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 المعمودية الكتابية

 القس إسبر عجاج

 

 

All Rights Reserved 

 جمٌع الحقوق محفوظة

جمٌع الحقوق محفوظة للمؤلف وال ٌجوز نشر أو إعادة نشر أو طبع هذا الكتاب بأي طرٌقة طباعٌة 

 أو الكترونٌة بهدف بٌعها أو المتاجرة بها أو وضعها على شبكة اإلنترنت إال بإذن من الخدمة العربٌة

للكرازة باإلنجٌل. ٌمكنك أن تحتفظ بالكتب والمقاالت لإلستخدام الشخصً، كما ٌمكنك أن تنسخها ألجل 

 توزٌعها مجاناً لتعم الفائدة.
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 تلخٌص الكتاب

المعمودٌة هً أمر وفرٌضة إلهٌة اوصى بها الرب قبل صعوده حٌث نرى الكتاب المقدس ٌعطً 

األهمٌة فً تكرار الحدٌث عنها فً األناجٌل األربعة  أهمٌة كبٌرة للمعمودٌة بالماء وتبدو هذه

اإلٌمان بالمسٌح -1وسفر أعمال الرسل وبعض الرسابل مقدماً الوحً شرطٌن إلتمام المعمودٌة :

 -1التوبة الصادقة من إنسان بالػ مانحا الرب للمعتمد المؤمن بركات منظورة -2رب ومخلص 

اإلتحاد مع المسٌح بموته -4الطاعة -3الشهادة -2متهبركة االنتساب إلى موت المسٌح ودفنه وقٌا

  .وقٌامته
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 الفصل األول: المعمودٌة الكتابٌة
ٌعطً الكتاب المقدس أهمٌة كبٌرة للمعمودٌة بالماء. وتبدو هذه األهمٌة فً تكرار الحدٌث عنها 

ه قبل فً األناجٌل األربعة وسفر أعمال الرسل وبعض الرسابل. ففً حدٌث الرب ٌسوع لتبلمٌذ
 صعوده إلى السماء قال لهم:

 (11: 22"فاذهبوا وتلمذوا جمٌع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس". )متى 

وفً عظة بطرس الرسول ٌوم الخمسٌن والتً ذكرت فً أعمال الرسل اإلصحاح الثانً، ٌقول 
ا نصنع أٌها الرجال الكتاب "فلما سمعوا نخسوا فً قلوبهم وقالوا لبطرس ولسابر الرسل ماذ

اإلخوة. فقال لهم بطرس توبوا ولٌعتمد كل واحد منكم على اسم ٌسوع المسٌح لؽفران الخطاٌا 
فتقبلوا عطٌة الروح القدس. ألن الموعد هو لكم وألوالدكم ولكل الذٌن على بعد كل من ٌدعوه 

ذا الجٌل الملتوي. الرب إلهنا. وبأقوال أخر كثٌرة كان ٌشهد لهم وٌعظهم قاببلً اخلصوا من ه
_  33: 2فقبلوا كبلمه بفرح واعتمدوا وانضّم فً ذلك الٌوم نحو ثبلثة آالؾ نفس". )أعمال 

41.) 

 فً هذه العظة ٌسرد لنا بطرس الرسول سبعة أمور هامة ٌذكرها بالترتٌب وهً:

لمة _ سماع كلمة هللا. "فلما سمعوا نخسوا فً قلوبهم...." إن أول خطوة للخبلص هً سماع ك1
هللا. ٌقول الرب ٌسوع: "الحق الحق أقول لكم إن من ٌسمع كبلمً وٌؤمن بالذي أرسلنً فله حٌاة 

( فالسماع أوالً ثم 24: 5أبدٌة وال ٌأتً إلى دٌنونة بل قد انتقل من الموت إلى الحٌاة". )ٌوحنا 
من الكورنثٌٌن ( "... وكثٌرون 14: 11اإلٌمان. "...كٌؾ ٌؤمنون بمن لم ٌسمعوا به،..." )رومٌة 

(. فسماع كلمة هللا هو الخطوة األولى من الخطوات 2: 12إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا" )أعمال 
الربٌسٌة لخبلص اإلنسان. وال ٌمكن ألي إنسان أن ٌخلص ما لم ٌسمع عن كٌفٌة الخبلص إذ "... 

 (.14: 11كٌؾ ٌؤمنون بمن لم ٌسمعوا به، وكٌؾ ٌسمعون ببل كارز" )رومٌة 

كلمة الثانٌة التً ٌستخدمها بطرس فً عظته هً كلمة نخسوا. "فلما سمعوا نخسوا" _ ال2
والنخس هو التبكٌت على الخطٌة. فالروح القدس ٌستخدم "...سٌؾ الروح الذي هو كلمة هللا" 

( لكً ٌنخس به قلب اإلنسان وٌرٌه رجاسة خطٌته بالنسبة لقداسة هللا فٌصرخ: 13: 6)أفسس 
الشقً، من ٌنقذنً من جسد هذا الموت". فٌأتٌه الجواب "اشكر هللا بٌسوع  "وٌحً أنا اإلنسان

( الذي مات لكً ٌخلصنا بموته وٌطهرنا بدمه الؽالً الثمٌن. 25_  24: 3المسٌح ربنا". )رومٌة 
"ومتى جاء ذاك )أي الروح المعزي( ٌبكت العالم على خطٌة وعلى بر وعلى دٌنونة. أما على 

 (.1_  2: 16ون بً" )ٌوحنا خطٌة فؤلنهم ال ٌؤمن

_ الكلمة الثالثة التً ٌستخدمها بطرس الرسول فً عظته هً التوبة. "فقال لهم بطرس توبوا 3
ولٌعتمد كل واحد منكم على اسم ٌسوع المسٌح لؽفران الخطاٌا". فاإلنسان ال ٌمكن أن ٌتوب ما لم 

كلمة هللا، عندبذ ٌشعر ٌسمع كلمة الخبلص وٌنخسه روح الرب بمنخس سٌؾ الروح الذي هو 
الخاطا بثقل خطاٌاه الكثٌرة وٌتوب عنها. "فاهلل اآلن ٌأمر جمٌع الناس فً كل مكان أن ٌتوبوا 

 (.31: 13متؽاضٌاً عن أزمنة الجهل". )أعمال 

_ الكلمة الرابعة فً عظة بطرس الرسول هً القبول. "فقبلوا كبلمه بفرح" لقد خلق هللا اإلنسان 4
ول أو الرفض. "...قد جعلت قّدامك الحٌاة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحٌاة ومنحه حرٌة القب

(. فقبول اإلنسان لكلمة الرب أو رفضها ٌتعلق فً رؼبته 11: 31لكً تحٌا أنت ونسلك". )تثنٌة 
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وإرادته. ٌقول الرسول ٌوحنا: "إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وأما كل الذٌن قبلوه فأعطاهم 
( ثم ٌقول داود فً 12_  11: 1أن ٌصٌروا أوالد هللا أي المؤمنون باسمه" )ٌوحنا  سلطاناً 

المزمور الثانً: "قبلوا االبن لببل ٌؽضب فتبٌدوا من الطرٌق ألنه عن قلٌل ٌتقد ؼضبه، طوبى 
(. وهنا كلمة قبلوا االبن تعنً قبلوا االبن قبلة القبول 12: 2لجمٌع المتكلٌن علٌه" )مزمور 

ه. ثم ٌقول كلمة فً ؼاٌة األهمٌة، "طوبى لجمٌع المتكلٌن علٌه" أي طوبى لجمٌع المتكلٌن واقبلو
على االبن. فكل من ٌتكل على االبن وٌؤمن به وٌقبله رباً على حٌاته ومخلصاً لنفسه فله الطوبى 

( 12: 5ٌو  1والحٌاة األبدٌة ألن "من له االبن فله الحٌاة ومن لٌس له ابن هللا فلٌست له الحٌاة" )
وأٌضاً "الذي ٌؤمن باالبن له حٌاة أبدٌة، والذي ال ٌؤمن باالبن لن ٌرى حٌاة بل ٌمكث علٌه 

( و "ألنه لم ٌرسل هللا ابنه إلى العالم لٌدٌن العالم بل لٌخلص به العالم. 36: 3ؼضب هللا" )ٌوحنا 
 13: 3 الوحٌد". )ٌوحنا الذي ٌؤمن به ال ٌدان والذي ال ٌؤمن قد دٌن ألنه لم ٌؤمن باسم ابن هللا

 _12.) 

_ الكلمة الخامسة فً عظة بطرس الرسول هً المعمودٌة. "فقبلوا كبلمه بفرح واعتمدوا" إن 5
إلهنا لٌس إله تشوٌش وفوضى بل إله ترتٌب إذ رتب لنا هذه الكلمات ووضعها فً وضعها 

ن الخاطا أن ٌبكته روح الزمنً بحٌث ال ٌمكن ألٌة عملٌة أن تستبق األخرى. فبل ٌمكن لئلنسا
هللا وٌخلص ما لم ٌسمع كلمة الخبلص وٌخلص، كما ال ٌمكن لهذا اإلنسان أن ٌتوب ما لم ٌبكته 

( وأٌضاً ال ٌمكن لهذا 13: 6روح هللا وٌنخسه بمنخس "سٌؾ الروح الذي هو كلمة هللا" )أفسس 
بعد ذلك ٌقبل المسٌح مخلصاً اإلنسان أن ٌقبل المسٌح وٌقبل إلى المسٌح ما لم ٌتب عن خطاٌاه ثم 

 لنفسه ورباً على حٌاته وٌعتمد بالماء.

_ الكلمة السادسة فً عظة بطرس الرسول هً االنضمام إلى الكنٌسة. "فقبلوا كبلمه بفرح 6
واعتمدوا وانضم فً ذلك الٌوم نحو ثبلثة آالؾ نفس". ربما تسأل هل اعتمد الثبلثة آالؾ شخص 

جواب نعم. لقد اعتمد أربعة آالؾ شخص بالتؽطٌس فً كورٌا فً بالتؽطٌس بعد أن آمنوا؟ وال
 ست ساعات.

_ الكلمة السابعة فً عظة بطرس الرسول هً المواظبة على االجتماعات. "وكانوا ٌواظبون 3
 (.42: 2على تعلٌم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات". )أعمال 

 

 هل المعمودٌة أمر إلهً
ها الرب ٌسوع لتبلمٌذه قبل صعوده إلى السماء تأمر بالمعمودٌة حسب قول الرب. "....، دفع إن المهمة العظمى التً ترك

ًّ كل سلطان فً السماء وعلى األرض، فاذهبوا وتلمذوا جمٌع المم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس،  إل

 (.21_  12: 22الدهر". )متى  وعلموهم أن ٌحفظوا جمٌع ما أوصٌتكم به، وها أنا معكم كل األٌام إلى انقضاء

وفً بٌت كرنٌلٌوس بعد أن سمع وجمٌع من فً بٌته من بطرس عن الخبلص، ٌقول الكتاب أنه حٌنبذ أجاب بطرس وقال: 

"أترى ٌستطٌع أحد أن ٌمنع الماء حتى ال ٌعتمد هؤالء الذٌن قبلوا الروح القدس كما نحن أٌضاً. وأمر أن ٌعتمدوا باسم 

 ( فكلمة أمر أن ٌعتمدوا تدل على الضرورة.42_  43: 11عمال الرب........" )أ

وفً عظة بطرس فً ٌوم الخمسٌن عندما سأل الرجال الذٌن قبلوا المسٌح. "....ماذا نصنع أٌها الرجال األخوة. فقال لهم 

: 2". )أعمال بطرس توبوا ولٌعتمد كل واحد منكم على اسم ٌسوع المسٌح لؽفران الخطاٌا فتقبلوا عطٌة الروح القدس

32.) 

 ما هً البركات الروحٌة التً ٌحصل علٌها المؤمن عندما ٌعتمد؟
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البركة األولى هً بركة االنتساب إلى موت المسٌح ودفنه وقٌامته. "فدفنا معه بالمعمودٌة لموت حتى كما أقٌم المسٌح · 

 (4: 6لجدٌدة(" )رومٌة من الموات بمجد اآلب هكذا نسلك نحن أٌضاً فً جّدة الحٌاة )أي فً الحٌاة ا

البركة الثانٌة هً بركة الشهادة. إننا نشهد بإٌماننا باإلله الواحد المثلث األقانٌم. وأٌضاً نشهد عن عمل المسٌح الكفاري · 

من أجلنا بأنه مات من أجل خطاٌانا ودفن وقام فً الٌوم الثالث. ففً المعمودٌة نعلن بأننا متنا عن العالم. والموت هنا هو 

 النفصال عن العالم واالتصال بالرب.ا

البركة الثالثة هً بركة الطاعة. وبما أن المعمودٌة أمر إلهً فٌجب أن نعطٌه وال نكون رافضٌن: "وأما الفرٌسٌون · 

 (31: 3والناموسٌون فرفضوا مشورة هللا من جهة أنفسهم ؼٌر معتمدٌن منه )أي من ٌوحنا المعمدان(" )لوقا 

ً بركة االتحاد بالمسٌح. "ألنكم جمٌعاً أبناء هللا باإلٌمان بالمسٌح ٌسوع، ألن كلكم الذٌن اعتمدتم البركة الرابعة ه· 

بالمسٌح قد لبستم المسٌح. لٌس ٌهودي وال ٌونانً ، لٌس عبد وال حر، لٌس ذكر وأنثى ألنكم جمٌعاً واحد فً المسٌح 

 (.22_ 26: 3ٌسوع". )ؼبلطٌة 

اً لنفسك ورباً على حٌاتك وآمنت بعمله الكفاري من أجلك على الصلٌب. "واآلن لماذا واآلن ٌا من قبلت المسٌح مخلص

(، "ألن كل من ٌدعو باسم الرب ٌخلص". )رومٌة 16: 22تتوانى، قم واعتمد واؼسل خطاٌاك داعٌاً باسم الرب" )أعمال 

11 :13.) 

 

 الفصل الثانً: المعمودٌة معناها وكٌفٌة ممارستها
ومعناها ٌؽطس أو ٌؽمس وفً  Baptiszoباللؽة الٌونانٌة )األصلٌة( هً كلمة إن كلمة معمودٌة 

وأٌضاً أخذت منها كلمة  To dip inوهً باإلنكلٌزٌة عبارة  Deeponاللؽة األلمانٌة 
Baptism  وتعنً التؽطٌس أو التعمٌد. وبما أن الكتاب المقدس لم ٌكن فً ذلك الحٌن قد ترجم

هل بعض قادة الكنابس فً ذلك العصر قد سمح بأن تدخل بعض إلى الكثٌر من اللؽات فإن ج
التقالٌد والطقوس إلى الكنٌسة، وهً تقالٌد وطقوس ال أساس لها من الصحة حسب كلمة هللا 

الواضحة والصرٌحة. فلنتابع معاً ما تقوله كلمة هللا عن المعمودٌة ألنها المرجع األول واألخٌر 
 إلٌماننا.

 ى "ٌعمد" فً اآلٌات التالٌة:لقد ترجمت الكلمة بمعن

"وفً تلك األٌام جاء ٌسوع من ناصرة الجلٌل واعتمد من ٌوحنا فً األردن. وللوقت وهو صاعد 
من الماء رأى السموات قد انشقت والروح مثل حمامة نازالً علٌه. وكان صوت من السموات، 

 (11_  1: 1أنت ابنً الحبٌب الذي به سررت" )مرقس 

صعد للوقت من الماء وإذا السموات قد انفتحت له فرأى روح هللا نازالً مثل  "فلما اعتمد ٌسوع
 (16: 3متى 1حمامة وآتٌاً علٌه" 

"وكان ٌوحنا أٌضاً ٌعمد فً عٌن نون بقرب سالٌم ألنه كان هناك مٌاه كثٌرة وكانوا ٌأتون 
 (.23: 3وٌعتمدون". )ٌوحنا 

ال الخصً هوذا ماء، ماذا ٌمنعنً أن أعتمد. "وفٌما هما سابران فً الطرٌق أقببل على ماء، فق
فقال فٌلبس إن كنت تؤمن من كل قلبك ٌجوز. فأجاب وقال أنا أومن أن ٌسوع المسٌح هو ابن هللا. 

 (.32_  36: 2فأمر أن تقؾ المركبة فنزال كبلهما إلى الماء فٌلبس والخصً فعّمده". )أعمال 
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عتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودٌة للموت حتى "أم تجهلون أننا كل من اعتمد لٌسوع المسٌح ا
_  3: 6كما أقٌم المسٌح من الموات بمجد اآلب هكذا نسلك نحن أٌضاً فً جدة الحٌاة". )رومٌة 

4.) 

"مدفونٌن معه فً المعمودٌة التً فٌها أقمتم أٌضاً معه بإٌمان عمل هللا الذي أقامه من األموات" 
 (.12: 2)كولوسً 

 اً بمعنى "ٌؽمس" فً اآلٌات التالٌة:كما وترجمت أٌض

"أجاب ٌسوع هو ذاك الذي أؼمس أنا اللقمة وأعطٌه. فؽمس اللقمة وأعطاها لٌهوذا 
 (.26: 13اإلسخرٌوطً". )ٌوحنا 

 (.13: 11"وهو متسربل بثوب مؽموس بدم وٌدعى اسمه كلمة هللا". )رؤٌا 

وسٌلة الوحٌدة للمعمودٌة، فٌوحنا عمد من هذه الشواهد الكتابٌة الواضحة نرى أن التؽطٌس كان ال
فً األردن حٌث المٌاه الكثٌرة. والمٌاه الكثٌرة تعنً أن المعمودٌة كانت بالتؽطٌس ألن الرش ال 

ٌحتاج للمٌاه الكثٌرة. ولما عمد فٌلبس الخصً الحبشً ٌقول الكتاب. "فنزال كبلهما إلى الماء 
مز لموت ودفن وقٌامة فالتؽطٌس كان الوسٌلة فٌلبس والخصً فعمده". وبما أن المعمودٌة هً ر

 الوحٌدة الصحٌحة للمعمودٌة.

 ماهٌة معمودٌة ٌوحنا المعمدان

"وفً تلك األٌام جاء ٌوحنا المعمدان ٌكرز فً برٌة الٌهودٌة قاببلً توبوا ألنه قد اقترب ملكوت 
رٌة اعّدوا طرٌق السموات. فإن هذا هو الذي قٌل عنه بإشعٌاء النبً القابل صوت صارخ فً الب

 (.3_  1: 3الرب، اصنعوا سلبه مستقٌمة". )متى 

وكتب ٌوحنا الرسول عن ٌوحنا المعمدان بأنه "أجابهم ٌوحنا قاببلً أنا أعمد بماء، ولكن فً 
وسطكم قابم الذي لستم تعرفونه، هو الذي ٌأتً بعدي الذي صار قدامً الذي لست بمستحق أن 

ر ٌوحنا ٌسوع مقببلً إلٌه فقال هوذا حمل هللا الذي ٌرفع خطٌة أحل سٌور حذابه". "وفً الؽد نظ
 (.21و  23_  26: 1العالم". )ٌوحنا 

لقد كان القصد من معمودٌة ٌوحنا هو تهٌبة الٌهود الستقبال المسٌا. "وٌتقدم أمامه )أمام الرب 
ر لكً ٌهٌا للرب ٌسوع( بروح إٌلٌا وقوته لٌرد قلوب اآلباء إلى األبناء والعصاة إلى فكر األبرا

( وأٌضاً لكً ٌعلن لهم أن المسٌح هو حمل هللا الذي ٌرفع خطٌة 13: 1شعباً مستعداً". )لوقا 
العالم. وهذا ما حدث فعبلً، إذ عندما جاء ٌسوع لٌعتمد من ٌوحنا "ولكن ٌوحنا منعه قاببلً أنا 

. فأجاب ٌسوع وقال له اسمح اآلن،  ًّ ألنه هكذا ٌلٌق بنا أن محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتً إل
نكمل كل بر، حٌنبذ سمح له. فلما اعتمد ٌسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السموات قد انفتحت له 
فرأى روح هللا نازالً مثل حمامة وآتٌاً علٌه، وصوت من السموات قاببلً هذا هو ابنً الحبٌب الذي 

ن نكمل كل بر" أي بر الناموس. (. وكلمة المسٌح هنا "ٌلٌق بنا أ13_  14: 3به سررت" )متى 
فالمسٌح أكمل بر الناموس ومطالٌبه، "ألنه ما كان الناموس عاجزاً عنه فً ما كان ضعٌفاً بالجسد 

فاهلل إذ أرسل ابنه فً شبه جسد الخطٌة وألجل الخطٌة دان الخطٌة فً الجسد لكً ٌتم حكم 
( "وأما اآلن 4_ 3: 2)رومٌة الناموس فٌنا نحن السالكٌن لٌس حسب الجسد بل حسب الروح". 

فقد ظهر بر هللا بدون الناموس مشهوداً له من الناموس واألنبٌاء، بر هللا باإلٌمان بٌسوع المسٌح 
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إلى كل وعلى كل الذٌن ٌؤمنون، ألنه ال فرق، إذ الجمٌع أخطأوا وأعوزهم مجد هللا، متبررٌن 
 كفارة باإلٌمان بدمه إلظهار بره من أجل مجاناً بنعمته بالفداء الذي بٌسوع المسٌح الذي قدمه هللا

الصفح عن الخطاٌا السالفة بإمهال هللا إلظهار بره فً الزمان الحاضر لٌكون باراً وٌبرر من هو 
 (.26_ 21: 3من اإلٌمان بٌسوع". )رومٌة 

 لقد اعتمد المسٌح من ٌوحنا لكً ٌعمل رمزٌاً ما كان مزمعاً أن ٌفعله عملٌاً بموته على الصلٌب
 ودفنه وقٌامته.

فالٌهود كانوا ٌأتون لٌعتمدوا من ٌوحنا للتوبة ومؽفرة الخطاٌا على أساس إٌمانهم بالمسٌا اآلتً. 
وهذا ما دونه لنا الوحً اإللهً فً سفر األعمال عندما كان أبلوس وبولس فً كورنثوس أنهما 

ل بولس إن ٌوحنا عمد بمعمودٌة وجدا تبلمٌذ "فقال لهم فبماذا اعتمدتم، فقالوا بمعمودٌة ٌوحنا. فقا
التوبة قاببلً للشعب أن ٌؤمنوا بالذي بعده أي بالمسٌح ٌسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب 

 (.5_  3: 11ٌسوع". )أعمال 
 

 (المعمودٌة ومائدة الرب )كسر الخبز
ى موت لقد ترك لنا الرب فرٌضتٌن أساسٌتٌن وهما المعمودٌة ومابدة الرب وكلتاهما ترمزان إل

 ودفن وقٌامة.

ففً فرٌضة كسر الخبز ٌقول الكتاب بأن الرب ٌسوع "أخذ خبزاً وشكر وأعطاهم )التبلمٌذ( قاببلً 
هذا هو جسدي الذي ٌبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أٌضاً بعد العشاء قاببلً هذه 

 (.21_  11: 22الكأس هً العهد الجدٌد بدمً الذي ٌسفك عنكم". )لوقا 

وبولس الرسول ٌكتب لنا بنفس المعنى وٌقول: "ألننً تسلمت من الرب ما سلمتكم أٌضاً أن الرب 
ٌسوع فً اللٌلة التً أسلم فٌها أخذ خبزاً وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور 

جدٌد ألجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس أٌضاً بعد ما تعشوا قاببلً هذه الكأس هً العهد ال
بدمً، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون 

 (.26_  23: 11كورنثوس  1بموت الرب إلى أن ٌجًء" )

ففً العشاء األخٌر نجد ذكرى لموت المسٌح ودفنه وقٌامته إلى أن ٌجًء. لكن فً فرٌضة 
وقٌامته "أم تجهلون أننا كل من اعتمد لٌسوع المسٌح المعمودٌة نجد رمزاً لموت المؤمن ودفنه 

اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودٌة للموت حتى كما أقٌم المسٌح من الموات بمجد اآلب هكذا 
نسلك نحن أٌضاً فً جدة الحٌاة. ألنه إن كنا قد صرنا متحدٌن معه بشبه موته نصٌر أٌضاً 

معه فً المعمودٌة التً فٌها أقمتم أٌضاً معه بإٌمان (.... "مدفونٌن 5_ 3: 6بقٌامته" )رومٌة 
 (.12: 2عمل هللا الذي أقامه من األموات". )كولوسً 

فالعشاء األخٌر هو ذكرى لموت المسٌح ودفنه وقٌامته. أما المعمودٌة فهً رمز لموت المؤمن 
ٌعترؾ أٌضاً ودفنه وقٌامته. فعندما ٌعترؾ المؤمن بعمل المسٌح النٌابً على الصلٌب ألجله و

بعمل نعمة المسٌح المخلصة، ولٌس ألي شًء فٌه، وٌقول مع بولس الرسول: "وأما من جهتً 
فحاشا لً أن أفتخر إال بصلٌب ربنا ٌسوع المسٌح الذي به قد صلب العالم لً وأنا للعالم". 

مر ( ثم ٌعتمد بالتؽطٌس فً الماء )والتؽطٌس هنا رمز للدفن( ألنه عندما تؽ14: 6)ؼبلطٌة 
المٌاه المؤمن وهو تحت الماء فكأنه مدفون فً قبر مٌاه المعمودٌة ثم ٌنهض من الماء وكأنه قد 



 

7 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2014                          info@arabicbible.com 

قام من الموت لٌسلك فً جدة الحٌاة، أي فً الحٌاة الجدٌدة. "إذاً إن كان أحد فً المسٌح فهو 
 (.13: 5كورنثوس  2خلٌقة جدٌدة، األشٌاء العتٌقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جدٌداً". )

 

 المعمودٌة وكٌفٌة ممارستها

اختلفت الطوابؾ المسٌحٌة حول الكٌفٌة التً ٌجب أن تمارس بها المعمودٌة فالبعض قالوا 
بالتؽطٌس والبعض اآلخر بالرش وآخرون قالوا بطرٌقة السكب. وبما أن كلمة الرب هً المرجع 

رٌح والمرٌح ألنفسنا وبذلك الربٌسً الذي ٌفصل الحق عن الباطل فلنذهب إلٌها لنجد الجواب الص
 نضع حداً لمثل هذه الممارسات المخالفة لكلمة هللا.

وزٌادة فً اإلٌضاح عن موضوع المعمودٌة نقرأ فً سفر أعمال الرسل عن فٌلبس وهو ٌقاد 
بالروح القدس لكً ٌتبلقى مع وزٌر مالٌة كنداكة ملكة الحبشة الذي كان راجعاً من أورشلٌم 

وكان ٌقرأ فصبلً من سفر أشعٌاء النبً. فتقدم فٌلبس بإٌحاء من الروح القدس  وجالساً على مركبته
ورافق المركبة واخبر الوزٌر من نفس اإلصحاح الذي كان ٌقرأه، ولم ٌفهم معناه، عن الرب 

ٌسوع وعن موته النٌابً على الصلٌب من أجله. "وفٌما هما سابران فً الطرٌق أقببل على ماء، 
لماء، ماذا ٌمنع أن اعتمد. فقال فٌلبس إن كنت تؤمن من كل قلبك ٌجوز. فقال الخصً هوذا ا

فأجاب وقال أنا أومن أن ٌسوع المسٌح هو ابن هللا. فأمر أن تقؾ المركبة فنزال كبلهما إلى الماء 
فٌلبس والخصً فعمده. ولما صعدا من الماء خطؾ روح الرب فٌلبس فلم ٌبصره الخصً أٌضاً، 

(. هنا نرى كٌؾ أنهما نزال معاً إلى الماء وصعدا 31_  36: 2". )أعمال وذهب فً طرٌقه فرحاً 
 منه أٌضاً.

ثم نقرأ فً انجٌل ٌوحنا "وكان ٌوحنا )المعمدان( أٌضاً ٌعمد فً عٌن نون بقرب سالٌم ألنه كان 
( وهنا ٌأتً السؤال المنطقً والذي ال 23: 3هناك مٌاه كثٌرة وكانوا ٌأتون وٌعتمدون". )ٌوحنا 

 فر منه أال وهو: إن كانت المعمودٌة بالرش فلماذا إذاً المٌاه الكثٌرة؟م

واإلجابة على مثل هذا السؤال تأتً واضحة من خبلل شواهد متعددة فً الكتاب المقدس كما فً 
"أم تجهلون أننا كل من اعتمد لٌسوع المسٌح اعتمدنا لموته، فدفنا معه  4_  3: 6رومٌة 

ا أقٌم المسٌح من األموات بمجد اآلب هكذا نسلك نحن أٌضاً فً جدة بالمعمودٌة للموت حتى كم
"مدفونٌن معه فً المعمودٌة..."، فلٌس من المعقول أن تدفن مٌتاً  12: 2الحٌاة". وفً كولوسً 

 بأن ترش علٌه حفنة من التراب، بل تدفنه كلٌاً فً باطن األرض.

المسٌح )البدٌلً على الصلٌب من أجل  فعندما ٌعتمد المؤمن ٌعلن بمعمودٌته أنه ٌؤمن بموت
 خطاٌاه( ودفنه ومن ثم قٌامته ألجل خبلصه.

ربما تقول بما أن المعمودٌة هً رمز فسواء كانت بالتؽطٌس أو بالرش فبل خبلؾ على ذلك. 
ولكن هذا الرمز مهم جداً ألن المؤمن عندما ٌعتمد بالتؽطٌس ٌعلن بهذا أنه ٌؤمن بموت المسٌح 

 وهذا اإلعبلن هو أهم شًء فً العقٌدة المسٌحٌة. ودفنه وقٌامته

ففً العهد القدٌم عندما عطش الشعب فً حورٌب طلب الرب من موسى أن ٌذهب وٌضرب 
الصخرة فٌخرج منها ماء لٌشرب الشعب. فذهب موسى وضرب الصخرة فخرج من الصخرة 

قادش خاصم الشعب  (. ولكن فً المرة الثانٌة عندما انتقلوا إلى13ماء وشرب الشعب )خروج 
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موسى ألنه لم ٌكن هناك ماء للشرب فأمر الرب موسى أن ٌذهب وٌكلم الصخرة بأن تعطً 
ماءها. فذهب موسى وضرب الصخرة بعصاه بدالً من أن ٌكلمها كما أمره الرب، فؽضب الرب 

(، 21على موسى وعلى هرون أخٌه وحرمهما من أن ٌدخبل الشعب إلى أرض الموعد )عدد 
 باهظ ٌدفعه المؤمن عندما ٌخالؾ مشٌبة هللا. وهذا ثمن

ٌقول لنا بولس الرسول فً العهد الجدٌد بأن الصخرة كانت ترمز إلى المسٌح. فكتب لنا وقال: 
"وجمٌعهم شربوا شراباً واحداً روحٌاً، ألنهم كانوا ٌشربون من صخرة روحٌة تابعتهم والصخرة 

صخرة كانت رمزاً للمسٌح، فالمسٌح كما ٌقول (. وبما أن ال4: 11كورنثوس 1كانت المسٌح". )
( وكاتب الرسالة إلى 2: 53عنه أشعٌاء النبً بأنه "ضرب من أجل ذنب شعبً" )أشعٌا 

 (.14: 11العبرانٌٌن ٌقول: "ألنه بقربان واحد قد أكمل إلى األبد المقدسٌن" )عبرانٌٌن 

ب من أجل خطاٌاه، لكً ٌنال فاإلنسان الخاطا ٌأتً أوالً إلى المسٌح المضروب، أو الذي صل
الخبلص على أساس عمل المسٌح النٌابً على الصلٌب. ولكن الحقٌقة المؤسفة أن المؤمن طالما 
ٌعٌش فً الجسد ال بد وان ٌخطا ألنه "إن قلنا أنه لٌس لنا خطٌة نضل أنفسنا ولٌس الحق فٌنا". 

روب من أجل ذنبه بل ٌأتً إلى (. فعندما ٌخطا المؤمن ال ٌأتً إلى المسٌح المض2: 1ٌوحنا  1)
المسٌح الشفٌع والجالس عن ٌمٌن اآلب لٌشفع فٌه فٌتكلم معه معترفاً بخطاٌاه ألنه "إن اعترفنا 

 (.1: 1ٌوحنا  1بخطاٌانا فهو أمٌن وعادل حتى ٌؽفر لنا خطاٌانا وٌطهرنا من كل إثم" )

 ففً هذا العدد نرى كلمتان هامتان وهما أمٌن وعادل.

ٌن ال ٌفشً بالسر وعادل ألنه دفع أجرة خطاٌانا بموته النٌابً على الصلٌب "ألن فالمسٌح أم
(. فبموت المسٌح على الصلٌب استوفت العدالة 23: 6أجرة الخطٌة هً موت،...." )رومٌة 

اإللهٌة حقها وعلى هذا األساس ٌقدر هللا أن ٌؽفر خطاٌانا ألن ثمنها قد دفعه المسٌح بموته النٌابً 
ٌب. لذلك ٌقول بولس الرسول مقتبساً من كلمات داود النبً عن تطوٌب اإلنسان الذي على الصل

ٌحسب له هللا بًرّ بدون أعمال. "طوبى للذٌن ؼفرت آثامهم وسترت خطاٌاهم، طوبى للرجل الذي 
( ثم ٌقول فً رسالته الثانٌة إلى أهل كورنثوس. 2_  3: 4ال ٌحسب له الرب خطٌة". )رومٌة 

كان فً المسٌح مصالحاً العالم لنفسه ؼٌر حاسب لهم خطاٌاهم، وواضعاً فٌنا كلمة "أي إن هللا 
 2المصالحة". "ألنه جعل الذي لم ٌعرؾ خطٌة )ذبٌحة( خطٌة ألجلنا لنصٌر نحن بر هللا فٌه" )

 (.21و  11: 5كورنثوس 
 

 الفصل الثالث: معمودٌة األطفال: ترتٌب إلهً أم بشري
 هل ٌصح للمؤمن أن ٌعتمد مرة ثانٌة بعد أن كان قد اعتمد طفبلً؟هل تجوز معمودٌة الطفل؟ و

تقر وتعترؾ كل الطوابؾ بأن معمودٌة األطفال قد تبنتها الكنٌسة فً حوالً القرن الثانً 
المٌبلدي وإنها لٌست حسب تعلٌم الكتاب المقدس. ولقد قال أحد البلهوتٌٌن: "أنه لو نزل رجل 

ٌعنً أننا نقترح أن الكواكب مسكونة( لٌزور أرضنا هذه  عاقل من أحد الكواكب )وهذا ال
واعطٌناه كتاباً مقدساً وطلبنا منه أن ٌدرسه وٌعلمنا محتوٌاته فإنه سٌعلمنا عن النبوات وإتمامها 
وعن الخبلص بدم الرب ٌسوع المسٌح وحده وعن معمودٌة المؤمن فقط ولكنه لن ٌستطٌع أن 

 ما ٌعلم به عن معمودٌة األطفال ألنها لٌست موجودة".ٌجد فً أي موضع من الكتاب المقدس 
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إن أول من أشار إلى معمودٌة األطفال هو اٌرٌناوس أسقؾ لٌون من خبلل كتاباته التً ظهرت 
فً أواخر القرن الثانً المٌبلدي. أما تشارلز ماكنتوش، المشهور بتفاسٌره لبعض أسفار الكتاب 

قد قال عن المعمودٌة بأنه "خبلل االثنٌن والثبلثٌن المقدس، وخصوصاً أسفار موسى الخمسة، ف
سنة التً درس فٌها كلمة هللا قد فتش ولو على آٌة واحدة تعلّم بصورة مباشرة عن معمودٌة 

 األطفال فلم ٌجد"

 وإلٌك ما جاء فً دابرة المعارؾ الكاثولٌكٌة عن المعمودٌة:

عمودٌة تتم ببل حوض، فً البحر، أو "فً العصر الرسولً، كما فً التدبٌر الٌهودي، كانت الم
 فً البرك أو فً الٌنابٌع الجارٌة أو البحٌرات.

ومع مرور الزمن وتقلص عدد البالؽٌن المعتمدٌن بقصد إدخالهم إلى المسٌحٌة، تفشت ممارسة 
معمودٌة األطفال، مما دفع إلى تؽٌٌر حوض المعمودٌة. فبدالً من أن ٌكون حوضاً متسعاً على 

بنوا حوضاً ٌبلػ ارتفاعه من ثبلثة إلى أربعة أقدام لٌتمكن الخادم من اإلمساك  سطح األرض،
بالطفل فوق فتحته، أو بناء حوض من الحجارة القوٌة ٌرتكز على أرض الكنٌسة، واصبح 

تؽطٌس األطفال هو قانون المعمودٌة. كما وتبنوا هذه الممارسة أٌضاً فً حالة البالؽٌن إذ كان 
 فٌه الكفاٌة بحٌث ٌسمح بتعمٌدهم بالتؽطٌس. الحوض متسعاً بما

وفً القرن الثالث عشر أصبحت المعمودٌة بالرش، ووصلت إلى هذه الممارسة تدرٌجٌاً واصبح 
الرش هو الوسٌلة المتبعة عموماً واصبح حوض المعمودٌة صؽٌراً وقلٌل الماء. وارتفع من على 

استمرت مقبولة فً إٌطالٌا، أما فً الببلد  األرض إلى قمة بعض األعمدة. ولكن األحواض القدٌمة
الشمالٌة فإن برودة الشتاء وقشعرٌرته دفعتا إلى اإلسراع بممارسة المعمودٌة بالرش، ألن هذه 

الوسٌلة ال تتطلب إال القلٌل من الماء مما جعل حوض المعمودٌة ٌتضاءل فً حجمه حتى وصل 
 إلى حجمه الصؽٌر الذي نراه الٌوم".

 طفال لٌست كتابٌة لؤلسباب التالٌة:فمعمودٌة األ

. إذا كان اإلنسان قد اعتمد طفبلً فمعمودٌته لٌست كتابٌة ألن اإلٌمان والتوبة ٌجب أن ٌسبقا 1
 المعمودٌة.

. إننا ال نقدر أن نقول بأن الطفل قد تعمد لكنه عمد. لنفرض أننا عمدنا طفبلً ثم بعد أن كبر 2
لمعمودٌة ٌا ترى؟ والجواب ال تنفعه شٌباً البته. إذاً لماذا ال رفض اإلٌمان بالمسٌح فماذا تنفعه ا

ٌعتمد بعد اإلٌمان؟ فإن كانت المعمودٌة ال تنفع الطفل ما لم ٌؤمن عندما ٌكبر، فلماذا إذاً ال ٌنتظر 
 حتى ٌكبر وٌؤمن وبعدها ٌعتمد.

لمسٌح ودفنه وقٌامته، . المعمودٌة هً شهادة علنٌة أمام الناس ٌعلن فٌها المعتمد إٌمانه بموت ا3
ألن الرب ٌسوع ٌقول: "فكل من ٌعترؾ بً قدام الناس اعترؾ أنا أٌضاً به قّدام أبً الذي فً 

: 11السموات. ولكن من ٌنكرنً قّدام الناس أنكره أنا أٌضاً قّدام أبً الذي فً السموات". )متى 
32  _33.) 

صؽٌر. المعمودٌة هً إعبلن صرٌح . فالطفل ال ٌقدر أن ٌعترؾ بإٌمانه بالمسٌح وهو طفل 4
وواضح عن طاعتنا لوصٌة الرب التً تأمر بأن "..... توبوا ولٌعتمد كل واحد منكم على اسم 

 (32: 2ٌسوع المسٌح...." )أعمال 
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هناك نص صرٌح فً كلمة هللا مفاده أن المعمودٌة هً للرجال وللنساء فقط. "وكان قببلً فً 
السحر وٌدهش شعب السامرة قاببلً إنه شًء عظٌم. وكان  المدٌنة رجل اسمه سٌمون ٌستعمل

الجمٌع ٌتبعونه من الصؽٌر إلى الكبٌر قابلٌن هذا هو قوة هللا العظٌمة. وكانوا ٌتبعونه لكونهم قد 
اندهشوا زماناً طوٌبلً بسحره. ولكن لما صدقوا فٌلبس وهو ٌبشر باألمور المختصة بملكوت هللا 

(. من هذه اآلٌات نرى أنهم من 12_  1: 2رجاالً ونساء". )أعمال  وباسم ٌسوع المسٌح اعتمدوا
كبٌرهم إلى صؽٌرهم كانوا ٌتبعون سٌمون الساحر لكنهم لما صدقوا فٌلبس وهو ٌبشر بملكوت هللا 

وباسم ٌسوع المسٌح اعتمدوا رجاالً ونساء، ولٌس من الصؽٌر إلى الكبٌر. ونقطة أخرى مهمة 
لما صدقوا فٌلبس"، فالتصدٌق لكلمة هللا واإلٌمان بها هما شرطان نراها فً هذا اإلعداد هً "

 أساسٌان ٌجب توفرهما فً الشخص قبل المعمودٌة.

. إن أمر الرب ٌسوع لتبلمٌذه هو أن ٌذهبوا وٌتلمذوا جمٌع األمم وٌعمدوهم باسم االب واالبن 1
ب على المعتمد أن ٌفهم والروح القدس، فالتلمذة فً هذا النص كما نرى تسبق المعمودٌة أي ٌج

 أوالً عن خبلصه بموت المسٌح ثم ٌتتلمذ وبعد ذلك ٌعتمد. فهل من الممكن أن تتلمذ طفبلً؟

ٌّنا بأن 2 . إن معمودٌة الطفل فً الكنابس التقلٌدٌة هً لمؽفرة الخطاٌا ولكن كما سبق وب
وجدا تبلمٌذ كانوا  المعمودٌة ال ٌمكن أن تؽفر الخطاٌا. فعندما كان أبلوس وبولس فً كورنثوس

قد تعمدوا بمعمودٌة ٌوحنا. فقال لهم بولس: "إن ٌوحنا عمد بمعمودٌة التوبة قاببلً للشعب أن 
ٌؤمنوا بالذي ٌأتً بعده أي بالمسٌح ٌسوع. فلما سمعوا اعتمدوا )ثانٌة( باسم الرب ٌسوع". 

 (.5_  4: 11)أعمال 
 

 ما هو مصٌر األطفال الذٌن ٌموتون بدون معمودٌة؟
إن خبلص األطفال الذٌن ٌموتون قبل أن ٌعتمدوا قد تحقق بفداء المسٌح الذي رفع عنهم على 

الصلٌب عقوبة الخطٌة الموروثة عن آدم. وبما أن األطفال لم ٌمارسوا أٌة خطٌة فعلٌة فعدالة هللا 
 ال تحاسبهم على ذنب لم ٌقترفونه.

مٌراث آدم، ألن آدم األول قد أورث  إن األطفال قد ورثوا خطٌة آدم ولكن هبة هللا أعظم من
الخطٌة أما آدم الثانً )المسٌح( فقد أعطى هبة البر بالنعمة. "ألنه كما فً آدم ٌموت الجمٌع هكذا 

( "فإذاً كما بخطٌة واحدة صار الحكم إلى 22: 15كورنثوس  1فً المسٌح سٌحٌا الجمٌع". )
ارت الهبة إلى جمٌع الناس لتبرٌر الحٌاة. جمٌع الناس للدٌنونة هكذا ببٍر واحٍد )بر المسٌح( ص

ألنه كما بمعصٌة اإلنسان الواحد )آدم( جعل الكثٌرون خطاة هكذا أٌضاً بإطاعة الواحد )المسٌح( 
 (.11_  12: 5سٌجعل الكثٌرون أبراراً". )رومٌة 

ء وهذا إن كلمة هللا تعلن لنا صراحة بأن كل الطفال الذٌن تحت سن المسؤولٌة سٌذهبون إلى السما
 ما أعلنه لنا الرب ٌسوع.

ولتأكٌد هذا المفهوم وتوضٌحه دعنا نفترض أن إنساناً معتوهاً رمى شخصاً بحجر وقتله. فهل 
ٌحكم القاضً على هذا اإلنسان باإلعدام؟ ال أظن ذلك. فإن كانت عدالة اإلنسان تحكم هكذا فكم 

..أدٌان كل األرض ال ٌصنع عدالً". بالحري أبوكم السماوي المعطى العقل والحكمة لئلنسان! "..
 (.25: 12)تكوٌن 
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ًّ وال تمنعوهم ألن لمثل هؤالء ملكوت هللا.  لقد قال الرب ٌسوع لتبلمٌذه "... دعوا الوالد ٌأتون إل
الحق أقول لكم من ال ٌقبل ملكوت هللا مثل ولد فلن ٌدخله. فاحتضنهم ووضع ٌدٌه علٌهم 

 (16_  14: 11وباركهم" )مرقس 

وا إلٌه األطفال أٌضاً لٌلمسهم، فلما رآهم التبلمٌذ انتهروهم. أما ٌسوع فدعاهم وقال دعوا "فقدم
ًّ وال تمنعوهم ألن لمثل هؤالء ملكوت هللا". )لوقا   (16_  15: 12األوالد ٌأتون إل

"انظروا ال تحتقروا أحد هؤالء الصؽار، ألنً أقول لكم أن مبلبكتهم فً السموات كل حٌن 
أبً الذي فً السموات. ألن ابن اإلنسان قد جاء لكً ٌخلص ما قد هلك". )متى ٌنظرون وجه 

12 :11  _11) 

 لكن ربما تسأل: ماذا عن الخطٌة األصلٌة؟

إن خطٌة آدم التً ورثناها منه قد حملها المسٌح على الصلٌب. "ألنه كما بمعصٌة اإلنسان الواحد 
احد )المسٌح( سٌجعل الكثٌرون أبراراً" )رومٌة )آدم( جعل الكثٌرون خطاة هكذا أٌضاً بإطاعة الو

5 :11) 

 فالمسٌح مات لكً ٌخلصنا من الخطٌة األصلٌة الموروثة من آدم.

 (21: 1".......هوذا حمل هللا الذي ٌرفع خطٌة )بالمفرد( العالم" )ٌوحنا 

بنا" )رومٌة "ألن أجرة الخطٌة )بالمفرد( هً موت، واما هبة هللا فهً حٌاة أبدٌة بالمسٌح ٌسوع ر
6 :23) 

 والمسٌح سفك دمه على الصلٌب لكً ٌخلصنا من الخطٌة الفعلٌة.

 (5: 1"الذي أحبنا وقد ؼسلنا من خطاٌانا )بالجمع( بدمه" )رؤٌا 

 (؟.3: 1"الذي فٌه لنا الفداء بدمه ؼفران الخطاٌا )بالجمع( حسب ؼنى نعمته" )أفسس 

نا شركة بعضنا مع بعض ودم ٌسوع المسٌح ابنه "ولكن إن سلكنا فً النور كما هو فً النور فل
 (3: 1ٌوحنا  1ٌطهرنا من كل خطٌة". )

: 1ٌوحنا  1"إن اعترفنا بخطاٌانا فهو امٌن وعادل حتى ٌؽفر لنا خطاٌانا وٌطهرنا من كل إثم". )
1) 

 والمسٌح بصلبه خلصنا من لعنة الناموس.

ة أخرى والسبب فً ذلك هو أوالً كان من الضروري أن ٌموت المسٌح صلباً ولٌس بأٌة طرٌق
لكً ٌتمم النبوات، ثم لكً ٌرفع عنا لعنة الناموس. فلم ٌكن ممكناً للمسٌح أن ٌموت رجماً 

 بالحجارة أو قتبلً بل صلباً.

"ألن جمٌع الذٌن هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة ألنه مكتوب ملعون كل من ال ٌثبت فً 
لٌعمل به" "المسٌح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة  جمٌع ما هو مكتوب فً كتاب الناموس
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: 21( وأٌضاً )تثنٌة 13و  11: 3ألجلنا ألنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة". )ؼبلطٌة 
22  _23.) 

 فالمسٌح إذاً بموته قد خلصنا من الخطٌة األصلٌة.

 وبسفك دمه قد خلصنا من الخطٌة الفعلٌة.

 صنا من اللعنة الناموسٌة )لعنة الناموس(.وبموته على الصلٌب قد خل
 

 ما هو الخطأ فً معمودٌة األطفال؟

 _ إن معمودٌة األطفال لٌست كتابٌة بالدرجة األولى.1

 _ إن عمدت الطفل فإنك تعامله كشًء ولٌس كشخص مدرك ألنه ال ٌفهم معنى المعمودٌة.2

 دٌة تخوله الدخول إلى السماء._ عندما ٌكبر الطفل ٌعٌش على أوهام وجهل ظاناً أن المعمو3

_ إنك تحرمه من الفرح الذي ٌشعر به عندما ٌقبل المسٌح بملء إرادته وٌعتمد. ألن الكتاب 4
 (.31: 2ٌقول إنه بعدما اعتمد الخصً الحبشً "أنه ذهب إلى بٌته فرحاً". )أعمال 

 _ تحرمه من الشهادة للمسٌح.5

حد المثلث األقانٌم "...وعمدوهم باسم اآلب واالبن _ تحرمه من االعتراؾ بإٌمانه باإلله الوا6
والروح القدس". ففً هذا النص وردت كلمة اسم ولٌس أسماء. ألننا نؤمن بإله واحد ٌجمع فً 

وحدانٌته ثبلثة أقانٌم. فهم لٌسوا ثبلثة أقانٌم فً الهوت واحد. لذلك ٌقول باسم ولٌس بأسماء. 
أقنوم كل صفات البلهوت من حٌث القدرة على كل شًء  وهذه األقانٌم متساوٌة فً الجوهر ولكل

والحضور فً كل مكان والعلم بكل شًء واألزلٌة وعدم التؽٌر. فعندما ٌعتمد المؤمن ٌعلن عن 
إٌمانه باهلل المثلث األقانٌم: اآلب واالبن والروح القدس. ثم ٌعلن أٌضاً عن إٌمانه بموت المسٌح 

(. "فدفنا معه بالمعمودٌة للموت 12: 2لمعمودٌة" )كولوسً ودفنه وقٌامته. "مدفونٌن معه فً ا
: 6حتى كما أقٌم المسٌح من األموات بمجد االب هكذا نسلك نحن أٌضاً فً جدة الحٌاة". )رومٌة 

4.) 

_ إذا كانت المعمودٌة هً "...سؤال ضمٌر صالح عن هللا بقٌامة ٌسوع المسٌح من األموات". 3
ول أن نسأل طفبلً لكً ٌعطٌنا جواباً صادراً من ضمٌر صالح ( فهل من المعق21: 3بطرس  1)

قبل المعمودٌة؟ ألن المؤمن بضمٌره الصالحقد اتخذ قراراً شخصٌاً، عن فهم وإدراك، بإٌمانه 
 بموت المسٌح ودفنه وقٌامته.

 _ المؤمن ال ٌعتمد لكً ٌصٌر مسٌحٌاً بل ألنه قد صار مسٌحٌاً.2

ذا تنفعه المعمودٌة؟ فإن كانت ال تنفعه شٌباً ما لم ٌعتمد، فلماذا ال _ إذا كبر الطفل ولم ٌؤمن فما1
 ٌعتمد بعد أن ٌؤمن وهذا األصح.

 هل حلّت المعمودٌة فً العهد الجدٌد محل الختان فً العهد القدٌم؟
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فً معظم الحٌان نقرأ بأن المعمودٌة والختان كانا ٌسٌران جنباً إلى جنب فً العهد القدٌم حتى أنه 
ذ خرج إلٌه )إلى ٌوحنا المعمدان( أورشلٌم وكل الٌهودٌة وجمٌع الكورة المحٌطة باألردن، "حٌنب

(. فإذا كانت المعمودٌة قد حلّت 6_  5: 3واعتمدوا منه فً األردن معترفٌن بخطاٌاهم" )متى 
محل الختان فلماذا جاء جمٌع هؤالء لٌعتمدوا من ٌوحنا مع أنهم كانوا أصبلً مختونٌن وٌعتبرون 

 من أوالد العهد.

 ال ٌمكن أن تحل المعمودٌة محل الختان لؤلسباب التالٌة:

_ إن المسٌح كان قد ختن بعد والدته بثمانٌة أٌام ولكنه اعتمد من ٌوحنا المعمدان وهو فً 1
 الثبلثٌن من عمره، فالمسٌح إذاً ختن وتعمد.

 اوس معتمداً بالماء._ لقد ختن بولس تٌموثاوس لكً ال ٌعثر الٌهود بعد أن كان تٌموث2

 _ بما أن الختان كان بعد الوالدة الجسدٌة فالمعمودٌة ٌجب أن تكون بعد الوالدة الروحٌة.3

_ كان الختان للذكور فقط أما المعمودٌة فهً للذكور وافناث على السواء ".... اعتمدوا رجاالً 4
 (.12: 2ونساء". )أعمال 

وهذا ما أعلنه لنا الروح القدس على فم بولس الرسول _ الختان ال ٌنفعك ما لم تحفظ الناموس. 5
بقوله: "فإن الختان ٌنفع إن عملت بالناموس، ولكن إن كنت متعدٌاً الناموس فقد صار ختانك 

ؼرلة. إذاً إن كان األؼرل )األممً( ٌحفظ أحكام الناموس أفما تحسب ؼرلته ختاناً، وتكون الؽرلة 
تدٌنك أنت الذي فً الكتاب والختان تتعدى الناموس، ألن التً من الطبٌعة وهً تكمل الناموس 

الٌهودي فً الظاهر لٌس هو ٌهودٌاً وال الختان الذي فً الظاهر فً اللحم ختاناً بل الٌهودي فً 
الخفاء هو الٌهودي، وختان القلب بالروح ال بالكتاب هو الختان. الذي مدحه ال من الناس بل من 

 (.21_  25: 2هللا". )رومٌة 

فكما أن الختان كما قرأنا ال ٌنفع ما لم نحفظ الناموس كذلك المعمودٌة ال تنفع بدون اإلٌمان فً 
 موت المسٌح ودفنه وقٌامته.

 

 الفصل الرابع: الوالدة من الماء والروح
ما معنى كلمات الرب ٌسوع لنٌقودٌموس: ".... إن كان أحد ال ٌولد من الماء والروح ال ٌقدر أن 

 (.5: 3".؟ )ٌوحنا ٌدخل ملكوت هللا

إن الرب ٌسوع هنا كان ٌتكلم مع نٌقودٌموس عن المٌبلد ولٌس عن العماد. ألن المعمودٌة ال 
(. والمعمودٌة هً لٌست من 12: 2وكولوسً  4: 6ترمز إلى الوالدة بل إلى الدفن. )رومٌة 

ّل من ٌؤمن أن ٌسوع الماء بل بالماء... وٌوضح لنا ٌوحنا الرسول عن الوالدة الروحٌة بقوله: "ك
( ثم ٌقول بولس الرسول: "...، ألنً أنا ولدتكم فً 1: 5ٌوحنا  1هو المسٌح فقد ولد من هللا،..." )

( ثم ٌقول أٌضاً "ألنكم جمٌعاً أبناء هللا باإلٌمان 15: 4كورنثوس  1المسٌح ٌسوع باإلنجٌل". )
مسٌح "إلى خاصته جاء (. ثم ٌقول الرسول ٌوحنا عن ال26: 3بالمسٌح ٌسوع" )ؼبلطٌة 

وخاصته لم تقبله. وأما كل الذٌن قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن ٌصٌروا أوالد هللا أي المؤمنون باسمه، 
_  11: 1الذٌن ولدوا لٌس من دم وال من مشٌبة جسد وال من مشٌبة رجل بل من هللا" )ٌوحنا 

13.) 
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فسه ورباً على حٌاته ٌنال بذلك ففً اللحظة التً ٌتوب فٌها الخاطا وٌقبل المسٌح مخلصاً لن
 ؼفراناً لخطاٌاه وٌصٌر ابناً هلل إذ ٌولد من هللا باإلٌمان مٌبلداً ثانٌاً.

فالوالدة من الماء ال ٌمكن أن تعنً المعمودٌة ألن الماء ٌشٌر إلى كلمة هللا كما ورد فً الكتاب 
 المقدس فً اآلٌات التالٌة:

ء وال ٌرجعان إلى هناك بل ٌروٌان الرض وٌجعبلنها تلد "ألنه كما ٌنزل المطر والثلج من السما
 ًّ وتنبت وتعطً زرعاً للزارع وخبزاً لآلكل هكذا تكون كلمتً التً تخرج من فمً، ال ترجع إل

 (.11_  11: 55فارؼة بل تعمل ما سررت به وتنجح فً ما أرسلتها له". )أشعٌا 

 (12: 1)ٌعقوب  "شاء فولدنا بكلمة الحق لكً نكون باكورة من خبلبقه"

"مولودٌن ثانٌة ال من زرع ٌفنى بل مما ال ٌفنى بكلمة هللا الحٌة الباقٌة إلى األبد. ألن كل جسد 
كعشب وكل مجد انسان كزهر عشٍب، العشب ٌبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى 

 (.24_  23: 1بطرس  1األبد، وهذه هً الكلمة التً بشرتم بها". )

أحبوا نساءكم كما أحب المسٌح أٌضاً الكنٌسة واسلم نفسه ألجلها لكً ٌقدسها مطهراً "أٌها الرجال 
 (.26_  25: 5إٌاها بؽسل الماء بالكلمة". )أفسس 

 (.3: 15"أنتم اآلن أنقٌاء لسبب الكبلم الذي كلمتكم به". )ٌوحنا 

ٌمٌز بٌننا وبٌنهم بشًء  "وهللا العارؾ القلوب شهد لهم معطٌاً لهم الروح القدس كما لنا أٌضاً، ولم
 (.1_  2: 15إذ طهر باإلٌمان قلوبهم". )أعمال 

، اسمعوا  ًّ "أٌها العطاش جمٌعاً هلموا إلى المٌاه.... استمعوا لً استماعاً... أمٌلوا آذانكم وهلموا إل
 (.3_ 1: 55فتحٌا أنفسكم...." )أشعٌا 

وحً على نسلك وبركتً على "ألنً أسكب ماء على العطشان وسٌوالً على الٌابسة، اسكب ر
 (.4_ 3: 44ذرٌتك، فٌنبتون بٌن العشب مثل الصفصاؾ على مجاري المٌاه". )أشعٌا 

لقد نفى بولس الرسول نفٌاً باتا بأن المعمودٌة هً وسٌلة المٌبلد الثانً بقوله: "اشكر هللا أنً لم 
وعمدت أٌضاً بٌت  أعمد أحداً منكم األكرٌسبس وؼاٌس حتى ال ٌقول أحد أنً عّمدت باسمً.

استفانوس، عدا ذلك لست أعلم هل عمدت أحداً آخر. ألن المسٌح لم ٌرسلنً ألعّمد بل ال بشر، ال 
( وقال لهم أٌضاً: ".... 13_  14: 1كورنثوس  1بحكمة كبلم لببل ٌتعطل صلٌب المسٌح". )

جٌل بقوله: ( وٌعرؾ اإلن15: 4كورنثوس  1ألنً أنا ولدتكم فً المسٌح ٌسوع باإلنجٌل". )
"واعرفكم أٌها الخوة باإلنجٌل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فٌه وبه أٌضاً تخلصون... فإننً 
سلمت إلٌكم فً األول ما قبلته أنا أٌضاً أن المسٌح مات من أجل خطاٌانا حسب الكتب، وأنه دفن 

 (.4_ 1: 15كورنثوس  1وأنه قام فً الٌوم الثالث حسب الكتب". )
 

 كتاب المقدس فً تعمٌد األطفال وعالقته بإٌمان والدٌهمرأي ال
 إن اإلٌمان المسٌحً ال ٌمكن أن ٌكون بالوراثة "ألن المولود من الجسد جسد هو".
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ثم اإلٌمان المسٌحً هو إٌمان فردي "لكل من". ألنه مكتوب "توبوا ولٌعتمد كل واحد منكم" 
ٌؤمن قد دٌن ألنه لم ٌؤمن باسم ابن هللا (، "الذي ٌؤمن به ال ٌدان والذي ال 32: 2)أعمال 

(، "ألنه هكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحٌد لكً ال ٌهلك كل من 12: 3الوحٌد" )ٌوحنا 
(، "الحق الحق أقول لكم إن من ٌسمع كبلمً 16: 3ٌؤمن به بل تكون له الحٌاة األبدٌة". )ٌوحنا 
ً إلى دٌنونة بل قد انتقل من الموت إلى الحٌاة". وٌؤمن بالذي أرسلنً فله حٌاة أبدٌة وال ٌأت

(، "الذي ٌؤمن باالبن له حٌاة أبدٌة، والذي ال ٌؤمن باالبن لن ٌرى حٌاة بل ٌمكث 24: 5)ٌوحنا 
(، 13: 11(، "ألن كل من ٌدعو باسم الرب ٌخلص". )رومٌة 36: 3علٌه ؼضب هللا" )ٌوحنا 

بك إن هللا أقامه من الموات خلصت". )رومٌة "ألنك إن اعترفت بفمك بالرب ٌسوع وآمنت بقل
(، 12: 5ٌوحنا  1(، "من له االبن فله الحٌاة ومن لٌس له ابن هللا فلٌست له الحٌاة". )1: 11

"وكما رفع موسى الحٌة فً البرٌة هكذا ٌنبؽً أن ٌرفع ابن افنسان لكً ال ٌهلك كل من ٌؤمن به 
 (.15_  14: 3بل تكون له الحٌاة األبدٌة". )ٌوحنا 

فً سفر العدد نقرأ عن الحٌات المحرقة التً كانت تلدغ الشعب لتذمرهم على الرب وعلى 
موسى. "فأرسل الرب على الشعب الحٌات المحرقة فلدؼت الشعب فمات قوم كثٌرون من 

اسرابٌل فأتى الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعلٌك فصل إلى الرب 
ٌات. فصلى موسى ألجل الشعب فقال الرب لموسى اصنع لك حٌة محرقة وضعها لٌرفع عنا الح

على راٌة فكل من لدغ ونظر إلٌها ٌحٌا. فصنع موسى حٌة من نحاس ووضعها على الراٌة فكان 
(. فلو فرضنا جدالً أن ابناً 1_  6: 21متى لدؼت حٌة أنساناً ونظر إلى حٌة النحاس ٌحٌا" )عدد 

ذهب عنً وانظر إلى حٌة النحاس ألنً متألم جداً من لدؼة حٌة محرقة. قال ألبٌه: ٌا أبً ا
ولنفرض أن اآلب ذهب بدل ابنه ونظر إلى حٌة النحاس، ولكن حال رجوعه إلى البٌت فإنه ال بد 
أن ٌجد ابنه جثة هامدة والسبب فً ذلك هو ما قاله هللا بوضوح "متى لدؼت حٌة إنساناً ونظر إلى 

فالشخص الذي لدغ كان ال بد أن ٌنظر بنفسه إلى الحٌة النحاسٌة لٌحٌا. وهذا حٌة النحاس ٌحٌا"، 
عٌن ما قاله الرب ٌسوع لنٌقودٌموس عندما سأله كٌؾ ٌولد اإلنسان ثانٌة. أجابه الرب ٌسوع 

قاببلً: "وكما رفع موسى الحٌة فً البرٌة هكذا ٌنبؽً أن ٌرفع ابن اإلنسان )على الصلٌب( لكً ال 
ٌؤمن به بل تكون له الحٌاة األبدٌة". فالذي لدؼته الحٌة كان ٌحسب فً عداد ٌهلك كل من 

الهالكٌن ولكن نظرة واحدة منه إلى الحٌة النحاسٌة كانت كافٌة أن تعطٌه الحٌاة الجدٌدة وكأنه ولد 
من جدٌد. هكذا اإلنسان الخاطا المابت بالذنوب والخطاٌا عندما ٌنظر إلى المسٌح، الذي مات 

عنه لٌعطٌه الحٌاة، باإلٌمان ٌولد ثانٌة بواسطة كلمة هللا وروحه. "واما كل الذٌن قبلوه بدٌبلً 
فأعطاهم سلطاناً أن ٌصٌروا أوالد هللا أي المؤمنون باسمه. الذٌن ولدوا لٌس من دم وال من مشٌبة 

 (:13_  12: 1جسد وال من مشٌبة رجل بل من هللا". )ٌوحنا 

 _ "لٌس من دم":1

لوالدة لٌست بالوراثة. لقد كان الٌهود ٌفتخرون بنسبهم أنهم أوالد ابراهٌم لكن الكتاب أي أن هذه ا
المقدس ٌبٌن لنا بأن الوالدة األولى هً والدة جسدٌة ورثنا بها الخطٌة من آدم "الذٌن نحن أٌضاً 

أبناء  جمٌعاً تصرفنا قببلً بٌنهم فً شهوات جسدنا عاملٌن مشٌبات الجسد واألفكار وكنا بالطبٌعة
( وهذا ما وضحه الرب لنٌقودٌمس بأن ".... المولود من 3: 2الؽضب كالباقٌن أٌضاً" )أفسس 

 (.6: 3الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح". )ٌوحنا 

 _ "وال من مشٌبة جسد":2
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"ألن الجسد ٌشتهً ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان ٌقاوم أحدهما االخر حتى تفعلون ما 
ًّ أي فً 13: 5ون". )ؼبلطٌة ال ترٌد ( ثم ٌقول بولس الرسول "فإنً أعلم أنه لٌس ساكن ف

جسدي شًء صالح، ألن اإلرادة حاضرة عندي واما أن أفعل الحسنى فلست أجد. ألنً لست أفعل 
الصالح الذي أرٌده بل الشر الذي لست أرٌده فإٌاه أفعل. فإن كنت ما لست أرٌده إٌاه أفعل فلست 

 (.21_  12: 3نا بل الخطٌة الساكنة فً". )رومٌة بعد أفعله أ

 _ "وال من مشٌبة رجل":3

إن اآلب ٌستطٌع أن ٌربً أوالده بتادٌب الرب وإنذاره. ولكنه ال ٌستطٌع أن ٌصٌرهم أوالداً هلل. 
واالب ٌسدي بالنصٌحة السلٌمة البنه ولكن االبن قد ٌرفض النصٌحة والعمل بها وٌختار لنفسه 

وهكذا األمر فً صلة هللا بنا. فاهلل على استعداد أن ٌهبنا البنوة باإلٌمان بالمسٌح على طرٌقاً آخر. 
أساس أن نقبل نحن بمحض إرادتنا الخبلص الذي قدمه لنا. "وأما كل الذٌن قبلوه )رباً ومخلصاً 

 (.12: 1وفادٌاً لحٌاتهم( فأعطاهم سلطاناً أن ٌصٌروا أوالد هللا أي المؤمنون باسمه" )ٌوحنا 

ٌحكى عن فتاة أنها قبلت المسٌح مخلصاً لها إكراماً لرؼبة والدتها التً كانت تلح علٌها كثٌراً أن 
تقبله. ثم بعد مرور ثبلث سنوات سمعت الفتاة عظة مؤثرة وأحست بتبكٌت الروح القدس فما كان 

ألم من تصرؾ منها إال أن تقدمت وسلمت حٌاتها جهاراً للرب ٌسوع وقبلته مخلصاً لها. فتعجبت ا
ابنتها وقالت لها: لقد سلمت حٌاتك للرب ٌسوع قبل ثبلث سنوات فما هذا الذي تفعلٌنه اآلن؟ 

فأجابت االبنة قابلة: ٌا أمً! لقد قبلت المسٌح منذ ثبلث سنوات حسب رؼبتك ومن أجلك وأما 
 اآلن فأنا أقبله حسب رؼبتً ومن أجله.

 _ "بل من هللا":4

ٌستطٌع أن ٌعطً الحٌاة الجدٌدة كما أوضح ذلك لنا بولس الرسول بقوله: ألن هللا وحده هو الذي 
"إذاً إن كان أحد فً المسٌح فهو خلٌقة جدٌدة، األشٌاء العتٌقة قد مضت، هوذا الكل قد صار 

 2جدٌداً. ولكن الكل من هللا الذي صالحنا لنفسه بٌسوع المسٌح وأعطانا خدمة المصالحة" )
 ٌقدر أحد أن ٌحصل على هذه البنوة إال عن طرٌق قبول المسٌح. ( فبل12_  13: 5كورنثوس 

فهً ال تأتً بدافع الرؼبة البشرٌة أو اإلرادة اإلنسانٌة ألن مصدرها هللا وحده ال سواه. فإن أراد 
إنسان أن ٌنتسب إلى هللا وٌصٌر ابناً له فلن ٌنفعه فً ذلك الحسب والنسب وال مجهوداته 

الوحٌدة إلى ذلك هً قبول المسٌح مخلصاً لحٌاته، إذ ٌصالحه مع اآلب الشخصٌة وؼنما الوسٌلة 
 بدمه، وأن ٌجعله رباً على حٌاته فٌصٌر بنعمته ابناً هلل.

 

 ما هو دور اإلشبٌن فً معمودٌة األطفال؟
ال ٌوجد فً كلمة هللا على اإلطبلق أي نص كتابً بخصوص اإلشبٌن الذي ٌلعب دور الموجه 

لروحٌة علٌه. إنما نجد فً كلمة هللا توجٌهات رسولٌة لآلباء واألمهات لكٌما للطفل أو الوصاٌة ا
(. إننا ال نقدر أن نعتمد على تعالٌم وطقوس 4: 6ٌربوا أوالدهم فً مخافة الرب وإنذاره )أفسس 

 واهٌة ال تصمد أمام الفحص الكتابً.

. أما المعمودٌة التً اعتراض: إن معمودٌة الصؽار ضرورٌة لكونهم مولودٌن فً بٌبة مسٌحٌة
 تتكلمون عنها فكانت الزمة فً بداٌة انتشار المسٌحٌة.
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حٌث ٌصمت روح هللا ٌنبؽً أن نصمت وحٌث ٌتكلم روح هللا ٌنبؽً أن نطٌع. إن كل ما تكلم به 
هللا فً العهد الجدٌد والخاص بالمعمودٌة قد أوضحناه سابقاً. فهً ببل شك للمؤمنٌن فقط وال داع 

من أقوال البشر المعرضة للخطأ. فقد ٌتعمد الطفل وٌتثبت فً الكنٌسة وٌظل ابناً بأن نقتبس 
(. 16: 16للهبلك، ألن كلمة هللا تقول: "من آمن واعتمد خلص ومن لم ٌؤمن ٌدن". )مرقس 

الحظ هنا أن الرب ٌسوع لم ٌقل من لم ٌعتمد ٌهلك بل قال أن الذي ال ٌؤمن ٌهلك. وعلى هذا 
نقول أن أهم شًء هو اإلٌمان باإلنجٌل. فالمعمودٌة ال تعنً شٌباً إذا فصلتها األساس نستطٌع أن 

عن اإلٌمان الشخصً بالرب ٌسوع المسٌح المخلص. فعندما نقرأ فً أعمال الرسل اإلصحاح 
الثامن بأن الناس كانوا ٌتبعون سٌمون الساحر من صؽٌرهم إلى كبٌرهم لما سمعوا وصدقوا 

المختصة بملكوت هللا وباسم ٌسوع المسٌح اعتمدوا "رجاالً ونساء" فٌلبس وهو ٌبشر باألمور 
 (.12_ 1: 2ولٌس من الصؽٌر إلى الكبٌر )أعمال 

 

 الفصل الخامس: هل المعمودٌة تغفر الخطاٌا؟
هناك آٌتان فً أعمال الرسل ٌمكن للقارئ العابر أن ٌفهم منهما بأن المعمودٌة هً لؽفران 

 لروحٌات بالروحٌات وكلمة هللا بكلمة هللا نجد ما ٌلً:الخطاٌا ولكن عندما نقارن ا

"فلما سمعوا نخسوا فً قلوبهم وقالوا  32_  33: 2اآلٌة األولى مذكورة فً أعمال الرسل 
لبطرس ولسابر الرسل ماذا نصنع أٌها الرجال األخوة. فقال لهم بطرس توبوا ولٌعتمد كل واحد 

 ا..."منكم على اسم ٌسوع المسٌح لؽفران الخطاٌ

واآلٌة الثانٌة ذكرت فً أعمال الرسل، عندما ذهب حنانٌا لكً ٌرى شاول الذي كان قد فقد بصره 
بعدما رأى الرب وهو فً طرٌقه إلى دمشق. فلما رأى حنانٌا شاول قال له: "أٌها األخ شاول 

تسمع صوتاً أبصر. ففً تلك الساعة نظرت إلٌه فقال إله آبابنا انتخبك لتعلم مشٌبته وتبصر البار و
من فمه. ألنك ستكون له شاهداً لجمٌع الناس بما رأٌت وسمعت. واآلن لماذا تتوانى، قم واعتمد 

 (.16_  13: 22واؼسل خطاٌاك داعٌاً باسم الرب". )أعمال 

فؤلول وهلة ٌظن القارئ من قراءته لهاتٌن اآلتٌن بأن ؼفران الخطاٌا متعلق بالمعمودٌة ولكن 
بأن ؼفران الخطاٌا مرتبط باسم ٌسوع ولٌس بالمعمودٌة. "فقال لهم بطرس عندما ندرس اآلٌتٌن 

توبوا ولٌعتمد كل واحد منكم على اسم ٌسوع" الذي ٌؽفر الخطاٌا. وفً اآلٌة الثانٌة ٌقول حنانٌا 
لشاول: "قم واعتمد واؼسل خطاٌاك داعٌاً باسم الرب". فإنه أٌضاً مكتوب "ألن كل من ٌدعو 

(. فؽسل الخطاٌا هنا ال ٌرتبط بالمعمودٌة بل باسم الرب 13: 11)رومٌة باسم الرب ٌخلص". 
 ٌسوع الذي ٌؽفر الخطاٌا. وؼلٌك المزٌد من اآلٌات التً تدعم هذا المفهوم:

 (.12: 2ٌوجنا  1"أكتب إلٌكم أٌها األوالد ألنه قد ؼفرت لكم الخطاٌثا من أجل اسمه". )

 (.43: 11ه ٌنال باسمه ؼفران الخطاٌا" )أعمال "له ٌشهد جمٌع األنبٌاء أن كل من ٌؤمن ب

"وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ٌنبؽً أن المسٌح ٌتألم وٌقوم من األموات فً الٌوم الثالث. 
 (.43_  46: 24وأن ٌكرز باسمه بالتوبة ومؽفرة الخطاٌا لجمٌع األمم مبتدأً من أورشلٌم" )لوقا 

 (.5: 1بدمه" )رؤٌا "الذي أحبنا وقد ؼسلنا من خطاٌانا 

 (.3: 1"الذي فٌه لنا الفداء بدمه ؼفران الخطاٌا" )أفسس 
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 (.22: 1"بدون سفك دم ال تحصل مؽفرة" )عبرانٌٌن 

"ولكن إن سلكنا فً النور كما هو فً النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم ٌسوع المسٌح ابنه 
 (.3: 1ٌوحنا  1ٌطهرنا من كل خطٌة" )

: 1ٌوحنا  1انا فهو أمٌن وعادل حتى ٌؽفر لنا خطاٌانا وٌطهرنا من كل إثم" )"إن اعترفنا بخطاٌ
1.) 

 (.24: 3"متبررٌن مجاناً بنعمته بالفداء الذي بٌسوع المسٌح". )رومٌة 

واآلن ٌأتً سؤال ال بد منه وهو :إذا كانت المعمودٌة تؽسل الخطاٌا، فماذا عن الخطاٌا التً 
 ٌرتكبها المؤمن بعد معمودٌته؟

إن الخبلص مرتبط باإلٌمان بالمخلص وال ٌوجد خبلص بدون المخلص "وتدعو اسمه ٌسوع ألنه 
( فإن لم تؤمن بالرب ٌسوع فلن تخلص أبداً. "ولٌس 21: 1ٌخلص شعبه من خطاٌاهم" )متى 

بأحد ؼٌره الخبلص. ألن لٌس اسم آخر تحت السماء قد أعطً بٌن الناس به ٌنبؽً أن نخلص". 
 (.12: 4)أعمال 

 والماء ٌؽسل ما فً الثوب من دنس

 ولٌس ٌؽسل قلب المذنب الماء.

إن الخطٌة متؽلؽلة فً الداخل وتحتاج إلى ؼسل جذري ال إلى ؼسل خارجً "ال إلزالة وسخ 
(. فلو كانت 21: 3بطرس  1الجسد بل سؤال ضمٌر صالح عن هللا بقٌامة ٌسوع المسٌح". )

الرسول أن ٌقول "أشكر هللا أنً لم أعّمد أحداً منكم إال المعمودٌة تؽسل الخطاٌا فبل ٌمكن لبولس 
(. ثم هناك أٌضاً 16: 14: 1كورنثوس  1كرٌسبس وؼاٌس...وعّمدت أٌضاً بٌت استفانوس..." )

بٌت كورنٌلٌوس الذٌن ؼفرت خطاٌاهم باإلٌمان بعمل المسٌح الكفاري على الصلٌب إذ حّل 
(. وأٌضاً اللص التابب 46_  34: 11ودٌتهم )أعمال الروح القدس علٌهم وتكلموا بالسنة قبل معم

(. والسؤال الذي 43: 23فإنه ذهب إلى الفردوس بدون معمودٌة حسب وعد الرب له )لوقا 
ٌخطر على البال هو: إن كانت المعمودٌة تؽسل الخطٌة، فماذا ٌحدث للخطاٌا التً ٌقترفها 

 المعتمد بعد معمودٌته؟

 

 شروط؟ الفصل السادس: هل للمعمودٌة
 هناك ثبلثة شروط أساسٌة تسبق المعمودٌة وهً:

 _ اإلٌمان بالمسٌح:1

(. ٌسأل الخصً فٌلبس "هوذا ماء ماذا ٌمنعنً أن 16: 16"من آمن واعتمد خلص..." )مرقس 
أعتمد" فأجابه فٌلبس جواباً صرٌحاً ومرٌحاً بقوله: "إن كنت تؤمن من كل قلبك ٌجوز". )أعمال 

ان من كل القلب هو الشرط األساسً والجوهري الذي ٌسبق المعمودٌة. (. فاإلٌم33_  36: 2
 وأرٌد أن أقول بأنه ٌوجد إٌمان عقلً عقٌم وإٌمان قلبً قوٌم.
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فاإلٌمان العقلً هو المعرفة العقلٌة ال أكثر وال أقل، فإن "الشٌاطٌن ٌؤمنون وٌقشعرون". أما 
ن ٌتخذ المسٌح مخلصاً لنفسه ورباً على اإلٌمان القلبً فهو اإلٌمان الذي ٌجعل الشخص المؤم

حٌاته. "آمن بالرب ٌسوع فتخلص..." و "إن اعترفت بفمك بالرب ٌسوع وآمنت بقلبك أن هللا 
(. فربوبٌة المسٌح على الحٌاة شرط أساسً 1: 11أقامه من األموات خلصت". )رومٌة 

 للخبلص.

ألن األعمال تخلص اإلنسان ولكن  ثم اإلٌمان القلبً أٌضاً هو اإلٌمان العامل بالمحبة، لٌس
األعمال تظهر وتبرهن على حبنا ووالبنا للذي مات من أجلنا وقام. ألن الذي قال: "بالنعمة أنتم 

مخلصون باإلٌمان وذلك لٌس منكم هو عطٌة هللا لٌس من أعمال كً ال ٌفتر أحد". هو أٌضاً قال: 
حة قد سبق هللا فأعدها لكً نسلك فٌها". "ألننا نحن عمله مخلوقٌن فً المسٌح ٌسوع ألعمال صال

 (.1_  2: 2)أفسس 

 _ الشرط الثانً الذي ٌسبق المعمودٌة هو التوبة.2

ٌقول بولس الرسول إلى كنٌسة أفسس "أننً لم أؤخر شٌباً من الفوابد إال وأخبرتكم وعلمتكم به 
ان الذي بربنا ٌسوع المسٌح". جهراً وفً كل بٌت. شاهداً للٌهود والٌونانٌٌن بالتوبة إلى هللا واإلٌم

(. "فلما سمعوا نخسوا فً قلوبهم وقالوا لبطرس ولسابر الرسل ماذا 21_  21: 21)أعمال 
: 2نصنع أٌها الرجال األخوة. فقال لهم بطرس توبوا ولٌعتمد كل ٌسوع لؽفران الخطاٌا". )أعمال 

33  _32.) 

عمودٌة. "فاهلل اآلن ٌأمر )أمر إلهً( فاإلٌمان والتوبة هما عنصران أساسٌان للخبلص قبل الم
جمٌع الناس فً كل مكان أن ٌتوبوا متؽاضٌاً عن أزمنة الجهل. ألنه أقام ٌوماً هو فٌه مزمع أن 

ٌدٌن المسكونة بالعدل برجل قد عٌنه مقدماً للجمٌع إٌماناً إذ أقامه من األموات". خاطباً ناشفاً 
 على الؽاٌة المرجوة من المعمودٌة الحقٌقٌة.وٌخرج من الماء خاطباً مبتبلً دون الحصول 

 _ الشرط الثالث الذي ٌسبق المعمودٌة هو قبول اإلنسان للمسٌح مخلصاً له.3

عندما سأل الخصً الحبشً فٌلبس قاببلً "هوذا ماء ماذا ٌمنعنً أن أعتمد. أجابه إن كنت تؤمن 
. فقبول المسٌح المخلص، الذي من كل قلبك ٌجوز. فقال أنا أؤمن أن ٌسوع المسٌح هو ابن هللا"

دفع دٌن الخطٌة عن اإلنسان الخاطا، أمر ضروري ألن موت المسٌح قد أوفى العدالة اإللهٌة 
حقها. ألن الناموس ٌقول بأن "النفس التً تخطا تموت". وأن هللا ال ٌبرئ ابراء... فإما أن ٌموت 

 رتها عنه وبذلك ٌخلص.الخاطا من أجل خطٌته أو أن ٌؤمن بالذي دفع دٌن الخطٌة وأج

لقد كان موت خروؾ الفصح ورش دمه على العتبة العلٌا والقابمتٌن كفٌبلً لكً ال ٌموت البكر 
الذي فً البٌت. والسبب فً ذلك أن الخروؾ مات بدٌبلً عنه. وهكذا المسٌح، حمل هللا، الذي مات 

 إن لم تقبله هلكت.عنك لكً تحٌا أنت. فإن قبلت دمه المسفوك ألجلك على الصلٌب خلصت و
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 ماذا عن معمودٌة أهل البٌت
 البٌت األول هو بٌت كرنٌلٌوس

البٌت األول الذي نذكره هنا هو بٌت كرنٌلٌوس الذي اعتمد هو وأهل بٌته، فبعض الناس استنتجوا 
بأنه ربما كان هناك أطفال فً البٌت. وإلٌك النص كما ورد فً أعمال الرسل فً اإلصحاح 

 العاشر:

ً قٌصرٌة رجل اسمه كرنٌلٌوس قابد مبة من الكتٌبة التً تدعى اإلٌطالٌة، وهو تقً "وكان ف
وخابؾ هللا مع جمٌع بٌته. ٌصنع حسنات كثٌرة للشعب وٌصلً إلى هللا فً كل حٌن". هذا أرسل 

إلى بطرس ودعاه لكً ٌخبره عن الخبلص الذي فً المسٌح ٌسوع... وبعد أن أخبرهم بطرس 
ا به حٌنبذ أجاب بطرس قاببلً: "أترى ٌستطٌع أحد أن ٌمنع الماء ال ٌعتمد بٌسوع المخلص وآمنو

 43: 11هؤالء الذٌن قبلوا الروح القدس كما نحن أٌضاً. وأمر أن ٌعتمدوا باسم الرب". )أعمال 
 _42.) 

من هذا النص نفهم بأن كرنٌلٌوس كان إنساناً تقٌاً وخابؾ هللا مع جمٌع أهل بٌته. لكن الذٌن 
ا من أهل بٌته هم الذٌن قبلوا الروح القدس فقط بقوله، "أترى ٌستطٌع أحد أن ٌمنع الماء اعتمدو

 حتى ال ٌعتمد هؤالء الذٌن قبلوا الروح القدس كما نحن أٌضاً وأمر أن ٌعتمدوا باسم الرب".

 البٌت الثانً هو بٌت لٌدٌة

ٌاعة أرجوان من مدٌنة ثٌاتٌرا نقرأ عن بٌت لٌدٌة هذه الكلمات: "فكانت تسمع امرأة اسمها لٌدٌة ب
متعبدة هلل ففتح الرب قلبها لتصؽً إلى ما كان ٌقوله بولس. فلما اعتمدت هً وأهل بٌتها طلبت 

_  14: 16قابلة إن كنتم قد حكمتم أنً مؤمنة بالرب فادخلوا بٌتً وامكثوا. فألزمتنا" )أعمال 
15.) 

 لً:عندما نقرأ هذه الكلمات ال بد أن نسأل السؤال التا

من قال أن لٌدٌة كانت متزوجة وعندها أوالد؟ ألنها لو كانت متزوجة واعتمدت هً وأهل بٌتها 
( أن ٌذكر بٌت زوجها ولٌس بٌت لٌدٌة كما 41: 16)زوجها وأوالدها( لكان من الواجب )أعمال 

دها خدم هً العادة المتبعة. ثم إن لٌدٌة كانت بابعة أرجوان مما ٌدل على أنها كانت ؼنٌة وكان عن
 أو ربما كان عندها والداها أو أخوتها.

 البٌت الثالث هو بٌت حافظ السجن

ٌقول الكتاب: "ثم كلماه )حافظ السجن( وجمٌع من فً بٌته بكلمة الرب. فأخذهما فً تلك الساعة 
من اللٌل وؼسلهما من الجراحات واعتمد فً الماء هو والذٌن له أجمعون. ولما أصعدهما إلى بٌته 

 (.34_  23: 16هما مابدة وتهلك مع جمٌع بٌته إذ كان قد آمن باهلل" )أعمال قدم ل

 من اآلٌات السابقة نفهم ما ٌلً:

_ أن بولس وسٌبل "كلماه وجمٌع من فً بٌته بكلمة الرب"، فهل من الممكن أن نكلم األطفال؟ 1
 ال أظن.
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إن المعمودٌة تدعو للتهلٌل  _ "وتهلك مع جمٌع أهل بٌته" فهل من الممكن أن األطفال ٌتهللون.2
والتسبٌح لذاك "الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة ال بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة 

 2التً أظهرت لنا فً المسٌح الذي أبطل الموت وأنا الحٌاة والخلود بواسطة اإلنجٌل". )
 (.12_  1: 1تٌموثاوس 

 البٌت الرابع هو بٌت استفانوس.

 (16: 1كورنثوس  1لرسول: "وعمدت أٌضاً بٌت استفانوس". )ٌقول بولس ا

لكً ال نبقى فً الظلمة من أجل هذا البٌت ٌضا لنا الوحً اإللهً بكلمات واضحة وصرٌحة، 
ولكً نقارن الروحٌات بالروحٌات نقرأ عن بٌت استفانوس ما ٌلً: "وأطلب إلٌكم أٌها األخوة أنتم 

خابٌة وقد رتبوا أنفسهم لخدمة القدٌسٌن كً تخضعوا أنتم تعرفون بٌت استفتنوس أنهم باكورة أ
(. إن كل بٌت 16_  15: 16كورنثوس  1أٌضاً لمثل هؤالء وكل من ٌعمل معهم وٌتعب" )

 استفانوس قد رتبوا أنفسهم لخدمة القدٌسٌن. فهذا ٌعنً أنه لم ٌكن هناك أطفال.

ٌن البٌوت التً جاء ذكرها فً العهد وقبل أن ننتقل إلى موضوع آخر أرجو بأن ننتبه أال نمزج ب
 القدٌم والبٌوت التً فً العهد الجدٌد ونقول أن:

 نوح دخل الفلك هو وأهل بٌته· 

 ولوط نجا هو وأهل بٌته· 

 وأن خروؾ الفصح كان لكل البٌت· 

 وراحاب الزانٌة خلصت هً وأهل بٌتها· 

 وإلٌك بعض الفروق بٌن بٌوت العهدٌن القدٌم والجدٌد:

بٌوت العهد القدٌم كانت تحت الناموس وأما بٌوت العهد الجدٌد فهً تحت عهد النعمة، _ إن 1
 "ألن الناموس بموسى أعطً، أما النعمة والحق فبٌسوع المسٌح صارا".

_ لقد كانت بركات هللا فً العهد القدٌم جامعة لكل الشعب المؤمنون وؼٌر المؤمنٌن، وكانت 2
ق شمسه على األشرار والصالحٌن وٌمطر على األبرار بركاتهم بركات أرضٌة، "فإنه ٌشر

(. أما المؤمنٌن فالخبلص لكل من ٌؤمن وبركات المؤمنٌن كلها سماوٌة 45: 5والظالمٌن". )متى 
ومرتبطة بالمسٌح "مبارك هللا أبو ربنا ٌسوع المسٌح الذي باركنا بكل بركة روحٌة فً السماوٌات 

عهد الجدٌد هً كلها فً المسٌح ومؤسسة على دم المسٌح (. فبركات ال3: 1فً المسٌح". )أفسس 
 وتستلزم اإلٌمان فً المسٌح.

_ لقد كان الختان لكل أهل البٌت بمن فٌهم الذي ٌؤمن والذي ال ٌؤمن. "كان الختان لولٌد البٌت 3
. أما 13_  1: 13والمبتاع بالفضة من كل ابن ؼرٌب..." كما ٌقول الرب فً سفر التكوٌن 

 فلكل من ٌؤمن. المعمودٌة
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_ لقد كان الختان فً العهد القدٌم فرٌضة حتمٌة على األطفال، فالطفل ٌجب أن ٌختتن فً الٌوم 4
الثامن. وهذا ما نراه فً سفر التكوٌن وفً اآلٌة التً تقول: "وأما الذكر األؼلؾ الذي ال ٌختن فً 

 (.14: 13لحم ؼرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه قد نكث عهدي" )تكوٌن 

فإذا كانت المعمودٌة ضرورٌة بهذا الشكل فلماذا قال بولس الرسول أشكر إلهً أنً لم أعمد أحداً 
 ألن هللا لم ٌرسلنً ألعمد بل ألبشر، وكٌؾ خلص اللص التابب على الصلٌب بدون معمودٌة.

 

 الفصل السابع: طرٌق هللا البسٌط للخالص
ثوس "ولكننً أخاؾ أنه كما خدعت الحٌة حواء ٌقول بولس الرسول فً رسالته إلى أهل كورن

 (.3: 11كورنثوس  2بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التً فً المسٌح" )

إن أعظم شًء ٌمكن لئلنسان أن ٌحصل علٌه فً هذه الدنٌا هو الخبلص ولٌس الذهب والفضة 
ص وال تملك شٌباً آخراً سوى والمال، ألن هذه كلها أشٌاء مادٌة فانٌة وزابلة. فإن كنت تملك الخبل

الكسوة والقوت الٌومً فأنت تملك كل شًء. ولكن إن كنت تملك كل شًء فً هذا الوجود وال 
تملك الخبلص فأنت لؤلسؾ الشدٌد ال تملك شٌباً، "ألنه ماذا ٌنتفع اإلنسان لو ربح العالم كله 

 (.36: 2وخسر نفسه". )مرقس 

 اذا ٌنبؽً أن أفعل لكً أخلص؟"والسؤال الذي ٌمكن أن تسأله هو: "م

 وإلٌك الجواب الشافً والكافً من الكتاب المقدس.

 _ ٌجب أن تعترؾ بأنك خاطا وأنك بحاجة إلى خبلص هللا:1

 (.23: 3"إذ الجمٌع أخطأوا وأعوزهم مجد هللا". )رومٌة 

 (.21: 3"ألنه ال إنسان صدٌق فً األرض ٌعمل صبلحاً وال ٌخطا" )جامعة 

 (.6: 64لنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا" )أشعٌاء "وقد صرنا ك

"كلنا كؽنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طرٌقه والرب وضع علٌه )على المسٌح( إثم جمٌعنا" 
 (.6: 53)أشعٌاء 

 (.1: 13"القلب أخدع من كل شًء وهو نجٌس من ٌعرفه" )أرمٌا 

 (.21: 3 "ألنه بأعمال الناموس كل ذي جسد ال ٌتبرر أمامه" )رومٌة

 (.21: 2"ألنه إن كان بالناموس )لنا( بّر فالمسٌح إذاً مات ببل سبب" )ؼبلطٌة 

"أجاب ٌسوع وقال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد ال ٌولد من فوق ال ٌقدر أن ٌرى ملكوت 
 (.3: 3هللا" )ٌوحنا 

 _ ألنك ال تقدر أن تخلص نفسك:2
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: 2ل الناموس بل بإٌمان ٌسوع المسٌح..." )ؼبلطٌة ألنه "إذ نعلم أن اإلنسان ال ٌتبرر بأعما
16.) 

 (.11: 2"ألن من حفظ كل الناموس وإنما عثر فً واحدة فقد صار مجوماً فً الكل" )ٌعقوب 

ألنه "ال بأعمال فً بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بؽسل المٌبلد الثانً وتجدٌد 
 (.5: 3الروح القدس" )تٌطس 

 (.6: 14"أنا هو الطرٌق والحق والحٌاة، ال أحد ٌأتً إلى اآلب إال بً" )ٌوحنا ألن ٌسوع قال: 

 (.12: 14ألنه "توجد طرٌق تظهر لئلنسان مستقٌمة وعاقبتها طرق الموت" )أمثال 

ألنه "ولٌس بأحد ؼٌره الخبلص. ألن لٌس اسم آخر تحت السماء قد أعطً بٌن الناس به ٌنبؽً 
 (.12: 4أن نخلص" )أعمال 

نكم بالنعمة مخلصون باإلٌمان، وذلك لٌس منكم هو عطٌة هللا. لٌس من أعمال كٌبل ٌفتخر "أل
 (.1_  2: 2أحد". )أفسس 

 _ إن هللا عادل وقدوس، وعدالته تتطلب قصاص الخاطا3

ألن: "النفس التً تخطا تموت..." و "إن أجرة الخطٌة هً موت". ولكن هللا محب ورحوم، 
نه الرب ٌسوع لٌموت كنابب عنا، ولكً ٌوفً العدالة اإللهٌة حقها ومحبته جعلته أن ٌرسل اب

 بموته النٌابً على الصلٌب.

"وهو مجروح ألجل معاصٌنا مسحوق ألجل آثامنا تأدٌب سبلمنا علٌه وبحبره شفٌنا. كلنا كؽنم 
. ضللنا ملنا كل واحد إلى طرٌقه والرب وضع علٌه إثم جمٌعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم ٌفتح فاه

كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازٌها فلم ٌفتح فاه.... إنه ضرب من أجل ذنب شعبً 
وجعل مع األشرار قبره ومع ؼنً عند موته. على أنه لم ٌعمل ظلماً ولم ٌكن فً فمه ؼش... أنه 

 5: 53سكب للموت نفسه وأحصً مع أثمة وهو حمل خطٌة كثٌرٌن وشفع فً المذنبٌن". )أشعٌا 
(. وبولس الرسول ٌقول: "أي إن هللا كان فً المسٌح مصالحاص العالم لنفسه ؼٌر حاسب 12 _

لهم خطاٌاهم وواضعاً فٌنا كلمة المصالحة... ألنه جعل الذي لم ٌعرؾ خطٌة )ذبٌحة( خطٌة 
 (.21و  11: 5كورنثوس  2ألجلنا لنصٌر نحن بر هللا فٌه". )

نه ما كان الناموس عاجزاً عنه فً ما كان ضعٌفاً لقد عجز الناموس عن أن ٌخلص اإلنسان. "أل
بالجسد فاهلل إذ أرسل ابنه فً شبه جسد الخطٌة وألجل الخطٌة دان الخطٌة فً الجسد لكً ٌتم 

حكم الناموس فٌنا )أي لكً تتم مطالٌب الناموس فٌنا( نحن السالكٌن لٌس حسب الجسد بل حسب 
 (.4_  3: 2الروح". )رومٌة 

 خلص لكً ٌخلصك:_ لقد ولد الم4

 ال خبلص بدون مخلص وال مخلص سوى ٌسوع.

"ولٌس بأحد ؼٌره الخبلص. ألن لٌس اسم آخر تحت السماء قد أعطً بٌن الناس به ٌنبؽً أن 
 (.12: 4نخلص". )أعمال 
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 (.21: 1"فستلد ابناً وتدعو اسمه ٌسوع ألنه ٌخلص شعبه من خطاٌاهم". )متى 

التمام الذٌن ٌتقدمون به )بالمسٌح( إلى هللا، إذ هو حً فً كل "فمن ثم ٌقدر أن ٌخلص أٌضاً إلى 
 (.25: 3حٌن لٌشفع فٌهم" )عبرانٌٌن 

"الحق الحق أقول لكم إن من ٌسمع كبلمً وٌؤمن بالذي أرسلنً فله حٌاة أبدٌة وال ٌأتً إلى 
 (.24: 5دٌنونة بل قد انتقل من الموت إلى الحٌاة" )ٌوحنا 

اثرٌن وٌوفقكم أمام مجده ببل عٌب فً االبتهاج. االله الحكٌم الوحٌد "والقادر أن ٌحفظكم ؼٌر ع
 (.25_  24مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان اآلن وإلى كل الدهور" )ٌهوذا 

 (.3: 1"الذي فٌه لنا الفداء بدمه ؼفران الخطاٌا حسب ؼنى نعمته" )أفسس 

من باالبن لن ٌرى حٌاة، بل ٌمكث علٌه ؼضب هللا" "الذي ٌؤمن باالبن له حٌاة أبدٌة، والذي ال ٌؤ
 (.36: 3)ٌوحنا 

 (.5: 1"... الذي أحبنا وقد ؼسلنا من خطاٌانا بدمه" )رؤٌا 

 _ ٌقٌن الخبلص:5

ال ٌستطٌع المؤمن أن ٌتقدم فً األمور الروحٌة ما لم ٌكن متأكداً من خبلص نفسه "لن المرتاب 
عه. فبل ٌظن ذلك اإلنسان أنه ٌنال شٌباً من عند الرب. ٌشبه موجاً من البحر تخبطه الرٌح وتدف

(. فالمؤمن هو الذي ٌصدق كبلم 2_  6: 1رجل ذو رأٌٌن هو متقلقل فً جمٌع طرقه". )ٌعقوب 
هللا وٌتٌقن منه "إن الذي وعد صادقاً" ألن: "من ال ٌصدق هللا فقد جعله كاذباً ألنه لم ٌؤمن 

 1بنه. وهذه هً الحٌاة، ومن لٌس له ابن هللا فلٌست له الحٌاة" )بالشهادة التً قد شهد بها هللا عن ا
 (.12_  11: 5ٌوحنا 

 إن المؤمن ٌستطٌع أن ٌقول مع بولس الرسول:

(. 12: 1تٌموثاوس  2"ألننً عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن ٌحفظ ودٌعتً إلى ذلك الٌوم". )
ً فلنا فً السموات بناء من هللا بٌت ؼٌر ثم ٌقول: "ألننا نعلم أنه إن نقض بٌت خٌمتنا األرض

 (.1: 5كورنثوس  2مصنوع بٌد أبدي". )

إن هللا ٌرٌدك أن تصدق كلمته التً دونها لنا الروح القدس فً الكتاب المقدس. فتأكد أن هللا قد 
خلصك بعمله النٌابً على الصلٌب وكان ذلك على أساس محبته لك. فبل تعتمد على شعورك ألن 

 ؽٌر حسب الظروؾ، بل اعتمد على كلمة هللا المنزهة عن التؽٌٌر والتبدٌل.المشاعر تت

ٌقول الرب ٌسوع: "الحق الحق أقول لكم إن من ٌسمع كبلمً وٌؤمن بالذي أرسلنً فله حٌاة أبدٌة 
 (.24: 5وال ٌأتً إلى دٌنونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحٌاة" )ٌوحنا 

 (.13: 5ٌوحنا  1سم ابن هللا لكً تعلموا أن لكم حٌاة أبدٌة" )"كتبت هذا إلٌكم أنتم المؤمنٌن با

كورنثوس  1"فإن كلمة الصلٌب عند الهالكٌن جهالة وأما عندنا نحن المخلصٌن فهً قوة هللا". )
1 :12.) 
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 تتوب: فما علٌك إال أن

نك اآلن قد إن التوبة هً االقتناع بأنك اآلن تسٌر فً الطرٌق الملتوي أي طرٌق اإلثم والفساد. وأ
آمنت واقتنعت بأن هللا أحبك وأرسل ابنه لكً ٌموت ألجلك. فبادلته الحب بتؽٌٌر اتجاهك وسٌرك 

 فً الطرٌق الصحٌح.

"فاهلل اآلن ٌأمر جمٌع الناس فً كل مكان أن ٌتوبوا متؽاضٌاً عن أزمنة الجهل. ألنه أقام ٌوماً فٌه 
اً للجمٌع إٌماناً إذ أقامه من األموات". )أعمال مزمع أن ٌدٌن المسكونة بالعدل برجل قد عٌنه مقدم

13 :31  _31.) 

"أطلبوا الرب ما دام ٌوجد أدعوه وهو قرٌب. لٌترك الشرٌر طرٌقه ورجل اإلثم أفكاره ولٌتب إلى 
 (.3_  6: 55الرب فٌرحمه وإلى الهنا ألنه ٌكثر الؽفران". )أشعٌا 

 (.3 :13"إن لم ٌتوبوا فجمٌعكم كذلك تهلكون". )لوقا 

"أم تستهٌن بؽنى لطفه وطول أناته ؼٌر عالم أن لطؾ هللا إنما ٌقتادك إلى التوبة. ولكنك من أجل 
قساوتك وقلبك ؼٌر التابب تذخر لنفسك ؼضباً فً ٌوم الؽضب واستعبلن دٌنونة هللا العادلة". 

 (.5_  4: 2)رومٌة 

 (.11: 15. )لوقا "هكذا أقول لكم ٌكون فرح قّدام مبلبكة هللا بخاطا واحد ٌتوب"

إذا كنت ترٌد أن تتوب، ولكن الخطٌة متمسكة بك، فصّل وقل للرب "توبنً فأتوب ألنك أنت 
: 13(. واعلم ٌقٌناً بأن هللا "عن كل واحد منا لٌس بعٌداً". )أعمال 12: 31الرب إلهً". )أرمٌا 

23.) 

 تؤمن:

ك كل من ٌؤمن به بل تكون له الحٌاة "ألنه هكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحٌد لكً ال ٌهل
 (.16: 3األبدٌة". )ٌوحنا 

"الذي ٌؤمن باالبن له حٌاة أبدٌة. والذي ال ٌؤمن باالبن لن ٌرى حٌاة بل ٌمكث علٌه ؼضب هللا". 
 (.36: 3)ٌوحنا 

"وكما رفع موسى الحٌة فً البرٌة هكذا ٌنبؽً أن ٌرفع ابن اإلنسان لكً ال ٌهلك كل من ٌؤمن به 
 (.14: 3كون له الحٌاة األبدٌة". )ٌوحنا بل ت

: 3"الذي ٌؤمن به ال ٌدان والذي ال ٌؤمن قد دٌن، ألنه لم ٌؤمن باسم ابن هللا الوحٌد" )ٌوحنا 
12.) 

 تعترؾ:

"إن قلنا أنه لٌس لنا خطٌة نضل أنفسنا ولٌس الحق فٌنا. إن اعترفنا بخطاٌانا فهو أمٌن وعادل 
 (.1_  2: 1ٌوحنا  1من كل إثم". ) حتى ٌؽفر لنا خطاٌانا وٌطهرنا
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 ال تؤجل:

 إن إبلٌس ٌقول لك أجل، ولكن المسٌح ٌقول عّجل.

: 4"أنتم الذٌن ال تعرفون أمر الؽد ألنه ما هً حٌاتكم إنها بخار ٌظهر قلٌبلً ثم ٌضمحل". )ٌعقوب 
14.) 

 (.2: 6كورنثوس  2"هوذا اآلن وقت مقبول، هوذا اآلن ٌوم خبلص" )

 (.15: 3م إن سمعتم صوته فبل تقسوا قلوبكم كما فً اإلسخاط". )عبرانٌٌن "إذ قٌل الٌو

 إن أردت أن تخلص فصّل هذه الصبلة:

ٌا هللا إنً أعترؾ بأنً خاطا وأحتاج إلى الخبلص. وأعترؾ أٌضاً بأنً ال أقدر أن أخلص 
من  نفسً. أشكرك ألن المسٌح مات من أجل خطاٌاي على الصلٌب لكً ٌخلصنً. أشكرك أٌضاً 

أجل كلمتك التً تقول بأن كل الذٌن ٌقبلونك أنت تعطٌهم سلطاناً أن ٌصٌروا أوالد هللا. فأنا اآلن 
أقبلك مخلصا لنفسً ورباً على حٌاتً. سامحنً على خطاٌاي وساعدنً لكً أعٌش لك، شاكراً 
 إٌاك من أجل دمك الثمٌن الذي طهرنً من كل خطٌة. أقبل صبلتً من أجل خاطر الرب ٌسوع

 له المجد، آمٌن.

وبما أنك اعترفت بأنك خاطا وآمنت بأن المسٌح مات من أجل خطاٌاك وأنك قبلته مخلصاً 
لنفسك ورباً على حٌاتك فاعترؾ به أمام الناس وثق بكلمته التً تقول: "ألنك إن اعترفت بفمك 

بر والفم بالرب ٌسوع وآمنت بقلبك أن هللا أقامه من األموات خلصت. ألن القلب ٌؤمن به لل
 (.11_  1: 11ٌعترؾ به للخبلص". )رومٌة 

 لقد أكمل المسٌح كل شًء على صلٌب الجلجثة.

 فكؾ عن عملك وآمن بعمله. وقل له:

 كما أنا ولٌس لً عذر لدٌك إال الدم المسفوك عنً من ٌدٌك

 وأمرك القابل أن آتً إلٌك أتً أنا ٌا حمل هللا الودٌع

 اً من العٌوب والحمل ثقٌلكما أنا ولست أبقى كً أزٌل عٌب 

 إلٌك ٌا من دمه ٌشفً العلٌل آتً أنا ٌا حمل هللا الودٌع

 كما أنا أعمى شقً وفقٌر فٌك الشفاء النور والؽنى الكثٌر 

 نعم وكل حاجتً أٌا قدٌر آتً أنا ٌا حمل هللا الودٌع

 كما أنا تقبلنً فً صفحك ُمرّحباً مطهراً ببرك 

 ٌا حمل هللا الودٌع ألن قلبً واثق بوعدك آتً أنا
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الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل هً هٌئة إرسالٌة شغفها نشر كلمة هللا فً العالم العربً 

عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونٌة أخرى. وتقوم بتوزٌع الكتاب المقدس مجاناً للجالٌة 

افة إلى مجموعة من العربٌة فً أمٌركا الشمالٌة والقطر العربً وبلدان العالم. باإلض

 األقراص المضغوطة التً تحتوي على كتب روحٌة، عظات، تراتٌل والكتاب المقدس.

 لمزٌد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

 ٌحفظكم هللا وٌمأل حٌاتكم بالصحة والسعادة والسالم.
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