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 1الُملحق 

 ممارسة المعموديّة المسيحيّة

 

 لالطاّلع على شرح لمعنى المعموديّة المسيحيّة: "أ" و"ب" و"ج".  31انظر الّدليل الّسادس، الّدرس 

 * = اقرأ هذا المقطع الكتابي

 

 د. الطريقة العملية لممارسة التّعميد بالماء

 

 (.11: 82)* متّى  وصيّةهي معموديّة الماء . 1

الكلمة "عّمدوهم" مرتبطة بالمأموريّة العظمى بالّذهاب إلى كلِّ أَُمم العالم وجذب تالميذ فيها للمسيح. 

المعموديّة في الماء ليست خياًرا للمسيحيّين المؤمنين، ولكنّها وصية من المسيح. الذين يؤمنون بيسوع المسيح 

بن والّروح القدس. ينبغي أن يعتمدوا في سياق عليهم أن يعتمدوا بالماء على يد مؤمن آخر باسم اآلب واال

 التّلمذة، أي أنّه ينبغي تعليمهم أن يطيعوا كلَّ وصايا يسوع المسيح وتعاليمه )أي الكتاب الُمقدَّس(. 

 

 . معموديّة الماء تتّم على يد مؤمن آخر. 8

يستنتج أّن هللا كان قد أخذ الخطوة حين يفّكر مؤمن بالطّريقة التّي أتى بها لإليمان بيسوع المسيح، فال بدَّ أن 

(. وقد استخدم هللا شخًصا آخر ليشاركه 5-4: 3األولى نحوه قبل أن يخطو هو أيّة خطوة نحو هللا )أفسس 

برسالة اإلنجيل. ال يستطيع اإلنسان أن يأتي للمسيح ويؤمن به إال حين يسمع بشارة إنجيل المسيح )رومية 

(. ال يعّمد المؤمن 13-13: 2 الرسل مح بأن يعتمد بالماء )*أعمال(. وحين يخضع للمسيح فسيس31: 31

الجديد نفسه، ولكنّه يعتمد على يد مؤمن آخر. وبهذا فهو يعبّر عن حقيقة أنَّ هللا أخذ الخطوة األولى نحوه في 

 (. 31-32: 3 إعطائه الّروح القدس بنعمته )يوحنّا
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 3. معموديّة الماء تتّم "باسم يسوع المسيح".

 هذه العبارة تعني أمَرين: 

د يقول شيئًا:   أ. المعمِّ

د "باسم" هللا الُمثلَّث األقانيم )متّى  : 23يمثّل المعّمد هللاَ في تقديم شهادٍة من هللا للمؤمن الحديث. فالمعّمد يعمِّ

(. هو يعّمد بالّسلطة الممنوحة له من المسيح، ولذا فهو 43: 31 الرسل (، أو باسم يسوع المسيح )أعمال33

يعلِن أنّه من خالل معموديّة الّروح القدس للمؤمن يدخل هذا المؤمن في عالقة عميقة وحيّة مع هللا صاحب 

 . هذا االسم، أي اسم هللا الُمثلَّث األقانيم أو اسم الّرب يسوع المسيح )الذي هو صورة هللا الُمثلَّث األقانيم(

 

 ب. المعتمد أيًضا يقول شيئًا:  

الّشخص الذي يعتمد يقّدم شهادة هلل أمامه وأمام النّاس الحاضرين. الذي يعتمد "يدعو باسم يسوع" أو "ينطق 

(. هذا يعني ما يلي: يقّدم إقراَر إيمانه: يُعلِن إيمانَه بكلِّ ما قاله يسوع 31: 22؛ 13: 2 الرسل باسمه" )*أعمال

ع لتعاليم المسيح، ويقّر بالتّالي بحاجته لالتّكال واالعتماد على يسوع، ويكّرس نفسه إلطاعة المسيح، ويخض

المسيح وخدمته. أو قد يرفع صالةً مسموعة إلى هللا. أو قد يطلب من الحضور أن يشاركوه ترنيَم ترنيمة 

ة شخصية أمام الكنيسة ُمعينة. أو قد يتحدَّث عما قاده ألخذ خطوة معموديّة الماء وذلك بتقديمه شهاد

 والحضور. 

 

 . طريق التّعميد بالماء غير محّددة في الكتاب الُمقدَّس. 4

يعلّم الكتاب الُمقدَّس بوضوح معنى المعموديّة بالّروح، التّي تمثّل معموديّة الماء عالمتَها المرئيّةَ وختَمها. 

لكتاب الُمقدَّس وال يصفه وال يأمر به أو حتّى ينهى ولكنَّ وقت ممارسة معموديّة الماء وطريقتها أمٌر ال يعلّمه ا

عنه! ينبغي للكنيسة أو مؤمن آخر أن يعلّم ويشرح بوضوح معنى المعموديّة المسيحيّة للمؤمن الجديد، بحيث 

 يتّم التّفريق بين المعموديّة بالّروح والمعموديّة بالماء. ولكْن ينبغي عدم فرض طريقة ُمعيّنة إلجراء المعموديّة

 في الماء على المؤمن الجديد. 
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 . معنى المعموديّة ال يعلّم أو يحّدد طريقتها. 5

 . 31-32: 11أ. مرقس 

الكلمة "صبغة" ترجمة للكلمة اليونانيّة التي عادةً ما تُترَجم إلى "معموديّة" في العهد الجديد. معموديّة يسوع 

وتالميذه ال تشير إلى المعموديّة بالّروح أو المعموديّة بالماء، ولكنّها تشير إلى "االنغمار" تحت المشاكل 

 والّضيقات واأللم. 

تحت هذه الّضيقات  "ُغِمروا"م "يغطِّسهم" آخر في هذه الّضيقات والمعاناة، بل ومع هذا، فإّن يسوع وتالميذه ل

 والمعاناة التّي أتَْت عليهم. 

 

 .13: 18كورنثوس 1ب. *

معنى المعموديّة بالّروح هو "الّشْرب من الّروح نفسه". ليس من إشارة في هذه الكلمات إلى طريقة المعموديّة 

 شيء ما.  "شرب"بالماء، بحيث يمكن أن يظن البعض أّن هذه إشارة إلى 

 

 .82-82: 3ج. *غالطية  

 معنى "المعموديّة بالّروح" هو أن "نلبس المسيح". 

. ليس ارتداء ثوب خاّص بارتداء ثوب المعموديّةنّه ينبغي أن تتّم المعموديّة بالماء ولكن ليس معنى هذا أ

 للمعموديّة أمًرا ممنوًعا، ولكّن الكتاب الُمقدَّس ال يعلّم به أو يأمر باستخدامه!  

 

 .18-11: 8د. *كولوسي  

 الّروح". بالمعموديّة بالّروح تعني "االختتان  

 . بختن الّشخص جسديًّابغي أن تتّم المعموديّة بالماء ولكّن هذا ال يعني أنّه ين

 

  .3: 2هـ. *رومية  

 المعموديّة بالّروح تعني "صلبنا مع المسيح". 

 الّشخص.  صلبولكن ليس في هذه الكلمات إشارة إلى طريقة إجراء المعموديّة، بحيث ينبغي 

 

 .5: 2و. *رومية  
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 المعموديّة بالّروح تعني "زراعة )نبتة( مع المسيح في شبه موته." 

 عن موت نبتٍة ما.  تعبير حرفيولكن هذا ال يعني أن طريقة ممارسة معموديّة الماء هي بتقديم 

 

  .4: 2ز. *رومية  

 المعموديّة بالّروح تعني "الموت والّدفن مع المسيح والقيامة معه." 

الّشخص في  بتغطيسولكن حتّى في هذه الحالة، ال يعني هذا المقطع أّن طريقة إجراء المعموديّة بالماء هي 

 تحَت كومة من التّراب.  دفنهالماء أو 

 االستنتاج: ال يعلّم الكتاب الُمقدَّس طريقة إجراء المعموديّة بالماء وال يأمر بطريقٍة معيّنة أو يشير إلى واحدة. 

 

 . ديّة بالماء في الكتاب الُمقدس ترتبط بتعميد هللا الّرمزي لشعب العهد القديمالمعمو. 2

 .81-81: 3بطرس 1أ. *

نوح وعائلته. وبهذا، فإّن  أنقذتمياه الطّوفان العالم الخاطئ في ذلك الوقت، ولكنّها أيًضا  دّمرت ماذا حدث؟

في الوقت نفسه. )قارن مع موت المؤمن وقيامته!( غسلت مياه الطّوفان كلَّ  للخالصورمٌز  للّدمارالمياه رمٌز 

(، ولكنّها في الوقت نفسه أنقذت وخلّصت ثمانية 1-5: 1خطيّة العالم بما فيه من ذنب وفساد )انظر تكوين 

هم من الّدمار. هذه (. لم تلمس مياه الطّوفان نوَح أو عائلتَه، ولكنّها نفسها أنقذتْ 1: 33أنفُس )انظر عبرانيّين 

بينما كانت الطّوفان  على مياهفي الماء، بل من خالل الطّفِو  لم تحُدث من خالل الّتغطيسالمعموديّة الّرمزية 

 (. 32-33: 1)تكوين  مياه األمطار تنسكب من الّسماء عليهم

 

كان الطّوفان نموذًجا أو صار الطّوفان في العهد القديم رمًزا للمعموديّة في العهد الجديد.  المعنى؟ هو ما

صورةً للمعموديّة المسيحيّة تمثّل المقصود بذلك النّموذج )قصد النّموذج الّرمزي(، أو تقّدم حقيقةً مغايرة 

للمقصود. المعموديّة بالّروح توّحد المؤمنين بموت المسيح وقيامته، وتخلِّصهم من قذارة الخطيّة وسلطتها 

 وخالصالطّبيعة القديمة  إلبطالتّي ترمز للمعموديّة بالّروح القدس، ال ترمز وعواقبها. المعموديّة بالماء، ال

الطّبيعة الجديدة فحسب، بل وإلى "ِطلبة" )صالة( يرفعها المؤمن إلى هللا طالبًا ضميًرا صالًحا. أو هي "تعهُّد" 

 أو "وعد" )شهادة( من المؤمن هلل، ينبع من قلٍب وضميٍر صالَحين. 

 

 .8-1: 11كورنثوس 1ب. *
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كان كلُّ شعب هللا في العهد القديم تحَت الّسحابة، ولكّن الماء لم ينسكب من الّسحابة على الّشعب.  ماذا حدث؟

اجتاز كلُّ الّشعب عبر البحر األحمر، حيث وقفت المياه على جانبَي الطّريق عبر البحر من غير أن تُطبِق 

يل مطلقًا. بقيت الّسحابة معلّقة فوقهم (. مياه الّسحابة ومياه البحر لم تمس شعب إسرائ22: 34عليهم )خروج 

وعاليًا على جانبَي الطّريق! لم تحصل معموديتهم الّرمزية من خالل االنغمار في الّسحابة أو في البحر، بل 

بالمياه التّي كانت معلَّقة فوقهم وعاليًا على جانبَي الطّريق! وهكذا، اعتمد الّشعب إلى موسى في الّسحابة وفي 

 البحر. 

 

هذه المعموديّة المجازيّة بالماء، التّي فيها كانت المياه ُمعلَّقة فوق الّشعب وعاليًا على جانبي المعنى؟  هو ما

، قد دخل في عالقة جوهريّة وخاّصة مع موسىالطّريق، كانت عالمة مرئية وختًما على أن شعب إسرائيل 

: 21لتّي تُدعى "مجمع" أو "كنيسة" )قضاة صار بحسبها طرفًا في النّاموس الموسوّي والجماعة الموسويّة، ا

، التّي بها يدخل المسيحيّون 33: 23(. قارن ما حصل هنا بـ"المعموديّة هلل الُمثلَّث األقانيم" في متّى 2

: 32كورنثوس 3المؤمنون إلى عالقة جوهريّة خاّصة مع هللا وجماعة العهد الجديد، التّي تُدعى "الكنيسة" )

31 .) 

 

 .ة بالماء في الكتاب الُمقدس مرتبطة بشعائر التّطهير في العهد القديمالمعموديّ . 2

تُدعى شعائر التّطهير أو الغسالت في العهد القديم بـ"الغسالت" أو "المعموديّات" )في اليونانية: "بابتيسموي" 

- baptismoi كانت شعائر التّطهير هذه ترمز إلى تطهير األشياء والنّاس، وكانت 31: 3؛ 2: 1؛ عبرانيّين .)

 تشير إلى الحاجة للتطهير من الخطيّة )وليس فقط من النّجاسة، بل من عقوبة الخطيّة أيًضا(. 

 

نّا ويسوع والتاّلميذ ( الذي كان يوحbaptizo -من الفعل "بابتيزو"  :كان عمل معموديّة الماء )في اليونانية

( التّي كان العهد القديم katharismos -يمارسونه مرتبطًا بشعائر التّطهير )في اليونانية: "كاثاريسموس" 

 يعلّمها )يوحنّا

( أو غسل 13: 2 الرسل (. يمثّل كال العملين "التّطهير من الخطيّة": غفران الخطايا )أعمال22-21: 1

 (. 31: 22 الرسل )محو( الخطايا )أعمال

 

  .13: 5-1: 4أ. *الويين 
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كانت القرابين والّذبائح التّي تُقّدم للتكفير عن الخطيّة جزًءا من النّاموس الطّقسي أو الّشعائري في العهد القديم. 

 ( الّدم. prosrano -وكان يُرَمز للتطهير من الخطيّة برش )في اليونانية: "بروسرانو" 

 

 .1-1: 14ب. *الويين 

س العهد القديم، كانت شرائع التّطهير ترتبط بالّشفاء من األمراض الجلدية، حيث كان ينبغي رش الّدم في نامو

( وغسل المشفّي بسكب الماء عليه )في periraino -المخلوط بالماء )"رش" في اليونانية: "بريراينو" 

 -ي اليونانية "لووماي" (. الكلمة "يغسل" )أو "يستحّم" أو "يرحض"؛ فluomai -"لووماي"  :اليونانية

luomai ".تعني "يغسل بسكب الماء من فوق ) 

 

( في طقوس شريعة العهد القديم التّركيب اللغوي نفسه الذي 3: 34للكلمات "يرحض جسده بماء" )الويين 

د الماء على جسده للَغْسل 3: 3للكلمات "عّمدتُكم بالماء" في مرقس  أ. فكان الّشخص يقف، بينما يسكب المعمِّ

 (. 31: 22 الرسل ( نجاسته )أعمالapolouomai -)في اليونانية: "أبولووماي" 

 

 

 .11: 15ج. *الويين 

، كان ينبغي (نجسغير طاهر )أي  اشخصً طاهر بحسب شرائع التّطهير في العهد القديم، إن لُِمس شخٌص 

( بسكب nipto –( ويديه )في اليونانية: "نبتو" luomai -لألول أو يغسل جسده )في اليونانية: "لووماي" 

كامل جسمه؛ في اليونانية:  –هذه الكلمات بالكلمتين "اغتسل" )استحم ن الماء من أعلى على نفسه أو يديه. قارِ 

 . 31: 31( القدمين في يوحنّا nipto -(، و"َغَسل" )من الفعل اليوناني "نبتو" luomai -"لووماي" 

 

كان طقس التّطهير الخارجي، الذي كانت الّشريعة الموسوية تطلبه، في سفَري الالويين والتّثنية، "ِظالًّ" 

 ( يشير إلى حقيقة التّطهير الّروح الّداخلي للقلب كتب عنها ُكتّاب المزامير واألسفار النّبوية. 3: 31عبرانيين )

 

 .2، 8، 1: 51د. *مزمور 

 كان تطهير الخطيّة في حقبة العهد القديم يتّم بالّرّش والغسل. 
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( من إثمه، و"يطهّره" من pluno –نو" رجا داود هللاَ بأن يمحو معاصيه، وبأن "يغسله" )في اليونانية: "بلو

( بالّزوفا وبأن يغسله )في اليونانية: rantizo -خطيته. طلب من هللا أن يرّش عليه )في اليونانية: "رانتيزو" 

(، حتى يصبح أكثر بياًضا من الثّلج. قارن هذه الّصورة بطريقة ومعنى معموديّة الماء في pluno -"بلونو" 

 (. 31: 22 الرسل العهد الجديد )أعمال

 

 .82-85: 32هـ. حزقيال  

 كانت طريقة التّطهير من الخطيّة في فترة العهد القديم هي الّرّش. 

( ماء طاهر rano -وعد هللا بأن يطهّر شعبه من خطاياهم ومن عبادة األوثان برّش )في اليونانية: "رانو" 

ي داخلهم، وبإعطائهم روحه ليسكن فيهم. قارن هذا عليهم، وبإعطائهم قلبًا جديًدا وبإعطائهم روًحا جديدةً ف

 (. 45-41: 31، و13-13: 2 الرسل الوعد بمعنى المعموديّة بالماء في العهد الجديد )أعمال

 

 .)النّّص اليوناني( 3-8: 2ز. *مرقس  

 كانت طريقة تطهير اليدين هي بغسلهما. 

ٍد غير طاهرة أو غير مغسولة. واليهود ال يأكلون إال الحظ الفريسيّون أنَّ بعض تالميذ يسوع كانوا يأكلون بأي

( اليدين يتّم بفرك قبضة اليد بباطن اليد األخرى nipto -بغسل أيديهم. كان طقس غسل )في اليونانية: "نيبتو" 

 (. 33: 1ملوك epicheo epi*( )2 –بينما يُسَكب الماء من األعلى )في اليونانيّة: "إبيخيو إبي" 

 

  .)النّص اليوناني( 4: 2ح. *مرقس 

 ( في العهد الجديد. baptizo -كان التّطهير الطّقسي لليَدين يُدعى "معموديّة" )في اليونانية: "بابتيزو" 

وشعائر التّطهير وغسالت التّطهير في العهد القديم كانت تُدعى "طقوس المعموديّة" أو "معموديّات" )في 

 ( في العهد الجديد. baptismoi -اليونانيّة: "بابتيسموي" 

أ( بعد عودة اليهودي من الّسوق 4: 1( لليَدين )مرقس baptizo -"التّعميد" الطّقسي )في اليونانية: "بابتيزو" 

ب( 4: 1؛ مرقس baptismoi –"بابتيسموي"  :كان مرتبطًا بطقوس الغسالت والمعموديات )في اليونانية

 الخاّصة بالكؤوس واألباريق واآلنية. 

 . 33: 1ملوك 2و 1: 1يقة "التّعميد" الطّقسي أو الغسل الطّقسي في مرقس تظهر طر
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 .)النّص اليوناني( 32: 11ط. *لوقا  

 ( في العهد الجديد! baptizo -كان طقس تطهير اليَدين يُدعى "معموديّة" )في اليونانية: "بابتيزو" 

ب أنّه لم يغتسل أوالً قبل الغداء." التّرجمة الحرفيّة 13: 33نقرأ في لوقا  : "وأّما الفّريسي، فلّما رأى ذلك تعجَّ

ب أنّه لم يتعّمد )في اليونانية: "بابتيزو"  ( baptizo -للنّّص اليونانّي هي: "وأّما الفريسّي، فلما رأى ذلك تعجَّ

 أوالً قبل الغداء." 

 

: 1ومرقس  2: 35( في متّى nipto -ستخَدم الكلمة اليونانية "نيبتو" )في اليونانية: "نيبتو" وهكذا، في حين تُ 

( في اإلشارة baptizo -، التّي تعني "يغسل" اليدين، يستخدم لوقا الكلمة "يعّمد" )في اليونانية "بابتيزو" 2-1

 ألعلى على اليدين! إلى غسل اليدين. كانت "معموديّة" )غسل( اليدين تتّم بسكب الماء من ا

 

 .)النّّص اليوناني( 31: 11ي. *لوقا 

 لم تكن طريقة التّطهير الطّقسي لألشياء بالماء تطهِّر إال خارج ما يتّم تطهيره، دون تطهير داخله. 

( كان 13: 33( لليدين )لوقا baptizo –التّطهير الطّقسي )حرفيًا: "التّعميد"، وفي اليونانية: "بابتيزو" 

( للكؤوس واألطباق. كان خارج الكأس أو katharizo -مرتبطًا بالتّطهير الطّقسي )في اليونانية: "كاثاريزو" 

الطّبق فقط هو ما يالمس الماء في التّطهير الطّقسي. هذا الطّقس التّطهيري ال يشير إلى "غمر" اليدين أو 

يشير إلى غسل هذه األشياء بالماء الذي يُسَكب من أعلى اليدين أو الكؤوس  الكؤوس أو األطباق في الماء، بل

 أو األطباق. 

 

 

 

 .82-88: 3ك. *يوحنّا 

 يرتبط إجراء المعموديّة بالماء بشعائر التّطهير أو التّعميد اليهوديّة. 

 

باحثة بين تالميذ يوحنّا ( ويوحنّا المعمدان النّاَس بالماء. وهناك حدثت م2-3: 4عّمد تالميذ يسوع )يوحنّا 

واليهود بشأن شعائر التّطهير اليهوديّة. كانت هذه الّشعيرة تُدعى "معموديّة الّدخالء". فحين كان غير اليهودّي 

يرغب باالنضمام إلى اليهوديّة كان يستحّم )بسكب الماء على نفسه(، وكان يُختَن ويِعد بحفظ الّشريعة )انظر 
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 عبرانيّين

أنَّ القضيّة هنا هي أن تالميذ يوحنّا المعمدان أعطوا لمعموديّة معلِّمهم، يوحنّا المعمدان، قيمة (. الّراجح 2: 1

تطهيريّة أعظم من التي لمعموديّة الّدخالء إلى اليهودية والمعموديّة التّي كان تالميذ يسوع يجرونها. ولذا، لم 

عتمدوا بمعموديته. وبهذا، نرى أن المعموديّة يكونوا يستطيعون فهم سبب ذهاب مزيٍد من النّاس إلى يسوع لي

(، التّي كان يوحنّا المعمدان ويسوع يجرونها، 21، 21: 1؛ يوحنّا baptizo –بالماء )في اليونانية: "بابتيزو" 

 (. 25: 1؛ يوحنّا katharismos –كانت ترتبط بطقوس التّطهير اليهودية )في اليونانية: "كاثاريسموس" 

 

  .11-1، 5: 13ل. *يوحنّا 

 الطّريقة الطّقسيّة لتطهير القدمين هي بغسلهما. 

( قبل الّذهاب لتناول العشاء. وبعد luomai –في الّشرق، كان الّشخص يستحّم )في اليونانية: "لووماي" 

( niptomai -الوصول إلى المكان الذي فيه تُقام وليمة العشاء، كان بحاجة لغسل )في اليونانية: "نبتوماي" 

الُمغبَّرتَين فقط. بينما كان التاّلميُذ متّكئين على األرائك، كانت أقدامهم متدلّية وغير نظيفة. وقد غسل  قدميه

 (. 5: 31يسوع أقدامهم بسكب الماء من أعلى على أقدامهم )يوحنّا 

 

اج لكلمات يسوع هنا مغزى روحي عظيم: اإلنسان يُولَد ثانيةً مرةً واحدة. ومن ذلك الحين فصاعًدا يحت

(. بعد المجيء إلى المسيح في المّرة األولى، 3: 3يوحنّا 3للتقديس المستمّر أو التّطهير المستمّر من الخطيّة )

ال يعود المؤمن بحاجة إالّ لالستمرار في االبتعاد عن الخطيّة كلَّ يوم. وبعد المعموديّة بالّروح التّي تتّم مّرة 

لماء التّي تحصل مرةً واحدة، ال تكون الحاجة إال إلى اعتراٍف مستمّر واحدة، والتّي يُرَمز لها بالمعموديّة با

 (. 3: 3يوحنّا 3بالخطيّة )

 

 .)النّص اليوناني( 88-11: 11م. عبرانيين  

 تشير شعائر التّطهير الطّقسي في العهد القديم إلى االعتماد بالّروح واالعتماد بالماء في العهد الجديد. 

في العهد الجديد، يسوع المسيح هو رئيس كهنتنا الذي بموته على الّصليب )حيث ُسفِك دمه( يطهِّرنا ويقّدسنا 

 (. 34: 3)عبرانيين 
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 ( قلوبنا يطهِّرنا من ضمير الخطايا )الّشعور بالّذنب؛ عبرانيينrantizo -رشُّ )في اليونانية: "رانتيزو" 

الّروحي الّداخلي. إنّه يشير إلى غسل خطايانا )تبريرنا( وإلى االعتماد (، وهو إشارة إلى تطهيرنا 22: 31

 أ(. 4-1: 2 الرسل ؛ أعمال21-25: 11بالّروح القدس )التّجديد؛ انظر حزقيال 

 

( أجسادنا )بسكب الماء عليها من أعلى قبل التّقّدم إلى هللا في louomai –غسُل )في اليونانية: "لووماي" 

( هو إشارة إلى التطهير الخارجي الّرمزي. فهو يشير إلى المعموديّة بالماء، 4: 31ين قدس األقداس؛ الوي

 التّي تمثِل عالمةً ظاهرة وختًما على المعموديّة بالّروح. 

 

 .الخالصة

على أيديهم أو  بسكب الماء من أعلىبالماء أو بغسلهم، أي  برشهمكانت المعموديّة الطّقسيّة للنّاس تتم إّما 

 أو أجسادهم.  أقدامهم

، وهو ما بسكب الماء عليها من أعلىبالماء أو بغسلها، أي  برّشهاطقس تعميد األدوات واألوعية كان يتم 

 (. 13-13: 33يطهِّر خارَجها فقط، دون أن يتّم تطهير داخلها )لوقا 

 

  .إجراء المعموديّة بالماء في العهد الجديد بسكب الماء من أعلى الّشخص أو عليه. 2

 ( هو العالمة المرئية والختم على المعموديّة بالّروح القدس )أعمال33: 23م يسوع للمعموديّة بالماء )متّى رسْ 

 (. 31-35: 33؛ 41-44: 31 الرسل

 

ر االعتماد بالّروح القدس في الكتاب الُمقّدس كما يلي:   ويُصوَّ

 ؛ *أعمال23: 2النّاس )يوئيل  علىمن األعلى ( الّروح القدس ekcheo -)في اليونانية: "إكخيو"  ُسكِب

 الرسل

 (. 45: 31؛ 11، 31: 2

 ( النّاس )أعمالepipipto -)في اليونانية: "إبيبيبتو"  يأتي على، أو حرفيًا يحّل علىكان الّروح القدس 

 الرسل

 (.31-35: 33؛ *44: 31؛ 31: 3
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( من يد هللا lambanomai -)في اليونانية: "المبانوماي"  ُتنال أو ُتقبَلالهبة، التّي هي الّروح القدس، كانت 

 (. 2: 1؛ *غالطية 2: 33؛ 3: 35؛ 31: 33؛ 31-35: 3؛ 12: 5؛ 13-13: 2 الرسل )في األعلى( )أعمال

 

: ألن المعموديّة بالماء هي العالمة المرئية والختم على المعموديّة بالّروح القدس، فإنَّ أفضل تصوير خالصة

المؤمن الجديد. واضح أن هذه هي الطّريقة التّي تعّمد بها  بسكب الماء من األعلى علىة بالماء هي للمعموديّ 

 (! 31: 22 الرسل الّرسول بولس في العهد الجديد )أعمال

 

 .المعموديّة بالماء في نهٍر أو بيت. 1

 نهر األردن. فيالماء بأ. عّمد يوحنّا المعمدان النّاس 

د  )المكان،  في)إشارة إلى المكان( البرية )أو قربها(. عّمد النّاس هناك  فيأتى يوحنّا المعمدان وكان يعمِّ

(. في الحالتَين، الكلمة "في" ال تعني 3، 5-4: 3)الوسيلة هي الماء( )*مرقس  بالماءقرب( نهر األردن 

 بالّضرورة "الغمر" في رمال الّصحراء أو في ماء األردن. 

 

الً لطريقة المعموديّة بالماء. فالنّاس الذين كانوا يقفون على ضفة النّهر، ال ي قّدم الكتاب الُمقدَّس وصفًا مفصَّ

ربما دخلوا إلى الماء، فانغمرت أقدامهم بالماء. وبينما كانوا يقفون، كان يوحنّا يعّمدهم بسكب الماء من األعلى 

 عليهم. 

 

(. هذه إشارة إلى 31-3: 3الماء" )*مرقس  مننهر األردن. وبعد معموديّة "صعد  فيويسوُع أيًضا اعتمد 

المكان الذي اعتمد فيه يسوع، وليس للطّريقة التّي اعتمد بها. فهو لم يصعد من تحِت سطح الماء، بل من 

بطريقة منظورة عليه  النّهر. لم يعتمد يسوع بالماء بالتّغطيس، ولم يُغطَّس في الّروح، ولكّن الّروَح القدس حلَّ 

 (. 31: 3)مرقس  من األعلىكحمامٍة 

 

 ب. عّمد المبّشر فيلبُّس الخصيَّ الحبشيَّ بالماء في مكاٍن ُوِجد فيه بعض الماء.

الماء. وكما في الّسابق، نزل كلٌّ من فيلبُّس المبّشر  بعضيشير النّّص اليوناني إلى أنّهما وصال إلى مكاٍن فيه 

الخصيَّ الحبشيَّ بالماء. وهذه المعموديّة  الماء، وحينئٍذ عّمد فيلبس إلىوالخصيُّ الحبشي من على الّضفة 

أيًضا لم تكن بالتّغطيس، ألّن ذلك سيعني أن كالًّ من فيلبُّس والخصيَّ نزال إلى تحَت سطح الماء، وأن 
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وديّة حدثت تحَت سطح الماء، فصعد كالهما الحقًا من أسفل سطح الماء! ال يمكن فهم كلمات النّّص بهذه المعم

. وال تُحدَّد في فهما لم ينزال تحَت سطح الماء، بل كانا واقفين في الماء حين عّمد فيلبُّس الخصيَّ الطّريقة! 

الماء إلى الّضفّة  من كالهماد المعموديّة، خرج النّّص الطّريقةُ التي بها اعتمد )بالّرش أو بالّسكب(. وبع

 (. 13-13: 3 الرسل )*أعمال

 

 

 

 ثالثة آالف إنسان بالماء في أورشليم.  ىج. عّمد الّرُسل حوال

(! طبًعا هذا ممكن 43: 2 الرسل في يوٍم واحد اعتمد ثالثة آالف مؤمن جديد بالماء في أورشليم )*أعمال

يكفي من الماء في أورشليم لتعميد كلِّ هؤالء بالتّغطيس؟ ربما كان هذا ممكنًا في  تماًما. ولكن هل كان هناك ما

لوا عن الطّريقة االعتيادية  بركة بيت حسدا أو سلوام. ومع هذا، فليس من إشارة واحدة إلى أن الّرُسل تحوَّ

 النّاس! برّش الماء أو سكبه من األعلى علىلممارسة التّطهير في العهد القديم، التي كانت 

 

 د. عّمد التّلميُذ حنانيا بولَس بالماء في بيت.  

. مؤكَّد أن الّرسول بولس لم يعتمد بالتّغطيس تحت الماء في مكاٍن ما في بيتحصلت معموديّة الّرسول بولس 

 باسم الّرب يسوع المسيح حين اعتمد. ُرشَّ الماء أو ُسِكب على بولس من األعلى. قام ودعافي البيت، ألنّه 

(، apolouomai -أو ُمحيت )في اليونانية: "أبولووماي"  ُغِسلتوكانت معموديّته تشير إلى أنَّ كلَّ خطاياه 

 (. 31: 22؛ 33-31، 33-31: 3 الرسل أي أنّه تبّرر بالكامل في عينَي هللا )*أعمال

 

  .جّي(في روما )دليل أثرّي أركيولو هـ. المعموديّة بالماء الُمصّورة على رسٍم جداري   

واقفين رجالهما في ميالدية( يُظِهر رجلين  211و 311ثّمة رسٌم ُوِجد في سراديب روما )يعود للفترة ما بين 

 .الماء بينما واحدهما يسكب الماء على اآلخر

 

 . خاتمة قضية طريقة إجراء المعموديّة بالماء. 11

الّشخص اآلخر. ولذا،  أو سكبه من األعلى علىبرشِّ الماء في العهد القديم، صّور هللا محو الخطايا وغسلها 

 اآلخر.  بسكبِ رجٍل الماَء علىيمكن للمسيحيِّين المؤمنين أن يصّوروا غْسل الخطايا 
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عّمد يسوع المؤمنين الجُدد بالّروح القدس بسكب الّروح من أعلى عليهم، أو بالّسماح بأن في العهد الجديد، 

ولذا، يمكن للمسيحيِّين أن  ه هبة الّروح القدس من الّسماء لتحلَّ عليهم.يحلَّ الّروح القدس عليهم، أو بمنح

 الّشخص.  بسكب الماء من أعلى علىيرسموا انسكاب الّروح القدس رمزيًا 

 

على المسيحيّين المؤمنين أن يعلّموا معنى معموديّة الّروح القدس التّي يقوم بها يسوع المسيح والمعموديّة 

بها المسيحيون المؤمنون للمؤمن الجديد. ولكْن لعدم وجود تعليم في الكتاب الُمقدس بشأن بالماء التّي يقوم 

طريقة أو أسلوب المعموديّة بالماء أو تعليماٍت بشأنها أو منٍع لطريقٍة معينة، يمكن للمسيحيّين المؤمنين أن 

 يّة بالّروح وغسل الخطايا. يختاروا الطّريقة التّي يريدونها لممارسة المعموديّة لتكون صورةَ للمعمود

إجراء المعموديّة  طريقةالمعموديّة بالماء بوضوح، ولذا فهو بالتّالي مهّم، وأما  معنى يعلم الكتاب الُمقدس

 بالماء فال يتّم تعليمها في الكتاب الُمقدس، وبالتّالي فهي ليست قضيّة أساسيّة. 

 

: 3؛ عبرانيين 25: 11الماء عليهم من أعلى )انظر حزقيال  برشّ يختار بعض المؤمنين الُجُدد أن يعتمدوا 

 (. 1: 2 الرسل أ؛ انظر أعمال22: 31؛ 23، 31

 ؛ عبرانيين31: 22 الرسل الماء من أعلى عليهم )انظر أعمال بسكبيختار مؤمنون ُجُدد آخرون أن يعتمدون 

 (. 11، 31: 2 الرسل ب؛ انظر أعمال22: 31

 

( أو من محتويات baptizoمن الكلمة اليونانية "بابتيزو" ) بالّتغطيسمعموديّة ال يمكن استنتاج طريقة ال

الكتاب الُمقدس. وليس من تعليم مباشر أو وصف أو وصيّة في الكتاب الُمقدس يشير إلى المعموديّة 

 بالتّغطيس، ولكْن لعدم منع الكتاب الُمقدس لتنفيذ الممارسة بهذه الطّريقة، فإنّه يمكن ممارستها. 

 

ر موت طبيعتهم  يختار بعض المؤمنين الُجُدد أن يعتمدوا بالتّغطيس في الماء ألنّهم يرون أن هذه الطّريقة تصوِّ

ال يعلم طريقة المعموديّة بالماء، ولكنّه يعلّم معنى  1القديمة وقيامة طبيعتهم الجديدة. ومع هذا، فإن رومية 

 . 1لتّغطيس ليس هي الفكرة التّي تتّم مناقشتها في رومية المعموديّة بالّروح! ففكرة المعموديّة بالماء با
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األمر الممكن عمله هنا هو تعليم المؤمن الجديد عن معنى المعموديّة بالّروح والمعموديّة بالماء، وتركه 

 يختار الطّريقة التّي يراها مناسبة وذات مغزى له أكثر من غيرها.

 

: 4ديّة المسيحيّة، بل عليهم الحفاظ على وحدة الّروح )أفسس على المسيحيّين أال يتخاصموا بشأن المعمو

3-2 .) 

 

د بالماء  هـ. َمن يمكنه أن يعمِّ

 

 (.1: 4كورنثوس 3ينبغي للمؤمنين أال يتجاوزوا ما هو مكتوب في الكتاب الُمقدَّس )*

  

 .(2: 1)مرقس  نبّوات الكتاب الُمقدَّس. 1

 (. 31: 33 الرسل سيعّمد النّاس بالّروح القدس )انظر أعمالتنبأ يوحنّا المسيح بأنَّ يسوع المسيح 

ال تحصل المعموديّة بالّروح القدس بسبب أيِّ شيٍء في الّشخص الذي يعتمد، إذ أساسها سيادة هللا ونعمته 

لِّص الفائقة التي ال نستحقّها في الحقيقة. معنى االعتماد بالّروح القدس هو أّن هللا بروحه أخذ المبادرة ألن يخ

 شخًصا ما، وأّن هذا الّشخص قد خلُص خالًصا حقيقيًّا. 

 

وكذلك المؤمن الجديد ال يعّمد نفسه بالماء، ولكنّه يُعمَّد على يد مؤمن آخر! والمعموديّة بالماء على يد مؤمن 

 آخر تشير إلى أن المعموديّة بالّروح هي عمل نعمة هللا. 

 

 .(8-1: 4؛ 82، 88: 3)*يوحنّا  التّاريخ الكتابي. 8

عّمد يوحنّا المعمدان النّاس بالماء في نهر األردن. وعّمد يسوع، بيد تالميذه، النّاَس في مكاٍن ما في بّريّة 

د.   يهوذا، إذ لم يُكن هو َمن عمَّ

 

 ال يذكر الكتاب الُمقدَّس من عّمد الثاّلثة آالف مؤمن جديد الذين آمنوا في اليوم األول للكنيسة المسيحيّة، كما

(. ولو 43-13: 2 الرسل أنّه ال يذكر المكان الذي تّمت فيه المعموديّة وال الطّريقة التّي اعتمدوا بها )أعمال
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كانت طريقة إجراء المعموديّة بالماء مهمة لما أهمل لوقا ذكرها! وحين نما عدد التاّلميذ إلى خمس آالف، لم 

(! 33: 23أنّه ال بدَّ أنّه حصل واستمّر في الحصول )متّى  (، مع4: 4 الرسل يُعد االعتماد بالماء يُذَكر )أعمال

 وكذلك حين نما عدد التاّلميذ وأطاع عدٌد كبير من الكهنة اإليمان، ال يُذَكر االعتماد بالماء مطلقًا )أعمال

 (. 1: 1 الرسل

 

مسيح، ال يذكر الكتاب أنّهم حين نادى المبّشر )والّشّماس الّسابق( فيلبُّس ببشارة اإلنجيل للسامريّين، فآمنوا بال

(. والحقًا، عّمد فيلبُّس 31-32: 3 الرسل اعتمدوا بالماء أو مكان حصول المعموديّة أو كيفيتها )أعمال

 (. 13-11: 3 الرسل الخصيَّ الحبشيَّ بالماء في مكاٍن كان فيه بعض الماء )أعمال

 

شاول )الذي صار الحقًا "بولس الّرسول"( بالماء في وكان حنانيا تلميًذا عاديًّا في دمشق. والّراجح أنّه عّمد 

 الرسل (. ومعموديّة بولس بالماء ال تُذَكر مطلقًا في أعمال31-32: 22؛ 33-31: 3 الرسل بيت يهوذا )أعمال

21: 

33-21 ! 

 

وحين سمع كورنيليوس األممي )غير اليهودي( وأفراد عائلته )غير اليهود أيًضا( رسالة اإلنجيل واعتمدوا 

بالّروح في بيته، أمر بطرس الّرسول أن يعتمدوا بالماء باسم يسوع المسيح. ولكْن هُنا أيًضا ال يذكر الكتاب 

 (. 43-41: 31 الرسل َمن عّمدهم أو مكان معموديّتهم أو كيفية إجرائها )أعمال

ّمدهم أو مكان معموديتهم األعمال ليديا وأفراد عائلتها اعتمدوا بالماء. ولكننا ال نعرف َمن ع سيِّدةونعرف أن 

 (. 35-31: 31 الرسل أو كيفية إجرائها )أعمال

 

وسّجان سجن فيلبّي اعتمد بالماء مع أفراد عائلته بعد أن آمنوا. ولكّن الكتاب ال يذكر َمن عّمدهم وال مكان 

 (. 14-13: 31 الرسل معموديتهم أو كيفيّتها. الّراجح أنهم اعتمدوا خارج البيت )أعمال

 

أّسس بولس كنيسة كورنثوس لم يعّمد سوى رجلين وعائلة، فيسوع لم يكن قد أرسله ليعّمد بالماء، بل  وحين

 (. 31-31: 3كورنثوس 3للمناداة ببشارة اإلنجيل )*
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وحين آمن الذين كانوا يجتمعون في بيت يوستُس تعّمدوا بالماء. ولكنَّ الكتاب، مرةً أخرى، ال يذكر َمن عّمدهم 

 (. 3-1: 33 الرسل اء المعموديّة أو مكانها )أعمالوال مكان إجر

 

فقط. وقد شرح أكيال وبريسكال  معموديّة يوحّنا في الماءوكان يهوديٌّ من اإلسكندرية اسمه أبلُّوس كان يعرف 

طريق الّرب بوضوح وتفصيل له. والّراجح أنه ُولِد بالّروح حين تلقّى هذا التّعليم، ولكْن لم يُطلَب منه أن 

 (. 21-24: 33 الرسل مد بالماء ثانية )أي أن يعتمد المعموديّة المسيحيّة بالماء؛ أعماليعت

 

معموديّة يوحّنا والتقى الّرسول بولس اثني عشر تلميًذا ليوحنّا المعمدان، لم يكونوا هم أيًضا يعرفون سوى 

(. لم 4: 33 الرسل ؛ أعمال4: 3. كانت معموديّة المعمدان "معموديّة توبة لمغفرة الخطايا" )مرقس بالماء

يُكن هؤالء يعرفون عن وجود الّروح القدس، ولم يكونوا مولودين ثانيةً )أي لم يكونوا معتمدين بالّروح 

القدس(. وبعد أن علّمهم بولس عن بشارة اإلنجيل والّروح القدس، اعتمدوا بالّروح )ُولِدوا ثانية(. فاعتمد 

ذه المّرة باسم يسوع المسيح. وهنا أيًضا ال نعرف َمن الذي عّمدهم أو هؤالء بالماء مرةً أخرى، ولكْن في ه

 (. 1-3: 33 الرسل مكان إجراء المعموديّة أو كيفيّتها )أعمال

 

 .(11: 82)*متّى  الوصية الكتابية. 3

ويعلّموهم أن أمر يسوع تالميذه بأن يذهبوا إلى العالم أجمع ويتلمذوا له من كل األمم، وأن يعّمدوهم بالماء 

يطيعوا ويحفظوا وصاياه. وأطاعوا. وهم بدورهم علّموا تالميذهم أن يذهبوا ويتلمذوا آخرين في كلِّ األمم، 

. وهكذا، نرى أن كلَّ تالميذ يسوع المسيح أُِمروا هويعّمدوهم ويعلّموهم أن يحفظوا كلَّ وصايا يسوع وتعاليم

إشارة كتابيّة تحّدد من يُجري المعموديّة المسيحيّة بالماء، بحيث تكون بأن يعّمدوا تالميذ ُجُدًدا بالماء. ليس من 

 محصورة في وظائف أو مراكز كنسية ُمعيَّنة )مثل األساقفة أو الّرعاة المرسومين بطريقٍة تقليديّة(! 

 

المسيحيّة بالماء. خالل القرن الميالدي األول، لم تُكن لدى الكنيسة األولى عقيدة ُمحدَّدة وثابتة بشأن المعموديّة 

كان النّاس يعتمدون بالماء باسم يسوع المسيح، وكانت تشير إلى غفران خطاياهم واعتمادهم بالّروح القدس 

 )نوال الّروح القدس(. 

 

دن. 4  ؟ هل يمكن للنساء أن يعمِّ
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أمر الجميع بأن المأموريَّة العظمى لكّل رسله وكّل تالميذه، رجاالً ونساًء. فقد  33: 23يعطي يسوع في متّى 

يذهبوا ويتلمذوا للمسيح في كل األمم، ويعّمدوا التاّلميذ الُجُدَد ويعلّموهم أن يحفظوا ويطيعوا كلَّ ما علّمه 

 يسوع وأمر به. 

 

 ولكْن بناًء على الحقائق التّالية، اختارت بعض الكنائس أال تسمح للنّساء بأن يعّمدن آخرين: 

 ليس من ِذكر ألية حادثة تاريخيّة في الكتاب الُمقدَّس عمَّدْت فيها امرأةٌ شخًصا آخر بالماء.  -

تُعتبر المعموديّة بالماء من االجتماعات الّرسميّة أو العلنيّة في الكنيسة. والكتاب الُمقدَّس يعلّم أن على  -

؛ 13-11: 34كورنثوس 3في الكنيسة ) النّساء أال يتّخذن دوًرا قياديًا في أي اجتماٍع رسمّي أو علنيّ 

 (. 5-4، 2: 1تيموثاوس 2؛ 35-33: 2تيموثاوس 3

المعموديّة بالماء موضوع حّساس عند مؤمنين كثيرين. ولذا، ينبغي أال تسبّب طريقة إجراء  -

 (. 1: 35-3: 34المعموديّة أّي إزعاج لإلخوة واألخوات الّضعفاء )رومية 

 

 ة تعاليم أو وصايا أخرى أو يذكر أيَّ منٍع يتعلَّق بمن يمكنه أن يعّمد. ال يقّدم الكتاب الُمقدَّس أيّ 
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 و. المعموديّة ومعموديّة األطفال في تقليد الكنيسة

 

 . 31-3: 1اقرأ بشأن موقف يسوع تجاه التّقاليد الّدينيّة في مرقس 

 

 .تقليد الكنيسة خالل القرن الميالدي الثّاني. 1

خالل القرن الميالدي الثّاني، وتحَت تأثير الّديانات الّسّرية الّشرقية، أُعطيت المعموديّة بالماء معنى جديًدا. فقد 

بين إجراء المعموديّة بالماء والماء نفسه والكلمات التّي تُنطَق في  سحريّةبدأ النّاس يعتقدون أّن ثمة عالقة 

 أثناء إجراء المعموديّة. 

 

على تبرير المعتمد  عالمة وختمالُمقدَّس يعلّم أن المعموديّة بالماء تشابه الختان الجسدي، إذ هي ولكّن الكتاب 

 (. 32-33: 2؛ كولوسي 33: 4الذي تّم باإليمان )رومية 

 

 .تقليد الكنيسة خالل القرن الميالدي الثّالثّ . 8

الً ترتبط به سماٌت سحّريّة، خالل القرن الميالدي الثّالّث، صارت المعموديّة المسيحيّة بالماء ط قًسا دينيًا مطوَّ

ًدا. قبل المعموديّة بالماء، كان الُمرشَّح للمعموديّة يتعهَّد بأن يجحد إبليس  كما أنّها اكتسبت شكالً ثابتًا وُمحدَّ

د (. وبعredditio symboli(، ويقّدم اعتراف إيمانه )في الالتنينية: abrenunciatioوالعالم )في الالتينية: 

د بتغطيسه ثالث مرات في مياٍه جارية باسم اآلب واالبن والّروح القدس. وكان هذا يغسل قذارة  ذلك كان يُعمَّ

العالم ويمنحه غفران خطاياه. وبعد المعموديّة، كان ينال )بطريقة رمزيّة( الّروح القدس أو التّجديد الّروحي 

م.( صار وضع اليدين ممارسةً  253-245بوضع األيدي عليه. ومن أيّام كبريانوس أسقف قرطاجة )

 محصورةً في األساقفة، حيث صار األسقف هو األب الّروحي لكّل المؤمنين الُجُدد. 

 

؛ 3: 21هو األب الّروحي لكلِّ المؤمنين )متّى  ليس من شخصٍ أدنى من هللاولكّن الكتاب الُمقدَّس يعلّم أنّه 

 يوحنّا

 (. 34: 1؛ أفسس 32-31: 3
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خالل ممارسة طقس المعموديّة بالماء، كانت تُجرى عدة أعمال وممارسات رمزيّة: طرد إبليس، النّفخ على 

وجه المؤمن الجديد، رسم إشارة الّصليب، إعطاء المؤمن الجديد اسًما جديًدا. وكان المؤمن الجديد يُعطى حليبًا 

بَس ثيابًا بيضاء جديدة، وكان يُؤَخذ إلى الكنيسة مخلوطًا بالعسل ليشربه كرمٍز لطعام حياته الجديدة، وكان يُل

ليصلّوا ألجله، ثم يقبّله اآلخرون قبلة أخويّة، وأخيًرا كان يتناول من "الّشركة الُمقدَّسة" )بحسب النّظرة 

 الكاثوليكيّة للعشاء الّربّاني(. قاِرن هذه األمور بمعموديّة الّدخالء إلى اليهودية. 

 

إلى تعاليم الكتاب الُمقدَّس، إذ يمكن لهذه التّعاليم أن تصبِح بسهولة  اإلضافةولكنَّ الكتاب الُمقدَّس يحّذر من 

 (. 31-3: 1؛ مرقس 33-33: 22 يوحنا تقاليد بشرية تُبِطل كلمة هللا )رؤيا

 

 .معموديّة األطفال. 3

  .أ. ختان األطفال ومعموديّة األطفال

على عهد هللا مع  كعالمةٍ م، أمر هللا إبراهيم بأن يختن األطفال الّذكور البالغين ثمانية أيّام في إعالن العهد القدي

(. وفي إعالن العهد الجديد نقرأ عن كون هبة الّروح القدس وعًدا من هللا ألوالد 34-1: 31شعبه )تكوين 

عميد رُسل يسوع المسيح (، وعن ت34: 33 الرسل ؛ انظر أعمال13-13: 2 الرسل المؤمنين أيًضا )أعمال

 ؛ أعمال14-13: 31 الرسل ؛ أعمال35: 31 الرسل لكامل عائالت وبيوت المؤمنين الُجُدد بالماء )أعمال

 (. 35: 31كورنثوس 3؛ قارن مع 31: 3كورنثوس 3؛ 3-1: 33 الرسل

ولكن ال يمكن إثبات أنّه كان أطفال ضمن تلك العائالت كما ال يمكن إثبات عكس هذا. كما أنه ال يمكن إثبات 

؛ 5: 3أن هؤالء األطفال كانوا كباراً بما يكفي ليفهموا بشارة اإلنجيل أو إثبات عكس هذا )قارن مع إرميا 

 (. 35: 1كورنثوس 2

 

  .ب. معموديّة األطفال في تاريخ الكنيسة

م( تلميًذا  315-311يشير تاريخ الكنيسة بعد فترة العهد الجديد إلى معموديّة األطفال. كان يوستين الّشهيد )

ُسل، وهو يشير إلى معموديّة األطفال ) (. وكانت معموديّة األطفال ممارسة عاّمة خالل Apologia I, 15للرُّ

م(. أشار  231-331يان أسقف قرطاجة )م( وترتل 211-311فترة آبوي الكنيسة إيريناوس أسقف ليون )

ترتليان، أسقف قرطاجة، إلى وجود هذه الُمماَرسة، ولكنّه حاربها ألنّه كان ينظر إلى المعموديّة بالماء 

ل قدر المستطاع! وكتب  باعتبارها محو الخطايا الُمقتَرفة ُمسبَقًا. وهكذا، كانت المعموديّة بالماء تؤجَّ
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قيام الكنيسة بتعميد األطفال خالل حقبة الّرُسل. ولكن ال يمكن التّأّكد من م( عن  254-335أوريجانوس )

م(، معموديّته بالماء  131-114المصدر الذي استقى منه هذه المعلومة. وأّجل أمبروسيوس، أسقف ميالن )

 المعموديّة. إلى ما قبل رسامته أسقفًا بفترٍة قصيرة، ألنَّه كان يخشى فقدان النّعمة التّي يعطيها هللا في 

 

كان يوجد شهود حين تتّم المعموديّة بالماء في الكنيسة األولى. كان على هؤالء أن يشهدوا عن الّسلوك الّصالح 

للُمرشَّح للمعموديّة، وكانوا الحقًا يشهدون على أنَّ هذا الّشخص قد تعّمد بالمعموديّة بالماء. لم تعلّم الكنيسة 

س معموديّة األطفال، بل كانوا يرون أن معموديّة األطفال هي الطّريقة لنوال األولى أن عهد نعمة هللا هو أسا

النّعمة! كان األطفال يُعتبَرون ُمذنبين ونجسين وال حّق لهم بأن يعتمدوا بالماء. فلم يكن لدى األطفال إيماٌن 

يمان الّشهود )الذين صاروا شخصيٌّ باهلل، وال يمكنهم أن يقّدموا اعتراَف إيمان. ولذا، أخذ إيمان الوالَدين وإ

الحقًا يُدعون "األشابين" أو "العّرابين"( وإيمان الكنيسة مكاَن إيمان الطّفل. فكانت الكنيسة، ُممثَّلةً بالّشهود، 

طّفال، ويقّدمون اعتراف اإليمان نيابة عن الطّفل تأتي بالطّفل ليعتمد باإليمان، وكانوا يؤمنون نيابة عن األ

 ؤالء الّشهود يعدون بأن يعلّموا الحقًا الطّفَل اإليماَن المسيحي. أيًضا. وقد كان ه

 

 ولكْن ال يمكن رؤية جذور لهذه الممارسة في الكتاب الُمقدَّس. 

  

ر عقيدة  411-154أّجل أغسطينوس ) م( معموديته بالماء. وقد كان ألغسطينوس تأثير عظيم على تطوُّ

البداية، كان يؤمن بأنَّ الخطايا المقتَرفة قبل المعموديّة تُغفَر بالمعموديّة، المعموديّة بالماء. فقد علّم ما يلي: في 

وهو ما كانت الكنيسة بشكٍل عاّم تؤمن به في ذلك الوقت. ولكنَّه الحقًا ربط معموديّة الماء ال بالخطيّة الفعليّة 

ال( بالماء تزيل ذنب الخطيّة، بينما نجاسة الُمقتَرفة سابقًا، بل بالخطيّة األصليّة. ولذا، علّم بأن معموديّة )األطف

الخطيّة الموروثة )الّرغبات الخاطئة األثيمة( ستزول تدريجيًا لتتوقَّف عند الموت. كان أغسطينوس يؤمن أن 

المعموديّة بالماء لها تأثير غير قبل لإلبطال، فالّشخص المعتمد بالماء بيد الكنيسة هو يخّص الكنيسة، ولذا لدى 

لحّق بأن تمارس القوة إلرجاع الّشخص المعتمد الّضاّل إلى الكنيسة! ليس للمعموديّة بالماء خارج الكنيسة ا

الكنيسة أي تأثير خالصي. وكانت المعموديّة بالماء المتطلَّب الموضوعي للخالص، وكان اإليمان المتطلَّب 

المعموديّة بالماء. وكان  بعد قبل أوالّشخصّي للخالص. ويمكن لإليمان الّشخصّي أن يكون حقيقة موجودة 

يُعتقَد أن معموديّة األطفال بالماء ال تكون ذات فاعلية وتأثير إال حين يتوب ذلك الّشخص المعمَّد ويؤمن إيمانًا 
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شخصيًّا )حين يكبُر(. وحين كان هذا األمر يحصل، لم تكن هناك حاجة ألن يعتمد ذلك الّشخص بالماء ثانيةً. 

 يعلّمه. هذا ما كان أغسطينوس 

 

د الّشخص إلى جسد المسيح،  إلى طائفة مسيحيّة  وليسولكنَّ الكتاب الُمقدَّس يعلّم أنّه بالمعموديّة بالّروح يُعمَّ

(، ولذا فإّن المؤمن يخّص يسوع المسيح فقط، وال يخّص كنيسة ُمعيّنة أبًدا 31-32: 32كورنثوس 3ُمعيّنة )

 )أفسس

 بطرس3أو قادتها بأن يتسيّدوا على النّاس الذين يُوَضعون في عهدتهم )(. ليس مسموحاً لكنيسة ما 31-34: 3

 (. 31: 31(. كما أن الكتاب الُمقدَّس ال يعلِّم أن المعموديّة بالماء متطلّب الزم لنوال الخالص )مرقس 1: 5

 

مدوا بالماء، م( أنه ال يجوز للوالَدين أن يأتيا بأوالدهم ليعت Council of Mainz ،331قّرر مجمع ماينز )

ألنّهما هما المسؤوالن عن الَحبَل بهم ووالدتهم في الخطيّة! ولذا على الّشهود )األشابين( أن يأتوا بالطّفل 

ليعتمد بالماء. وهكذا، فقد صار التّعليم الّروحي لألوالد الذين يتلقونه من الكنيسة من خالل األشابين منفصالً 

 من والَديهم.  عن التّعليم االعتيادي الذي يتلقّونه

 

(، والكتاب الُمقدَّس يحث 4: 1ولكن الكتاب الُمقدَّس يأمر اآلباء بأن يربّوا أوالدهم في طريق الّرب )أفسس 

 فوليةالنّاس على االستمرار في ما تعلّموه واقتنعوا به من والَديهم والكتاب الُمقدَّس ومعلّميهم من الطّ 

 (. 31-34: 1 ؛5: 3تيموثاوس 2)

 

م، إلى عصر  531وفي سكوالستية جامعات العصور الوسطى )التّي امتّدت من جريجوري العظيم، عام 

 (، ارتبطت فلسفة أرسطو غير الّدينية بالهوت الكنيسة الكاثوليكية. 3531اإلصالح، عام 

 

لموضوعي للقيام أّما المتطلَّب الّشخصي للخالص، أي اإليمان والتّوبة، فقد تعرَّض لإلهمال، وصار المتطلّب ا

يسة كافيًا للخالص. وصارت الكنيسة الكاثوليكية تعلّم أن معموديّة األطفال بالماء كنبطقس المعموديّة في ال

تسكب نعمة هللا الفائقة في الطّفل، وتمنحه البّر والتّجديد وغفران الخطيّة األصليّة وكّل الخطايا التّي اقتُرفِت 

أحكام العقوبة الّزمنية واألبديّة عنه، وتعطيه فضائل فوق طبيعية مثل اإليمان  قبل معموديّته بالماء، وتمحو كلَّ 

والّرجاء والمحبّة والقداسة. معموديّة األطفال بالماء صارت الباب الذي به يدخل الّشخص إلى الكنيسة 
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موديّة بالماء )لألطفال( الكاثوليكيّة، وبالتّالي إلى الحياة األبديّة. بالنّسبة للكنيسة الكاثوليكيّة، صارت المع

ً تماًما لنوال الخالص. وقد علّم توما اإلكويني ) ( أنَّ كل ما يفتقر الطّفل إليه 3214-3221عنصراً أساسيّا

 سيناله من خالل إيمان الكنيسة الكاثوليكية. 

 

 ؛ أعمال1: 34ولكّن يسوع المسيح، ال الكنيسة، هو وسيط الخالص وكل النَّعم والبركات األخرى )يوحنّا 

 (! 1: 3؛ أفسس 32: 4 الرسل

 

رفضت حركة اإلصالح )في القرنين الّسادس عشر والّسابع عشر( عقيدة انسكاب النّعمة من خالل طقس 

المعموديّة الذي يتّم من خالل الكنيسة الكاثوليكية. وعلّم الُمصلحون أن هللا يعطي نعمته بناًء على إرادته 

 (. 3-4: 1؛ تيطس 3-3: 2ية أو عمل المؤّسسة الّدينية )أفسس الّسيادية ال على األعمال البشر

 

كما رفضت حركة اإلصالح عقيدة إمكانية فقدان النّعمة، ألنّه من المؤكَّد أن هللا سيمّجد شعبه الذين بّررهم 

 (. 1: 3؛ فيلبّي 11-23: 3؛ 24: 1بالنّعمة من خالل اإليمان )رومية 

 

يدة المعموديّة بالماء، حيث صارت بعيدةً تماًما عّما يعلّمه الكتاب وكذلك رفضت حركة اإلصالح واقع عق

كورنثوس 3؛ 31: 31الُمقدَّس! فال يجوز للمسيحيّين المؤمنين أن يتجاوزوا ما يعلّمه الكتاب الُمقدَّس )يوحنّا 

 (! 31-31: 1تيموثاوس 2؛ 1: 4

 

 ز. وقت إجراء المعموديّة بالماء

 

 عن أشخاٍص تعّمدوا بعد سماعهم بشارة اإلنجيل وإيمانهم بالّرب يسوع المسيح )أعماليتحدَّث الكتاب الُمقدَّس 

(. ولكنَّ الكتاب الُمقدَّس يخبرنا أيًضا عن بيوٍت كاملة، بمن فيها عبيد وخَدم، سمعوا بشارة 13-11: 2 الرسل

(. ويؤمن بعض 31: 3كورنثوس 3؛ 14-11، 35-34: 31 الرسل اإلنجيل وآمنوا واعتمدوا بالماء )أعمال

المسيحيِّين أنه ال بد أن أطفاالً كانوا ضمن هذه العائالت والبيوت، وبالتّالي تعّمد هؤالء األطفال قبل أن يصير 

 لديهم إيمان شخصّي. 
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 .وقت إجراء المعموديّة بالماء يعتمد على الكيفيّة التّي يُنظَر بها إلى "التّجديد" و"التّوبة". 1

يقّرر بعض المسيحيّين المؤمنين بعض المتطلّبات الُمسبقة للمؤمنين الُجُدد قبل أن يعتمدوا بالماء. يؤمن هؤالء 

أن "التّوبة" تعني "التّغيير المرئي للحياة". ولذا، بعَد أن يغيّر المؤمن الجديد حياته في جوانب مهّمة في 

 ه في هذه النّواحي، فال يمكنه أن يعتمد بالماء. الحياة، يمكنه أن يعتمد بالماء. فإن لم تتغيّر حيات

 

يشير مسيحيّون مؤمنون آخرون إلى أنّه في التّاريخ الكتابي كان المؤمنون الُجُدد يعتمدون بالماء بعد اعتمادهم 

(. كان اعتمادهم 13: 2 الرسل (، أو بعد توبتهم وإيمانهم )أعمال43-41: 31 الرسل بالّروح مباشرة )أعمال

علوه أوالً ليسوع المسيح. فهو عّمدهم فيسوع ألجلهم، وعلى ما  فعلههو العالمة المرئيّة والختم على ما  بالماء

بالّروح )أي ولدهم والدةً ثانيةً(، وأسمعهم الحّق الذي غيّر تفكيرهم وقناعاتهم. والكلمة "توبة" في اللغة 

سيح، أي في ما يتعّل بما عمله ألجلهم! ولذا، حين كان اليونانيّة تعني "تغيير التّفكير" في ما يتعلَّق باهلل والم

 الّشخص يعترف بيسوع وبأنّه يؤمن بيسوع المسيح، كان يعتمد بالماء. 

 

 الرسل ؛ أعمال31: 31التّوبة واإليمان يتبعان مباشرةً سماع بشارة اإلنجيل )رومية  افي التّاريخ الكتابي، كانت

: 3قد كمل الّزمان واقترب ملكوت هللا، فتوبوا وآمنوا باإلنجيل" )مرقس (. فقد نادى يسوُع قائالً: "11-11: 2

(، مع أنّهم لم يكونوا قد 33: 3(. وقد غيّر التاّلميذ موقفهم الفكري تجاه يسوع وَمن يكون، وتبعوه )مرقس 35

ا تزال تعلّموا وفهموا كل ما هو مكتوب في إنجيل مرقس، مع أنّهم كانت لديهم سلوكيات وقناعات كانت م

 بحاجٍة ألْن تتغيَّر. 

 

، وقد انتُِخست قلوب الّسامعين. والحقيقة المرئية التّي 2 الرسل أعلن بطرس بشارة اإلنجيل الّساّرة في أعمال

تُظِهر أن هللا كان يعمل في قلوبهم هي أنّهم سألوا الّرُسل: "ماذا نصنع أيُّها الّرجال اإلخوة؟" وحينئٍذ نادى 

المسيح  بطرس معلِنًا لهم: "توبوا )غيّروا تفكيركم مرةً وإلى األبد( وليعتمد كلُّ واحٍد منكم على اسم يسوع

(. والّدليل المرئّي على أن الثاّلثة آالف إنسان غيّروا موقفهم الفكري 13: 2 الرسل لغفران الخطايا" )أعمال

: 2 الرسل وتفكيرهم بشأن يسوع المسيح هو أنَّهم قبلوا رسالة بشارة اإلنجيل، وقبلوا أن يعتمدوا بالماء )أعمال

عيَّنة، مثل تغيُّر حياتهم في بعض النّواحي. وهكذا، فقد كان (. لم يكن الّرسل قد فرضوا متطلَّبات مُ 11-43
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الّدليل المرئّي على توبتهم أو تجديدهم هو قبولهم رسالة اإلنجيل، أي إيمانهم بيسوع المسيح بقلوبهم واعترافهم 

 (! 31-3 :31؛ رومية 32: 3به بأفواههم )يوحنّا 

 

عتمد بالماء، يستمر في "توبته"، أي أنّه يستمر في تغيير بعد أن يأتي الّشخص إلى اإليمان بيسوع المسيح وي

 (. 3: 1موقفه الفكري وتفكيره بشأن الحق. ولذا يبدأ أيًضا في صنع ثمٍر يليق بالتّوبة )لوقا 

 

ال يشير الكتاب الُمقدَّس إلى أي ارتباط بين المعموديّة بالماء وصيروة اإلنسان عضًوا في كنيسة ما أو طائفةٍ 

الل معموديّة اإلنسان بالّروح )التّجديد( يصير عضًوا في جسد المسيح الذي يشمل كل العالم ما! فمن خ

(. ومعموديته بالماء هي العالمة المرئية والختم على معموديّته غير المرئية 31-32: 32كورنثوس 3)

لة بالمعموديّة بالماء، أل ن هذا يؤّدي إلى الخلط بين بالّروح. ولذا، األفضل أال تربط الكنائس العضوية الُمسجَّ

 المعموديّة بالّروح والمعموديّة بالماء. 

 

 . وقت إجراء المعموديّة بالماء يعتمد على الكيفيّة التّي بها تنظر الكنيسة إلى تعاُمالت هللا مع النّاس. 8

المسيحيّون المؤمنون الذين يشّددون على تعامالت هللا مع شعب عهده أو مع جماعة المؤمنين )الكنيسة( 

يميلون لتعميد األطفال. أما الذين يميلون للتّشديد على تعامالت هللا مع المؤمنين األفراد فيميلون ألن يعّمدوا 

 مؤمنين )كباًرا( فقط. 

 

 

 من جماعة/ مجتمع.  أ. يتعامل هللا مع كلِّ شخٍص كجزءٍ 

 كورنثوس3؛ 13: 31؛ 13: 2 الرسل ؛ أعمال1-5: 21يعتبر هللا كلَّ إنساٍن جزًءا من عائلة طبيعيّة )خروج 

 الرسل (، وجزًءا من الجنس البشري كامالً )أعمال31-1: 33(، وجزًءا من أّمة أو دولة )إرميا 31-34: 1

 أ(. 33، 32: 5؛ رومية 21: 31

 

(، 31-32: 32كورنثوس 3؛ 33: 2مؤمن جزًءا من عائلٍة روحيّة، وهي كنيسة محلّيّة )أفسس  يعتبر هللا كلَّ 

(، وجزًءا من ملكوت هللا على األرض 31-3 :2بطرس 3؛ 31: 1كورنثوس 2وجزًءا من شعب عهد هللا )
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 )مرقس

31 :31-31 .) 

 

(. ولذا، فإّن المعموديّة 31-32: 32كورنثوس 3تعّمد كلُّ مؤمن بالّروح القدس إلى جسد المسيح الواحد )

 بالماء مرتبطة ارتباطًا ال فكاك منه بحقيقة أن المؤمن ينتمي إلى الكنيسة المسيحيّة في كلِّ العالم! 

 

 ب. يتعامل هللا مع كلِّ شخٍص كفرد.  

ا أم غير باّر، سيُحاَكم بحسب أعماله )حزقيال   (. 34: 32؛ جامعة 31-32: 11كلُّ إنسان، سواء أكان باّرً

 

 (. 13-15: 3؛ 11، 33-31: 1وكل مؤمن سيخلُص بسبب إيمانه، وسيُدان بسبب عدم إيمانه )يوحنّا 

 

(. 31: 22 الرسل على كّل مؤمن أن يعتمد بالماء كعالمة مرئية على أن خطاياه ُغفِرت وُمحيت )أعمال

نسان تبّرر على أساِس إيمانه وهكذا فإّن المعموديّة بالماء مرتبطةٌ ارتباطًا ال فكاك منه بحقيقة أن اإل

 الّشخصي! 

 

 .وقت إجراء المعموديّة بالماء يعتمد على الكيفية التّي تنظَر بها الكنيسة إلى عهد هللا. 3

؛ 32: 21؛ الويين 1: 1؛ خروج 1: 3صاغ هللا عهده كما يلي: "أكون إلهَكم، وتكونون شعبي" )تكوين 

(. المسيحيّون المؤمنون الذين يشّددون على 1، 1: 23 يوحنا ؛ رؤيا31-3: 2بطرس 3؛ 31: 1كورنثوس 2

يميلون لتعميد األطفال. أما المسيحيّون المؤمنون الذين يشّددون على ميثاق هللا في  العهد القديمميثاق هللا في 

 فيميلون لتعميد الذين يؤمنون.  العهد الجديد

 

 

 

 أ. عهد هللا، الذي قطعه بشريعة العهد القديم، كان ظلَّ الحقيقة اآلتية، وبالتّالي كان مؤقَّتًا. 

 تأسَّس عهد نعمة هللا مع إبراهيم: فقد وعد هللا إبراهيم بأن يكوَن إلهَه وإلهَ نسله، وهم يكونون شعب هللا )تكوين

 ن على مستوى أعلى. (. وعهد النّعمة هذا مستمرٌّ في العهد الجديد، ولك1: 31
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أُقيم عهد هللا بالنّاموس من خالل موسى بعد سنوات كثيرة، وقد أّكد هذا العهد على عهد نعمة هللا مع إبراهيم 

(. فعهد نعمة هللا عهٌد 33-35: 1ناموس هللا إلى عهد النّعمة هذا )غالطية  أضاف(، ولكنّه 3-2: 1)خروج 

 (. 25-21: 1 بالنّاموس كان عهًدا مؤقَّتًا )غالطيّة (، ولكنَّ عهَد هللا1: 31 أبدّي )تكوين

 

يتّسم عهد النّاموس بالّصفات التّالية: ُكتِب النّاموس األخالقي والطّقسي بشكٍل مرئيٍّ على لوَحين من حجارة 

هم استمّروا وفي كتاٍب الحقًا. عرف النّاُس هللاَ من خالل كرازة األنبياء. اختبروا القليَل من غفران الخطايا، ألنَّ 

(. وهؤالء كانوا يُختَنون في 4-3: 31في تقديم الّذبائح الحيوانية الطّقسية للتّكفير عن خطاياهم )عبرانيين 

(، ولكْن كعالمٍة على إطاعة النّاموس )يوحنّا 33-31: 31أجسادهم، لكن ال كعالمٍة على عهد النّعمة )تكوين 

 (. 4-1 :5؛ غالطية 22: 1

 

حتى المجيء األول للمسيح،  بشكٍل مؤقَّترائع في النّاموس الطّقسي فقد بقيت سارية المفعول أّما القواعد والشّ 

لت هذه الظاّلل إلى حقائق )كولوسي  ؛ 31-3: 3؛ 31، 1: 3؛ 33-33، 32: 1؛ عبرانيين 31: 2حين تحوَّ

31 :3-4 !) 

 

 الي أوقف سريانه. ب. عهد هللا في العهد الجديد كان تتميًما لشريعة العهد القديم، وبالتّ 

عمل شرائع  أبطل وأنهى(، وبالتّالي 31: 5يسوع المسيح في مجيئه األول النّاموَس واألنبياء )متّى  تّمم

(. وقد أّدى هذا إلى إلغاء الّشرائع 31: 3؛ عبرانيين 34: 2؛ كولوسي 35-34: 2النّاموس الطّقسّي )أفسس 

 ( لألطفال والبالغين! 31-32: 1؛ 1-3: 5المتعلِّقة بالختان الجسدي )انظر غالطية 

 

ق التّالية: شرائع ناموس هللا األخالقّي يختلف ميثاق هللا في العهد الجديد عن ميثاق هللا في العهد القديم بالطّرُ 

مكتوبةٌ اآلن على قلوب المؤمنين، وليس في كتاٍب خارجي. يعرف النّاس هللاَ اآلن بشكٍل شخصّي، وليس 

-1: 3بسبب كالٍم قيل لهم. وهم اآلن يختبرون غفران خطاياهم، وال يقومون بأيّة طقوس كفّاريّة )عبرانيين 

م في الحقيقة مختونون روحيًا )بالتّجديد( من خالل عمل الّروح القدس )رومية (. وه4-3: 31؛ 31-3: 3؛ 31

 (. 33: 2؛ كولوسي 23-23: 2
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. وقت إجراء المعموديّة بالماء يعتمد على الكيفيّة التّي تنظُر بها الكنيسة إلى العالقة بين الختان 4

 والمعموديّة.

جسدي لألطفال في العهد القديم يميلون لتعميد األطفال، أما المسيحيون المؤمنون الذين يشّددون على الختان ال

 الذين يشّددون على الختان الّروحي في العهد الجديد فيميلون لتعميد الذين يؤمنون. 

 

: "وبه أيًضا ُختنتُم ختانًا غير مصنوٍع بيٍد بخلع جسم خطايا البشريّة بختان 31-33: 2نقرأ في كولوسي 

المعموديّة التّي فيها أُقِمتُم أيًضا معه بإيماِن عمل هللا الذي أقامه من األموات، وإْذ المسيح، مدفونين معه في 

 كنتُم أمواتًا في الخطايا وغلَف جسدكم أحياكم معه مسامًحا لكم بجميع الخطايا." 

 

 الّسؤال هو: "متى يُختَن الّشخص في المسيح؟"

 

 أ. كان الختان عالمة العهد في العهد القديم. 

: 21(، وسيكونون شعب هللا )الويين 1: 31عمل هللا في العهد القديم عهًدا أبديًا مع إبراهيم ونسله )تكوين 

(. ُختِن إبراهيم ختانَه الجسدي كعالمٍة وختٍم على البّر الذي يأتي باإليمان الذي كان فيه قبل ختانِِه )رومية 32

4 :33-32 .) 

 

يم كفرد، إذ إنّه تعامل مع كلِّ عائلة/ بيت إبراهيم! ولذا انبغى أن يُختَن كلُّ ولكّن هللا لم يحصر تعاُمله في إبراه

(. وهكذا، فإنّه في فترة العهد القديم، كان الختان الجسدّي هو عالمة هذا 31ذكٍر في بيت إبراهيم )تكوين 

له شمل هللا كلَّ ( هو الّسبب الذي ألج1-5: 35العهد. كان إيمان إبراهيم الّشخصي باهلل وبوعده )تكوين 

 (! 34: 1كورنثوس 3عائلته، بما في ذلك األطفال، ضمن شعب عهده )انظر 

 

 ب. عهد هللا في العهد القديم والعهد الجديد. 
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 يتألَّف عهد هللا في فترة العهد القديم من عنصرين: صيرورة هللا الحيِّ إلهَهُم، وصيرورتهم شعَب هللا )الويين

نًا من هذين العنصَرين )(. وقد بقي العهد ف32: 21  بطرس3؛ 31: 1كورنثوس 2ي فترة العهد الجديد مكوَّ

2 :3-31.) 

 

 (. 31-1: 3؛ عبرانيين 14-13: 13ومع هذا فهناك فوارق كبيرة بين العهد القديم والعهد الجديد )إرميا 

هد الجديد فقد ( ُكتِب في كتاب، أما في الع33-31: 1في العهد القديم، النّاموس الذي أُضيف )غالطية  -

 (. 11: 13ُكتِب النّاموس على قلوب المؤمنين )إرميا 

(. أما معرفة 1: 3في العهد القديم، كانت معرفة هللا معرفةً عقليّة يعلّمها األنبياء للنّاس )انظر إشعياء  -

 أ(. 14: 13هللا في العهد الجديد فهي معرفة شخصيّة وحميمة )إرميا 

في العهد القديم لم يكن امتالك ضمير طاهر من الّذنب والّشعور به من خالل القيام بطقوٍس وشعائر  -

ا 4-3: 31؛ 31-3: 3أمًرا ممكنًا )عبرانيين  (. أّما في العهد الجديد فالمؤمنون يختبرون غفرانًا تاّمً

 أ(. 14: 13لخطاياهم )إرميا 

وجسديًّا. أما في العهد الجديد فالختان داخلّي وروحّي  في العهد القديم، كان الختان أمًرا خارجيًّا -

 )كولوسي

(. في العهد القديم، كان الختان الجسدي للذكور فقط كان طقًسا أشار إلى ضرورة الختان 33-31: 2

 (. 23-23: 2الّروحّي )التّجديد( للّرجال والنّساء أيًضا )انظر رومية 

(. وفي العهد الجديد، 31: 2ليمه ظلَّ الحّق المستقبلّي )كولوسي في العهد القديم، كان الحّق الذي يتّم تع -

صار ذلك الحّق حقيقةً وواقًعا. أعلن العهد القديم ضرورة التّجديد والتّبرير، اللذين تحقّقا فعالً في 

(. فالعهد 35: 3العهد الجديد. فقد حّرر العهد الجديد النّاس من خطاياهم تحريًرا حقيقيًّا )عبرانيين 

( ومحو كلِّ الخطايا! العهد الجديد 23-25: 11جديد يشمل التّجديد )المعموديّة بالّروح؛ حزقيال ال

ألّنه جعل ما صّوره العهد القديم رمزيًّا ( 1: 3؛ 22: 1( عهد أفضل )عبرانيين 24: 32)عبرانيين 

 . حقيقًة واقعة

 

 .ج. الختان والمعموديّة في العهد الجديد 

أن اإلخوة القّديسين  31-33: 2يوجد ربطٌ في العهد الجديد بين الختان والمعموديّة. تعليم رسالة كولوسي 

( حين ُدفِنوا مع المسيح في معموديّة 33: 2( ختنهم المسيح )كولوسي 2: 3واألمناء في المسيح )كولوسي 
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ب(. 32: 2اإليمان بقوة هللا )كولوسي ا(. كما يعلّم أنّهم قاموا مع المسيح ب32: 2الّروح القدس )كولوسي 

 (. 3-1: 1(، أي أنّهم ُولِدوا ثانيةً بالّروح )انظر يوحنّا 23-23: 2فقلوبهم ختنها الّروح القدس )رومية 

 

عنهما  ترتبط النّاحيتان )شيٌء يموت وشيء يُقام( بإقامة الّروح القدس وباإليمان بعمل هللا وقّوته، ويتّم التّعبير

 أ(.  32: 2بالمعموديّة بالماء )كولوسي  بشكٍل مرئيّ 

 

د. يتّخذ بعض المسيحيّين المؤمنين من الختان الجسدي لألطفال في العهد القديم نقطة االنطالق  

 لهم. 

ا )خلُص( ألنه آمن، ولذا كان عليه قبول عالمة وختم العهد القديم: الختان  آمن إبراهيم أوالً، وأُعلِن باّرً

(. ولكنَّ أوالَده )الجيل التّالي في شعب هللا( ُختِنوا أوالً )في اليوم الثّامن؛ تكوين 33-1: 4الجسدي )رومية 

 (. 33: 1( أو لم يأتوا إلى اإليمان قط )عبرانيين 23-21: 33(، ومن ثم أتوا إلى اإليمان )عبرانيين 1-34: 31

 

قديم كانوا يُختَنون يستنتجون أنه ينبغي المسيحيّون المؤمنون الذين يشّددون على حقيقة أن األطفال في العهد ال

 أن يتعّمد األطفال في العهد الجديد بالماء. 

 

روحي يحصل في اللحظة التّي يعتمد فيها الطّفل بالماء،  تتكلم عن ختانٍ  33: 2يؤمن هؤالء بأن كولوسي 

. وحينئٍذ تموت الطّبيعة غير المتجّددة للطّفل وتُدفَن مع المسيح. وهو يتّم كنتيجةٍ إليمان والَديه أو إيمان الكنيسة

وبالتّالي فإّن معموديّة الطّفل المرئيّة بالماء هي عالمة وختم للموت غير المرئي الذي تمرُّ به طبيعته غير 

معتمدين مولودين المتجّددة. نتيجةً لهذا، يؤمن هؤالء المسيحيّون المؤمنون أنه ينبغي اعتبار أطفال المؤمنين ال

 أ(. 32: 2ثانية )كولوسي 

 

، حين يصبِح هؤالء األطفال في سّن المراهَقة أو الّشباب، ويؤمنون بيسوع بعد سنواتويعتقد هؤالء أنّه 

ب(. وبهذا، فإنَّ هؤالء 32: 2المسيح إيمانًا شخصيًا، يُقامون مع المسيح ليعيشوا حياة جديدة )كولوسي 

: 2حون بمرور وقٍت ما بين الموت والّدفن مع المسيح في المعموديّة بالماء )كولوسي المسيحيّين المؤمنين يسم

أ( في الطّفولة من ناحية، والقيامة مع المسيح بعد سنواٍت حين يؤمنون إيمانًا شخصيًا ويعترفون بيسوع 32

 ب( في سن المراهقة أو الّشباب من ناحية أخرى. 32 :2المسيح )كولوسي 
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ولكْن يمكن أن يكون إيمان الوالَدين أو أيًضا بأهمية اإليمان خالل معموديّة األطفال بالماء، هؤالء مقتنعون 

د ويعترف بإيمانه في سن المراهقة أو إيمان األشابين أو إيمان الكنيسة . ولكن الحقًا، حين يؤمن الطّفل الُمعمَّ

 وهو طفل.  الّشباب، يصير مسؤوالً مسؤوليةًّ شخصيّة عن ما تستلزمه معموديّته

 

كان قصد الختان الجسدّي في العهد القديم هو أن يكون عالمةً خارجية على ختان داخلّي روحّي للقلب 

(، 1-2: 1؛ فيلبّي 23-23: 2؛ رومية 1: 11؛ 4: 4؛ إرميا 31: 31؛ تثنية 43: 21)التّجديد؛ انظر الويّين 

ة في حياة الّشخص الذي ُختِن في طفولته. حتّى حين كانت هذه الحقيقة الروحيّة تحصل بعد سنواٍت كثير

للختان  الّروحي أو التّجديد )الحقيقة(،  عالمة )ظاًل( فقطوهكذا، فإنَّ الختان الجسديَّ لألطفال كان في الحقيقة 

وهو ما كان ينبغي أن يحصل في حياة الذي ُختِن وهو طفل. وهذا ينطبق على معموديّة األطفال بالماء، إذ 

د عالمة )ظّل( على المعموديّة بالّروح )الحقيقة( التّي ينبغي أن تحصل الحقًا في حياة  يمكن اعتبارها مجرَّ

 الّشخص الذي تعّمد بالماء في طفولته. 

 

 هذا يعني أن الختان الجسدي في العهد القديم ال يشير بالّضرورة إلى الّتجديد!

 

 عظيم. رٍّ القدس كسِ  يقع تشديد هؤالء المسيحيين المؤمنين على الّتجديد بالّروح

(، فإنّه 3-1: 1ألن التّجديد ولحظة حصول التّجديد سرٌّ ال يُسبَر غوره في المسيحيين المؤمنين )انظر يوحنّا 

ولذا، تؤّكد هذه الكنائس (، أو يمكن أن يحدث الحقًا في حياته. 5: 3يمكن للتّجديد أن يحصل في الطّفل )إرميا 

. ومع أّن ء في العهد الجديد حّلت محلَّ الختان الجسدي لألطفال في العهد القديمعلى أّن معموديّة األطفال بالما

أطفال المؤمنين لم يؤمنوا إيمانًا شخصيًا بيسوع المسيح، فإنّهم ينتمون لشعب عهد هللا الجديد أو للكنيسة 

 المسيحيّة. 

 

(. لهذا يُِصّر هؤالء 34: 1كورنثوس 3)أطفال الوالد المؤمن أو الوالدة المؤمنة "ُمقدَّسون"، أي ُمفرزون هلل 

المسيحيّون المؤمنون على أن يعتمد أوالد المؤمنين بالماء كعالمٍة على العهد الجديد. يشّدد هؤالء المسيحيّون 

 على أنّه حين يكبُر هؤالء األطفال يكون حتّى إيمانهم الّشخصي بيسوع المسيح هبةً من هللا )انظر أعمال
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تيموثاوس 2؛ 3: 3بطرس 2؛ 31-32: 2؛ 23: 3؛ فيلبّي 3-3: 2؛ أفسس 21: 33؛ 34: 31؛ 43: 31 الرسل

 (. 3: 3 بطرس2؛ 35: 1

 

 هـ. يتّخذ بعض المسحيّين المؤمنين من الختان الّروحي في العهد الجديد نقطة االنطالق لهم.  

ؤمنون الذين يشّددون على واضح أن الختان الّروحي في العهد الجديد يعني التّجديد الّروحي. المسيحيّون الم

حقيقة أن النّاس في العهد الجديد يُختَنون روحيًا حين يؤمنون إيمانًا شخصيًا بيسوع المسيح يستنتجون أنّه ال 

 يجوز للناس أن يعتمدوا بالماء إال بعد أن يؤمنوا إيمانًا شخصيًا بالمسيح. 

 

(. ولكْن حين آمنوا بيسوع 31: 2كان هؤالء موتى في خطاياهم وجسدهم الخاطئ غير المختون )كولوسي 

روا من قوى الّشّر )كولوسي 34: 2المسيح إيمانًا شخصيًّا، ُغفِرت كلُّ خطاياهم )كولوسي  (! 35: 2(، وتحرَّ

 ومع هذا، فإّن إدراك هذه الحقيقة وعيشها قد يستغرق بعض الوقت. 

 

تتكلَّم عن الختان الّروحي الذي يحصل في اللحظة التّي يعتمد فيها  33: 2أنّهم يعتقدون أن كولوسي كما 

. وحينئٍذ تموت طبيعته غير المتجّددة وتُدفَن مع المسيح. وهو أمٌر مرتبط بإيمانه الّشخصيالّشخص بالّروح، 

عموديّة غير المرئيّة بالّروح القدس. يؤمن وهكذا، فإن المعموديّة بالماء هي العالمة المرئية والختم على الم

هؤالء المسيحيّون المؤمنون بأنَّ الذين يؤمنون إيمانًا شخصيًّا بيسوع هم الوحيدون الذين يمكن اعتبارهم 

 أ(. 32: 2 مولودين ثانيةً )كولوسي

 

الّروح )أي يُولَد ثانية( الذي فيه يعتمد ب في الوقت نفسهيعلّم هؤالء أن اإلنسان يموت ويُدفَن ويقوم مع المسيح 

ويؤمن إيمانًا شخصيًّا. والعالمة المرئيّة على هذا الحدث هي المعموديّة بالماء. يؤمن هؤالء المسيحيّون أنَّ 

خلع الطّبيعة غير المتجّددة )"الطّبيعة الخاطئة" أو حرفيًّا "الجسد"؛ وذلك مع موت المسيح ودفنه حين 

الذي فيه يتّم الحصول على الطّبيعة المتجّددة  في الوقت نفسهأ( يتّم 32: 2يعتمدون بالّروح القدس؛ كولوسي 

ب(. ال يرى هؤالء 32: 2الجديدة )المرتبطة بقيامة المسيح حين يؤمن اإلنسان بيسوع المسيح؛ كولوسي 

المسيحيّون المؤمنون أن موتهم مع المسيح وقيامتهم مع المسيح حدثان مفصوالن سنوات كثيرة، بل حدث 

 ل في الوقت نفسه، وهو حين أتوا إلى اإليمان الّشخصي بيسوع المسيح. حص
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اإليمان الّشخصي هؤالء مقتنعون تماًما بأنَّ اإليمان ضروريٌّ تماًما لالعتماد في الماء، ولكّن هذا اإليمان هو 

 للمعتمد. وبعد أن يقّدم اعترافًا علنيًا بإيمانه، يمكن أن يعتمد بالماء. 

 

ح بين الختان الجسدي في ميثاق العهد القديم والختان الّروحّي في ميثاق العهد الجديد. فختان ثّمة فرق واض

اإلنسان في حقبة العهد الجديد ليس الختان الجسديَّ لألطفال، بل الختان الّروح للقلب من خالل الّروح القدس 

ل الطّبيعة القديمة غير المولودة (! وهو يتألَّف من خلع أو إبطا23-23: 2حين يؤمن بيسوع المسيح )رومية 

(، ونوال الطّبيعة الجديدة المولودة ثانيةً وسكنى 1-1: 1؛ رومية 33: 2يًا: "الجسد"؛ كولوسي فثانية )حر

 (. 23-23: 2 الّروح القدس )رومية

 

 الوالدة الجديدة! –هذا يعني أن الختان الّروحي في العهد الجديد يعني الّتجديد 

 

. فمع أن المسيحيّون المؤمنون على االرتباط القوّي بين الّتجديد )المعموديّة بالّروح( واإليمانيشّدد هؤالء 

ا غامًضا للمسيحيّين المؤمنين )يوحنّا  الطّريقة التي بها يتّم التّجديد )الوالدة الجديدة( بالّروح القدس ستبقى سّرً

كتاب الُمقدَّس عادةً ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإيمان (، فإن التّجديد )المعموديّة بالّروح القدس( في ال1-3: 1

: 3؛ أفسس 33-1: 35؛ 33-34: 33 الرسل ؛ أعمال13-11: 1؛ 31-32: 3اإلنسان بيسوع المسيح )يوحنّا 

 (. 1-1: 1؛ 3: 3؛ تيطس 34-31: 2 تسالونيكي2؛ 31-34

 

في العهد الجديد لم تحّل ببساطة محلَّ الختان  ولذا، يؤّكد هؤالء المسيحيون المؤمنون على أنَّ المعموديّة بالماء

 الجسدّي في العهد القديم. 

 

وألّن األطفال ال يؤمنون إيمانًا شخصيًا بيسوع المسيح، وبالتّالي ال يمكنهم أن يقّدموا دليالً على والدتهم الثّانية 

المسيحيّون المؤمنون على أنّه ينبغي  )المعموديّة بالّروح(، فإنّه ينبغي أال يعتمدوا بالماء. لهذا يُِصرُّ هؤالء

عدم تعميد الّشخص بالماء إال بعد أن يؤمن إيمانًا شخصيًّا بيسوع المسيح، وبالتّالي يقّدم دليالً على تجديده 

( والتّجديد أو الوالدة الجديدة 3-3: 2وتبريره. كما يعتقد هؤالء المسيحيّون المؤمنون أن اإليمان )أفسس 

 هما هبتان من هللا.  (31-32: 3)يوحنّا 
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وقت إجراء معموديّة الماء في الجيل األول من المؤمنين اعتمد على الّسياق اإلرسالي الخاّص بالعهد . 5

 .الجديد

. أتى كلُّ هؤالء المؤمنين الُجُدد الّسياق اإلرسالي لفترة العهد الجديداعتمد الجيل األول من المؤمنين بالماء في 

 ، سواء أكانت يهوديّة أم أمميّة. خلفيّة غير مسيحيّةمن 

 

يتّفق كلُّ المسيحيون في العالم على أنّه كان يجب للجيل األول من المؤمنين أن يعتمدوا بالماء حين يؤمنون 

 بيسوع المسيح. 

 

 أ. تعميد األفراد

كانوا يُعمَّدون أُعلِنت بشارة اإلنجيل لألفراد )من خلفيّات يهوديّة وسامريّة وأمميّة(. وحين كانوا يؤمنون، 

 (. 43-42، 11-14: 31؛ 13-11: 3؛ 43، 13-11: 2 الرسل ؛ أعمال3: 4بالماء )يوحنّا 

 

 ب. تعميد عائالت كاملة 

 الرسل أُعلنت بشارة اإلنجيل لبيوٍت وعائالٍت كاملة بمن في ذلك الّصغار. وحين آمنوا اعتمدوا بالماء )أعمال

(. ولكْن ال يمكن إثبات أنه كان هناك أطفال صغار في 31: 3كورنثوس 3؛ 3-1: 33؛ 11-14، 34-35: 31

 هذه العائالت وأنّهم اعتمدوا بالماء، كما ال يمكن إثبات عكس ذلك. 

 

ن وقت إجراء معموديّة الماء في الجيل الثّاني من المؤمنين يعتمد على الكيفيّة التّي بها ينظر المسيحيّو. 2

 .المؤمنون إلى جوهر الكنيسة المسيحيّة في الكتاب الُمقدَّس

. وقد في سياق الكنيسة المسيحيّة الّنامية بعد بدء فترة العهد الجديدالجيل الثّاني من المؤمنين اعتمدوا بالماء 

 نين أصالً.. فحين ُولِدوا، كان والُدوهم مسيحيّين مؤمخلفيّة مسيحيّةأتى كلُّ هؤالء المؤمنين الُجُدد من 

 

 يتّفق المسيحيّون في العالم بشأن الوقت الذي كان على الجيل الثّاني من المؤمنين أن يعتمدوا فيه.  ال

 

للمعموديّة بالّروح ناحيتان: إّنها تعني االنتماء لشعب هللا أو لجسد المسيح )ناحية االنتماء للجماعة(، وتعني 

 الوالدة الّثانية أو الّتبرير )الغفران( )الّناحية الفردية(. 
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للتعبير عن النّاحية ألنَّ االعتماد بالّروح له ناحيتان ومعنيان، فقد كان للمسيحيِّين في العالم طرق عديدة مختلفة 

 الجماعيّة والنّاحية الفرديّة في ما يتعلَّق بالمعموديّة بالّروح وعالمتها المرئية، التي هي المعموديّة بالماء. 

 

 أ. يختار بعض المسيحيّين المؤمنين نهًجا ضيقًا في النّظر إلى مجتمع المؤمنين. 

-32: 32كورنثوس 3ٍل أساسّي جسد المسيح )كائن حّي( )بالنّسبة لهؤالء المسيحيِّين، الكنيسة هي أوالً وبشك

 (. 3: 2بطرس 3(، وهي مجتمع شعب عهد هللا الجديد )21

 

فبالّدرجة األولى، ينتمي الّشخص لجسد المسيح، وبالّدرجة الثّانية فقط يصير عضًوا ضمن أحد أجزاء ذلك 

وز كونه عينًا أو يًدا. كما أن الكنيسة هي الجسد، وذلك حين يؤمن بيسوع المسيح إيمانًا شخصيًا! الجسد يتجا

د مؤمن واحد. ولذا، فإّن المعموديّة بالماء هي العالمة أو الختم على أن الّشخص ينتمي لجسد  أكثر من مجرَّ

(، أي للكنيسة في كلِّ العالم. 23-21: 1(، أي ينتمي لشعب عهد هللا )غالطية 31: 32كورنثوس 3المسيح )

ونه في مثال شعب هللا في العهد القديم )"شعب هللا" أو "الكنيسة"؛ في اليونانية: يؤمن هؤالء أّن ما ير

( من ناحية شمول األطفال في جماعة 21: 22؛ مزمور 23: 23أخبار 2؛ 2: 21"إيكليسيا"؛ انظر قضاة 

 :ونانيةشعب عهد هللا ينبغي أْن يتبعه شعب عهد هللا في العهد الجديد )"شعب هللا" أو "الكنيسة"؛ في الي

 "إكليسيا"(. 

 

رين أو  ينقسم هؤالء المسيحيّون المؤمنون بشأن مسألة اعتبار هؤالء األطفال المعمَّدين ُمخلَّصين )ُمبرَّ

مولودين ثانية(، وبشأن إمكانية تقديم تصريٍح ُمطلَق بشأن هذا االعتقاد. معظم هؤالء المسيحيِّين المؤمنين 

؛ 22، 33: 3صموئيل 3للكنيسة إال حين يصبح عكُس ذلك واضًحا )انظر  يرون أن األطفال الُمعمَّدين ينتمون

 (. 35-34: 1تيموثاوس 2؛ 52-43: 2؛ لوقا 21-22: 32 صموئيل2؛ 21: 2

 

يعتبر الكتاب الُمقدس أوالد الّزوج المؤمن أو الّزوجة المؤمنة أو الّشريك غير المؤمن في العائلة "ُمقدَّسين"، 

سين هلل" ) (. وقد ُدعي شعب كنيسة كورنثوس بـ"الُمقدَّسين في 34: 1كورنثوس 3أي "مفروزين هلل ومكرَّ

عني أن الكتاب الُمقدَّس يعتبر هؤالء األوالد (. ولكّن هذا ال ي33: 1؛ انظر 2: 3كورنثوس 3المسيح يسوع" )

أو الّشريك غير المؤمن "مولوًدا ثانيةً" أو "طاهراً أخالقيًا". لكّن الكتاب الُمقدس يعتبرهم "طاهرين طقسيًا"، 
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سون لعالم المؤمنين، وهم تحَت تأثير الّشريك  أي أنّهم منفصلون عن العالم الّشّرير وتأثيره الّرديء، وهم مكرَّ

والوالد(المؤمن والمؤمنين اآلخرين في الكنيسة. ولذا، فإن األوالد والّشريك غير المؤمن يُعتَبَرون خارجيًا )

 منتمين للكنيسة أو ضمن تأثير الكنيسة. 

 

ولكّن هؤالء المسيحيِّين المؤمنين يؤمنون أيًضا بأهمية الفرد. ولذا، فهم يضيفون ممارسة مسيحيّة جديدة أو 

ال يعّلمه الكتاب الُمقدس: ينبغي ألوالدهم الُمعمَّدين حين يبلغون سن المراهقة أو الّشباب أن يقّدموا طقًسا كنسيًّا 

 ( كعالمةٍ على أّنهم ُولِدوا ثانيًة أو تبّرروا. 31-3: 31اعتراًفا شخصيًا بإيمانهم أمام اآلخرين )رومية 

 

 ا. ب. يختار مسيحيّون مؤمنون آخرون نهًجا فرديًا ضيّقً 

بالنّسبة لهؤالء المسيحيّين، تمثّل الكنيسة أوالً وقبل كل شيٍء آخر مجتمًعا ُمنظًَّما )أو منظّمةً( يتألَّف من 

 مؤمنين أفراد. 

حين يؤمن اإلنسان، فإنّه بالّدرجة األولى يأتي كفرٍد إلى يسوع المسيح، ومن ثّم ينضّم إلى شعب هللا، الكنيسة 

ظ: نحُن هنا في سياٍق إرسالي أتى الجيل األول فيه إلى اإليمان بيسوع حِ (. ولكن ال42-43: 2 الرسل )أعمال

المسيح. وال يوجد أّي حديث هنا عن الجيل الثّاني. االعتماد بالماء هو بشكٍل خاّص العالمة والختم على أن 

 (. 3-4: 1؛ تيطس 31: 22؛ 33-31: 3 الرسل المؤمن قد ُولِد ثانيةً أو تبّرر )أعمال

 

ؤالء المسيحيين يؤمنون أيًضا بأهمية الجماعة المسيحيّة )الكنيسة(. ولذا، فهم يضيفون ممارسة جديدة ولكنَّ ه

(، 23، 33: 3صموئيل 3ال يعّلم الكتاب الُمقدَّس بممارسته: "تكريس" أوالدهم الّصغار )انظر  اأو طقًسا كنسيًّ 

( كعالمةٍ على أنهم ينتمون إلى جسد 31-31: 31أو تقديم أوالدهم الصغار "مباركة" يسوع المسيح )مرقس 

 (. 34: 1كورنثوس 3المسيح )الكنيسة( أو شعب عهد هللا )

 

صموئيل 2خالص هؤالء األطفال )تبريرهم ووالدتهم الثّانية(. ولكّن العهد القديم ) ال يقول هؤالء شيئًا عن

( يعتبرون هؤالء األطفال ُملًكا هلل وينتمون 34: 1كورنثوس 3؛ 31-31: 31( والعهد الجديد )مرقس 21: 32

 لشعب عهد هللا. 

 ُملخَّص: 

 النّهج الفردي في النّظر إلى المعموديّة النّهج المجتمعي/ الجماعة في النّظر إلى المعموديّة
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الطّفل الّصغير بالماء كعالمٍة على أنّه  يُعمَّد -

 يخّص الكنيسة وينتمي لها. 

ويؤَمل أنه الحقًا سيؤمن بيسوع المسيح إيمانًا  -

شخصيًّا، ويعترف بإيمانه كعالمٍة على أنّه 

 ُولِد ثانيةً أو تبّرر. 

س الطّفل الّصغير للمسيح كعالمٍة على -  يُكرَّ

 أنّه يخّص الكنيسة وينتمي لها. 

ويُؤَمل أنّه الحقًا سيؤمن بيسوع المسيح إيمانًا  -

شخصيًا، ويعترف بإيمانه كعالمٍة على أنّه 

 ُولِد ثانيةً أو تبّرر.

 ح. مسألة تعميد الّشخص بمعموديّة الماء مّرةً ثانية

 

 .نظرتان مختلفتان بشأن المسألة. 1

 يختّص هذا القِسم بالذين اعتمدوا في الطّفولة. 

 

 ال تتّفق الكنائس بشأن مسألة جواز تعميد َمن اعتمد وهو طفل، وذلك حين يؤمن بيسوع المسيح إيمانًا شخصيًّا.

 

  .أ. المسيحيّون المؤمنون الذين يرفضون التّعميد بالماء مّرةً ثانيةً 

دون على الّناحيةالمسيحيّون   للمعموديّة بالّروح القدس يرفضون عموًما إعادة تعميد من  المجتمعيّة الذين يشدِّ

للمعموديّة  رفًضااعتمد بالماء وهو طفل. فهم يرون أن المعموديّة الثّانية بالماء )حين يكون الّشخص مؤمنًا( 

األولى بالماء )معموديّة األطفال(. يعتبر هؤالء المعموديَّة بالماء عالمةً وختًما لحدث روحي يحصل مّرةً 

 . الكنيسة -االنضمام إلى شعب عهد هللا واحدة في الحياة: 

 

ت مرتبطة وهم يرون أن النّاحية الفردية للمعموديّة بالّروح )التّجديد، التّبرير، محو كل الخطايا( ليس

بالمعموديّة بالماء، بل يُشهَد عنها باعتراف اإليمان. يدِرك هؤالء كلَّ المعاني المختلفة والعديدة للمعموديّة 

بالّروح، ولكنّهم يفصلون بين هذه المعاني بفترة زمنية ما بين معموديّتهم بالماء في الطّفولة واعتراف إيمانهم 

 العلني حين يؤمنون. 

 

 .المؤمنون الذين ال يرفضون التّعميد بالماء مّرةً ثانيةً ب. المسيحيّون  



1ُملحق ال -الدليل السادس  

 

 

في المعموديّة بالّروح ال يرفضون بشكٍل عام تعميد شخٍص  الذين يشّددون على الّناحية الفرديةالمسيحيون 

انضمامهم كان قد اعتمد بالماء ُمسبَقًا. فهم يعتبرون أن المعموديّة األولى بالماء في الطّفولة عالمةً وختًما على 

، الكنيسة، بينما المعموديّة الثّانية بعد اإليمان بيسوع المسيح عالمةً وختًما على والدتهم إلى شعب عهد هللا

هم، تبريرهم، محو خطاياهم(. فهم يرون أن معموديّة الماء لألطفال كانت عمل نالثّانية )تجديدهم، توبتهم، إيما

 يّتهم بالماء بعد اإليمان فهو عمٌل نابع من اإليماٍن الّشخصي. إيمان من الوالَدين والكنيسة. وأّما معمود

 

وا إلى  ال يعتبر هؤالء المعموديّة الثّانيةَ بالماء رفًضا للمعموديّة األولى. فهم ال يرفضون حقيقة أنّهم انضمُّ

اً على المعاني شعب عهد هللا في طفولتهم، ولكّن معموديتهم الثّانية بالماء هي قبل كل شيٍء آخر عالمةً وختم

األخرى للمعموديّة بالّروح )التّجديد/ الوالدة الجديدة، االتّحاد بيسوع المسيح، ومشاركة المسيح في عمل 

الخالص الكامل الذي يؤثّر بخالصهم في الماضي والحاضر والمستقبل، بما في ذلك التّبرير ومحو كلَّ 

 الخطايا أو غفرانها(. 

 

 .الُمقدس على تكرار المعموديّة بالماءالمثال الوحيد في الكتاب . 8

، حين وجد بولس 1-3: 33 الرسل المثال الكتابي الوحيد على أشخاٍص اعتمدوا ثانيةً بالماء يِرد في أعمال

الّرسول مجموعةً من التاّلميذ في أفسس لم يكونوا قد نالوا الّروح القدس )أي أنَّهم لم يعتمدوا بالّروح القدس(. 

لم يكن هؤالء تالميذ ليسوع المسيح، بل تالميذ ليوحنّا المعمدان. بل إنّهم لم يسمعوا بوجود الّروح القدس. 

الميذ ليوحنّا المعمدان خالل إحدى رحالت الحّج االلّزامية اليهودية التّي قاموا بها الّراجح أّن هؤالء صاروا ت

( في الفترة التّي كان فيها يوحنّا المعمدان يكرز ويعّمد في نهر 31: 31في األعياد الثاّلثة إلى أورشليم )تثنية 

: 3الستقبال المسيّا وقبولهم له )مرقس األردن، فتعّمدوا على يد يوحنّا المعمدان بالماء عالمةً على استعدادهم 

4-3 .) 

 

وهكذا، واضح أن هؤالء "التاّلميذ" لم يكونوا تالميذ ليسوع المسيح. فلم يكونوا مسيحيين مؤمنين، بل تالميذ 

 ليوحنّا المعمدان. لم يعتمد هؤالء بالّروح، ولكنّهم اعتمدوا بمعموديّة يوحنّا المعمدان فقط! 

 

اإلنجيل المتعلِّقة بيسوع المسيح، وأخبرهم بأنّهم بحاجة ألن يؤمنوا بيسوع المسيح.  أعلن بولس لهم بشارة

(. فقد قال ما كان 31-3: 31؛ قارن مع رومية 3: 3وأخبرهم بأنَّ يسوع عّمد المؤمنين بالّروح القدس )مرقس 
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وح ليدخل ملكوت هللا )يوحنّا يسوع قد قاله بالّضبط: ينبغي لإلنسان أن يُولَد ثانيةً )من جديد( أو من فوق بالرّ 

1 :1-3 .) 

 

( يسوع المسيح. 33: 23)كما في متّى  باسمبدأ تالميذ يوحنّا هؤالء يؤمنون بيسوع المسيح، واعتمدوا بالماء 

ووضع بولس يديه عليهم، ونالوا الّروح القدس )أي أنّهم اعتمدوا بالّروح القدس(. فلكون بولس أيًضا رسوالً 

(. ال يُخبِرنا الكتاب الُمقدس 33: 33؛ 33-33: 31ن هو أيضاً يحمل مفاتيح الملكوت )متّى ليسوع المسيح، كا

وصٌف لحدث تاريخي من  33 الرسل بمن اقترح بأنّه كان عليهم أن يعتمد بالماء مرةً ثانية. وال ننَس أن أعمال

أمًرا بالقيام بمعموديّة ثانية  . ولذا، يمكن عدم اعتبار هذه الحادثة عقيدةً أوتعليق أو شرح الهوتيأي دون 

بالماء. الواضح أن هؤالء التاّلميذ لم يكونوا قد اعتمدوا بالّروح القدس، وأّن الّرسول عّمدهم ثانيةً بالماء 

كعالمٍة مرئية وختٍم على أنّهم اعتمدوا بالّروح. كان هذا هو الّسياق اإلرسالي الذي فيه أتى الجيل األول إلى 

 سيح. اإليمان بيسوع الم

 

(، وأول مجموعة من 43-11: 2 الرسل وكما حدث مع أول مجموعة من اليهود آمنت بالمسيح )أعمال

(، والمجموعة غير اليهوديّة 31-32: 3 الرسل أنصاف اليهود )الّسامريين( الذين آمنوا بالمسيح )أعمال

؛ 31-32: 32كورنثوس 3قًا ))األممية( األولى التّي آمنت بالمسيح وآخرين من اليهود آمنوا بالمسيح الح

(، حدث مع هؤالء الذين كانوا تالميذ ليوحنّا المعمدان، حيث نالوا الّروح القدس حين أتوا إلى 31: 3أفسس 

 اإليمان بيسوع المسيح! 

 

 . لم يتعّمد تالميُذ يسوع المسيح بالماء مّرةً ثانية. 3

(. كانت تلك 43-15: 3على يد يوحنّا المعمدان )يوحنّا تالميذ يسوع األوائل، يوحنّا وأندراوس، تعّمدوا بالماء 

(. وحين آمنوا بيسوع المسيح وتبعوه، لم يتعّمدوا بالماء مّرةً 4: 3معموديّة توبة ألجل غفران الخطايا )مرقس 

(. ولكنّهم 13: 2 الرسل أخرى، ألن المعموديّة المسيحيّة بالماء هي أيًضا ترمز لغفران الخطايا )أعمال

 (، ولكْن لم يُكن مطلوبًا أن يعتمدوا بالماء مّرةً ثانية. 4-3: 2؛ 5: 3 الرسل ا الحقًا بالّروح )أعمالاعتمدو

 

المعنى الكامل للمعموديّة بالماء بعد أن أكمل يسوع المسيح عمله الخالصي بموته وقيامته لم يفرض على 

 التاّلميذ أن يعتمدوا ثانيةً بالماء. 
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 .نون اليوم إلى استنتاجات مختلفةيصل المسيحيّون المؤم. 4

هي قضية المعموديّة الثّانية التّي يدور حولها  ليستواضٌح تماًما أن المعموديّة الثّانية بالماء لتالميذ يوحنّا 

الكثير من الخالف في أيّامنا. فالقضية األولى تتعلق بمعموديّة الماء ألطفاٍل ُولِدوا لوالَدين مسيحيّين، بينما 

يُكن تالميذ يوحنّا يخّصون يسوع  لمثّانية تتعلَّق بمعموديّة ثانيٍة لمجموعٍة حين آمنت بيسوع المسيح. القضية ال

المسيح وكنيسته، ولذا فقد اعتمدوا مرةً أخرى بالماء عالمةً وختًما على أنّهم ُولِدوا ثانيةً، وصاروا للمسيح 

وا ينتمون لكنيسته، ولم يُكن مطلوبًا منهم أن يعتمدوا وينتمون لكنيسته. ولكّن تالميذ المسيح كانوا للمسيح وكان

 بالماء مّرةً ثانية! 

 

 ولذا، فإنَّ الّسؤاليَن المطروَحين اآلن هما: 

 "هل األطفال الُمعمَّدون بالماء يخّصون المسيح وينتمون لكنيسته؟" 

 شخصيًا؟"  "هل على َمن اعتمد وهو طفل أن يعتمد بالماء ثانيةً حين يؤمن بالمسيح إيمانًا

 

 .أ. المسيحيّون المؤمنون الذي يرفضون إجراء المعموديّة مرةً ثانية

)حيث يتّحد المعتمد بشعب عهد هللا من  ناحية كون الكنيسة جماعةيشّدد هؤالء المسيحيّون المؤمنون على 

خالل إيمان والّديه وكنيسته(. هؤالء مقتنعون أنّه حين يكبُر الذي اعتَمد وهو طفل ويأتي إلى اإليمان 

الّشخصي بيسوع المسيح ستكون معموديّته بالماء عالمة على أنه ينتمي لشعب هللا، الكنيسة. كما أنّه يكون 

للمعموديّة بالّروح )التّجديد/ الوالدة الجديدة، التّبرير( قد صارت حقيقةً في حياته.  ا أن المعاني األخرىمقتنعً 

يعتبر هؤالء  الولذا، ال يقبل هذا الّشخص أن يعتمد بالماء ثانية ألنّه ينتمي إلى شعب هللا، الكنيسة، أصالً. 

بالماء، ألنّه ينتمي إلى كنيسة المسيح سببًا يبّرر ممارسة المعموديّة الثّانية  1-3: 33 الرسل المسيحيون أعمال

 على خالف تالميذ يوحنّا المعمدان. 

 

فمعموديّة الّطفل رمٌز معطى لكلِّ النّقطة اإليجابية في هذا الّرأي هي أن معموديّة الطّفل تعني الكثير لكنيسته. 

غير ابن العائلة المؤمنة ينتمي بشكٍل  الكنيسة المؤمنة كامل لشعب عهد هللا. فاإلنسان يشير إلى أن الطّفل الصَّ

يدخل إلى شعب هللا، الكنيسة، ويصير جزًءا منه مّرةً واحدةً في حياته! تشديد هذا الموقف هو على ناحية 

الكنيسة كمجتمع، والنّتيجة هي تقوية إيمان كلِّ شعب الكنيسة على أن كلِّ شعب الكنيسة، بمن في ذلك األوالد 
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ب عهد هللا. كما أنَّ هذا الموقِف يعبّر عن المحبّة تجاه أعضاء الكنيسة واألطفال الّصغار، ينتمون لشع

 اآلخرين، ألنّه ال يزِعج الذين يؤمنون بمعموديّة األطفال إيمانًا قويًّا. 

 

 .ب. المسيحيّون المؤمنون الذين يقبلون فكرة إجراء المعموديّة مرةً ثانية 

)إذ ينضم اإلنسان إلى المسيح وكنيسته بإيمانه(. ترى هذه  في الكنيسة الّناحية الفرديةيشّدد هؤالء على 

المجموعة أنّه حين يأتي اإلنسان الحقًا إلى اإليمان بالمسيح يكون عليه أن يعتمد ثانيةً بالماء كعالمٍة على 

ا المعاني األخرى للمعموديّة بالّروح، التّي هي الوالدة الثّانية والتّبرير )محو كل خطاياه(. ال يرفض هذ

الموقف االعتقاد بأن المعموديّة بالّروح تعني االنضمام لشعب عهد هللا، ولكنّه يعتقد أن المعموديّة بالّروح 

مبّرر  1-3: 33 الرسل من مجّرد االنضمام إلى كنيسة هللا. يعتقد هؤالء المسيحيون أن أعمال أكثرتعني 

وحنّا المعمدان، وذلك إن اعتمدوا في المرة األولى لممارسة إعادة تعميد النّاس بالماء، مثلما حدث مع تالميذ ي

 قبَل أن يُولَدوا ثانيةً ويأتوا إلى يسوع المسيح بإيماٍن شخصّي. 

 

إيجابيّة هذا الموقف هو أن المعموديّة الثّانية، بعد أن يأتي الّشخص إلى يسوع المسيح بإيمانه الّشخصي، تعني 

على أنَّه ُولِد ثانيةً بالّروح القدس )تعّمد بالّروح  للّشخص المؤمن معموديّة المؤمن هي رمزٌ له الكثير شخصيًا. 

القدس(، وأنه حصل على الغفران الكامل لخطاياه )أي أّن هللا بّرره بالكامل، ومحا كلَّ خطاياه(. وبعد 

بالّروح القدس معموديّته بالماء فقط تصبح معموديّته بالّروح ذات معنى حقيقي له. يُولَد اإلنسان والدةً ثانيةً 

ويأتي إلى يسوع المسيح بإيماٍن شخصّي حقيقّي مّرةً واحدةً فقط في حياته! هذا الموقِف يشّدد على النّاحية 

الفردية لإليمان، والنّتيجة هي تقوية إيمان الّشخص بأنه ُولِد ثانيةً )أي أنّه اعتمد بالّروح القدس(. وألنّه يقّدم 

ير فيها إلى مجيئه للمسيح باإليمان، يتقّوى شعب الكنيسة أيًضا، وتتحفّز شهادةً عن عمل هللا في حياته يش

 الكنيسة ألن تصلّي باإليمان وتنطلق في الكرازة. 

 

 ط. العالقة بين المسيحيّين بشأن المعموديّة

 

 . على كلتا المجموعتَين المسيحيّتَين أن تشّدد على الوحدة الروحيّة في المسيح. 1

 (. 34: 1"وعلى جميع هذه البسوا المحبّة التّي هي رباط الكمال" )كولوسي 
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"مجتهدين أّن تحفظوا وحدانية الّروح برباط الّسالم. جسٌد واحد وروٌح واحد كما ُدعيتم أيًضا في رجاء 

 (.5-1: 4دعوتكم الواحد، ربٌّ واحد، معموديّة واحدة" )*أفسس 

 

ين أن تشّدد على ناحية المجتمع في جسد المسيح الواحد )كنيسة واحدة، على كلتا المجموعتين من المسيحيّ 

وعلى النّاحية الفرديّة في االعتماد بالّروح القدس. "ألنّنا جميعنا بروح واحد ... اعتمدنا إلى جسٍد واحد" 

 كورنثوس3)

32 :31 .) 

الكتاب الُمقدَّس ال يعلّمهما وال يأمر وقت وطريقة ممارسة المعموديّة بالماء من القضايا محّل الخالف، ألّن 

بأي شيٍء بشأنهما، وال يمنع أيَّ شيٍء يتعلّق بهما. ولذا، على كلتا المجموعتين أن تقبل الواحدةُ األخرى 

بالّرغم من االختالفات بينهما في ما يتعلَّق بالمسائل محل الخالف. "... اقبلوا بعضكم بعًضا كما أن المسيح 

]من دون[ محاكمة األفكار )بشأن المواضيع الخالفية( ... لكي تمّجدوا هللاَ أبا ربّنا يسوع المسيح أيًضا قبلنا ... 

 (.  1: 35-3: 34 بنفس واحدٍة وفم واحد" )رومية

 

 (. 15-14: 31على كلتا المجموعتين أن يحبّوا بعضهم بعًضا كما أحبّهم المسيح محبةً باذلة وُمضّحية )يوحنّا 

 

 . على كلتا المجموعتَين المسيحيّتَين أن تشّدد على الوصايا الكتابيّة ال على قضايا محل خالف. 8

وال يأمر بها أو ينهى عنها، ولكنّها جزٌء من  الكتاب الُمقدَّسكثيًرا ما يشّدد المسيحيّون على قضايا ال يعلّمها 

ح أّي تقليد. "باطالً يعبدونني وهم يعلّمون تعاليم . حذَّر يسوع من إهمال كلمة هللا وتركها لصالتقليد طائفتهم

 (! 21-3: 35؛ متّى 3-1: 1هي وصايا النّاس، ألنّكم تركتُم وصيّة هللا، وتتمّسكون بتقليد النّاس" )مرقس 

 

 (! 1: 4كورنثوس 3ويقول الّرسول بولس: "ال تفتكروا فوق ما هو مكتوب )في الكتاب الُمقدَّس(" )*

 

اإلضافة إلى كالم الكتاب الُمقدس، ومن يفعل هذا يزيد هللا عليه الّضربات المذكورة في ر يسوع من ويحذِّ 

الكتاب الُمقدس. وإن حذف أحٌد شيئًا من الكتاب الُمقدس، فسيحذف هللا نصيبه من األمور التّي يِعد الكتاب 

 (! 33-33: 22 يوحنا الُمقدَّس بها )انظر رؤيا



1ُملحق ال -الدليل السادس  

 

 

 

س يأمر الكنيسة بشكٍل واضح بشأن وقت إجراء المعموديّة بالنّسبة للجيل ليس من مقطٍع في الكتاب الُمقدَّ 

الثّاني من المسيحيّين أو بشأن الطّريقة التّي ينبغي إجراؤها بها. ولذا، يبقى هذان األمران محلَّ خالف. ال 

لماء أو طريقتها، ( إلى وقِت إجراء المعموديّة با1-4: 4تشير "المعموديّة الواحدة" الُمشار إليها في أفسس 

 ولكن إلى حقيقة المعموديّة بالّروح القدس ومعناها. 

 

 التّالية:  الوصايا والّتعاليم الكتابيّةينبغي للمسيحيِّين والكنائس المسيحيَّة أال تتجاهل 

 (. 1-4: 4التّعليم: ثّمة معموديّة واحدة فقط، وهي المعموديّة بالّروح )أفسس  -

الوصية: اقبلوا بعُضكم بعًضا برغم االختالف بينكم في القناعات. ال تحتقر مسيحيًّا يمتنع عن عمل أو  -

 (. 5-3: 34ممارسة أمٍر هو محّل خالف، وال تحكم على مسيحيٍّ يعمل أمًرا محّل خالف )رومية 

-31: 34آخرين )رومية الوصية: ال تفرض قناعاتك الّشخصية بشأن قضايا ومسائل خالفية على مسيحيّين  -

21 .) 

 الوصية: اقبلوا بعضكم بعًضا برغم قناعاتكم المختلفة بشأن المسائل الخالفية. اعملوا هذا لمجد هللا )رومية -

35 :1 .) 

(، فالمحبّة تربط كلَّ الفضائل األخرى 15-14: 31الوصية: أِحبّوا بعُضكم بعًضا كما أحبَّكم المسيح )يوحنّا  -

 (. 34: 1وتاّمة )كولوسي في وحدة كاملة 

ط الّسالم. فهناك جسٌد واحد، وروٌح واحد، وربٌّ واحد، االوصية: اجتهدوا للحفاظ على وحدانية الّروح برب -

 (. 5-1: 4وإيمان واحد، ومعموديّة واحدة )أفسس 

 

 ينبغي لكل المسيحيين المؤمنين وكنائسهم أن يسألوا أنفسهم: 

 ي المحبّة والّسالم في كنيستي؟" "ما الذي يمكنه أْن يعّزز ويقوّ 

 "ما الذي يمكنه أن يعّزز ويقّوي المحبّة والّسالم في عالقة كنيستي بالكنائس المسيحيّة األخرى؟" 
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 : على كلتا المجموعتَين المسيحيّتَين أن تشّدد على ثالثة مبادئ للوحدة بين المؤمنين. 3

 ،لوصايا األساسيَّة في الكتاب الُمقدَّس(الوحدة في األمور الجوهريّة )التّعاليم وا -

 ،القبول في القضايا األخرى )محّل الخالف( -

 .المحبّة في كلِّ شيء -

 

ص موضوع المعموديّة المسيحيّة  ي. ُملخَّ

 

 .المعموديّة المسيحيّة معموديّة بالّروح ومعموديّة بالماء. 1

 المعموديّة المسيحيّة هي أوالً وقبل كّل شيء المعموديّة غير المرئيّة بالّروح القدس. 

 المعموديّة المسيحيّة بالماء هي العالمة المرئية والختم على المعموديّة غير المرئية بالّروح القدس. 

 

 األمر الحقيقي والجوهري. يسوع المسيح هو الوحيد الذي يعّمد النّاس بالّروح. الوالدة الجديدة من فوق هي 

يعّمد المسيحيون المؤمنون النّاس بالماء، ومعموديّة الماء هي العالمة والختم اللذين أعطاهما هللا على أنَّ 

 الّشيء الحقيقيَّ والجوهرّي قد حّل. 

 

 المعموديّة بالّروح تعني: 

 أ(، 5أ، 4، 1: 1االتّحاد بيسوع المسيح في موته )رومية  -

 ب(. 5ب، 4: 1سوع المسيح في قيامته )رومية واالتّحاد بي -

 

 المعموديّة بالّروح تؤّدي إلى: 

(، الذي به تُصلَب الّذات القديمة مع المسيح، كي ال يبقى المؤمن عبًدا 23-23: 2ختان القلب )رومية  -

 (، 21: 4؛ أفسس 1: 1للخطيّة )رومية 

(، والذي من خالله تشترك الّذات الجديدة في عمل خالص 33: 23واالتّحاد باهلل الُمثلَّث األقانيم )متّى  -

 (. 1-5: 2؛ 1-1: 3يسوع المسيح الكامل )أفسس 
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 للمعموديّة بالّروح تأثيٌر على: 

(، 3-1: 4ة (، وتبّررَت )ُغفِرت كلُّ خطاياك؛ رومي3-4: 1ماضيك: فقد ُولِدَت ثانية )تجّددت؛ تيطس  -

-3: 5(، ومن غضب هللا )رومية 1-1: 1وخلُصت من الّذنب وشعور الّذنب وقّوة الخطيّة )رومية 

31 .) 

: 1(، مواطٌن في ملكوت هللا )يوحنّا 23-21: 1وحاضرك: أنَت اآلن عضٌو في شعب هللا )غالطية  -

-33: 2أفسس ؛ 31-32: 32كورنثوس 3(، وعضو في جسد المسيح في كل العالم )الكنيسة؛ 1-3

(. صرَت ترغب بأن تعيش حياةً ُمقدَّسة وطاهرة، وتستطيع أن تحياها وستحياها )رومية 1: 1؛ 22

(، وستستمّر في النّمّو في حياة التّلمذة للمسيح، وستساعد آخرين على أن يصبِحوا 33، 33-34: 1

 (. 21-33: 23 تالميذ للمسيح )متّى

( ليصيرا على شبه روح 23-21: 1( وجسدك )فيلبّي 1-3: 1ومستقبلك: ستتغيّر روحك )يوحنّا  -

 (. 5-3: 23 يوحنا وجسد يسوع المسيح، وستحيا إلى األبد على األرض الجديدة في محضر هللا )رؤيا

 

  .حين تكون المعموديّة بالّروح منفصلة عن المعموديّة بالماء. 8

حين تكون المعموديّة بالماء منفصلة عن المعموديّة بالّروح، فقد تظهر تعاليم وعقائد غير كتابية، حيث يعلّم 

 البعض بأن إجراء معموديّة الماء على يِد بشر يؤّدي )يُنِجز( ما ال يستطيع عمله إال هللا! 

 

ّشخص ليستطيع إنجاز خالصه بإرادته فمثالً، يعلّم بعض النّاس أن المعموديّة بالماء تسكب نعمة هللا في ال

الحّرة وأعماله الّصالحة. ويعلّم آخرون أن المعموديّة بالماء أو وضع األيدي يمكنها أن تؤّدي إلى المعموديّة 

 بالّروح )التّجديد/ الوالدة الجديدة(. 

 

هي أّن المعموديّة  وحين تُفَصل المعموديّة بالّروح عن المعموديّة بالماء، تظهر عقيدة غير كتابية أخرى،

 بالّروح أمٌر مختلف عن الوالدة الجديدة بالّروح! 

 

فيعلّم البعض أن المعموديّة بالّروح، التّي تحصل بعد الوالدة الثّانية بالّروح بفترة، تعطي قّوة خاّصةً ومواهب 

 روحيّة للشخص الذي يعتمد بالّروح. 
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مّرًة واحدة في المعموديّة بالّروح، التّي هي حدٌث يحصل ينبغي للمسيحيين المؤمنين أن يميّزوا بوضوح بين 

 (.  33: 5)أفسس  مستمرٌّ أو متكّرر(، وملء الّروح القدس، الذي هو حدٌث 33-34: 33 الرسل )أعمالالحياة 

 

 .ءال يعلّم الكتاب طريقةً عملية محّددة للمعموديّة بالما. 3

( تُستخَدم في الّشؤون غير baptizo -مع أّن الكلمة اليونانية الُمترجمة إلى "يعّمد" )في اليونانية: "بابتيزو" 

الّدينية بمعنى "يغطِّس" أو "يغمس )جزئيًا("، أو حتّى "يغسل"، فإنّها في االستخدام الكتابي لها معنى 

د" تُستخدم في اإلشارة   إلى: "روحي" أو طقسي". فالكلمة "يعمِّ

 

 شعائر الغسالت الطّقسيّة في العهد القديم،  -

المعموديّة بالّروح في العهد القديم، وهي المعموديّة التّي تغسل وتمحو كلَّ الخطايا، وتُلبِس المؤمَن  -

 المسيَح، 

 المعموديّة بالماء في العهد الجديد، والتّي ترمز إلى المعموديّة بالّروح.  -

 

 ين المؤمنين القناعات نفسها بشأن المعنى الكتابي لـ"المعموديّة". ينبغي أن تكون لدى المسيحيّ 

ينبغي للمسيحيِّين المؤمنين أن يعلّموا المسيحيِّين المؤمنين الُجُدد المعنى الكتابي للمعموديّة، وليس تقاليدهم 

 بشأن المعموديّة. 

 

ألنَّ الكتاب الُمقدَّس ال يعلّم طريقة إجراء المعموديّة بالماء وال يأمر بطريقٍة ُمعيّنة أو يمنع إجرائها بطريقةٍ 

ُمعيّنة، فلدى كل المؤمنين إمكانية أن يختاروا أية طريقة عملية يمكن إجراء المعموديّة بها. ولكْن عليهم أالّ 

ماء على المسيحيّين اآلخرين، كما عليهم أال يحكموا على المسيحيّين يفرضوا أيَّة طريقة إلجراء المعموديّة بال

 اآلخرين الذين يختارون طريقةً مختلفة عن طريقتهم. 

 

 

 

 


