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 وتأتي أهمية المعمودية مـن حقيقـة أن . المسيحية المعمودية هو بهذا الدرس موضوعنا
 ، ومن حقيقة أنه أوصـى تالميـذه بتعميـد د يوحنَّا المعمدان اعتَمد في الماء على ي المسيح نَفسه

 . المؤمنين الجدد

 يسـوع اعتَمد لقد " وما حاجته للمعمودية؟ في الماء يسوع اعتَمد لماذا " : وربما تتساءُل
 فقـد . ويؤيدها المعمدان أن يؤكِّد خدمة يوحنَّا األول هو : رئيسيين على يد يوحنَّا المعمدان لسببين

 وهكذا، . وكان يوحنَّا يدعو الناس للتوبة . أرسل اهللا يوحنَّا المعمدان لكي يهيئ الطريق أمام يسوع
 على يده عالمة على إيمانهم بأن خطاياهم قـد ويعتَمدون كان األشخاص الذين يتوبون يأتون إليه

 إذاً السـبب . هؤالء أن يسوع سيأتي ويعمدهم بالروح القُـدس دان المعم يوحنَّا قَد وعد و . غُفرت
 السبب الثـاني لمعموديـة أما . ويؤيدها معمودية يسوع هو أن يؤكِّد خدمة يوحنَّا المعمدان ل األول

 الً عنَّـا، فقد جاء يسوع لكي يموت بـد . ما سيقوم به الحقاً؛ أي موته وقيامته يسوع فهو أن يؤكِّد
 . ولكي يقوم من بين األموات ليعطينا نُصرةً وحياةً أبديةً معه

دوا المؤمنينمعي وكما قُلنا قبل قليٍل، فقد أوصى يسوع تالميذه بأن ددل ا حيث إنه قـ الج 
متَّى لَه١٩ - ١٨ : ٢٨ في إنجيل م : " عو اءـمي السلْطَانٍ فكُلُّ س ِإلَي عفضِ، دوا لَـى اَألربفَـاذْه 

 . " وتَلْمذُوا جميع اُألممِ وعمدوهم بِاسمِ اآلب واالبنِ والروحِ الْقُدسِ

د . وكما قرأنا في إنجيل متَّى، فإن المعمودية تتم باسم اآلب واالبن والروحِ القُدس  ونؤكـِّ
ده هنا أن اآلب واالبن والروح القُدس هي بـعالحقيقـي الـذي ي ي ثالثة أقانيم هللا الواحـد الحـ 

 فالمؤمنون المسيحيون ال يعبدون ثالثة آلهة، كما يعتقد البعض؛ بـل يؤمنـون بإلـه . المسيحيون
فقط أال وهو اإلله الذي أعلن ع واحد س نخالل الكتاب المقد نة يسوع . نفسه موفي ضوء وصي 

الم تتم س هذه، يجب أنوح القُدة باسم اآلب واالبن والرعمودي .



 هناك أمور عديـدة تُشـير إليهـا ما هو المعنى الحقيقي للمعمودية المسيحية؟ واآلن،
 فيما يلي بعض أهم األسباب التي تدعو كل شخصٍ يؤمن بيسوع ويقبله رباً ومخلِّصاً و . المعمودية
 : لماء ا االعتماد في لحياته إلى

 وهذا يعنـي . على اتَّحادنا بيسوع المسيح وبِره خارجية ، معمودية الماء هي عالمة أوالً
 ففي العهد القديم، كانت جميع الطقـوس التـي . التطهير وغُفران الخطايا على ظاهرة أنها عالمة

 وفـي الحقيقـة أن . يـا تشتمل على رشِّ دمِ الذبائح والغَسل بالماء تُشير إلى التطهير من الخطا
 النبي فـ . ال نَتيجةَ الغَسِل بالمـاء – التطهير وغُفران الخطايا يحدثان نتيجة التوبة القلبية الصادقة

 اغْسلْني فََأبيض َأكْثَر مـن . طَهرني بِالزوفَا فََأطْهر " : مخاطباً اهللا ٧ : ٥١ في المزمور يقول داود
 تُوبوا ولْيعتَمد " ٣٨ : ٢ في سفْر أعمال الرسل مخاطباً النَّاس الرسول بطْرس يقوُل ن كما أ ". الثَّلْجِ

 وهذا ال يعني أن المعمودية في حد ذاتها ". كُلُّ واحد منْكُم علَى اسمِ يسوع الْمسيحِ ِلغُفْرانِ الْخَطَايا
 طاياه، بل إنها عالمة خارجية على التطهير وغُفران الخطايـا الـذي تُطَهر اإلنسان وتَغْفر له خ

 . رباً ومخلِّصاً لحياته وقبوله بيسوع اإلنسان من خالل إيمانه يناله

 وهذا يعني . على اتحادنا بيسوع المسيح وروحه خارجية ثانياً، معمودية الماء هي عالمة
 فقد قال يوحنَّا المعمدان حسب . الوالدة الجديدة الروح القُدس أو معمودية على ظاهرة أنها عالمة

 فَسـيعمدكُم بِـالروحِ ) أي المسـيح ( َأنَا عمدتُكُم بِالْماء، وَأما هو " ٨ : ١ ما ورد في إنجيل مرقُس
 أما معمودية المـاء فهـي . ر الناس فمعمودية الروح القُدس هي الحدث الحقيقي الذي يغَي ". الْقُدسِ

 . على أن الوالدة الجديدة قد حدثت رئية والم ظاهرة العالمة ال

 بيسوع المسيح، فإن روح اهللا يأتي ويسكُن في ن فعندما يتوب الناس عن خطاياهم ويؤمنو
 وقد قال ". التجديد " أو " دة الوالدة الجدي " أو " الوالدة الثانية " وهذا هو ما يعرف بـ . قلوبهم وحياتهم

 ِإن كَان َأحد الَ يولَد من الْماء والروحِ الَ يقْدر َأن يـدخَُل ملَكُـوتَ " ٥ : ٣ يسوع في إنجيل يوحنَّا
 عملْنَاها نَحن، بْل في بِر الَ بَِأعماٍل " ٦ - ٥ : ٣ كما أن الرسول بولُس يقول في رسالة تيطُس ". اِهللا

هتمحى رقْتَضنَـا  بِملَينًـى عبِغ هـكَبي سسِ، الَّذوحِ الْقُدالر يددتَجي والثَّان يالَدِل الْمنَا بِغُسخَلَّص 
َأتُرى يستَطيع َأحد " ٤٧ : ١٠ ويقول الرسول بطرس في أعمال الرسل ". بِيسوع الْمسيحِ مخَلِّصنَا



نَعمي ا؟ َأنضَأي نا نَحكَم سالْقُد وحقَبِلُوا الر ينالَّذ هُؤالَء دتَمعتَّى الَ يح اءة المـاء " الْمعموديإذاً، م 
 . الثانية عالمة خارجية على الوالدة هي

 بجميـع مراحـل على اتحادنا بيسوع المسيح و خارجية اً، معمودية الماء هي عالمة لث ثا
 فال يمكننا أن نَفصل اتحادنا بالمسيح . المستقبل في الحاضر، و في ي في الماضي، و عمله الخالص

 كما أنه ال يمكننا أن نَفصل اتحادنا معه في موته عنِ اتحادنا . عنِ اتحادنا بعمله الخالصي الكامل
 ن خـالل معموديـة مـ للعيان أن تَبريرنا يظهر بوضوح والكتاب المقدس يعلِّمنا ! معه في قيامته

خالل حياة القداسة التي نَعيشها على األرض، وأن نلموسة مظهر بصورة متقديسنا ي الماء، وأن 
 . من خالل قيامة أجسادنا من الموت بوضوحٍ تام في يومٍ ما تمجيدنا سيظهر

 ٥ - ٣ : ٦ يـة وهكذا، فمعمودية الماء هي عالمة على تبريرنا حيث نقرأ في رسـالة روم
" ودمعبِالْم هعنَّا مففَد ،هتونَا ِلمدتَميحِ اعسالْم وعسِلي دتَمنِ اعَأنَّنَا كُلَّ م لُونهتَج ى َأم  ية ِللْموت، حتـَّ

د كَما ُأقيم الْمسيح من اَألموات، بِمجد اآلبِ، هكَذَا نَسلُك نَحن َأيضا في جِ  دة الْحياة؟ َألنَّه ِإن كُنَّا قـَ
هتاميا بِقضَأي يرنَص ،هتوم هببِش هعم يندتَّحنَا مرة المـاء هـي عالمـة ". صمعمودي عني أنهذا ي 

 أنـه فعندما يعتَمد المؤمن في الماء فكأنه يعلـن . على اتحادنا مع المسيح في موته ودفنه وقيامته
 قام لكي يسلُك في جِدة الحياة من خالل إطاعته لوصـايا المسـيح أنه مات عنِ الخطية، ودفن، و

 . والتشبه به

 فتبريرنا أمام اهللا . وهذا يرينا أيضاً أنه ال يمكننا أن نَفصل التبرير عن التقديس والتمجيد
 ومخَلِّصاً لحياتنا هو الذي يقود إلـى تقديسـنا أثنـاء من خالل إيماننا بيسوع المسيح وقبوله رباً

 لهذا فإن الرسول بطْرس يحضـنا كمـؤمنين . فاهللا يريدنا أن نكون قديسين . حياتنا على األرض
 كََأوالَد الطَّاعة، الَ تُشَـاكلُوا " ١٦ - ١٤ : ١ رسالة بطرس األولى في على حياة القداسة فيقول لنا

اتوشَه ،كُمالَتهي جابِقَةَ فالس ـي كُـلِّ كُمف ينيسدا قضَأي كُونُوا َأنْتُم ،اكُمعي دوسِ الَّذالْقُد يرْل نَظب 
ةيرس . كْتُوبم َألنَّه : دكُونُوا ق وسَألنِّي َأنَا قُد ينيس ." 

بنا مع المسيح في شاتحاد معه فـي قيامتـه وكما قرأنا قبل قليٍل فإن دلُنا نَتَّحعجه موته ي 
فسوف يأتي يوم يقوم فيه المؤمنون بيسوع المسيح من الموت في أجسـاد ممجـدة لكـي . أيضاً



 اتَّحادنا بيسوع المسيح هو الذي يؤدي إلى تبريرنـا، وتقديسـنا، إذاً، . اآلبدين يحيوا معه إلى أبد
 . ة الماء هي عالمة خارجية على هذا االتحاد العجيب لكن معمودي . وتمجيدنا

 مأموريتـه اتِّحادنـا بيسـوع المسـيح وب رابعاً، معمودية الماء هي عالمة خارجية على
 فالمعمودية باسم اآلب واالبن والروح القُدس هي عالمة ظاهرية على أن . في هذا العالم العظمى

 وبهـذا فـإن المـؤمن . هللا الذي أعلن عن نفسه لنا من خالل الكتاب المقدس المؤمن قد اتَّحد مع ا
 . يفعله اهللا في هذا العالم اسم اهللا في الكتاب المقدس، وبكُلِّ ما دالالت يتَّحد بكُلِّ

 موريـة متَّحد بصورة خاصـة بالمأ أنه – من خالل معموديته – يعلن كذلك، فإن المؤمن
م تَكُـن موجهـة . قبل صعوده إلى السماء لتالميذه العظمى التي أعطاها يسوع  فهذه الكلمـات لـَ

 لهذا، لنستمع إلى هذه المأموريـة العظمـى كمـا . لتالميذ المسيح األوائل فقط، بل لنا نحن أيضاً
 لَي كُلُّ سلْطَانٍ فـي السـماء دفع ِإ : " ٢٠ - ١٨ : ٢٨ في إنجيل متَّى نفسه وردتْ على ِلسان يسوع

دسِ مِ اآلب واالبـنِ والـروحِ الْقـُ بِاسـ موهدمعمِ واُألم يعمذُوا جتَلْموا وبضِ، فَاذْهلَى اَألرعو . 
بِه تُكُميصا َأوم يعمفَظُوا جحي َأن موهلِّمعا . وكُلَّ اَألي كُمعا َأنَا مهرِ وهالد اءضمِ ِإلَى انْق ." 

 وهكذا، فإن معمودية المؤمن باسم اآلب واالبن والروح القُدس تَعني أنَّه أصـبح تلميـذاً
 . للمسيح، وتابعاً له، وأنه يخضع له ويطيعه

 وبجسـده؛ أي ، معمودية الماء هي عالمة خارجية على اتِّحادنا بيسـوع المسـيح خامساً
 َألنَّه كَما َأن الْجسد هو واحد ولَه " ١٣ - ١٢ : ١٢ فنحن نقرأ في رسالة كورنثوس األولى . كنيسته ب

 . يضـا َأعضاء كَثيرةٌ، وكُلُّ َأعضاء الْجسد الْواحد ِإذَا كَانَتْ كَثيرةً هي جسد واحد، كَذِلك الْمسيح َأ
 ا بِروحٍ واحد َأيضا اعتَمدنَا ِإلَى جسد واحد، يهودا كُنَّا َأم يونَانيين، عبِيدا َأم َأحـرارا، َألنَّنَا جميعنَ

 وهكذا فالكتاب المقدس يصور لنا العالقة بين المسـيح والمـؤمنين ". وجميعنَا سقينَا روحا واحدا
 . حياً حيث المسيح هو الرأس والمؤمنون هم الجسد باعتبارهما جسداً المسيحيين

 وحين يعتَمد المـؤمن فـي . فحين يؤمن المرء فإنه يولد ثانيةً ويصبح فَرداً في عائلة اهللا
مؤمنٍ آخَر دضـواً ب الماء على يعلن أمام الجميع أنه أصبح عضور مؤمنين آخرين فإنه بذلك يح



 معمودية الماء هي عالمة خارجية علـى اتِّحادنـا إذاً، . ينتمي إلى عائلة اهللا في هذا الجسد، وأنه
 . بيسوع المسيح وبجسده؛ أي بكنيسته

 أننا أصبحنا شُركاء في العهد الذي قَطَعه ، معمودية الماء هي عالمة خارجية على سادساً
 ٢٩ - ٢٦ : ٣ فنحن نقرأ في رسالة غالطية . د اهللا اهللا مع أبينا إبراهيم، وأننا أصبحنا ورثَة لمواعي

" وعسيحِ يسانِ بِالْماِهللا بِاِإليم نَاءا َأبيعمج َألنَّكُم . يحسالْم تُملَبِس يحِ قَدسبِالْم تُمدتَماع ينالَّذ كُلَّكُم َألن : 
يونَانالَ يو يودهي سالَ . لَيو دبع سلَي رـيحِ . حسـي الْمف د احـا ويعمج ُأنْثَى، َألنَّكُمو ذَكَر سلَي 

وعسثَةٌ . يرو دعوالْم بسحو ،يماهرُل ِإبِإذًا نَس يحِ، فََأنْتُمسِللْم كُنْتُم ـةَ اهللا ". فَِإنمعن رينا أنوهذا ي 
 وحين يعتَمد المؤمن المسيحي في المـاء . متساوين أمام اهللا الفروق بين الناس وجعلَتْنا قَد أزالَتْ

 . فإنه يعلن بذلك اتِّحاده بالمسيح وبأنه أصبح وارثاً لجميع بركات اهللا

 تلخيصاً لما سبق، فإن المعموديةَ فريضةٌ على كل من يؤمن بيسوع ويقْبله رباً ومخلِّصـاً
 على . هو الذي أوصانا بممارسة المعمودية وبتَعميد جميع المؤمنين الجدد ويسوع المسيح . لحياته

 ذلك فإن المعمودية ليست شَرطاً لخالصنا، بل هي عالمة خارجية على الوالدة الجديدة من رغم ال
 . التي اختبرناها، وعلى الخالص الذي نلناه من خالل إيماننا بيسوع المسيح

األشياء نا، فإ كما ذَكَر نة تَعني العديد معموديالم هذه األشـياء مـا يلـي . ن مأوالً : وأه ، 
 ، معمودية المـاء هـي ثانياً . معمودية الماء هي عالمة خارجية على التطهير وغُفران الخطايا

ى تب ثالثاً . عالمة خارجية على الوالدة الجديدة  ريرنـا ، معمودية الماء هي عالمة خارجيـة عـل
ة علـى رابعاً . وتمجيدنا وتبريرنا وتقديسنا ة الماء هي عالمة خارجيـالتزامنـا بتنفيـذ ، معمودي 

 خارجية على اتِّحادنا بيسوع المسيح جديدة ، معمودية الماء هي عالمة خامساً . العظمى ة مأموري ال
 نا شُركاء في العهـد الـذي ، معمودية الماء هي عالمة خارجية على أننا أصبح سادساً . كنيسته و

 . قَطَعه اهللا مع أبينا إبراهيم، وأننا أصبحنا ورثَة لمواعيد اهللا

 أنـه للمـؤمن ربما يجب أن تَعلَم أن اهللا يستخدم المعمودية كفُرصة يبرهن من خاللهـا
 الماء إطاعةً لوصية سيده فإنه يدرك فـي فعندما يعتَمد المؤمن في . أصبح ولداً من أوالده األحباء

 أعماق نفسه وقلبه أنه اتَّحد مع المسيح وأنه أصبح يتمتَّع بجميع مزايا وبركـات عمـل المسـيح
. الخالصي



 من جِهة ُأخرى فإن معمودية الماء هي فُرصة ثَمينة يشْهد المؤمن من خاللها عـن مـا
 لهـذا، . فرسالة الخالص تَدعو اإلنسان للتوبة واإليمان بيسوع المسيح . لمسيح معه وألجله فَعلَه ا

عتمد المؤمنحين ي ـهمحاهللا ر اهللا، وكيـف أن ـعم خبر الحاضرين باختباره الروحيفغالباً ما ي 
هةً للمؤمنين الناضجي . وخَلَّصعشَجوكثيراً ما تكون هذه االختبارات م دد على حدن والمؤمنين الج 

 . سواء

 كيف كان المؤمنون يعتَمـدون فـي المـاء فـي " : واآلن، نأتي إلى سؤاٍل مهِم أال وهو
 " الكنيسة األولى؟

 . ال يخبرنا الكتاب المقدس عنِ الكيفية أوِ الطريقة التي كانت تَتم بها المعمودية في المـاء
 يرجع السبب في ذلك إلى أن طُقوس التطهير كانت معروفة ومطَبقَـة مـن قبـل اليهـود وربما

 أن طَقْس التطهير من الخطايا كان يتم عن طريـق رشِّ يخبرنا العهد القديم ف . والمؤمنين األوائل
 رد في سفْر حزقيـال فعلى سبيل المثال، يقول اهللا لشعبه حسب ما و . الماء أو سكْبِه على المؤمن

٢٧ - ٢٥ : ٣٦ : 

" ونرا فَتُطَهرطَاه اءم كُملَيشُّ عَأرو . كُمـنَاملِّ َأص  من كُلِّ نَجاستكُم ومن كـُ
كُمرُأطَه . قَلْـب َأنْزِعو ،كُملاخي دةً فيددا جوحُل رعَأجا، ويددا جقَلْب يكُمطُأعو 

مٍ الْحلَح قَلْب يكُمطُأعو كُمملَح نرِ مج . لُكُـمعَأجو ،كُملاخي دي فوحُل رعَأجو 
 ". تَسلُكُون في فَراِئضي، وتَحفَظُون َأحكَامي وتَعملُون بِها

 وهـذا يعنـي أن ". هرون وَأرشُّ علَيكُم ماء طَاهرا فَتُطَ : " الحظْ مرةً ُأخرى ما قاله الرب
 وبِحسب ما تقوله هذه اآليات فإن رشَّ الماء كان . التطهير من الخطايا كان يرمز إليه برشِّ الماء

 . مرتبطاً بالوالدة الجديدة وقبول الروح القُدس حتَّى في العهد القديم

: ١١ - ١٠ و ٢ : ٥١ المزمور كما أن النبي داود يصلِّي إلى اهللا قائالً في



 قَلْبا نَقيا اخْلُقْ في يا اَُهللا، ... اغْسلْني كَثيرا من ِإثْمي، ومن خَطيتي طَهرني "
 الَ تَطْرحني من قُـدامِ وجهِـك، وروحـك . وروحا مستَقيما جدد في داخلي

هالَ تَنْزِع وسنِّي الْقُدم ." 

 نَرى هنَّا مرةً أخرى أن نَزع اإلثم والتطهر من الخطية يشار إليه باالغتسال أو بسـكب
 . وهذا مرتبطٌ هنا أيضاً بالتجديد وسكْب الروح القُدس . الماء

 عينـة، نا بممارسة المعمودية بطريقة م ي يوص وعلى أي حاٍل، حيث أن الكتاب المقدس ال
 أن المـؤمنين هـذا يعنـي عن ممارسة المعمودية بأية طريقة، ف – في الوقت نفسه – ينهانا وال
مي طْلَقَ كون لريدونها مة التي يعمودية في اختيار طريقة المريق الـثالث الشـائعة . الحا الطُّرأم 

 المؤمن فـي ، أو تَغطيس الماء على رأسه و سكْب ، أ على رأس المؤمنِ الماء رشُّ للمعمودية فهي
 . الماء

ةً ُأخرى على أنرم ة َأ ونؤكِّدعموديعنى الكامن وراء المـ المه الطريقـة م ـنبكثيـر م 
د قَبِـَل . المستخدمة في ذلك  فالمعمودية هي عالمةٌ خارجية ِلبركَة داخلية أال وهي أن الشخص قـَ

 لذلك، يمكنُك أن تَعتَمد بالتغطيسِ أوِ الرشِّ . يسوع رباً ومخَلِّصاً لحياته وأصبح فَرداً في عائلة اهللا
تؤمن كْبِ طالما أنكألجلك على الصليب يسوع ب أو الس لَهُل ذلك وبما فَعتَفْع أن وطالما أنك تُريد ، 
 . إطاعةً لوصية الرب يسوع

 فمعمودية الماء ليست . ناك كلمة أخيرة ينبغي علينا أن نقولها بشأن معمودية الماء تبقى ه
 طَقْساً كَنسياً أو نشاطاً تقوم به الكنيسة من حينٍ آلخر؛ بل هي جانب مهِم من جوانـب طاعتنـا

دة التي أعكات الروحيرنتمتَّع بجميع الب نا أنريدها لنا ليسوع المسيح الذي ي . 

 . وحيث أن المسيح هو الذي أوصانا بالمعمودية، فينبغي علينا أن نُطيعه فوراً ودون تردد
ة هذا هو ما فعله وزيرش ماليبس بيسوع ة الحالرسول فيلُب هشَّرفْر أعمال . الذي بفنحن نقرأ في س 

٣٨ - ٣٦ : ٨ الرسل



 الـذي كـان ( لطَّرِيق َأقْبالَ علَى ماء، فَقَاَل الْخَصي وفيما هما ساِئرانِ في ا "
 ‘ ماذَا يمنَـع َأن َأعتَمـد؟ . هوذَا ماء ’ : ) وزيراً للمالية عند ملكَة الحبشَة آنذاك

سيلُبفَقَاَل ف : ’ وزجي كُلِّ قَلْبِك نم نكُنْتَ تُْؤم قَاَل . ‘ ِإنو ابَأنَا ’ : فََأج ـنُأوم 
 فََأمر َأن تَقفَ الْمركَبةُ، فَنَزالَ كالَهمـا ِإلَـى . ‘ َأن يسوع الْمسيح هو ابن اِهللا
هدمفَع ،يالْخَصو سيلُبف ،اءالْم ." 

 وفـي لسـيد المسـيح كان راغباً من أعماق قلبه في إطاعة ا هذا أن هذا الشخص يرينا
 . أنـت أيضـاً أرجو أن يكون هذا هو موقفك و . عن طريق االعتماد في الماء كريسه له ت إعالن
 . نا للرب فيها بركَةٌ عظيمةٌ لحيات نا فطاعتُ

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ ع وأفكا وسالم كُمفَظُ قُلوبحسوع قٍْل يسيحِ يفي الم كُمآمين . ر .


