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 ةالمعمودي   تمثلهما 

 4 :6-20 :5رومية 

َحتَّى َكَما َمَلَكِت 21ا. َوَأمَّا النَّاُموُس َفَدَخَل ِلَكْي َتْكُثَر اْلَخِطيَُّة. َولِكْن َحْيُث َكُثَرِت اْلَخِطيَُّة اْزَداَدِت النِ ْعَمُة ِجد  20
، ِلْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة، ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َربِ َنا.اْلَخِطيَُّة ِفي اْلَمْوِت، هَكَذا َتْمِلُك النِ ْعَمُة   ِباْلِبرِ 

َحاَشا! َنْحُن الَِّذيَن ُمْتَنا َعِن اْلَخِطيَِّة، َكْيَف َنِعيُش َبْعُد ِفيَها؟ 2َفَماَذا َنُقوُل؟ َأَنْبَقى ِفي اْلَخِطيَِّة ِلَكْي َتْكُثَر النِ ْعَمُة؟ 1
َفُدِفنَّا َمَعُه ِباْلَمْعُموِديَِّة ِلْلَمْوِت، َحتَّى َكَما ُأِقيَم 4لَّ َمِن اْعَتَمَد ِلَيُسوَع اْلَمِسيِح اْعَتَمْدَنا ِلَمْوِتِه، َأْم َتْجَهُلوَن َأنََّنا كُ 3

ِة اْلَحَياِة؟   اْلَمِسيُح ِمَن اأَلْمَواِت، ِبَمْجِد اآلِب، هَكَذا َنْسُلُك َنْحُن َأْيًضا ِفي ِجدَّ

أنا و . يمكن قوله الكثيرة. أعرف أن هناك المعمودي   خيرة في هذه السلسلة القصيرة عناأل رسالة اليوم هي
. ولكن سيكون لدينا المزيد من الفرص في أماكن مختلفة دون إجابة تكأسئلأعتذر إن كنت قد تركت بعض 

 لمناقشة هذه األمور.

أن العهد  فصل الصيف هو أننا نؤمن أن أحد الدوافع الرئيسية لدينا لطرح هذه السلسلة هنا في بداية تذكر
 مرحلة إلى يصلوامؤمنين أشخاصا شجاعة. نريد أن نرى بو  عالنيةالمسيح  إلىالجديد يدعو الناس للمجيء 

لكلمة هنا خدمة اخالل من مؤمنين من خالل شهادتكم و يصبحوا  أشخاصاونريد أن نرى ، الشهادة العامة
 صيف.ال طوال فصل

 ة؟المعمودي   المسيح فعل عي نلماذا 

كان الخالص  ة؟ إنهذا الشيء كالمعمودي  ة. لماذا يوجد فعل المعمودي   عين المسيحأحيانا قد نتساءل لماذا 
ال يجيب ؟ هذا السؤال اإليمان الستعراض هذاأو رمزا  يؤسس طقسا إلزاميالماذا اإليمان، بالنعمة من خالل 

 هتمام.ياء المثيرة لاللكن التجربة تعلمنا بعض األشالكتاب المقدس.  عليه

وأعربت عن تقديرها ، ة للفلبينسابقإلى مرسلة بعد رسالتي األولى قبل ثالثة أسابيع جاءت ، على سبيل المثال
مع التسامح  يتم، ةة االسمي  درا كبيرا من الكاثوليكي  حيث هناك ق، قالت إنه في الفلبينت لماذا. سلسلة ثم قاللل

لعداء ة لعندها تتحقق النبوات الكتابي  . واعمدإلى أن يأتيوا لكي يُ  –عائالتهم  يالحظهمونادرا ما المتحولين 
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شخص يقف ال أين المتعلق بإيمان جديد يوجد في اإلنسان يوضحس . هناك شيئا حول هذا الطقواالنفصال
 يوحنا الوضع معحد كبير  إلىفي العديد من الثقافات اليوم يشبه الوضع ، وماذا يفعل. وبعبارة أخرى 

كل ما يحتاجون إليه لديهم بالفعل  كانوا يظنون أنهوأولئك الذين ، جاء يكرز بمعمودية التوبة حيثالمعمدان. 
 .ون في كثير من األحيان يغضبكانوا 

هناك صورة  7مايو(. في الصفحة  30 ،فجرال)تقرير  عن اإلرسالياتهذه المجلة  جاءتاالسبوع في نفس 
"الخدمات في الهواء الطلق والتعميد : هذا التعليق تحت الصورةب، نهرلي في في حقل إرساتعميد بال يقومرجل ل

في حكمته  التي هللاألسباب  كل مجموعةلنمو." نحن ببساطة ال نعرف ا ادواتأفضل يكون النهر أحيانا في 
أن نفكر في  ناشعبه. يمكنبو  االتحاد بهفي المسيح و  اإليمانللتعبير عن معيارية لوصف المعمودية كوسيلة 

بالقرب من التفكير في كل اآلثار أن نأتي على االرجح  ناال يمكن لكن، جيدكونها أمر أسباب عديدة وراء 
ونحن سعداء ، عمل من الثقة في أبينا أنه يعرف ما يقوم به إنهاهللا. في نهاية المطاف  يقصدهاالجيدة التي 

 أن نطيع وصيته.

 رش؟ تغطيس أم

. وهذا أيضا ةعن معنى عمل المعمودي  قليال أكثر  4 :6-20 :5أن أبين من رومية  ولكن اليوم سوف أحاول
، . في الواقعالرشبدال من التغطيس ، أي -بشأن طريقة التعميد  سيجاوب على السؤال لدى البعض منكم

بدال من الرش. هناك على األقل ثالثة أنواع من األدلة  التغطيسكلمة عامة حول طريقة باسمحوا لي أن أبدأ 
ة ( معنى الكلمة في اللغة اليوناني  1بالتغطيس.  كان للمعمودية وممارستهاأن معنى العهد الجديد بلالعتقاد 
baptizo أن  إلىفي العهد الجديد تشير  أوصاف المعموديات( 2رش. وليس ، " أو "غمر"تغطيس" أساسا هو

ِفي "، 6 :3)متى  ه أو رشهفي وعاء لسكبلهم  إحضار الماءبدال من  في الماء ليغطسوا ااألشخاص نزلو 
َفَنَزاَل " 38 :8عمال ؛" أ َكاَن ُهَناَك ِمَياٌه َكِثيَرٌة،"، 23 :3؛ يوحنا "َصِعَد ِلْلَوْقِت ِمَن َماءِ "، 16: 3" ؛اأُلْرُدن ِ 

 (.12 :2؛ كولوسي 4-1 :6دفن مع المسيح )رومية ال رمزي يناسب  التغطيس( 3"(. ِكاَلُهَما ِإَلى اْلَماءِ 

حقيقة أن  إلىولكن اسمحوا لي أن أقول كلمة واحدة حول كيفية أننا ننظر ، إننا لن نطيل أكثر من هذا
 جسدليس في ة )و جماعة العهد المحلي  لعضوية في محددا ل ة بالتغطيس جزءً جعل المعمودي  ت طائفتناكنيستنا و 
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في شكك لك نحن ال نفعل أساسي للخالص. لذ طريقة التعميد هيأن  نؤمن(. نحن ال العالمي المسيح
 أن تضم إذنيجب أال : فقط على أساس طريقة التعميد. قد يتساءل المرء بعد ذلكللشخص المسيحي  الموقف

تقرير لماذا لكمؤمنين؟ هناك طريقتان تم معموديتهم بالرش حقا ولكن الذين ثانية  ُولوداعضوية أولئك الذين لل
 نفعل ذلك. ال

 ادلة جيدة أن ذلكعلى أساس كنا نؤمن  إن، "ةمعمودي  ة "للمعمودي   طريقة بصنع اإلنسان هل يمكن تسمية( 1
في المسيح نفسه  التي وضعها الداللةتقليل من ذلك باليخاطر أال المسيح؟  جاء بهالذي  النموذجينحرف عن 

 ؟الفريضة

 بعضها جوهري ، مشتركةتؤسس حول قناعات كتابية  ،كنائسالتي ُتدعى ، ةالمسيحية المحلي   المجتمعات( 2
مجموعة من المعتقدات  من خاللمعا فقط  يةحدد حياتنا العهدغير جوهري. نحن ال نوبعضها ، للخالص

يتم الكتاب المقدس  وسلطان أهمية الحق بل بالحري نؤمن أن. حيث يجب للفرد أن يمتلكها ليخلص الضيقة
القناعات من خالل مجموعة من  أنفسها يمان المسيحياإلما تحدد مجتمعات عندشكل أفضل اكرامهم ب

 في كل مرة يتم فيها التشكيك في إحدىة عضوي  البدال من إعادة تعريف معنى ، جانبها إلىوالوقوف  الكتابية
والمودة المحبة  يعبرون عن بينمابذلك  أن تقومة المختلفة المسيحي  تستطيع المجتمعات  ماقناعاتهم. عند

حقيقة أن ، . على سبيل المثالم بشكل جيدخدمت يتموالمحبة  فإن كال من الحق، األخوية للمؤمنين اآلخرين
 نان في هذه الكنيسة تقول أأعضاءً  ليسوابيت لحم للرعاة كنيسة مؤتمر  إلى همندعو  الذينالعديد من المتحدثين 

 .على محمل الجدالحق نأخذ نأخذ على محمل الجد المحبة والوحدة و 

جيل في تعريف المجتمعات المختلفة يعتمد بشكل كبير على اختالف  إلىمن جيل تدرج ضروريات غير  وأية
 .يجب التأكيد عليهاحقائق بشأن أية تقييم الالظروف وتباين 

 :ةالمعمودي   تمثلهما 

بشكل ثانوي ما يعني فقط و ، ةدي  المعمو  لمعرفة ما يمثله 4 :6-20 :5رومية  إلىهذه الخلفية دعونا ننظر ب
، ةالمعمودي   إليهاشير التي ت مساعدتك على معرفة الحقيقة المجيدةبشأن طريقة التعميد. هدفي هنا هو ذلك 
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. رومية كبفي ذهنك وقل ينهض جمال وأهمية الفعل، ثانوي  وبشكل، لكي تسيطر عليك الحقيقة بشكل أساسي
5: 20-06: 4: 

َحتَّى َكَما َمَلَكِت 21ا. َوَأمَّا النَّاُموُس َفَدَخَل ِلَكْي َتْكُثَر اْلَخِطيَُّة. َولِكْن َحْيُث َكُثَرِت اْلَخِطيَُّة اْزَداَدِت النِ ْعَمُة ِجد  20
، ِلْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة، ِبَيُسوعَ   اْلَمِسيِح َربِ َنا. اْلَخِطيَُّة ِفي اْلَمْوِت، هَكَذا َتْمِلُك النِ ْعَمُة ِباْلِبرِ 

َحاَشا! َنْحُن الَِّذيَن ُمْتَنا َعِن اْلَخِطيَِّة، َكْيَف َنِعيُش َبْعُد ِفيَها؟ 2َفَماَذا َنُقوُل؟ َأَنْبَقى ِفي اْلَخِطيَِّة ِلَكْي َتْكُثَر النِ ْعَمُة؟ 1
َفُدِفنَّا َمَعُه ِباْلَمْعُموِديَِّة ِلْلَمْوِت، َحتَّى َكَما ُأِقيَم 4ْدَنا ِلَمْوِتِه، َأْم َتْجَهُلوَن َأنََّنا ُكلَّ َمِن اْعَتَمَد ِلَيُسوَع اْلَمِسيِح اْعَتمَ 3

ِة اْلَحَياِة؟   اْلَمِسيُح ِمَن اأَلْمَواِت، ِبَمْجِد اآلِب، هَكَذا َنْسُلُك َنْحُن َأْيًضا ِفي ِجدَّ

ما حدث لك  تفهم حقيقةس، المعمودية فهمت ما تمثله أحد األمور العظيمة لهذا النص هو أنه يبين أنه إنمن 
ا. هذا عندما لم نكن نعرف الكثير جدما  مرحلةد في م  تعو  اإليمان إلىجاء كثير منا . عندما أصبحت مسيحيا

عرف الكثير جدا. حيث ال تالمسيحية  ث المعمودية في وقت مبكر من الحياةحدأمر جيد. ومن المتوقع أن ت
 عنيه.أكثر وأكثر عما تفي وقت الحق لم تتعبالتالي فمن المتوقع أيضا أن 

هذا ف ال. ال.كل هذا المعنى". لها  فأنا لم أكن أعلم أن، واتعم دال بد لي أن أعود مرة أخرى ، "أوه تظنال 
 أنك تعبرفرح ا، . بدال من ذلكتدرسها في الالهوت الكتابيجديدة  مع كل مادة ستعيد المعمودية كيعني أن

بولس فعله . هذا ما ييعنيه كل األمر تعلم المزيد والمزيد عماواآلن ت، لمسيحطاعة لالبسيط في إيمانك  عن
ة أنهم ال في حال، ويعلمهم على أي حال يتقدملكنه ، معموديتهم تعنيهيعرفون ما  هقراءفهو يأمل أن : هنا

 اصبحت ا عندماحقوما حدث لك ، مرة في نظر هللاذات  هتعلم من هذه اآليات ما صورتقد نسوا.  يعرفون أو
 مسيحيا.

 وفقا لهذه اآليات.، المعمودية اثنين فقط من األشياء التي تمثلها تعامل معسوف ا

  في موت المسيح: نامعمودية موتتصور . 1

، "ِباْلَمْعُموِديَِّة ِلْلَمْوتِ َأْم َتْجَهُلوَن َأنََّنا ُكلَّ َمِن اْعَتَمَد ِلَيُسوَع اْلَمِسيِح اْعَتَمْدَنا ِلَمْوِتِه، َفُدِفنَّا َمَعُه ": أ4 – 3اآليات 
. عندما مات المسيح مات موتنا. وهذا يعني أمرين نحن قد متنا. نحن المسيحيين عنا عظيمةوهنا حقيقة 
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فإنساننا العتيق قد مات. نحن ؛ مرة من قبل ذاتكنا كما ننا لسنا نفس األشخاص هو أ أوال( 1على األقل. 
الذي سيكونه في المستقبل لن يكون لها نفس المعنى بالنسبة لنا  ثانيا هو أن موتنا المادي( 2. كما كنا لسنا

 افظيع نا لن يكون شيئافموت، ألجلنامات موتنا هو و ، متنا مع المسيح بما أنناالمسيح لم يمت موتنا.  لو أن
(. الجواب هو 55 :15كورنثوس  1" )َأْيَن َشْوَكُتَك َيا َمْوُت؟ َأْيَن َغَلَبُتِك َيا َهاِوَيُة؟كان يمكن أن يكون. "كما 

 .الكأسنه شرب أ: سبوع الماضيسيح. تذكر من األالم أن شوكة وغلبة الموت قد احتواهم

، (3)اآلية " ِلَمْوِتهِ "اْعَتَمْدَنا و ، "ِلَيُسوَع اْلَمِسيحِ "اْعَتَمَد . 4و 3ِل" في اآليات " حرف الجرالحظ تكرار 
أننا ، وهذا يعني، صور اتحادنا بالمسيحهذا هو أن المعمودية ت هما يقول أ(.4)اآلية " ِلْلَمْوتِ "ِباْلَمْعُموِديَِّة و 

 إنتصبح حياتنا. كيف نختبر هذا؟ كيف يمكنك أن تعرف يصبح موته موتنا وحياته س لذاه بمتحدون روحيا 
تجعل موازية. ال. يمكنك سماع ذلك في اآليات اإليمانب ذلك يتم اختبارهكان هذا قد حدث لك؟ الجواب هو أن 

. َفَما َأْحَياُه اآلَن ِفي َمَع اْلَمِسيِح ُصِلْبُت، َفَأْحَيا اَل َأَنا، َبِل اْلَمِسيُح َيْحَيا ِفيَّ "إليمان: با االرتباط 20 :2غالطية 
هو العتيق في عدم مات  ـ "أنا" الذيال، " وبعبارة أخرى ...اْلَجَسِد، َفِإنََّما َأْحَياُه ِفي اإِليَماِن، ِإيَماِن اْبِن هللاِ 
ْلَجَسِد، َفِإنََّما َفَما َأْحَياُه اآلَن ِفي ا" - اإليمانالحياة هو "أنا"  اإليمان، الـ "أنا" المتمرد والـ "أنا" الذي جاء إلى

 - هفي أحيا." وأنا اْلَمِسيُح َيْحَيا ِفيَّ " -بالمسيح ". وأساس هذا كله هو االتحاد ِإيَماِن اْبِن هللاِ ، َأْحَياُه ِفي اإِليَمانِ 
 في حياتي. تستعلنفي اتحاد روحي معه. موته هو موتي وحياته يتم 

ِليَن ": أ7 – 6 :2كولوسي  هو في ذلكومثال آخر على  َفَكَما َقِبْلُتُم اْلَمِسيَح َيُسوَع الرَّبَّ اْسُلُكوا ِفيِه، ُمَتَأصِ 
اختبارك  ةطريقبالمسيح هو  اإليمان" هنا مرة أخرى يمكنك أن ترى أن .َوَمْبِنيِ يَن ِفيِه، َوُمَوطَِّديَن ِفي اإِليَمانِ 

 ".ِفيهِ " وُتبنى" ِفيهِ " لكبه وتس تتحد اإليمان هذافي و ربا ومخلصا  تقبلهالمسيح. لالتحاد ب

 تصورة أنه يعني أن المعمودي  ذلك أعتبر ، لموتهلمسيح و اعتمدنا ل نانأ أ4 – 3 :6رومية تقول لذلك عندما 
بشكل محتمل لماذا صمم هللا طريقة التعميد لتصور عملية هذا لالمسيح. فيه نختبر االتحاد بالذي اإليمان 

 .إنه دفن رمزي : نحن يتم تغطيسناهذا السبب للمسيح. نتحد باعندما  الدفن. إنها تمثل الموت الذي نختبره

هو مع المسيح. هذا  ، عديم اإليمان،المتمردالـ "أنا"  لبقد ُص ف. قد مت كأن، المؤمنأيها ، أعرف ذلك
 .المقصود من معموديك وما تعنيه
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ْسُلُك َنْحُن َفُدِفنَّا َمَعُه ِباْلَمْعُموِديَِّة ِلْلَمْوِت، َحتَّى َكَما ُأِقيَم اْلَمِسيُح ِمَن اأَلْمَواِت، ِبَمْجِد اآلِب، هَكَذا نَ ": 4اآلية 
ِة اْلَحَياِة؟ تأتي حياة من الماء. وبعد الموت  بل نصعدتحت الماء من المعمودية.  " ال أحد يظلَأْيًضا ِفي ِجدَّ

. ولكن اإليمانالمسيح من خالل ب تم اتحادي والتمرد عندماالعتيق من عدم اإليمان "أنا"  الـ جديدة. مات
 قام من بين األموات. جديدا كما لو أن شخصا روحيا –جديدا قد أُعطي حياة "أنا" العتيق "أنا" موت الـ لحظة 

َمْدُفوِنيَن َمَعُه ِفي اْلَمْعُموِديَِّة، الَِّتي ِفيَها " . يقول بولس12 :2هذه الحقيقة هي كولوسي لاألكثر أهمية  التفسير
تقول  ماالمسيح تماما مثلمع  نحن ُأقيمنا: الحظ ."ُأِقْمُتْم َأْيًضا َمَعُه ِبِإيَماِن َعَمِل هللِا، الَِّذي َأَقاَمُه ِمَن اأَلْمَواتِ 

تقول رومية  مابين األموات تماما مثلمن  أقامهفي جدة الحياة. وهناك عمل هللا الذي  أننا نسلك 4 :6 رومية
المسيح من بين عمل هللا الذي أقام ب اإليمانمجد اآلب. وهذا يحدث من خالل بإنه أقام المسيح  4 :6

 موات.األ

عن إيماننا في عمل تعبر أن المعمودية  -ضمنيا  4 :6رومية تتركه ما  صراحةً  12 :2كولوسي لذلك تنص 
ب اآل عن يميناليوم في  يملكحيا من القبر و قام موات. نحن نؤمن بأن المسيح ألإلقامة المسيح من بين اهللا 

 أو مجد هللا كما يسميه –في عمل هللا  اإليمانمجد. وهذا بقوة و من هناك يأتي مرة أخرى وسفي السماء 
 .في ذاتهلمسيح التي للنا نصيب في جدة الحياة أن يكون  يةكيف: هو -س بول

َفَما َأْحَياُه  ...َمَع اْلَمِسيِح ُصِلْبُت، َفَأْحَيا اَل َأَنافي مجد وعمل هللا. " اإليمانالحياة هي حياة  جدة، في الواقع
في عمل هللا يوما بعد يوم الثقة الحياة هي حياة  جدة ".اآلَن ِفي اْلَجَسِد، َفِإنََّما َأْحَياُه ِفي اإِليَماِن، ِإيَماِن اْبِن هللاِ 

 مجد هللا. -

 :معمودية ما حدث لنا عندما أصبحنا مسيحيينالتمثل 

معمودية ما حدث لنا عندما أصبحنا مسيحيين. هذا ما تمثل الاالستنتاج.  إلى نأتيص و لذلك دعونا نلخ
أصبحت حياته حياتنا. ، معه. وفي نفس اللحظة فقد متناأصبح موتنا. موته المسيح. ب اتحدنا لقد: حدث لنا

 .اإليمانمن خالل يتم اختباره كل هذا . و حياة المسيح فينافي حياتنا اآلن  نحن نستعلن
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هلل يوما بعد يوم ننظر : المعمودية تصورهفي واقع ما  أن يحيا –المقصود أن يكون المرء مسيحيا هذا هو 
فهو  المنزل.وأنا معك في  .ملكا لك ففيه أنا أنا آتي إليك.، ابنك، المسيح "بسبب: قولونأنفسنا بعيدا عن 

وموتي فيه.  موته ألجليعلى  مجددا كل يوم. يستند رجائيقبول هذا الأتلقى أنا معك.  يالوحيد لقبول رجائي
وبنفس القوة والمجد  وألجلي.، في كعملأنا على ثقة من  وبسببه .بأيها اآل، فيك اإليمانحياة  فيه هيحياتي 

 هذا أنا أؤمن، لمستقبللوعد النعمة وفي  .اعدتيلمس مامن بين األموات ستستخدمه إلقامته مااستخدمته نالذي
! شكرا ألنك مت كم أفتخر فيما تمثله معموديتي، جديدة. أيها المسيحوهذا ما يجعل حياتي  في هذا أرتجي.و 

 ".. آمينحياة جديدة اعطيت ليو  ألجليموتي 


