ها :الضم من جهاة (ويسامي الشاريعة
األدبية) .والتقليد من جهة أنري وهو تسليم جيل جليل آنر.

وساااان اول أن نضاااار

بعااااا األمثلااااة السااااابقة للشااااريعة

اقكتوبة.
 ومبد

سفر التكوين أن هابيل الصديق قادم قربانااا مان أبكاامب رينماه

وماان نانهااا (ت ا  )3 :4وهنااا نس ا ل :وماان أياان عاارف هابياال فكاار
الذبي ة اليت تقدم قرباناا هلل؟ ومن أيان أتاا هاذا اميااان و تكان
أنااه تساالمها بالتقليااد ماان أبيااه آدم

زمنااه شااريعة مكتوبااة؟ الش ا

وأبونااا آدم تساالمها ماان اهلل نفسااه كاال ل ا
الن

عن الذبايح واحملرقا

قداال أن يكت ا

موس ا

ب مببعة عشر قرناا من الزمان.

 ونفر الوضع اكن أن تقوله عن كال احملرقاا
نوح وإبراهيم واس ق ويعقو

وأيو

الايت قادمها آبا ناا

أيضااا ..كلاهم عرفاوا الذبي اة

وتسلموها عن طرياق التقلياد .وأيضااا تسالموا بنااء اقاذابح كماا فعال
أبونا نوح بعد الطوفان حينما (بين مذحبًا للر ) (تا  .)8::2وأبوناا
إبراهيم حينما بين ماذحبًا عناد بلوطاة ماومبا (تا  .)2::8وتتاابع معاه
بناء اقذابح و يكن هنا كتا
 يااذكر الكتااا

مقد

ي مر بدناء اقذابح.

أن أبانااا نااوح بعااد الطوفااان (أنااذ ماان كاال الدهااايم

الطاهر ومن كال الطياومب الطااهر واصاعد ترقاا

علاي اقاذبح.

مباي ة الرضا) (ت  .)8: 8: :2فمن أين عرف ناوح فكار

فتنسم الر

تقاااديم الاااذبايح مااان اليواناااا
مداشاار

اام ساالمها لمجيااال ماان بعااد قداال أن يشاارح موسا فكاار

ووصف اليوانا
و

الطااااهر ؟ لعلاااه أناااذها عااان اهلل

الطاهر

التومبا .

قصة مقابلة أبينا إبراهيم قلكي صادق قيل عنه أنه (كااهن اهلل

العلااي) (ت ا  .):2::4فماان أياان عاارف هااذا الكهنااو

الااذي أتاااح

قلكااي صااادق أن يدااامب أبانااا إبااراهيم .والااذي جعاال اباارام يقاادم
العشومب قلكي صادق؟ (ت  . )8:::4ويعترب بهذا أكرب مناه (عا 6 :2
لا

 .)2و

الا

تكاان هنااا شااريعة مكتوبااة تشاارح الكهنااو

وعمله وكرامته ومدامبكته لآلنرين .و
سفر التكوين

ترد مطلقًاا كلماة (كااهن) وال كلماة (كهناو )… مان

أين معرفة الكهنو
و

كل اميص احا

الساابقة مان

إال عن طريق التقليد..

نفر قصة مقابلة أبارآم قلكاي صاادق نسامع أن أبارام أعطاا

عشراا من كل شئ (ت  .)8:::4فمن أين عرف تقديم العشومب للكهناة
وقت أبينا إبراهيم إال عن طريق التقليد ..إن شاريعة العشاومب
قاد ومبد
يعقو

بعاد

تكان

شاريعة مكتوباة .وبانفر الوضاع كياف عارف أبوناا

فكر العشومب حينما قال للر

(وكال ماا تعطايين فاأني أعشار

ل ) (ت  .)88:82قطعاا أبونا يعقو

تسلم شريعة العشاومب بالتقلياد إ ا

تساالمها عاان جااد إبااراهيم الااذي قاادم العشااومب قلكااي صااادق و
ي نااذها إطالقااا ماان شااريعة مكتوبااة ..واضااح أن التقليااد كااان معلماااا
للدشرية قدل الشريعة اقكتوبة ..وبقي بعدها..
و

أبينا يعقو

قصة هرو

مان وجاه أنياه عيساو حينماا مبأي سالماا

منصوبة علي األمبض ومبأسها اار الساماء واقاليكاة صااعد ونازلاة
عليها .وكلمه الر

وأعطا وعداا ..يقاول الكتاا

هذا إال بيت اهلل وهذا با

أن يعقاو

السماء)( .ودعاا أسام لا

قاال (ماا

اقكاان بيات

إيل) (أي بيت اهلل) (وأنذ الجار الاذي وضاعه رات مبأساه وأقاماه
زيتاا علاي مبأساه) .فماان أيان عارف أبوناا يعقاو

عماوداا وصا

اهلل بص ا

عدااامب
زياات

"بياات اهلل"؟ وماان أياان عاارف فكاار تدش ا

بيااو

عليها؟ وال شيء من هذا كله ومبد له كار

شاريعة مكتوباة ..ولاير

له تفس سوي التقليد..
 وقا أعطي الر
مناسدا

الشريعة اقكتوبة أبقي التقليد أيضاا .وأوصي اآلبااء

عدياد – أن يوصاوا أوالدهام ليسالموهم التعلايم .فقاد

أمرهم أن خيربوا أوالدهم بقصة ومناسدة تكرير كل بكر فااتح مبحام
للر

(نر .):6/:4 ::3وقال أيضاا (إمناا إحارتز وإحفا نفسا

جاداا

لائال تنسااي نفسا
حيات

مااا أبصاار

كاال أيااام

عينااا ولاائال تاازول ماان قلدا

وعلمها ألوالد وأوالد أوالد ) (تث.)4:4
اقسي ية نري أن بعاا كتداة العهاد اجلدياد كتداوا بعاا

 وحت
معلومااا

عاان العهااد القااديم أنااذوها بالتقليااد .مثااال لاا

الرسول كر اني الساحرين اللذين قاوما موس الن
واربير) وحنن ال جند هذين االن

بااولر

وهما يناير

أسفامب موسا الان

وال

كل أسفامب العهد القديم .ولكن لعل بولر الرسول عرف ل

عن

طريق التقليد.

الكتا

يذكر كل شيء

اققد

ونفر اقعين يطلق علي قول الر

لتالميذ (ا هدوا إلاي العاا أ،اع

واكاارزوا باميجنياال للةليقااة كلااها) (ماار .):1::6كاال ل ا

نااامبا النطاااق

اقكتو .


يااذكر كاال مااا فعلااه الساايد اقساايح وال كاال مااا قالااه ..وإمنااا الااذي
حدث هو أن اميجنيلي

إنتامبوا بعضاا من أقوال السيد اقسيح ومان
وتركوا الداقي .وهذا واضاح

أعماله وسجلوها

وقت ما للنا

أنر إجنيل قد كت

إ ا يقول القدير يوحناا الرساول (وأشاياء أنار

كث

صنعها يسوع إن كتدت واحد فواحد فلست أظن أن العاا

نفسه يسع الكت

اقكتوبة)

 ال ت نااوا أن معجاازا
فآالف اقعجزا
ريرو

اقساايح هااي فقااف الاايت ومبد
تكت  .يكفي مي دا

اميجنياال

هذا قول لوقا الدش (وعناد

الشمر كان كل الذين عندهم مرضي با نواع أماراض كاث

يقااادمونهم إلياااه فكاااان يضاااع يدياااه علاااي كااال واحاااد فيشااافيهم)
(لو.)4::4ما عدد هؤالء اقرضي؟ كث جداا .و تسجل كل حوادث
الشفاء ويقول معلمناا مايت الدشا (وكاان يساوع يطاوف كال اجلليال
يعلم

جمامعهم ويكارز بدشاامب اقلكاو

ضعف

ويشافي كال مارض وكال

الشع ) (مت .)83:4ما هي حوادث شافاء كال ماريا؟

تذكر.
 وما ا كاان تعلايم الار

اجملاامع وكرازتاه؟

ياذكر أيضااا .يقاول

معلمنااا ماارقر اميجنيلااي أن اقساايح قااا دناال كفاار ناااحوم دناال
اجملمااع (وصااامب يعلاام فدهتااوا ماان تعليمااه ألنااه ك اان يعلمهاام بساالطان
ولير كالكتداة) (مار .)8:::ماا هاو هاذا التعلايم الاذي بهتاوا مناه؟
يكت ا  .و

معجااز اسماار نداازا

والساامكت

كااان النااا

الصداح حت بدأ النهامب ايل .فما ا كان تعليمه هلام؟

ماان

ياذكر شايء

األناجياال .ومااا هااو التعلاايم الااذي قالااه اقساايح علااي شاااطئ

عناه

؟ وعلي شاطئ النهار؟ و

الد

و يذكر

الطرقاا ؟ ال نعارف

السافينة؟ و

اميجنيل.

 و أيض اًا قياال إن الساايد اقساايح قاباال تلميااذي عمااوا ( .وباادأ ماان
موس

ومن ،يع األندياء يشرح هلم األماومب اقةتصاة باه

الكت ) (لو.)82:84كل هذا وري
ش

يكت

،ياع

األناجيل .ولكناه وال

وصل إلينا عن طريق التقليد أو وصل بعضه علي األقل.

 م ما ا عن فارت األمببعا

يومااا الايت قضااها الار

ماع تالمياذ بعاد

القيامة يتكلم معهم فيها عان األماومب اقةتصاة الكاو
ما ا قال الر

عن األمومب اقةتصة الكو

هامااة جاداا اساات قت ماان الاار
(ولكنها مع كل هذا

تذكر

اهلل؟ ال ش

اهلل (أع.)3::
أنهاا أشاياء

لقاااءا

لااه مااع تالميااذ بعااد القيامااة

الكتا

اققد  ..ولعلها أمومب كانت

لقاااد الكنيسااة يفهمونهااا اام يعلمونهااا للشااع

حساا

قولااه هلاام

(وعلموهم أن حيف وا ،يع ما أوصايتكم باه) (مات .)8::82دون أن
يذكر ما هو الذي أوصاهم به.
فأ ا اساتثنينا باولر الرساول الاذي
حيضر لقاءا

يكان واحاداا مان األحاد عشار و

اقسيح ماع تالمياذ بعاد القياماة فاأن ماا كتداه األحاد عشار

الااذين قضاا معهاام الاار

ال وال يشاامل كاال التعلاايم
 4:يوماااا كااان قلااي ً

اقسي ي.
بقياات إجابااه واحااد ؟ وهااي أن تعلاايم اقساايح لتالميااذ وصاال إلينااا عاان
طريق التقليد أي التسليم الرسولي.

التقليد أو التسليم الرسولي.
مامبسته الكنيساة ك ياا حسا

قاول الار

(الكاالم الاذي أقولاه لكام هاو

مبوح وحيا ) (يو .)63:6لقد فهموا مبوح الكالم وحولاو إلاي حياا ووصال
إلينا

حيا الكنيسة .اكن أن نقول إ ا أن التقلياد هاو حياا الكنيساة

أو هو الكنيسة الية .وهذ اليا أودعها الرسال القديساون
بكاال مااا تعلمااو ماان الاار

وكاال مااا أنااذو منااه .ولكاانهم

أناجيل أو مبسايل إمنا تركو حياا

الكنيساة
يكتدااو

حياا الكنيساة .ومان با

هاذا كلاه

ن م الكنيسة وطقوسها وأسرامبها.
والذي حدث

العهد اجلديد هو نفر الذي حادث

ولكن بنسدة أقل.إ مضت مد طويلة  4::سنة

العهاد القاديم.

تكن هنا فيها أناجيال

مكتوبااة وال مبسااايل مكتوبااة .وكاال النااا

يتلقااون امياااان كلااه وقصااة

اقسيح كلها وتعاليمه وعملاه الفادايي كال لا
يقر

عان طرياق التقلياد ماا

من  4::سنة..

التقليد من تعليم الرسل
ال كث ين
 إن مبس ً

يكتدوا مبسايل ف ين تعليمهم؟ وأين عمال الاوحي

اميهلي فيهم وعمل الروح القد

الناطق

األندياء؟ وبعا الرسل

ال اكن أن يكون كل تعليمهم هو فقف ما وصل إلينا مانهم .ال اكان
أن يكون كل تعليم يعقو

الرسول هو تل

الرسالة الواحد .

وال اكاان أن يكااون كاال تعلاايم يهااو ا الرسااول هااو إص ا اح واحااد.
وما ا عان بااقي امي نا عشار الاذين

يصال لناا مان تعلايمهم حارف

واحد؟ ما ا كانت كارازتهم؟ وماا ا تركاوا للكنيساة؟ لعال كال هاذا أو
بعضاا منه وصل إلينا عن طريق التقليد.
 كان الرسل يدنلون إىل اجملامع ويعلمون وحياججون اقعامبض
و يصل إلينا شيء من هذا .بشروا ف أومبشليم واليهودية والساامر
حت آمن الكل .و تصل إلينا إال كلما

قليلة من تدش هم.

 وبولر الرسول إست جر بيتاً
الر

مبوما وأقام فيه سانت

كاامبزاً الكاو

ومعلما بكل جماهر (أع  .)3: 3: :82و يصل إلينا شيء مان

هذا ف ين هذا التعليم ؟
 وال ش

أن الرسل قد وضعوا أن مة للكنيسة .فما هي؟ هل نعقال أن

مبسل اقسيح بكل ما أودعه الر
ن م وال قوان

فيهم مان علام تركاوا الكنيساة باال

تدبر شئونها .يقيناا إنهم فعلوا ل

مبسايلهم :إما ألنها ليست لعاماة الناا

ولكنهم

يكتداوا

وإماا ألنهاا ساتكون معروفاة

للكل عن طريق اقمامبسة .وهاذ كلاها باال شا

وصالت عان طرياق

التسليم والتقليد.
 هو ا يوحنا الرسول يقاول
ألكت

إليكم

آنار مبساالته الثانياة (إ كاان لاي كاث

أمبد أن يكون بومبق وحرب ألني أمبجو أن آتي إلايكم

وأتكلم فما لفم) (8ياو .):8وكارمب نفار الكاالم

آنار مبساالته الثالثاة

(3يااو ):4::3فمااا هااو هااذا الكااالم الااذي قالااه فماااا لفاام و يكتدااه؟
فكيف وصل إلينا؟
 نالح – فيماا اقتدسانا هناا مان هاات
كانوا

الرساالت

أن اآلبااء الرسال

بعا األحيان يفضلون الكالم عان الكتاباة حيثماا تاوفر هلام

ل  .وتعليمهم الشفاهي كان يسالمه جيال إلاي جيال حايت وصال

إلااي أيامنااا .أو أنهاام مبكاازوا

مبسااايلهم بقاادمب اميمكااان علااي األمااومب

العامااة اساصااة بالقواعااد األساسااية ل اااان .أمااا عاان تفاصاايل الاان م
فرتكوها للرتتي

الكنسية والطقو

عملياا

الكناير .وكان النا

يتعلموها لير عن طريق الكتابة إمنا عن طريق اليا واقمامبسة.
 وبولر الرسول يقاول

مبساالته األولاي إلاي أهال كومبنثاو

(وأماا

األمااومب الداقيااة فعناادما أجاائ أمبتدهااا) (:كااو .)34:::فمااا هااو هااذا
الرتتي

الرسولي الذي

يصل إلينا بالتقليد؟

 وقال القدير بولر الرسول لتلميذ تيطر أسقف كريت (من أجال
هااذا تركتا

كرياات لكااي تكماال األمااومب الناقصااة وتقاايم

مدينااة قسوساااا كمااا أوصاايت ) (تااي )1::و يشاارح
طريقة إقامة القساو

هاذ  :ساواء مان جهاة الصالوا

كاال

مبسااالته هااذ
أو الطقار أو

الشااروا الالزمااة  .فماان أياان عاارف تاايطر هااذا األماار إال بالتسااليم
الشفاهي .هلذا قال له (كما أوصيت ) .هذ الوصية

تذكر تفاصايلها

الرسالة إمنا عرفها األساقف تايطر فمااا لفام ووصالت إليناا حنان
عن طريق التقليد.

 ونفااار الوضاااع يفهااام
تيمو او

اااا قالاااه القااادير باااولر الرساااول لتلمياااذ

أسقف أفسر (وما نعته مين بشهود كث ين أودعه أناسااا

أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آنرين أيضااا) (8تاي .)8:8هناا نااع
ولير كتابة .و يذكر ما هذا الذي نعه منه .ولكن ال ش
التعلاايم انتقاال ماان القاادير بااولر إلااي القاادير تيمو اااو

أن هاذا
إلااي

األشةاص األمنااء األكفااء الاذين أوصالو إلاي آنارين أيضااا .وظال
التسليم يتتابع حت وصل إلينا.
 ونذكر مثالًا لذل

تقدير يوم األحد كيوم للر  .إن كل اقسي ي

الذين يؤمنون بالكتا

اققد

وحد ويها،ون التقلياد الكنساي

ال من يوم السادت وال يتمساكون إطالقًاا
كلهم يقدسون يوم األحد بد ً
حبرفيااة اآليااة الاايت تقااول "إ كاار يااوم الساادت لتقديسااه" (ناار )2:8:
(تث .):8:1فمن أين استقوا التعليم بتقدير األحد بدال من السدت؟
هل من اميجنيل أم من التقليد؟ الش
جيدون آية واحد تقاول "قاد

أنه من التقليد .ل

ألنهم ال

ياوم األحاد" أو "أ كار ياوم األحاد

لتقدسه عمال من األعمال ال تعمل فياه" .ولكان تقادير األحاد كاان
تقلياداا كنساياا مامبسااه الرساال آنااذين إيااا ماان تعلاايم الساايد اقساايح

الااذي
الرسل


يااذكر صااراحة
امبسا

اميجنياال .إمنااا كاار

ساافر أعمااال

توحي بهذا التسليم اميهلي.

مبسايل بولر الرسول ما يش إلي أنه كان يتسلم من الر

يساوع

اتااه .فهااو يقااول عاان ساار األفةامبسااتيا "أل ََّننِااي تَسَالُ ممتن مِانَ الاارَّ

مَااا

سَاالُ مم نتكْمم َأيمضاااا :إِنَّ الاارَّ َّ يَسنااوعَ فِااي ال ُل ميلَااةِ اُلتِااي أْسماالِمَ فِيهَااا أَنَااذَ
ندمزاا" ١ ..كو  .)83 :::فهو هناا ياتكلم عان تساليم أنذ مان الار
ن
وسلم إلاي الكنيساة

كومبنثاو

و ياذكر لناا الكتاا

كياف ومايت

أنذ بولر الرسول هذا التساليم مان الار  .ولكناه يعطاي فكار عان
العقايد الكنسية وكيف دنلت إىل الكنيسة بالتسليم.
 لقد عرفنا من قدل
ولكنهم

األناجيل كيف أن الر

سلم للرسل هذا السر

يذكروا أنهام سالمو للكنيساة .لاير مان اقهام أن يكتداوا

هذا إمنا أن ريا الكنيسة ومتامبسه .ولكن باولر الرساول كار هاذا
التسليم.

هنااا أشااياء أنااري أنااذها الرساال عاان طريااق التقليااد
مبسايلهم.

وسجلوها

 و أيضاً ما ومبد
موس

مبسالة يهو ا من اسصومة ماع الشايطان علاي جساد

إ ا يقول (وأما ميةاييل مبيير اقاليكاة فلماا ناصام إبلاير

تاجاا عن جساد موسا
لينتهر الر

جيسار أن ياومبد حكام افارتاء بال قاال:

(ياه .)4و يارد شايء مان هاذا كلاه

العهاد القاديم.

ولعل يهو ا عرفه عن طريق التقليد.
 وكااذل

وصااف تلقااي الشااع

للشااريعة ماان جداال مضااطرم يقااول

القدير بولر الرسول "النكم
بالنامب واىل ضدا

ت توا اىل جدال ملماو

وظالم وزوبعة .وهتاف بوق وصو

كلما

مضاطرم
إساتعف

الااذين نعااو ماان ان تاازداد هلاام كلمااة .......وكااان اقن اار هكااذا
خميفًا حتا قاال موسا  :أناا مرتعا
العداامب اقنساوبة إلااي موسا الان

ومرتعاد" (عا  .)8:::8وهاذ
تاارد

سافر اسااروا وال

سفر التثنية .ولعل بولر الرسول عرفها عن طريق التقليد.
 وبنفر الوضع ردث يهو ا الرسول عان نداوء ألنناو

تارد

العهااد القااديم فقااال "وتندا عاان هااؤالء أيضاااا أننااو السااابع ماان آدم

قايالً  :هو ا قاد جااء الار
اجلميع ويعاق

مبباوا

قديسايه ليصانع دينوناة علاي

،يع فجامبهم" (يهو ا  .):1::4وهذ النداوء لعال

مصدمبها التقليد أيضاا.
 نالح ا أن وصااية استااان اسااتلمها أبونااا إبااراهيم ماان اهلل (ت ا .):2
وانتشر

ب

النا

عن طريق التسليم قدل أن توجاد شاريعة مكتوباة

تدعو إليها.
من فوايد التقليد
 .:بالتقليد عرفنا الكتا

اققد

نفساه فدالتساليم وصالت إليناا كتا

اهلل وما كنا لنعرفها ومنيزها بغ هذا الطريق.
 .8واجملامع اققدسة هي اليت حدد

لنا كت

العهد اجلديد.

 .3بالتقليد وصل إلينا كل تراث الكنيسة وكل ن مها وطقوسها.

 .4التقليد هو الذي حف لنا امياان السليم .سالمه جيال إلاي جيال.
ولو تر كل شةص لنفسه يري ما الاذي يفهماه مان آياا

الكتاا

لوجد
الكتا

شيع ومذاه
اققد

متعدد ال تربطهاا وحاد

شيء .وطريقة تفس

اميااان .ألن

شيء آنر.

 .1حف لنا بعاا عقاياد وتعااليم مثال تقادير ياوم األحاد ومبشام
الصاالي

وشااريعة الزوجااة الواحااد والصااال علااي الراقاادين

وحف لنا عمل كل مبت

الكهنو .

التقليد السليم الذي هو علي أنواع:
 .:تعليم الر
مب

نفسه الذي وصل عان طرياق التقلياد والقصاص عان حياا

اجملد اته.

 .8التقليد الرسولي الاذي هاو تعلايم اآلبااء الرسال وقاد وصال إليناا عان
طريق التسليم جيل يسلم جيل.
 .3التقليد الكنساي الاذي قرمبتاه جماامع الكنيساة اققدساة

قوانينهاا

ون مهااا أو مااا وصاال إلينااا عاان طريااق اآلباااء الكدااامب معلمااي الديعااة أو
أبطال امياان .وهذا ينقلنا إلي نقطة هامة وهي :سالطة الكنيساة
التشريع.

التشريع

سلطة الكنيسة
هااذا الساالطان الااذي ساالمه الساايد الاار
مببطتمو علي األمبض يكون مربوطًا
يكون تلولًا
وقد بدأ

لآلباااء الرساال

قولااه هلاام "مااا

السماء .وما حللتمو علاي األمبض

السماء" (مت.):2::2

الكنيسة عملها هذا بعقد جمماع كنساي

وهذا اجملمع ناقش موضوع "قداول األمام

أومبشاليم سانة 41م.

اميااان".وقارمب فياه اآلبااء

الرسل قدول األمم من التةفيف عليهم فقالوا "مبأى الاروح القاد

وحنان

أن ال نضااع علاايكم قاالً أكثاار ريا هااذ األشااياء الواجدااة  :أن اتنعااوا عمااا
بح لمصنام وعن الدم واقةنوق والزنا" (أع.)84 82: :1
م توالي عقد اجملامع اققدسة اقكانية واقسكونية مان ناالل سالطة
التعليم والتشريع والتقن

اليت من هاا الار

لسالطان الكهناو  .وأصادمب

هذ اجملامع تعليماا ون ماا للكنيسة دنلت ضمن التقليد الكنسي.
ويشرتا

التقليد السليم:

 .:أنه ال يعامبض الكتا

اققد

(ريل.)2::

 .8أن يكون ري متعامبض مع التقاليد الكنسية األنرى.

ال من الكناير
 .3أن يكون مقدو ً
واقعروف أنه

وقت تقرير التقليد.

كل جيل ت هار أماومب جدياد

تكان معروفاة مان قدال

رتاا إلي إبداء مبأي الدين فيها حت ال يتدلدال الناا

وتشاتت آمبا هام

وال يعرفون أين الق من الداطل.
ألنااه لااير ،يااع النااا

علماااء بالكتااا

وبقواعااد الاادين .لااذل

الكنيساااة بسااالطانها التعليماااي والتشاااريعي بأباااداء مبأي الااادين
األمومب ألنه من فم الكاهن تطل

تقااوم
هاااذ

الشريعة كما قال الكتا .

وبتوالي األجيال يت ول تعليم الكنيسة

جيل مع

إلاي تقلياد تتوامب اه

األجيال

أمر الرسل حبف التقاليد
وقااد أماار اآلباااء الرساال حبفا التقاليااد :فقااال الرسااول "إ ن أيهااا األنااو
متسكوا بالتقليدا

اليت تسلمتوها سواء بالكالم أو برسالتنا" (8تسالونيكي

):1 :8
(تر،ااااة الربوتوسااااتانت :إِ اا أَيُّهَااااا اميِنماا اوَ ْ َوتَمَسَّاا اكْوا بِالتَّعَااااالِيمِ اُلتِااااي
كالَمِ أَمم بِرِسَاَلِتنَا).
تَ َعلُ ممتنمنوهَا سَوَاءٌ كَانَ بِاْل َ

Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions
which ye have been taught, whether by word, or our
epistle.
وقال أيضاا "جتندوا كل أ يسل

بال ترتيا

ولاير حسا

التقلياد الاذي

أنذ منا" ( 8تسالونيكي .)6:3
Now we command you, brethren, in the name of our Lord
Jesus Christ, which ye withdraw yourselves from every
brother that walks disorderly, and not after the tradition
which he received of us.
قااال ألهاال كومبنثااو
ورف ون التقليدا

"أماادحكم علااي أنكاام تااذكرونين

كاال شاايء

اليت سلمتها إليكم" (:كو .)8:::

Now I praise you, brethren, that ye remember me in all
things, and keep the ordinances, as I delivered them to you.
ولمسف فاأن انوتناا الربوتساتانت
كلمة "تعاليم" بدلًا من كلمة "تقاليد"
واسااتدقوا كلمااة تقاليااد
الكنيسة اققدسة.

الرت،اة الد وتياة للكتاا

وضاعوا

األمومب اليت تؤيد فكار التقالياد.

كاال مااا ياادل علااي التقاليااد الداطلااة وترفضااه

