
1 

 

 المعمودية
  

  
نحن نقبل آأوالد هللا في . المعمودية عالمة البداية التي بها ُيسمح لنا بشرآة مع الكنيسة ) أ(

لقد أقام المسيح المعمودية ليشجع إيماننا فيه ، ولكي تكون وسيلة لإلعتراف به أمام . المسيح 
هللا ال يعود يذآرها فيما بعد المعمودية عالمة التطهير بأن خطايانا قد أزيلت تمامًا وأن ا. اآلخرين 

والذين يرون أن المعمودية . إن إرادة اهللا أن جميع الذين آمنوا به يعتمدون لمغفرة الخطايا . 
من آمن : " إنها مرتبطة بالغفران . مجرد عالمة لإلقرار باإليمان يفوتهم الهدف الرئيسي لها 

  ) .16 : 16مرقس " (واعتمد خلص 
  
المسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه ألجلها لكي يقدسها "  أقوال بولس ، بأن نفهم هذا أيضًا من) ب(

ال بأعمال في بر عملناها نحن ، بل " و ) 26 ، 25 : 5أف" (مطهرًا إياها بغسل الماء بالكلمة 
آما يقول ) . 5 : 3تيطس " (بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميالد الثاني وتجديد الروح القدس 

وهو ال يقصد أن ) . 21 : 3بط 1" (له يخلصنا نحن اآلن ، أي المعمودية الذي مثا: " بطرس 
يشير إلى أن خالصنا يكمل بالماء ، أو أن الماء يملك في ذاته خاصية الميالد الثاني ، وال يقصد 

إن آل ما يقصد أن يشير إليه هو أن يقين الخالص يقبل . أيضًا أن المعمودية هي سبب الخالص 
يربط بولس بين آلمة الحياة ومعمودية : والعبارات المستخدمة تؤيد هذا . ريضة من خالل هذه الف

بط 1" (ليست إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن اهللا " الماء ، ويضيف بطرس أنها 
إن التطهير الوحيد الذي تلتزم به المعمودية يأتي من خالل رش دم يسوع المسيح ، ) . 21 : 3

وال يجرؤ أي إنسان أن يقول إنه يطهر بالماء ذاته ، بينما . مقارنة مع الغسل الذي صور آالماء لل
  .الماء ليس سوى شهادة لدم المسيح 

  
بل إننا عندما نزل بعد ذلك لسنا مطالبين . إن المعمودية ال تكفر عن الخطايا الماضية فقط ) ج(

ة إلى نهاية حياتهم ، آان بعض الناس يؤخرون المعمودي. بالتطلع إلى حل في فرائض أخرى 
يجب أن ندرك أننا عندما تعمدنا قد غسلنا ! ليتمكنوا من نوال الغفران عن آل خطايا الماضي 
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. وفي آل مرة نخطئ علينا أن نتذآر أننا تعمدنا لمغفرة الخطايا . وتطهرنا على مدى الحياة آلها 
 بالطبع ، أن هذا ترخيص – نزعم ال. إن طهارة المسيح فعالة دائمًا ، وال يمكن إزالتها بسقوطنا 

بخطية مستقبلية ، لكنه تعزية عظيمة ألولئك الذين يكونون تحت تبكيت عميق بالخطية ، لحفظهم 
 من أجل – باإليمان بدمه –إن المسيح جعل آفارة لنا : لذلك يقول بولس . من اليأس والفشل 

ن ينكر أن غفران الخطايا موجود ، لكنه ال يقصد أ) 25 : 3رومية (الصفح عن الخطايا السابقة 
" إن رحمة اهللا مقدمة إلى آل من يزعجهم الضمير ، فيتطلعون إلى . لنا في المسيح طوال الحياة 

أما الذين يستخدمون رحمة اهللا آترخيص لالستمرار في الخطية فإنهم يثيرون غضب " . مصالح 
  .اهللا 

  
نولد ثانية بالمعمودية وحدها ، يكتسب بعد يعتقد الكثيرون ان الغفران الذي نقبله عندما ) د(

وينشأ هذا الخطأ ألن مثل هؤالء ال يدرآون أن . المعمودية بالتوبة وسلطان الكنيسة في الغفران 
يقبل الخاطي الغفران بواسطة . المعمودية وسلطان الغفران متصالن ببعضهما اتصاًال متشابكًا 

الطريق نتعلم  أننا قد غسلنا من خطايانا بدم المسيح خدمة الكنيسة في التبشير باإلنجيل وعن هذا 
وينشأ الخطأ عند هؤالء من . ، والمعمودية عالمة على هذا ، فالغفران إذن متصل بالمعمودية 

فالناس يحبون األمور . الفريضة الكاذبة الخاصة بالتكفير عن الخطية آتعبير عن التوبة 
يدة ، آما لو أن المعمودية ليست في ذاتها فريضة الخارجية ، لذلك يضيفون ألنفسهم دعامات جد

. إذا آانت التوبة مطلوبة خالل الحياة ، فقوة المعمودية يجب أن تبقى على مدى الحياة . التكفير 
والمؤمنون الحقيقيون عندما تزعجهم الخطية ، يمكنهم دائمًا أن يتذآروا معموديتهم وبذلك 

  .يح يتأآدون من التطهير األبدي في دم المس
  
. وهناك فائدة أخرى للمعمودية ، هي أنها تظهر لنا موتنا في المسيح وحياتنا الجديدة فيه ) هـ(

فدفنا معه بالمعمودية للموت . أم تجهلون أن آل من اعتمد ليسوع اعتمدنا لموته : " يقول بولس 
 : 6رو" (وات بمجد اآلب ، هكذا نسلك نحن أيضًا في جدة الحياة حتى آما أقيم المسيح من األم

بهذه الكلمات يحثنا بولس على أن نتمثل بالمسيح ، مذآرًا إيانا أنه في المعمودية نؤمر بأن ) . 3،4
بل إن الرسول يذهب إلى درجة أبعد . نموت عن شهواتنا ، آما مات المسيح وقام لتقوم للبر 

وآما يكتسب .  قد جعلنا شرآاء موته ، موحدًا إيانا فيه – بالمعمودية -ح إن المسي: عندما يقول 
الغصن الصغير عصارة الحياة من الجذر المتصل به ، آذلك الذين يقبلون المعمودية بإيمان 
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. حقيقي يعرفون بحق فاعلية موت المسيح في إماتة جسدهم ، وفاعلية قيامته في إحياء الروح 
لى أساس أنه إن آنا حقًا مسيحيين ، فالبد أن نكون قد متنا عن الخطية ويبني الرسول تعليمه ع

إننا به قد ختنا ، وخلعنا اإلنسان القديم بعد أن : ويستخدم نفس البرهان عندما يقول . ونحيا للبر 
غسل الميالد " ويطلق على المعمودية ) . 11،12 : 2آولوسي (دفنا مع المسيح بالمعمودية 

فقد وعدنا أوًال بالغفران المجاني لخطايانا ) . 5 : 3تيطس " (روح القدس الثاني وتجديد ال
  .وبحسبان البر لنا ، آما وعدنا ثانيًا بنعمة الروح القدس التي تصوغنا من جديد إلى جدة الحياة 

  
والفائدة األخيرة التي يتلقاها إيماننا من المعمودية ، هي التأآيد على أننا قد اتحدنا بالمسيح ) و(

لقد آرس المعمودية . فصرنا شرآاء له في جميع برآاته . نفسه ، وليس فقط بموته وحياته 
، ليكون له فيها أقوى رباط ممكن لإلتحاد بنا والشرآة ) 13 : 3متى (وقدسها في جسده الخاص 

بل إن الرسول يبرهن لنا أننا أوالد اهللا من حقيقة أننا في المعمودية قد لبسنا المسيح . معنا 
من األمور المفهومة أن يقول الكتاب عن الرسل إنهم عمدوا باسم المسيح ، ) 27 : 3غالطية (

 : 28 ، متى5 : 19 ، 16 : 8أع (برغم أنهم أمروا أن يعمدوا باسم اآلب والروح القدس أيضًا 
ذلك أن جميع الهبات اإللهية المقدمة في المعمودية توجد في المسيح وحده ، لكن الخادم ) 19
لقد تطهرنا بدم المسيح ، . ي يقوم بالعماد يمكنه أن يتوسل أيضًا باسم اآلب والروح القدس الذ

وذلك ألن أبانا الكريم في رحمته العظمى أراد أن يقبلنا ، لذلك جعل المسيح الوسيط يتمم 
ه آما أننا ال نحصل على الميالد الجديد إال بموته وقيامته ، وذلك عندما نتقدس بروح. مصالحتنا 

وهكذا نجد في اآلب العلة أو السبب ، وفي االبن المادة . القدوس ونصطبغ بطبيعة جديدة روحية 
لقد عمد يوحنا . ، وفي الروح القدس التأثير أو فاعلية تطهيرنا وميالدنا الثاني ) مادة تطهيرنا(
 : 3 ؛ لوقا 11 ، 6 : 3متى (ومن بعده جميع الرسل بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا ) المعمدان(

ومن لفظ توبة نفهم التجديد ، ومن عبارة ) . 41 ، 28: 2 ؛ أعمال 1 : 4 ، 23 : 3 ؛ يوحنا 16
  .مغفرة الخطايا نفهم التطهير

  
أما وقد أصبح واضحًا ما قصده الرب بالمعمودية ، يمكننا أن نرى بسهولة آيف ينبغي ) ز(

وتغذي وتقوي إيماننا ، لذلك علينا أن نتسلمها أعطانا الرب إياها لكي ترفع . استخدامها وقبولها 
هو الذي يغسلنا ويطهرنا ماحيًا . من يد مبدعها باقتناع أنه هو نفسه الذي يتحدث إلينا في العالمة 

هو الذي يجعلنا شرآاء موته ، يحطم مملكة الشيطان ويخضع رغائبنا . آل ذآرى ألخطائنا 
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 أن ندعى – وقد لبسناه –وذلك لكي نقدر .  مع نفسه الجامحة ، ويقهر شهواتنا ، ويجعلنا واحدًا
يجب أن نكون على اقتناع تام بهذه األمور بنفس التأآيد الذي به نرى أجسادنا وقد . أوالد اهللا 

  .اغتسلت بالماء أو غطست فيه 
  

 في أشياء مادية ،أمورًا –إننا نميز . ذلك هو المرشد األمين والدليل األآيد لفهم الفرائض 
لكن اهللا . إذ أن الرب يصورها ويعلنها لنا بواسطة العالمات . ية آأنها مرئية في الواقع روح

أيضًا ال يدعنا نالحظ مجرد مشهد أو مظهر خارجي ، بل يقودنا نحو الغرض الفعلي ، وينفذ 
  .بفاعلية مؤثرة ما قد صوره 

 


