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 صالة 3
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.: قائد المجموعة   َصلِّ وكرِّ
 
  دقيقة( 02)مشاركة   2

 كورنثوس 2
 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة )  (. 11-11كورنثوس 0الّرب ومن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 5)حفظ  3

 41: 6كورنثوس 2كالهما مؤمنان: 

 

تتعلّق بـ"اإلعداد المسيحي للزواج". عناوين آيات الحفظ الخمسة هي:  الّسلسلة الّسادسة من آيات الحفظ

 كالهما مؤمنان، األهداف نفسها في الحياة، ضبط النّفس، الوقت المناسب، ترتيب األولويات. 

 . 11: 6كورنثوس 0ن: في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين. كالهمان مؤمنا تأّملوا واحفظوا وراجعوا

  دقيقة( 55)تعليم  1

 المعمودية المسيحيَّة

  .ينبغي قراءة هذه المقاطع الكتابية = 

: عقيدة المعموديّة المسيحيّة قضية محّل جدٍل في الكنيسة المسيحيّة. تساعد هذه الّدراسة كنائس مسيحيّة ُمقّدمة

مختلفة في فهم وجهات نظر اآلخرين. ففي النّهاية، الكنيسة المسيحيّة وقادتها هم من عليهم أن يختاروا النّاحية 

الّدراسة سنتعلّم بشكٍل خاّص عّما يعلّمه الكتاب الُمقدَّس  التّي يشّددون عليها في المعموديّة المسيحيّة. وفي هذه

" سنتعلَّم بشكٍل خاّص عّما يعلّمه الكتاب الُمقدس وما يخبِر به 1المعموديّة المسيحيّة. وفي "الُملَحق  معنىعن 

 المعموديّة المسيحيّة.  ممارسةعن 

 

ة ومعناها وليس للطّريقة التّي بها تُجرى ( إلى حقيقة المعموديّ 5: 1تشير "المعموديّة الواحدة" )أفسس 

ًدا أو  المعموديّة. والعهد الجديد يعلّم بوضوح معنى المعموديّة المسيحيّة. ومع هذا، فإنّه ال يذكر وقتًا ُمحدَّ

 طريقة ُمحدَّدة للمعموديّة، أو وقتًا أو طريقةً يمنَع ممارسة المعموديّة بهما. 
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 خمسة أشكال للمعموديّة  وِجَدْت في القرن الميالدي األول . أ

 

 (. 2: 6؛ عبرانيين 26-22: 3)انظر يوحنّا  تعّمد المتهوّدون بالماء. 3

في الفترة الفاصلة ما بين العهد القديم )فترة الّسبي البابلي وما بعدها( والعهد الجديد )المجيء األول للمسيح(، 

(. وغير اليهود 6: 11بالتّوحيد )انظر إشعياء انجذب كثيرون من األمم غير اليهودية إلى اإليمان اليهودي 

(. الكلمة اليونانية "دخالء"، 11: 0 الرسل الذين آمنوا بإله الكتاب الُمقدس كانوا يُدعون "دخالء" )أعمال

 تُشتق من فعٍل بمعنى "أتى"، وبالتالي هي تعني "اآلتون" من الوثنية إلى اليهودية. 

 

 ر إلى "المجيء" إلى ديانة أخرى! ال تشي المسيحيَّة ولكن المعموديّة

 

 طريقة دخول الوثني إلى اليهوديّة من خالل الطّريقة الّرابانية الّصارمة في فترة ما بعد الّسبي.  . أ

 اً من ثالثة رجاٍل متعلّمين. كانت دوافع الذي يرغب باعتناق اليهوديّة تخضع للفحص، ثم يتلقّى تعليمً 

(، وعلى 1: 5؛ غالطية 01-00: 7على أنه يتعهّد االلتزام بحفظ الّشريعة )يوحنّا  كعالمةٍ كان يُختَن )جسديًا( 

 أنّه انفصل عن نمط حياته في الماضي. 

 وكان يُدعى باسم جديد. 

. وكان الثاّلثة رجال المتعلّمين يشهدون على معموديته، ويقرأون من كان يتعّمد بالماء من خالل أخذه حّماًما

 . يتحّممنما كان الكتاب الُمقدَّس بي

م ذبيحةً في الهيكل الذي في أورشليم.   كان الّدخيل المتعّمد يقدِّ

 (. 15: 01كان عدد هؤالء الّدخالء قليالً جًدا في معظم الوقت )انظر متّى 

 

 طريقة دخول الوثني إلى اليهودية من خالل الطّريقة اليونانيّة الهيلينيّة في فترة ما بعد الّسبي. . ب

عتقاد بالتّوحيد اليهودي، وسعوا للّدخول إلى اليهوديّة. هؤالء أيًضا الّدخالء المتهّودون إلى اإلانجذب هؤالء 

 . كانوا يتعمَّدون في الماء من خالل أخذهم حّماًما

 كانوا يستمعون لتالوة الكتاب الُمقدَّس والوعظ في المجمع. 
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انوا يقاومون بشكٍل خاّص الختان الجسدي وحفظ كانوا يحفظون الّشعائر اليهودية بدرجٍة أو بأخرى. ولكنّهم ك

 م الخنزير. حالّسبت واالمتناع عن أكل ل

؛ 11: 16 الرسل ( أو "ُمتعبّدين هلل" )أعمال11: 11؛ 5: 6؛ 11: 0الرسل  كانوا يُدعون "دخالء" )أعمال

 (. 11: 11 الرسل (. كانوا هؤالء كثيرون، وقد اعتنق كثيرون منهم المسيحيّة الحقًا )أعمال7: 15

 

 (. 1-2: 41؛ 21: 43 الرسل أ؛ أعمال8: 4)مرقس  عّمد يوحنّا المعمدان بالماء. 2

هو الّرب  يسوع المسيح ا( وممهّد الطّريق أمامه، ألنهكان يوحنّا المعمدان هو سابق يسوع المسيح )المسيَّ 

معموديّة يوحنّا المعمدان جسًرا (. شّكلت 05: 1؛ يوحنّا 11-12: 17؛ متّى 0-1: 1؛ مالخي 1: 12)إشعياء 

 .ما بين طقوس التّعميد في العهد القديم )أي طقوس التّطهير(، ومعموديّة الّدخالء )األمم الذين صاروا يهوًدا(

فمن ناحية كان الماء يُستخَدم في العهد القديم، ومن ناحية أخرى كان يُستخدم كذلك في معموديّة المسيحيين في 

 العهد الجديد. 

 

  .قُّع التّطهير العظيمتو . أ

منُذ وقت الّسبي )فترة خدمة النّبي حزقيال(، توقَّع اليهود تطهيًرا عظيًما للّشعب يكون متبوًعا بنوال الّروح 

ا أو سفيره الخاّص، أي النّبي (. وبحسب الفّريسيين، ال يحّق إال للمسيَّ 01: 17؛ 05-05: 16القدس )حزقيال 

( أن يقوم بهذا التّطهير العظيم، أي 6-5: 1(، أو النّبي إيليا )مالخي 11-15: 15الخاّص )مثل موسى؛ تثنية 

 (. 01-11: 1التّعميد )يوحنّا 

 

 . حدًثا تمهيديًاكانت معموديّة يوحنّا المعمدان بالماء  . ب

 إلعداد الطّريق أمام الّرّب يسوع المسيح، وأّما يسوع فسيعّمد بالّروح القدس.  أرسل هللا يوحّنا ليعّمد بالماء

 

إلى  بمعموديّة الّدخالءمرتبطة  المعمدان كانت معموديّة يوحنّا :(1: 11 الرسل يوحنّا" )أعمال معموديّة"

(. 11-1: 1آتيًا )لوقا  اليهودية. كان عليه أن يدعو النّاس إلى التّوبة عن خطاياهم، ألن المسيح الموعود كان

(، وكعالمةٍ 01: 11 الرسل وكان عليه أن يعّمد بالماء الذين تابوا كعالمة على توبتهم أو كرمٍز لها )أعمال

(. معموديّة يوحنّا تعني أّن المعتمدين دخلوا في عالقة جوهرية مع يوحنّا 1: 1لغفران خطاياهم )مرقس 
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يسوع المسيح، بقبول  –ا المنتظر وا إلى عالقة جوهريّة وحقيقية بالمسيَّ المعمدان، الذي أعد الطّريق لليهود ليأت

 التّوبة" )أعمال معموديّة(. لهذا ُدعيت هذه المعموديّة "5: 11 الرسل يسوع المسيح واإليمان به )أعمال

القدس )مرقس  هم بالّروحسيعّمدا اآلتي (. وأخيًرا، كان على يوحنّا أن يُعلِن أّن المسيَّ 1: 11؛ 01: 11 الرسل

 (! 11: 1؛ يوحنّا 5: 1

 

 اللغة (، أو "المعموديات" )في06-05: 1)يوحنّا  بشعائر الّتطهير الّطقسيكانت معموديّة يوحنّا مرتبطة أيًضا 

( في العهد القديم. كان المؤمن خالل حقبة العهد 0: 6[؛ عبرانيين baptismoiاليونانية: "بابتيزموي" ]

(، أي الّرمز 1: 12القديم، التّي كانت في الحقيقة بمثابة تحضيٍر للمسيح، يمارس "الظّل" )انظر عبرانيين 

ة تشير . وقد كانت هذه العالمغتسال بالماءاإل الّرّش الخارجي أوالطّقسي أو الّشعائري الذي كان يتمثَّل في 

اللّذين كان اإلنسان ينالهما حين يؤمن  الّتطهير الّداخلي وغفران الخطاياهي وحقيقة" في العهد الجديد الإلى "

 بيسوع المسيح )حين يتعّمد بالّروح القدس(. 

 

(، معموديّة الماء على يد يوحنّا 11-15: 1تعّمد تالميذ يسوع األوائل، مثل يوحنّا وأندراوس )يوحنّا 

المعمدان. والحقًا، حين بدأوا يتبعون يسوع المسيح لم يتعّمدوا بالماء ثانية، ألّن معموديّتهم في الماء كانت 

: 0 الرسل (، أي غفران الخطايا )انظر أعمال1: 1ترمز إلى ما كانت معموديّة يوحنّا ترمز إليه )مرقس 

 (. 1-1: 0؛ 5: 1 الرسل مال؛ أع11-17: 7(. ولكنّهم اعتمدوا في الّروح الحقًا )يوحنّا 15

 

 ج. كانت معموديّة يسوع بالماء على يد يوحنّا المعمدان حدثًا فريًدا له مغزى خاّص.  

( "ألنه يليق بنا أن نكّمل كل بّر"، أي أن 15-11: 1حّث يسوع يوحنّا المعمدان على أن يعّمده بالماء )متّى 

وع بالماء ليس ألنّه كان خاطئًا ويحتاج لغفران خطاياه، ولكْن نتّمم متطلّبات هللا العادلة والّصالحة. تعّمد يس

(. أتى يسوع المسيح ليحمل في 15: 12خاّصة هي معموديّة األلم على الّصليب )مرقس  معموديّةألنّه سيعتمد 

؛ 01: 5كورنثوس 0؛ 11: 12؛ 01: 1؛ يوحنّا 6-5: 51جسده كل خطايا الذين سيؤمنون به )إشعياء 

(. بهذه الطّريقة فقط سيوفي بمتطلّبات هللا الّصالح والقدوس 1: 5 يوحنا ؛ رؤيا15: 1؛ 01: 0بطرس 1

الّصالحة والبارة، وهي معاقبة كل شّر وخطيّة. بهذه الطّريقة لم يؤكِّد يسوع على خدمة يوحنّا المعمدان 

ته هو أيًضا: فهو أتى ( فحسب، بل وأّكد أيًضا على طبيعة خدم1: 12كالّسابق والممهّد ليسوع )انظر إشعياء 

 (. 01: 1ليموت عن خطايا شعبه )متّى 
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 .(42-44: 3)متّى  النّاربيسوع المسيح يعّمد بالّروح القدس و. 3

دكم  الّروح القدس" عبارة تِرد سبَع مّراٍت في العهد الجديد: أربَع مّراٍت بصيغة المبني للمعلوم، بعبارة "يعمِّ

حيث يسوع هو فاعل المعموديّة، وثالث مّراٍت تِرد بصيغة المبني للمجهول، حيث يُشار إلى المؤمنين 

، بمعنى الوسيلة واألداة enبصفتهم من يتعّمدون. وتِرد )في النّّص اليوناني( ست مرات باستخدام حرف الجّر 

(، ومّرةً 11: 10كورنثوس 1؛ 16: 11؛ 5: 1الرسل ؛ أعمال 11: 1؛ يوحنّا 16: 1؛ لوقا 11: 1)متّى 

(. وهكذا، فإنّها في 5: 1، التّي تتضّمن معنى األداة والوسيلة؛ مرقس dative caseبصيغة حالة "االستالم" )

-Bauer, Arndt and Gingrish, A Greekالّروح القدس" )بعميد المّرات الّسبعة التّي تِرد فيها تعني "التّ 

English Lexicon of the New Testament and other early Christian Literature, 1957 .) 

 

هذا يعني أن من يؤمن بيسوع المسيح يتعمد بالّروح القدس )أي يخلُص(، ولكن من يبقى غير مؤمن بيسوع 

د بالنّار )مصير الهالك المحتوم؛ رومية  (. ال توَجد 01-01: 5؛ 16، 15: 1؛ انظر يوحنّا 0-1: 5فسيتعمَّ

 طريق ثالثة ما بين اإليمان وعدم اإليمان! 

 

 :16كانت أمًرا ُوِعد به في العهد القديم ضمن الحديث عن التّطهير العظيم )حزقيال  مع أن المعموديّة بالّروح

(، بل مرتبطة بعمل يسوع 5-1: 11 الرسل (، فإنّها ال ترتبط بمعموديّة يوحنّا المعمدان )انظر أعمال05-05

المعموديّة المسيحيّة فهي المسيح الخالصي المكتِمل. معموديّة يوحنّا كانت معموديّة بالماء المرئي فقط، وأما 

المعموديّة المرئية بالماء هي عالمة في الحقيقة معموديّة بالّروح القدس غير المرئي. في المعموديّة المسيحيّة، 

 (!5: 1؛ يوحنّا 15-17: 12؛ 15-17: 0 الرسل )أعمال وختم المعموديّة غير المرئية بالّروح القدس

 

عناها "غفران الخطايا وغسلها"، ترتبط بمعموديّة يوحنّا المعمدان ، ومالقدس الّروحبمعموديّة المع أن 

(، فإن المعموديّة بالّروح لم يتّضح مغزاها وأهميتها الكامالن إال من خالل حياة يسوع المسيح 1: 1)مرقس 

(، الذي هو روح يسوع 5: 1 الرسل (، وبانسكاب الّروح القدس )أعمال1-1: 6وموته وقيامته )رومية 

(. خالل فترة العهد الجديد يتّمم الّروح القدس عمل خالص يسوع المسيح الكامل في 12-1: 5)رومية  المسيح

 (. 0: 1بطرس 1حياة الذين يؤمنون بيسوع المسيح )انظر 
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المعموديّة المسيحيّة بالّروح القدس تشير إلى نهاية الحياة القديمة وبداية الحياة الجديدة. إنها والدة الّشخص 

 الرسل والدته والدةً ثانية من جديد. ترمز المعموديّة المسيحيّة بالماء لهذه المعموديّة بالّروح )أعمال –ثانية 

12 :17-15 .) 

 

 .(31-38: 41)مرقس  يسوع وتالميذه يتعّمدون باأللم. 1

في "أصطبغ"  عالتّي اعتمد بها يسوع المسيح. الحظوا صيغة فعل المضار المعموديّةسيتعّمد المسيحيون ب

 يغمران)أي "أتعّمد"، بحسب اللّغة اليونانية(، فاأللم يغمر المسيح مرةً بعَد أخرى. واأللم واالضطهاد 

المسيحيّين المؤمنين مّرةً تلوة األخرى. بتألُّم يسوع المسيح على الّصليب أكمل عمَل الخالص: التّكفير عن 

 (. 12: 11الخطايا. "قد أُكِمل" )يوحنّا 

كنيسته في كل أنحاء العالم وعبر أي في سوع ما يزال يتألّم في اآلالم واالضطهادات التّي تحّل بجسده، ولكّن ي

(. ال تساهم 11: 1بطرس 1؛ 10: 1تيموثاوس 0؛ 01: 1؛ كولوسي 5: 1كورنثوس 0؛ 01: 1)لوقا  التّاريخ

 وتنتهي إال في المجيء الثّاني للمسيح.  هذه اآلالم التّي يتحّملها المؤمنون في التّكفير عن الخطايا، ولن تكتِمل

 

دون بالماء. 5  .(41: 28)متّى  المسيحيون المؤمنون يعمِّ

 .أمرأ. المعموديّة المسيحيّة بالماء  

رسم يسوع المسيح المعموديّة بالماء بعد موته وقيامته، وربطها بالمأمورية العظمى بتلمذة مؤمنين من كلِّ 

المؤمنين الُجُدد بالماء، وعلى المؤمنين الُجُدد أن  االمسيحيِّين المؤمنين أن يعّمدو(. على 11: 05األمم )متّى 

 يسعوا ألن يعتمدوا بالماء. هذا أمر من الّرّب، أي أنّه ليس أمًرا اختياريًا بالنّسبة للمؤمنين. 

 

 . حدٌث حاسمب. المعموديّة المسيحيّة بالماء  

 المعموديّة المسيحيّة بالماء ترتبط بالمعموديّة بالّروح القدس وبالختان. 

 :12؛ 11-ب15: 0 الرسل )أعمال بالمعموديّة بالّروح في العهد الجديدفمن ناحية، المعموديّة بالماء مرتبطة 

فهي ال ترمز إلى (. المعموديّة المسيحيّة بالماء تتجاوز معموديّة يوحنّا المعمدان في ما تشير إليه. 17-15
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تحاد بيسوع المسيح التّوبة وغفران كل الخطايا فحسب، إذ ترمز أيًضا إلى المعموديّة بالّروح، أي اإل

 والمشاركة في عمل خالصه الكامل، وعضوية جسده )الكنيسة( والملكوت وشعب العهد. 

 

(. 11-11: 0ديم )كولوسي في العهد الق بالختان الجسديومن ناحية أخرى، ترتبط المعموديّة المسيحيّة 

( في كونها 10-11: 1أ( تشابه الختان الجسدي )رومية 15: 0 الرسل فالمعموديّة المسيحيّة بالماء )أعمال

العهد القديم  فيفقط  مؤّقتة. ومع أنَّ الختان الجسدي كان عالمة عالمة وختم البّر الذي يأتي من خالل اإليمان

 في الّدائمان(، فإن المعموديّة بالماء هي العالمة والختم 15-10: 6؛ 1-0: 5؛ غالطية 11-1: 17)تكوين 

 (. 01-06: 1؛ انظر غالطية 11: 05العهد الجديد )متّى 

 

 (.44-41: 1)انظر رومية  عالمة وختمج. المعموديّة المسيحيّة بالماء 

 إنها ترمز إلى وتشهد على ما يلي: 

د بالّروح القدس )مرقس  -  (، أي أنّه ُولِد ثانيةً. 5: 1أّن الّشخص تعمَّ

 (، أي أنّه تبّرر. 16: 00؛ 15: 0 الرسل أنَّ كلَّ خطاياه قد ُغفِرت )أعمال -

 (.7-1: 6(، وأنه يتمتّع بعمل خالصه الكامل )رومية 06: 1أنّه اتّحد بيسوع المسيح )غالطية  -

(، وإلى الكنيسة، 11: 1ن وانتقَل إلى ملكوت يسوع المسيح )كولوسي أنّه قد أُنقِذ من سلطة الّشيطا -

 (.11: 10كورنثوس 1جسد المسيح )

  

 ب. المعموديّة بالّروح القدس

 

 (!5: 1)أفسس  معموديّة واحدةال توَجد إال 

 المعموديّة المسيحيّة هي في الواقع والحقيقة معموديّة بالّروح.. 4

 (. يسوع1: 5؛ 05: 0بطرس 1؛ 00: 1"أسقف" الكنيسة وراعيها )أفسس يسوع المسيح هو الّرأس، هو 

(. تالميذ الّرب يسوع 17-16: 1؛ لوقا 5: 1؛ مرقس 11: 1)*متّى  بالّروحهو الوحيد الذي يعّمد  المسيح

 (.11: 05فقط )متّى  بالماءالمسيح عّمدوا 
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بين التّعميد  ز ونفّرق بوضوح )دون الفصل(نميّ حين ندرس الكلمة "معموديّة" في الكتاب الُمقدس، علينا أن 

 بالّروح )وهو ما يعمله هللا( والتّعميد بالماء )وهو ما يعمله المؤمنون(! 

 

  المعموديّة بالّروح القُُدس تعليم كتابي.. 0

 متّى يتعّمد النّاس بالّروح القدس؟ 

 يعلّم الكتاب الُمقدَّس عن عمل هللا الّسيادي ومسؤولية اإلنسان: 

 

(. وفي 11-1: 1تيموثاوس 0، كان في فكر هللا أن يمنح نعمة للمؤمنين بيسوع المسيح )قبل أن يخلق هللا الكون

ل )يوحنّا الّزمنملء  وفي الزمن عبر (. 15-17: 11؛ يوحنّا 11-17: 7، سكب الّروح القدس في مجيئه األوَّ

أيًضا هو يخلّص النّاس من خالل  الّتاريخوفي الزمن عبر يدعونا من خالل إعالن بشارة اإلنجيل. الّتاريخ 

 .(11-11: 0تسالونيكي 0عمل الّروح القدس الُمقدِّس ومن خالل إيماننا بالحق )

  

وفي (. 15: 16المسيح أن يعلنوا بشارة اإلنجيل لكّل البشر في كّل العالم )مرقس يسوع ولذا، على أتباع 

: 0 الرسل ؛ قارن مع أعمال17: 12يمان إلى قلبه )رومية يأتي اإل بشارة اإلنجيل اإلنسانالّزمن، حين يسمع 

: 16؛ 15: 11 الرسل من هللا، ال عمُل اإلنسان )أعمال دائًما هبة(. ومع هذا، فإّن اإليمان الحقيقي هو 16-17

 (. 1: 1بطرس 0؛ 01: 1 ؛ فيلبي5: 0 ؛ أفسس07: 15؛ 11

 

 حين يؤمن إنساٌن ما ببشارة اإلنجيل: 

 (. 0: 1؛ غالطية 1-7: 15 الرسل )أعمال القدسينال الّروح  -

 ويمكن التّعبير عن هذه الحقيقة بطرٍق أخرى: 

 (،11-7: 15؛ 15-11: 11 الرسل )أعمال يتعّمد بالّروح القدس -

 (، 12: 1؛ 11: 1؛ أفسس 00: 1كورنثوس 0وهذا الختم هو الّروح نفسه ) يُختَم بختم الّروح القدس، -

 (. 02: 0يوحنّا 1؛ 01: 1ورنثوس ك0) يُمَسح بالّروح القدس -

(، 5: 15؛ 17: 11؛ 15: 12؛ 15: 0 الرسل من هللا )أعمال هبة وعطيةولكّن الّروح القدس هو دائًما 

 (. 11-11: 1؛ أفسس 5: 5؛ 00: 1كورنثوس 0يعطيه هللا كعالمٍة على ضمان ما سيأتي )ميراثنا( ) وعربون
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 (: 12-1: 5حين ينال اإلنسان الّروح القدس أو "المسيح في قلبه" )رومية 

 . يُولَد ثانيةفإنّه  -

 ويمكن التّعبير عن هذه الحقيقة بطرق أخرى: 

 (، 5-1: 1؛ 11-10: 1)يوحنّا  يُولَد من هللا أو يُولَد ثانيةً )من فوق( أو يُولَد من الّروح -

 (، 15، 11: 11 الرسل ي تقود إلى الحياة )األبدية؛ أعمال، أي أّن هللا يمنحه التّوبة التّ يخلُص -

تسالونيكي 0؛ 12-5: 15 الرسل باإليمان، ويصير ُمخلًَّصا )أعمال فيتطهَّر قلبهينال الّروح القدس،  -

0: 

 (، 0-1: 1بطرس 1؛ 11-11

، الذي سكبه الّروح القدس علينا بسخاء بيسوع يخلص بغسل الميالد الثّاني وتجديد الّروح القدس -

 (.  6-5: 1المسيح ُمخلِّصنا )تيطس 

 

-10: 10كورنثوس 1؛ 5-1: 6)رومية  المعموديّة بالّروح القدسيقّدم الّرسول بولس بشكٍل رئيسي تعليًما عن 

 (. 11-11: 0؛ كولوسي 5: 1؛ أفسس 01-06: 1؛ غالطية 11

 

  س في التّاريخ الكتابي.المعموديّة بالّروح القُدُ . 1

َل مرٍة في التّاريخ في يوم الخمسين )أعمال (. فتحقَّق في ذلك اليوم 5: 1 الرسل حدث العتماد بالّروح القدس أوَّ

 . 11-17: 7ما وعَد يسوُع به في يوحنّا 

 

د فيهما أشخاٌص بالّروح ال أن  بعدقدس يوجد في الكتاب الُمقدس حدثان تاريخيان في تاريخ خالص هللا تعمَّ

: في بإعالن تاريخ خالص هللا في ما يتعلَّق بكنيستهلماذا؟ ألنَّ كال الحدثين يتعلّقان  آمنوا واعتمدوا بالماء.

الحدث األول، كان األمر يتعلَّق بتمجيد الّرب يسوع المسيح، بينما الحدث اآلخر كان يتعلَّق بمفاتيح الّرسل. 

خالص. تصف هاتان القّصتان حدثين تاريخيين، وهم ال يقّدمان تعليًما كان هذان الحدثان فريَدين في تاريخ ال

عن الوقت الذي ينبغي أن تحصل المعموديّة بالّروح القدس فيه. وهكذا، فإنّه ال يجوز استخدام هذين المقطعين 

ن يؤمن "بركة ثانية" ينبغي أن تحدث في وقٍت ما بعد أ هي الكتابيين إلثبات أن المعموديّة بالّروح القدس

 اإلنسان بيسوع المسيح. 
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آمنوا وتعّمدوا بالماء قبل أن يتعّمدوا بالّروح. كان على هؤالء المئة  المؤمنون األوائل ذوو األصل اليهودي

: 1)أفسس  رأس الكنيسة بصفته أن ينتظروا أن يتمّجد المسيح( 15: 1 الرسل وعشرين تلميًذا يهوديًا )أعمال

(. ولذا كان عليهم أن ينتظروا صعود يسوع وجلوسه على عرش الّسماء قبل أن يتعّمدوا بالّروح القدس 00

: 0 الرسل (. وبعد تمجيد المسيح تعمدوا بالّروح القدس )أعمال11-7: 16؛ انظر يوحنّا 11-17: 7)*يوحنّا 

ألن المسيح  ،د أن ينتظروا ألجل المعموديّة بالّروحفلم يعد على المؤمنين الُجدُ (. أما بعَد يوم الخمسين، 1-01

د! وفي وقتٍ  آخر في يوم الخمسين نفسه، نال الثاّلثة آالف مؤمن جديد الّروح القدس حين آمنوا  كان قد تمجَّ

 (. 11-16: 0 الرسل )أعمال

 

فكان ا بالّروح القدس. آمنوا وتعّمدوا بالماء قبل أن يتعّمدو المؤمنون الّسامريّون )أنصاف اليهود( األوائل

 ( حتى يفتحوا باب الملكوت أو الكنيسة02: 0عليهم أن ينتظروا رسل المسيح، بصفتهم أساس الكنيسة )أفسس 

(. وحينئٍذ 01-01: 02؛ يوحنّا 15: 15؛ 11-15: 16لهؤالء الّسامريين قبل أن يعتمدوا بالّروح القدس )*متّى 

(. وضع يسوع أساس كنيسته في تاريخ العالم على 17-1: 5 الرسل هم أيًضا تعّمدوا بالّروح القدس )أعمال

له. فهُم َمن أّسسوا الكنائس التّاريخية األولى وسط الفئات الثاّلثة من النّاس في القرن الميالدي األول: سُ رُ 

 الرسل اليهود )أعمال

 (. 5: 1 الرسل ل؛ انظر أعما05-11 الرسل (، واألمم )أعمال10-1 الرسل (، والّسامريين )أعمال1-5

 (. 11: 1وبعد أن ُوِضع األساس، صار النّاس يعتمدون بالّروح القدس في اللحظة التّي يؤمنون فيها )أفسس 

 

 الرسل تعّمدوا بالّروح القدس في اللحظة التّي آمنوا بها )*أعمال المسيحيون األمميون )غير اليهود( األوائل

وع كان قد تمّجد، وألنَّ الّرسول بطرس كان حاضًرا ليفتح (، ألن يس11-7: 15؛ 15-11: 11؛ 17-15: 12

 باب الملكوت لهم. 

 

 .اليوم القدس االعتماد بالّروح. 1

بعد االنسكاب التّاريخي للروح القدس على المؤمنين اليهود األوائل، والمؤمنين الّسامريين األوائل، والمؤمنين 

فور إيمانهم بالّرب يسوع  القدس (، صار النّاس يتعّمدون بالّروح5: 1 الرسل ين األوائل )انظر أعمالاألمميّ 

 (. 11: 1؛ أفسس 0: 1؛ غالطية 0: 11؛ 10: 5 الرسل ؛ أعمال11-10: 1المسيح )*يوحنّا 
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(. 5-1: 1؛ تيطس 5-1: 1"االعتماد بالّروح" تعبير مرادف للعبارة "مولود ثانيةً بالّروح" )انظر يوحنّا 

يربط المؤمن بيسوع المسيح ربطًا غير قابل للفّك أو الحّل، ويعطيه أن يختبر كلَّ  القدس بالّروحاالعتماد 

مراحل عمل المسيح الخالصي الكامل. يقول الّرسول بولس: "ألّن كلَّكم الذين اعتمدتُم بالمسيح قد لبستُم 

 (. 07: 1المسيح" )*غالطية 

 

 القدس. وحبالرّ  ءواالمتال القدس االعتماد بالّروح. 5

في بداية الحياة الجديدة  حدثًا واحًدا فقط القدس عن كون المعموديّة بالّروح 11: 1بينما تعلّم رسالة أفسس 

[، وهو بهذا يشير إلى حدٍث aorist tenseبزمن الماضي البسيط ] هو للمؤمن )حيث الفعل "ُختِمتم" في اآلية

 حدثًا ينبغي أن يحصل مراٍت عديدة" القدس متالء بالّروحعن كون "اال 15: 5أفسس  اآلية في واحد(، تعلِّم

 في حياة المؤمن )حيث يشير الفعل المضارع إلى حدث مستمّر أو متكّرر(. 

 

حين يعتمد المرء بالّروح القدس يسكن الّروح القدس في جسده وحياته، ويبدأ المؤمن في اختبار عمل يسوع 

ولكن حين يمتلئ المؤمن بالّروح القدس، يكون الّروح القدس (. 7-1: 6)رومية الكامل المسيح الخالصي 

ساكنًا فيه أصالً. وهكذا، فإن المؤمن ال يأخذ المزيد من الّروح القدس، بل الّروح القدس هو الّذي يسيطر على 

(، ويثمر 05-16: 5(، ويثِمر باستمرار في حياته )غالطية 01-11: 5مزيٍد من جوانب حياة المؤمن )أفسس 

: 10كورنثوس 1؛ 01: 11؛ 00، 17: 1؛ 12: 6؛ 11: 1 الرسل ياته ثمًرا روحيًا كما يريد )أعمالفي ح

11 .) 

 

 

 

 .االعتماد بالّروح القدس واالعتماد بالماء. 6

[( في اإلشارة إلى االعتماد baptizoتُستخَدم الكلمة "معموديّة" )التّي تأتي في اليونانية من الفعل "بابتيزو" ]

العالمة لعمل هللا، بينما االعتماد بالماء هو  الحقيقة غير المرئيةعتماد بالماء. االعتماد بالّروح هو بالّروح واال

: 0 الرسل التّي يعطيها هللا للمؤمن التّي بها يطمئن الّشخص بأنّه قد اعتمد في الحقيقة بالّروح )أعمال المرئية
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 :12؛ 17-11

17-15 .) 

 

الفصل بين االعتماد بالماء واالعتماد بالّروح يؤّدي إلى تعليم غير كتابي. وحين يفصل النّاس بينهما، فإّن ما 

م بعض في المعموديّة بالّروح. فمثالً، يعلِّ  المسيحفي المعموديّة بالماء يحّل محّل ما يعمله  اإلنسانيفعله 

( التّي تقوم بها الكنيسة تسكب نعمة هللا في اإلنسان المعتمد، المسيحيين أن المعموديّة بالماء )لألطفال أو الكبار

 ِمّما يؤّدي إلى الوالدة الثّانية. 

 

مون أن ويفصل آخرون االعتماد بالّروح عن االعتماد بالماء مّما يقود إلى تعليم غير كتابي آخر، حيث يعلِّ 

، يعلّم بعض المسيحيين أن االعتماد بالّروح هو االعتماد بالّروح أمٌر يختلف عن الوالدة الثّانية بالّروح. فمثالً 

ما يُدعى "البركة الثّانية"، والتّي يختبرها المؤمن بعد فترٍة من والدته الثّانية، حيث بها ينال قوةً ومواهب 

 روحيّة. 

 

 ج. معنى المعموديّة 

 

 إلى المعموديّة بالماء؟"  إلى المعموديّة بالّروح أم "معموديّة"اطرح دائًما الّسؤال: "هل تشير الكلمة 

 

في ما يختّص بعمل المسيح الخالصي الكامل، المعموديّة المسيحيّة الحقيقية هي المعموديّة بالّروح للخالص 

 )*أعمال فترمز إلى االعتماد بالّروح وتمّثل الختَم له(! أما المعموديّة بالماء 15-11: 11الرسل)أعمال 

 :12 الرسل

17-15 .) 

 

: 1باستمرارية عهد هللا القديم في عهد هللا الجديد، فإن الختان الجسدي في العهد القديم )*رومية  في ما يتعلّق

1، 

: 00؛ 11-15: 0 الرسل ؛ أعمال16: 16(، باإلضافة إلى االعتماد بالماء في العهد الجديد )*مرقس 11-10

 . عليه يرمزان إلى الّتبرير باإليمان، وبالّتالي للخالص، ويشّكالن ختًما( 16
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 يشير إلى االعتماد بالماء.  41: 28متّى  . *4

تالميذ ليسوع المسيح ينبغي أن يعتمدوا بالماء على يد مؤمنين  يصبحونكل الذين  ماذا ينبغي أن يحدث؟

( ال يعني eis، هو اسم هللا الُمثلَّث األقانيم. التّعبير "في اسم" أو "باسم" )في اليونانية اسم واحد فيآخرين 

لطة"، ألن الّسلطة كانت قد أُعطيت في أمِر يسوع لهم بالّذهاب. يشير حرف الجّر هذا إلى أن المؤمن "بس

يتوّحد بالذي يحمل االسم، أي أنّه يدخل في عالقة حميمة مع هللا الثّالوث )اآلب واالبن والّروح القدس(. يدخل 

ن حين يعّمده المسيح بالّروح. ومعموديته المؤمن إلى هذه العالقة، ليس حين يعّمده مؤمن آخر بالماء، ولك

 معموديّة بالّروح. البالماء ليست سوى العالمة الظّاهرة والختم الظّاهر على 

 

المعموديّة بالماء هي العالمة الظّاهرة والختم الظّاهر على أن المؤمن قد اتّحد بصاحب ذلك  المعنى؟هو ما 

هللا الُمثلَّث األقانيم. إنّها العالمة الظّاهرة والختم الظّاهر على أن ذلك اإلنسان قد تعّمد بالّروح. الّروح  –االسم 

 (. 16: 1نثوس كور1؛ 12-1: 5القدس هو ممثّل الثّالوث في المؤمن )رومية 

 

ليس هللا محصوًرا بحدود كونه المخلوق. فطبيعته اإللهية تتجاوز زمان الكون ومكانه. إنه يتجاوز كل 

األوصاف العلمية والّرياضية الفيزيائية لهذا الكون. هللا يتجاوز الّزمان الفعلي في الكون، ويمكنه أن يتقّدم إلى 

 يالمس الّزمان الفعلي للكون المخلوق وال يتقاطع معه، هذا الكون األمام ويرجع إلى الوراء في زماٍن مطلَق ال

الذي ال يسير زمانه إال إلى األمام. ولكّن هللا دخل إلى الّزمان الحقيقي والفعلي في كوننا بيسوع المسيح. يفوق 

(، 01: 10ة )مرقس في الكون، وبالتّالي يمكن لطبيعته اإللهيّة أن تظهر كوحدٍة واحد األبعادهللا الفضاء ثالثي 

ديّة(: اآلب واالبن والّروح القدس )متّى   (. 11: 05وكجمع )تعدُّ

 

ُمميّزة داخلية ضمن وحدة طبيعته  صفاتنفسه في الكتاب الُمقدس بصفته إلهًا واحًدا فيه ثالثة  عن أعلن هللا

 اإللهية. االعتماد بالماء على يد مسيحي مؤمن آخر يشير إلى ما يلي ويختم عليه: 

قبل خلق الكون ثالثي األبعاد والّزمن الحقيقي الفعلي لهذا الكون، كان هللا اآلب قد تبنّى المؤمن ابنًا  -

   .(5-1: 1روحيًا له )أفسس 

في التّاريخ الماضي لهذا الكون، غسل هللا االبن كل خطايا المؤمنين بدمه الثّمين )المسفوك بموته على  -

  .(7: 1يوحنّا 1؛ 11-15: 1بطرس 1) (الّصليب
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المؤمَن والدةً جديدة )يلده مرةً أخرى، يلده من  القدس في الّزمن الحاضر في هذا الكون، يلد الّروح -

(، ويسكن فيه، ويقّدسه ويجعله شريًكا في كل شيٍء يمتلكه أصالً في يسوع 5-1: 1تيطس ) (فوق

ي عمل المسيح. ولكنَّه يصبح المسيح بسبب مكانته فيه. فالمؤمن قد اختير ُوولِد ثانيةً وتبّرر أصالً ف

(. فالمؤمن 12-01: 5الطّبيعة. وفي النّهاية سيتمّجد بالتّمام )رومية في اآلن أكثر قداسة في الحياة و

 ينمو في حياة التّلمذة، وفي النّهاية يشارك في تلمذة آخرين ليسوع المسيح. 

 

 يشير إلى االعتماد بالّروح.  46-45: 46مرقس  . *2

؟ ينبغي أن يُكَرز ببشارة اإلنجيل في كل الخليقة. كل من يؤمن "و" يعتمد )بالّروح أن يحدثماذا ينبغي 

القدس(، أو كلُّ من من يؤمن، "أي" يعتمد )بالّروح القدس( سيخلص. ولكن َمن ال يؤمن فإنّه ال يكون قد 

معنى العطف واإلضافة(، ( في اليونانية يمكن أن تعني "و" )بkaiاعتمد بالّروح، وسيُدان. الكلمة "كاي" )

 وقد تُستخَدم بمعنى "أي" )للّشرح والتّفصيل(. 

 

؟ ال يخلص النّاس باالعتماد بالماء على يد مؤمنين آخرين، ولكن باالعتماد بالّروح بعمل يسوع المعنى هو ما

لثّانية عمل ال (! ال يُولَد النّاس والدة ثانيةً من خالل أي عمٍل يعمله إنسان. الوالدة ا5: 1المسيح )مرقس 

(! يعتمد المؤمنون بالماء )على يد مؤمنين آخرين( كعالمٍة مرئية 5-1: 1؛ 11-10: 1يجريه إال هللا )يوحنّا 

 وكتأكيد على اعتمادهم بالّروح القدس )وهو ما يعمله الّرّب يسوع المسيح(. 

 

 ماء. يشيران إلى االعتماد بال 46: 22 الرسل وأعمال 14-33: 2 الرسل أعمال . *3

منوا بيسوع المسيح ونالوا الّروح القدس( تعّمدوا بالماء على أيدي مؤمنين آ؟ اليهود الذين تابوا )أي ماذا حدث

( في "باسم المسيح" يشير إلى epi –اسم يسوع المسيح. حرف الجر "ب" )وفي اليونانية "إبي" بآخرين 

المختّصه به، والمشاركة في خدمته واالعتماد على سلطة المسيح، أي قبول ما يقوله عن نفسه، وقبول العقائد 

دون اآلخرين بالماء بسلطان المسيح وتفويض منه )انظر متّى  (، والذين 11: 05استحقاقاته. المؤمنون يعمِّ

أيًضا تاب )آمن، نال  الرسول يعتمدون بالماء يعترفون بإيمانهم بالمسيح )يدعون الّرب يسوع المسيح(. بولس

(، داعيًا باسم الّرب يسوع المسيح. 1: 1 الرسل وتعّمد بالماء بعد ثالثة أيّاٍم من توبته )أعمال الّروح القدس(،

( يعني قبول epikaleomai -التّعبير "يدعو اسم المسيح" )و"يدعو" ترجمة للكلمة اليونانية "إبيكاليوماي" 
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 الرسل وتكريس الّذات لخدمته )أعمال ما يقوله يسوع عن نفسه، واإليمان بتعاليمه واالعتماد على استحقاقاته،

 (. 0: 1 كورنثوس1؛ 11-10: 12؛ رومية 01: 0 الرسل ؛ انظر أعمال16: 00؛ 01، 11: 1

 

؟ االعتماد بالماء هو العالمة والختم المرئيان على أن كل خطايا المؤمن قد ُغفِرت. "لكن المعنىهو ما 

[ يشير إلى حدٍث واحد( بل تقدَّستُم بل تبّررتم باسم الّرب يسوع aoristاغتسلتُم )فعل ماضي بصيغة البسيط ]

هللا من خالل غسل الميالد الثّاني وتجديد الّروح القدس، الذي لقد خلَّصنا (. 11: 6كورنثوس 1وبروح إلهنا" )

ا سكبه )ويشير فعل الماضي البسيط هنا إلى حدٍث واحد( بسخاء بيسوع المسيح ُمخلِّصنا. وهكذا، تبّررن

(. "الغسل" المذكور في هذه الّشواهد الكتابية يشير إلى 5-1: 1بنعمته، وصرنا ورثة للحياة األبدية )تيطس 

(، 1-7: 15 الرسل المعموديّة بالّروح. نال المؤمن الجديد الغفران الكامل، حيث تبّرر وخلُص )انظر أعمال

 وأُعطي الّروح القدس الذي طهّر قلبه. 

 

 يشير إلى االعتماد بالماء.  18-13: 41 الرسل أعمال . *1

اسم ب؟ األمميون )غير اليهود( الذين آمنوا بيسوع المسيح اعتمدوا بالماء على يد مؤمنين آخرين ماذا حدث

( يشير إلى سلطة يسوع، en :يسوع المسيح.  حرف الجر "ب" في عبارة "باسم الّرب" )في اليونانية

بطاعته، والّدخول في اتّحاٍد معه. يعّمد المؤمنون بالماء بسلطان وتفويض واإليمان المعتِرف به، والتّعهُّد 

 (، والذين يعتمدون يُعلِنون إيمانهم بالمسيح. 11: 05المسيح )انظر متّى 

 

؟ االعتماد بالماء هو العالمة والختم المرئيّان على أن المؤمن قد تعّمد بالّروح، أي أنّه نال الّروح المعنى هو ما

 (. 5-1: 1؛ تيطس 5-1: 1ُولِد ثانيةً بالّروح القدس )انظر يوحنّا  القدس أو

 

 تشير إلى االعتماد بالّروح.  8-4: 6رومية . * 5

. ال بالروحبل هو تعليم عن المعمودية  بالماءاإلصحاح السادس من رسالة رومية ليس تعليًما عن المعمودية 

 !هللاما، لكنه يتحد بالمسيح جّراء عمل  إنسانيتحد اإلنسان بالمسيح جّراء عمل 

 

 ؟ ماذا يحدث
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المسيح يسوع أو "ليسوع المسيح"،  فيكل الذين يؤمنون بيسوع المسيح يعتمدون مّرةً واحدة بالّروح القدس 

 eisوبهذا يعتمدون "لـ" موته. التّعبير "ليسوع المسيح" )وحرف الجّر الالم المستخدم ُمترجم عن حرف الجر 

انية(، يعني أنهم "يدخلون في عالقة شخصية مع يسوع المسيح، خاّصة بموته." يشير الفعل الماضي في اليون

 البسيط "اعتمد" إلى حدٍث واحد. وموت يسوع المسيح متّصل اتّصاالً ال فكاك منه مع قيامته! 

 

 

 ؟ المعنى هو ما

)في المجيء إلى اإليمان( يتّحد بموت  بأنه في اللحظة التّي فيها يعتمد الّشخص بالّروح 1-1: 6تعلّم رومية 

 قبل ألفي سنة.  هيسوع المسيح ودفن

أنه في اللحظة التّي فيها يعتمد الّشخص بالّروح )في المجيء إلى اإليمان( يتّحد بقيامة  5-5: 6وتعلّم رومية 

 يسوع المسيح قبل ألفي سنة. 

 ألفي سنة. وهكذا، هذا اإلنسان أيًضا مات وقام. اإلنسان الذي اعتمد بالّروح اتّحد بموت المسيح وقيامته قبل 

 

 ما الذي مات؟ طبيعة المؤمن القديمة!  

أ(، حيث 5ألن المؤمن الجديد "صاَر مرةً وإلى األبد نبتةً واحدةً مع المسيح،" أي شابه المسيح في موته )اآلية 

مع المسيح، و"جسد الخطيّة"   األبدمّرًة وإلى ( ُصلِب 6اآلية  ،"إنسانه العتيق" )طبيعته غير المتجّددة

)انتهت(. قوة  مّرًة وإلى األبد( أُبِطلت وصارت عاجزٍة 6اآلية  ،)طبيعته الخاطئة الواقعة تحَت سيطرة الخطيّة

، ولم يعد المؤمن عبًدا للطّبيعة الخاطئة القديمة! مّرة وإلى األبدالطّبيعة الخاطئة )الخطيّة الّساكنة( قد انكسرت 

مؤمن )الذي اعتمد بالّروح القدس( ليس كامالً بعُد، وما يزال يسقط في بعض الخطايا، فإنّه ال يبقى ومع أن ال

في تلك الخطايا. فإن كان يبقى في تلك الخطايا أو كان يستمّر بالعيش في الخطيّة ال يمكن أن يكون مؤمنًا 

صيغة الفعل بالّزمن الحاضرتشير إلى  . الحظ أنّ 1-6: 1؛ 0: 0 – 5: 1يوحنّا 1مولوًدا والدةً ثانية )انظر 

 "االستمرار في الخطيّة"(! 

 

مرًة وإلى (. ما تقوله هذه اآلية هو أن "الّشخص الذي مات 7: 6"ألّن الذي مات قد تبّرأ من الخطيّة" )رومية 

 –ضي التّاّم من ذلك الوقت فصاعًدا )صيغة الما ينال الّتبرير والحّريّة من الخطيّة)في الماضي البسيط(،  األبد
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perfect tense حالة (." تعبّر صيغة "الماضي التّام" في النص اليوناني عن استمرارية الحالة. فالمؤمن ينال

إنّه  الّتبرير القضائي )أي يتحّرر من عقاب الخطيّة( وحالة القداسة األخالقية )أي يتحّرر من قوة الخطيّة(!

ا! يستطيع أن يكون المؤمن )الذي تعّمد بالّروح القدس( أن يكون على يقين بأنّه قد تبّرر من  يتحّرر ويبقى حّرً

ا وأنّه حّرره من قوة عبودية الطّبيعة الخاطئة )الخطيّة الّساكنة(! ال تعبّر صيغة  الخطيّة، أي أن هللا أعلنه باّرً

مع  يقيًنامسيح سيحيا عن حدٍث مستقبلّي، بل تعبّر عن اليقين: فالمؤمن الذي مات مع ال 5الفعل األمر في اآلية 

 المسيح!

 

 ؛01: 0بطرس 1؛ انظر 12: 6)رومية  (مات المسيح بسبب الخطيّة )ليمحو خطيّة المؤمن ويصالحه مع هللا

؛ انظر 10-11: 6رومية ( ))ولذا لم يُعْد يعيش في الخطيّة أيًضا (. والمؤمن مات بالنسبة للخطيّة15: 1

 ة هو هوية المؤمن!(. هذا االنفصال عن الخطيّ 1-1: 1بطرس 1

  ما الذي أقيم؟ طبيعة المؤمن الجديدة! 

ب(، 5ألن المؤمن "صار نبتةً واحدةً مع المسيح" )في اتّحاده معه(، فهو يشابه المسيح في قيامته )اآلية 

 يعيش الحياة الجديدةأن  وينبغي يعيش الحياة الجديدة وسوفالعيش في الحياة الجديدة،  يستطيعوصار اآلن 

(. ألن المؤمن ارتبط بالمسيح بالنّعمة من خالل 5: 6(، وجسده سيُقام الحقًا من الموت )رومية 1: 6)رومية 

 وسوفأن يستمّر في محاربة الخطيّة وأن ينتصر على كل مظاهر الطّبيعة الخاطئة فيه،  يستطيعاإليمان، فهو 

عن المستقبل، ولكنَّها تعبّر عن  5ل في اآلية أن يفعل ذلك! ال تعبّر صيغة الفعل الُمستقبَ  وينبغييفعل ذلك، 

 أمٍر يقيني! 

 

 .العالقة الّسببيّة بين الموت والقيامة

(. كما أّن هناك عالقة سببية بين الحالة الباّرة 5: 6ثّمة عالقة سببية بين موت يسوع المسيح وقيامته )رومية 

سلوكه )أسلوب حياته( الباّر الّصالح والُمقدَّس )عملية( والُمقدَّسة التّي يتمتّع بها المؤمن )مكانته( من ناحية، و

من النّاحية األخرى. موت المسيح وقيامته يجعالن حالة وأسلوب حياة المؤمن أمرين يقينيين تماًما! المؤمن 

(، وهو يستطيع أن يحيا الحياة الجديدة )الباّرة والُمقدَّسة( وسوف يحياها 17: 5كورنثوس 0خليقة جديدة )

 ي أن يحياها!وينبغ
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ألن المؤمن اعتمد بالّروح القدس فهو شريك المسيح في موته ودفنه ليكون أيًضا شريًكا في حياة قيامة 

المسيح! ال يمكن للمؤمن أن يشترك في بركات وفوائد موت المسيح دون أن يشارك في قوة حياة قيامته. فمن 

ر، إذ ال يستطيع اإلنسان أن يعيش حياة ُمقدَّسة من دون ناحية ال يستطيع أن يحيا حياةً ُمقدَّسة إال حين يتبرّ 

التّبرير! ومن ناحيٍة أخرى، ال يمكن لإلنسان أن يتبّرر من دون المشاركة في قداسة المسيح، وبالتّالي عيش 

صول" الحياة الُمقدَّسة. ال يمكن أن يتبّرر اإلنسان دون أن يعيش الحياة الُمقدَّسة! الكلمة "ُمقدَّس" تعني "المف

 مكانةعن العالم الخاطئ من أجل عيش الحياة "بتكريس" إلرادة هللا. في الكتاب الُمقدس، ليس من فصٍل بين 

! وكذلك فإن عيش أسلوب الحياة الجديدة من دون مكانة البّر في المسيح هو وأسلوب حياتهالمسيحي المؤمن 

 :7أمٌر مستحيل! فالّشجرة تُعَرف بثمرها )متّى 

16-15!) 

 

 .الوعد والمسؤولية

: 6. يستطيع المؤمن أن يحسب نفسه "ميّتًا عن الخطيّة"، ولكن "حّي هلل بالمسيح" )*رومية نوال وعد هللا

أ؛ انظر 11: 6(. فهو لم يعد "تحَت النّاموس"، أي أنّه لم يعد مدانًا بسبب مطالب عدالة هللا الباّرة )رومية 11

 :1غالطية 

إلى األبد "تحَت النّعمة"، أي أنّه سيبقى مغفوَر الخطيّة بنعمة هللا، ويستطيع أن (، ولكنّه اآلن سيبقى 12-11

: 1ب؛ انظر يوحنّا 11: 6يحيا باستمرار معتمًدا على نعمة المسيح وسيحيا بها وينبغي أن يحيا بها )رومية 

 (. 11-01: 1؛ غالطية 16-17

؛ 11، 11: 6يش حياةً ُمقدَّسة وباّرة )*رومية على المؤمن أن يكّرس نفسه ليع التّكريس لمسؤولية المؤمن:

 (. 0-1: 10انظر 

 

الحصول على حالة البّر )التّبرير( وتكريس النّفس لعيش حياة ُمقدَّسة )التّقديس( أمران ال يمكن فصلهما في 

: 1يوحنّا ) (التّعليم المسيحي أو الحياة المسيحيّة! وبكلماٍت أخرى، ال يمكن أن تؤمن بيسوع المسيح )أي تقبله

 ( ُمخلًِّصا شخصيًا لك فقط، ألنه في الوقت نفسه الّربُّ العالي!  10

 

 .االعتماد بالّروح وبالماء
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االعتماد بالّروح القدس يوّحد المؤمنين بيسوع المسيح وبكل مراحل عمله الخالصي: قبل الّزمن: اختياره؛ 

: 5؛ رومية 05: 12ر والتّقديس والتّمجيد )انظر يوحنّا وفي الّزمن: الّدعوة والتّجديد )الوالدة الجديدة( والتّبري

(. فقد صار المسيح ممثّل المسيحي المؤمن في الموت والقيامة 11-10: 0؛ 6: 1؛ فيلبّي 1: 1؛ أفسس 01-12

(. ولذا، فالمؤمن يشترك اليوم بعمل المسيح الخالصي الكامل، 00: 15كورنثوس 1؛ 11-17: 5)رومية 

(؛ وعلى 12: 1كورنثوس 1)فهو ُولِد ثانيةً ونال مكانة البّر والقداسة أمام هللا؛  ضيهماولهذا تأثيٌر على 

: 5؛ غالطية 11: 5)فهو يتغيّر باستمرار إلى شبه المسيح، ويصير أكثر قداسةً وتكريًسا؛ رومية  حاضره

؛ فيلبّي 0: 1 يوحنّا1تشابه روحه وجسده روَح المسيح وجسده في طبيعتهما؛ سوف ) مستقبله(؛ وعلى 11-06

1 :01 .) 

 

على أن المؤمن من خالل اعتماده بالّروح القدس يدخل إلى عالقة شخصية بموت  عالمة وختماالعتماد بالماء 

المسيح وقيامته. وهذه العالقة تؤدِّي إلى انفصاٍل نهائي عن الخطيّة وإلى قبول الحياة الجديدة. إنّه عالمة وختم 

. ال تنفصل مكانة البر وحالة القداسة عن وبحالة القداسة األخالقيةأمام هللا،  قضائيًابمكانة البّر على التّمتُّع 

؛ 12: 5تقديس مستمّر وتمجيده المستقبلي )انظر رومية  يتضمن، والذي أسلوب حياة المؤمن في الحاضر

لكامل في روحه (. معنى "التّمجيد" هو أن نصير مشابهين للمسيح با05: 12؛ يوحنّا 11-10: 0؛ 6: 1فيلبّي 

 (. 01: 1( وجسده )فيلبّي 0: 1يوحنّا 1)

 

 تشير  إلى االعتماد بالّروح.  43-42: 42كورنثوس 4 . *6

)في  إلى( en :روح واحد )في اليونانيةب؟ كل الذين يؤمنون بيسوع المسيح اعتمدوا )بعمل المسيح( ماذا يحدث

ٍح واحد"( يعني أن الّروح القدس حلَّ منسكبًا على كل الجّر "بـ" )في "برو حرف( جسٍد واحد. eis :اليونانيّة

( تعني أنَّ كلَّ المؤمنين eis :جسد واحد" )في اليونانية إلىالمؤمنين الحقيقيّين، وأنّه اآلن يسكن فيهم. العبارة "

الحقيقيّين ينتمون إلى جسد المسيح الواحد في كلِّ العالم. فقد ُسقوا الّروَح نفسه. هذا يعني أنَّ كلَّ المؤمنين في 

 جسد المسيح يسكنهم ويمتلكهم الّروح نفسه. 

 

ي العالم بيسوع المسيح وبعضهم االعتماد بالّروح القدس )الوالدة الثّانية( يوّحد كلَّ المؤمنين فالمعنى؟  هو ما

ببعض. يشترك المؤمنون اآلن في حياة المسيح وحياة جسد المسيح، أي الكنيسة، من خالل الّروح القدس نفسه 



   31 الدَّرس -الدليل السادس 

 

(. ال يمكن للمؤمنين أن يفّكروا بأنفسهم أو يتخيَّلوا أنفسهم 00: 0؛ أفسس 16: 1كورنثوس 1الذي يسكن فيهم )

 . يمستوى العالمالن عن المسيحيّين اآلخرين على المستوى المحلّي وعلى منفصلين عن الكنيسة، أي منفصلي

 

بحسب الكتاب الُمقدس، ليس في اإليمان المسيحي الحقيقي مجال للطائفية والفردية واالستقاللية التّاّمة! كما أنّه 

 (. 1-1: 1كورنثوس 1ة في جسد المسيح )ال مجال لألحزاب والطّوائف الكنسيَّ 

 

 تشير  إلى االعتماد بالّروح.  21-26: 3غالطية  . *3

المسيح. حرف الجّر "ب" )في ب؟ كل الذين يؤمنون بيسوع المسيح اعتمدوا بالّروح القدس ماذا يحدث

 ( يشير إلى أن أنّهم دخلوا في عالقة جوهرية وعميقة مع المسيح. eis :اليونانية

 

؟ االعتماد بالّروح القدس يوّحد كلَّ المسيحيّين المؤمنين من كلِّ األمم )يهوًدا وغير يهود( مع المعنىهو ما 

مّرًة وإلى المسيح، وبالتّالي يوّحد بعضهم ببعض. كلُّ المسيحيّين المؤمنين الحقيقيّين لبسوا المسيح. فقد لبسوا 

(. المؤمنون 01: 1رِّ والقداسِة الحقيقيّين )أفسس اإلنساَن الجديَد المخلوق ليكون على صورة هللا في الب األبد

مًعا، من كل قبيلة ولغة وأّمة، هم اآلن أوالد إبراهيم وورثة كّل الوعود التّي أعطاها هللا إلبراهيم وألوالده. 

إنهم اآلن جزٌء من شعٍب واحد هو شعب عهد هللا، وهم يتمتّعون مًعا بكل الوعود التّي أعطاها هللا )انظر 

 (. 02: 1نثوس كور0

 

 تشير  إلى االعتماد بالّروح.  21-26: 3غالطية  . *8

 اإلنسان القديم وقيامة اإلنسان ؟ لدينا هنا رمزان: الختان والمعموديّة، وكالهما يرمزان إلى موتماذا يحدث

 الجديد.

 

إلى األبد بختان المسيح مّرة و اختتنوا روحيًا: كل الذين يؤمنون بيسوع المسيح أول رمٍز هو ختان العهد القديم

)موته على الّصليب(، الذي به أُبِطلت الطّبيعة الخاطئة )حرفيًا: جسد الخطيّة(. ويختن المسيح القلوب بروحه 

 (. 01-05: 0)*رومية 

 يشّدد رمز الختان الّروحي على موت )إبطال( إنسان الخطيّة القديم. 
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مرةً  ُدفنوا وُأقيموا روحيًا مع المسيحمنون بيسوع المسيح : كل الذين يؤثاني رمز هو معموديّة العهد الجديد

 وإلى األبد في المعموديّة )بالّروح( نتيجة إيمانهم )إيمانهم بقوة هللا الذي أقام المسيح من الموت(. 

 يشّدد رمز المعموديّة بالّروح على قيامة اإلنسان المولود ثانيةً. 

 

الوالدة الجديدة( يوّحد كل المؤمنين بموت يسوع المسيح وقيامته  –)التّجديد ؟ االعتماد بالّروح المعنى هو ما

قبل ألفي سنة. ولذا، فإن طبيعتنا الخاطئة القديمة، التّي سبّبت الموت الّروحي للمؤمنين قبل تجديدهم )أفسس 

كل خطاياهم (، بمعنى أن 16: 00 الرسل ( قد أُبِطلت، وكل خطاياهم ُغِسلت وُمحيت )انظر أعمال1-1: 0

ُغفِرت. ولذا ينالون نتيجة ذلك طبيعة جديدة )مولودة ثانية، مولودة من فوق( يسيطر الّروح القدس عليها 

 ويجعلها جديدةً في كّل النّواحي. 

 

كما أن موت المسيح غير قابل لالنفصال عن قيامته، فإنَّ إزالة قوة الطّبيعة القديمة غير الُمجّددة )بختان القلب 

 ( أمٌر ال ينفصل عن نوال الطّبيعة الجديدة )طبيعة الوالدة الجديدة( من خالل المعموديّة بالّروح! بالّروح

 

المعموديّة المسيحيّة بالماء هي من ناحية العالمة والختم المرئيان على الختان الّروحي )ختان القلب بالّروح(، 

ة الروحيّة )المعموديّة بالّروح(. موت الطّبيعة وهي من ناحية أخرى العالمةُ والختُم المرئيان على المعموديّ 

الّروح يتم التّعبير بوقيامة الطّبيعة الجديدة عمالن يتّممهما الّروح القدس. والمعموديّة غير المرئيّة  ديمةالق

 (! 15-17: 12 الرسل ؛ أعمال5: 1الماء )انظر مرقس بعنها بالمعموديّة المرئية 

 

 عتماد بالّروح. تشير  إلى اال 5: 1أفسس  . *1

كما أنّه يوَجد روح واحد ورّب واحد وإله واحد وأب واحد لكلِّ المؤمنين، هناك أيًضا جسٌد واحد وإيمان واحد 

ومعموديّة واحدة. والمعموديّة الواحدة التّي يتكلّم عنها الّرسول بولس هنا هي المعموديّة بالّروح، ألّن 

د المؤمنين. د المؤمن حقًا باإلله  المعموديّة بالماء ال توحِّ المعموديّة بالّروح بعمل يسوع المسيح هي التّي توحِّ

 المثلَّث األقانيم وبجسد المسيح.
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 استنتاجات وخالصات بشأن المعموديّة المسيحيّة:  . 41

 .أ. معنى المعموديّة بالّروح

(. 5: 1)مرقس  الماءبالّروح القدس. كما أنّها اعتماد بالمعموديّة المسيحيّة هي بالّدرجة األولى اعتماد 

-17: 12 الرسل )أعمال المرئيان على المعموديّة غير المرئية بالّروح الختمو العالمةالماء هي بالمعموديّة 

15 .) 

 

تمتّع بكل يتّحد الّشخص المعتمد باهلل الُمثلَّث األقانيم وبجسد المسيح. وبهذا ي القدس من خالل االعتماد بالّروح

مراحل عمل المسيح الخالصي الذي يؤثّر على ماضيه )التّجديد والتّبرير(، وحاضره )القداسة والتّقديس(، 

 ومستقبله )التّمجيد(. 

 

 (.11: 10كورنثوس 1؛ 5: 1)أفسس  ةمعموديّة واحديتكلّم الكتاب الُمقدَّس عن 

بالّروح، التّي بدونها ال يمكن أليِّ إنسان أن يتّحد بالمسيح ال يمكن أن تشير هذه الكلمات إالّ إلى المعموديّة 

-10: 10كورنثوس 1 :(، أو بجسد المسيح )الكنيسة10-12: 0؛ كولوسي 07: 1؛ غالطية 7-1: 6)رومية 

؛ 11: 5(، أو يتقدَّس )رومية 5-1: 1(، والتّي من دونها ال يمكن ألحد أن يُولَد الوالدة الثّانية )يوحنّا 11

د )0: 1بطرس 1؛ 11: 0نيكي تسالو0  (. 11-10: 15كورنثوس 1؛ 15: 1كورنثوس 0(، أو يتمجَّ

 

 يقود إلى االتّحاد بالمسيح والمشاركة في عمل خالصه الكامل:  القدس االعتماد بالّروح

 اعتمدتُم بالمسيح قد لبستُم المسيح."  ن: "ألّن كلَّكم الذي07: 1غالطية اآلية في رسالة تخبِرنا 

(. ولذا، فقد صار المسيح ُممثِّل 07: 1اد بالّروح يربط المؤمن بالمسيح ربطًا ال فكاك له )غالطية االعتم

(. وهكذا، يختبر المؤمن اآلن عمل يسوع المسيح 00-15كورنثوس 1؛ 11-17، 10: 5المؤمنين )رومية 

ه المستقبلي )رومية الخالصي الكامل، الذي يؤثّر على مكانته في المسيح وعلى أسلوب حياته، وعلى مصير

6 :1 ،5 .) 

 

 .ماضيكفي  أثَّراالعتماد بالّروح 
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(. قد 17: 5كورنثوس 0(. أنَت خليقة جديدة )5-1: 1؛ تيطس 10-11: 0ُولِدَت ثانية )كولوسي لقد  -

 (. 5: 0صرَت حيًّا روحيًّا )أفسس 

 ؛11-17: 0 الرسل عمالقد تبّررَت: كّل خطاياك انمحت وُغِسلْت. قد ُغفِرْت خطاياك بشكٍل كامل )أل -

00 :16 .) 

 (. 01: 1؛ أفسس 12: 1كورنثوس 1الكاملين ) تهأنَت تتمتّع باختبار بّر المسيح وقداس -

(، والمسيح فيك 17: 5كورنثوس 0(، ولكنّك في المسيح )10: 0عن المسيح )أفسس  منفصالً لم تُعد  -

 (. 07: 1)كولوسي 

 (. 12-1: 0بطرس 1؛ انظر 01-06: 1أنَت جزٌء من شعب عهد هللا )غالطية  -

(. أنَت اآلن مواطٌن في 11: 1قد أُنقِذت من سلطان الظّلمة ونُقِلت إلى ملكوت المسيح )كولوسي ل -

 (. 02: 1ملكوت هللا )فيلبّي 

 (. 11-10: 10كورنثوس 1أنَت عضٌو في جسد المسيح، الكنيسة ) -

 

 .حاضركاالعتماد بالّروح يؤثّر في 

(، والعالم مصلوٌب بالنّسبة لك، وأنت مصلوب بالنّسبة للعالم 02: 0قد ُصلِبت مع المسيح )غالطية ل -

(. أنَت اآلن تبقي طبيعتك القديمة مصلوبة، وتحيا طبيعتك الجديدة. يقود هذا إلى 11: 6)غالطية 

 . ودائمين تجديٍد وتغييٍر مستمّرين

 هامسيح على عرش قلبك تستطيع أن تحيا حياةً ُمقدَّسة وسوف تحياها وعليك أن تحيابجلوس ال -

 )رومية

 (. بجلوس المسيح على عرش قلبك ستنمو وتصبح أكثر شبهًا بالمسيح. 1-11: 6

 (. 11: 05أنَت تلميٌذ للمسيح. أنَت تتبعه وتتعلّم منه أن تصبح مؤمنًا ناضًجا )متّى  -

كوت هللا وفي أعمال كنيسة المسيح على مستوى العالم وعلى المستوى أنَت تشارك في امتداد مل -

 (. 11-10: 10كورنثوس 1المحلي )انظر 

 

 .مستقبلكاالعتماد بالّروح يؤثّر في 

 (. 01: 1أنَت تتوق ألْن تكون مع المسيح إلى األبد )فيلبّي  -

 (. 0: 1يوحنّا 1ستكون روحك مثل روح المسيح في طبيعته البشرية الكاملة ) -
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 (. 01: 1سيكون جسدك مثل جسد المسيح في طبيعته البشرية الكاملة )فيلبّي  -

ستحيا إلى األبد مع المسيح، ومع شعب هللا، من العهدين القديم والجديد، على األرض الجديدة )رؤيا  -

01: 

1-5 .) 

 (. 1: 00 يوحنا ه يسوع المسيح )رؤياسترى هللا في وج -

 

 

 

 .ب. معنى االعتماد بالماء

(. 15-17: 12 الرسل ؛ أعمال5: 1االعتماد بالماء هو العالمة والختم المرئيان على االعتماد بالّروح )مرقس 

 إنّه يرمز إلى االعتماد بالّروح، وهو شهادة على أن المعموديّة بالّروح قد حصلْت في الحقيقة. 

 

 .هدف االعتماد بالماء ج.

 (.11: 05)متّى  من خالل المعموديّة بالماء يشهد هللا للمؤمن

د يقول:  يقّدممن خالل االعتماد بالماء  د شهادةً للمؤمن الجديد! فالمعمِّ هللا في المسيح يسوع ومن خالل المعمِّ

يشهد هللا للمؤمن بعالمة مرئية، "أنا أعّمدك باسم اآلب واالبن والّروح القدس." وبهذا، فإنّه بحضور آخرين 

 على أمٍر ما.  تشهدإلى أمٍر ما، وفي الوقت نفسه  ترمُز وتشيرهي في الوقت نفسه ختم. المعموديّة بالماء 

 

االعتماد بالماء ليس طقًسا دينيًا أو رمًزا لضمِّ المؤمن إلى المسيح أو كنيسته. يرمز االعتماد بالماء إلى حدوث 

من خالل االعتماد بالّروح يتّحد المؤمن الجديد بموت المسيح وقيامته، ويشارك مشاركةً االعتماد بالّروح. 

 حقيقية في عمل المسيح الخالصي الكامل، ويَُضّم إلى جسد المسيح ويتّحد به. 

 

االعتماد بالماء عمل رمزي يشكّل عالمة وختًما على أن المؤمن قد اعتمد بالّروح )نال الّروح القدس(، وأنّه 

تّحد باهلل المثلّث األقانيم، وأّن كلَّ خطاياه الُمقتَرفة في الماضي والحاضر والمستقبل قد ُغفِرت )أي أنّه قد ا

 تبّرر أو خلُص حقًا(، وأنّه عضو في جسد المسيح )ملكوت هللا، شعب عهد هللا(. 
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أيّة كنيسة محلية أو  ضويةعالحظ أنه ليس في الكتاب الُمقدس أية إشارة إلى ارتباط المعموديّة بالماء مع 

 طائفة ُمعيَّنة! 

 

 (.16: 00؛ 15: 0 الرسل )أعمال في المعموديّة بالماء يشهد المؤمن أيًضا أمام هللا وأمام اآلخرين

أمام هللا والحاضرين. المؤمن "يدعو باسم الّرّب يسوع  يشهد المؤمن الجديد أيًضاخالل التّعميد بالماء، 

( من خالل صالة أو ترنيمة، ويعترف أمام الجميع بإيمانه بيسوع المسيح 16: 00 الرسل المسيح" )أعمال

 وبإعالن هللا في الكتاب الُمقدَّس، ويعلِن تصميمه على أن يطيع كلمة هللا بطريقٍة عملية. 

 

يمحو  االعتماد بالماء ليس وسيلة للحصول على الّروح القدس أو لالعتماد بالّروح. كما أنّه ال يُقَصد منه أن

 الخطايا ويغسلها. 

االعتماد بالماء ال يسكب نعمة هللا على اإلنسان المعتمد، فيتمّكن من عمل أعمال صالحة يخلص بها. كما أن 

  االعتماد بالماء ليس الوسيلة للوالدة بالّروح. االعتماد بالماء ليس طقًسا سحريًا.

 دقائق( 5) صالة  5

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  بالتناُوب َصلُّوا

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو  قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .1

 المعموديّة المسيحيّة" مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم المتعلِّق بـ" .0

 .1-1غالطية رسالة ِمن  يوميًّا بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاحتمتَّع  الخلوة الروحية: .1

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

. راجع يوميًا 1: 1تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها. أهداف الحياة نفسها: عاموس  الحفظ: .1

 آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. 
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. استفد من منهجية 5حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق بيوحنّا  تاب الُمقدَّس:درس الك .5

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 1: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .6

ن مالحظاتك .7 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع حول بناء كنيسة المسيح.  َدوِّ َدوِّ

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 

 

 


