كلّ ماٌّتعلقّبمعمودٌةّالماء ّ
هربرتّوّ.أرمسترونغّّ ّ٨٤١۲ّ،٨٤٩٩ّ،٨٤٩١
ّ
هل المعمودٌّة بالماء أساسٌّة للخبلص؟ ماذا عن "اللص على الصّلٌب"؟ هل ٌخلص من دونها؟
ما هً الصٌّغة أو الطرٌقة المناسبة ،الرّش ،السّكب أم التغطٌس؟
هل ٌجب أن ٌتعمّد األطفال واألوالد؟ لنفترض أ ّنك تعمّدت على ٌد كاهن ،فقدت ّ
الثقة به مذذاك .هل ٌجب أن تتعمّد من جدٌد؟
لنفترض أ ّنك تعمّدت "باسم اآلب واإلبن والرّوح القدس" .هل ٌجب علٌك أن تتعمّد من جدٌد "باسم ٌسوع" فقط؟
هل ٌتعمّد ال ّ
فورا ،أو فقط "بعد س ّتة أشهر امتحان"؟ هل ٌجب أن تقام المراسٌم على ٌد كاهن مرتسم؟
شخص ً
نحن نخلص بالنّعمةّوباإلٌمان – ال ٌخطئنّ أحد عن ذلك .إ ّنما – هناك شروط!
وٌت ّم خداع وتضلٌل المبلٌٌن ،لٌعتقدوا أ ّنهم خلصوا ،بٌنما هم لم ٌخلصوا!
خطة الخبلص على الصّلٌب" – بٌنما هً فً الواقع ،قد بدأت علٌه .علّمت ّ
ت ّم تعلٌم ال ّناس زورً ا ،أنّ "المسٌح أت ّم ّ
الطوائف
ال ّ
شعبٌّة" ،آمن فقط – هذا ك ّل ما فً األمر؛ آمن فً الرّبّ ٌسوع المسٌح ،فتخلص على التوّ !"
هذا التعلٌم هو خطأ! وبسبب الخداع – ألنّ البشارةّالحقٌقٌة لٌسوع المسٌح قد اُعدمت طوال  ٠٠١١عام ،بال ّتبشٌر ببشارة
زائفة عن شخص المسٌح – وغالبًا عن مسٌحً ا زائ ًفا – الٌوم المبلٌٌن ٌعبدونّالمسٌح – وكلّه باطل! "وباطبلً ٌعبدوننً" ،قال
المسٌح" ،وهم ٌعلّمون تعالٌم هً وصاٌا ال ّناس" (إنجٌل مرقس .)٠-٦ :٧
اإلنسان هو كائن هالك .لٌس لئلنسان خلود كامن فٌهٌ .سوع المسٌح ،فقط ،من بٌن ك ّل البشر الذٌن عاشوا ،له السّرمدٌّة
(رسالة بولس الرّسول األولى إلى تٌموثاوس  .)٠٦ :٦جزاء الخطٌئة هً الموت – الثانً ،أو األبدي ،الموت ،الذي ال قٌامة
من بعده .والكلّ قد أخطأ ،وكانت له هذه العقوبة .فقط هللاّله حٌاة خالدة كامنة فٌه (إنجٌل ٌوح ّنا  – )۲٦ :٥فقط هللا لدٌه حٌاة
أبدٌّة لٌقدّمها .وكما أنّ اآلب له حٌاة فً – كامنة فً – نفسه ،كذلك أعطاها لئلبنٌ ،سوع ،لتكن له حٌاة خالدة كامنة فً نفسه.
ومن خبلل المسٌحٌ ،عطٌنا هللا إٌّاها (رسالة ٌوح ّنا الرّسول األولى  – )٠۲-٠٠ :٥ومن ال ٌكون له المسٌح ال ٌكون له حٌاة
أبدٌّة .الحٌاة األبد ٌّة هً هبة ،ال تكون أليّ إنسان إلى أن ٌتل ّقاها كهبةّمنّهللاّ(رسالة بولس الرّسول إلى اهل رومٌة .)۲٣ :٦
ي إنسان .دم المسٌح دفع فقط عقوبة خطاٌانا ع ّنا – ٌ ّ
نظف لنا سجّل خطاٌانا الماضٌة –
دمّالمسٌح ال ٌخلّص فً األخٌر ،أ ّ
ٌخلّصنا فقط من عقوبةّاإلعدامّ– ٌنزع ما ف ّرقنا عن هللا وتوافقنا معه.
لك ّننا نخلصّ– أي لنا الحٌاة األبدٌّة – بحٌاةّالمسٌح ،ولٌس بموته (رسالة بولس الرّسول إلى أهل رومٌة  .)٠١ :٥المسٌح هو
مخلّص حًّ ! هو لٌس مٌ ًتا – لقد قام من األموات! ال ٌمكن لنا أن نخلص بدمه فقط ،لو لم ٌقم من األموات (رسالة بولس
الرّسول األولى إلى أهل كورنثوس .)٠١-٠٧ :٠٥
نحن هالكون ،من دون حٌاة أبدٌّة كامنة فٌنا ،تحت حكم الموتّاألبديّ بسبب الخطٌئة – إال إذا ت ّم خبلصنا .لنخلصٌ ،جب أن
نولد من هللا ،الذي هو روح .نحن ولدنا من أهل بشرٌٌّنً ،إذا نحن بشر – لحم – تراب – من األرض ،أرضٌٌّن (إنجٌل ٌوح ّنا
٦ ،٣ :٣؛ التكوٌن ٧ :۲؛ ٠٠ :٣؛ رسالة بولس الرّسول األولى إلى أهل كورنثوس  .)٧٠-٧٧ :٠٥لنولد من هللاٌ ،جب أوّ الً،
واآلن فً هذه الحٌاة ،أن نتل ّقى تشرّب الحٌاةّ– الرّوح القدّوس – من هللا .نصٌر عندها منجبٌن فقط ،روح ًٌّا – مثل جنٌن
بشريّ فً رحم أمّه – لم نولد بعد ح ًّقا .نصبح عندها ورثةّالملكوت فقط – لم نرثه بعد.

أن نتحوّ ل ٌعنً أن نتغٌر .عندما ٌقبل اإلنسان روح هللا القدّوس ،ك ّل وجهة نظره ،تو ّقعاته ،أهدافه ،غاٌاته ،أسالٌب تفكٌره –
ك ّل شًء – ٌتغٌر! إ ّنه تجدّد للفكر – روح فكر صحٌح .إ ّنما هو ال ٌزال جنٌ ًنا فقط .وكما أنّ الجنٌن ٌجب أن ٌُطعم من خبلل
األ ّم ،وٌتطوّ ر وٌنمو جسد ًٌّا قبل أن ٌتم ّكن أن ٌولد ،فاإلنسان المتحوّ ل ،منجب اآلن روح ًٌّاٌ ،جب أن ٌُطعم من طعام هللا
ً
وٌنموّروحٌاّ– ٌجب أن ٌنمو فً نعمة ومعرفة المسٌح فٌما ٌكشف عن معرفته بواسطة كلمته (رسالة
الرّوحً من كلمةّهللاّ،
ّ
بطرس الرّسول الثانٌة ٌ .)٠١ :٣جب أن ٌتغلّب على طبٌعته البشرٌّة وٌح ّقق اإلنضباط الذاتًٌ .جب أن ٌتعلّم الصبرٌ ،نمو
بالحبّواإلٌمانّواإلدراكٌ .جب أن ٌقوم بأعمالّالمسٌح؛ وفً هذا النموّ الرّوحًّ – فً حٌاة الخدمة الفعل ٌّة – ٌجب أن ٌتحمّل
اإلضطهاد واآلالم والتجارب حتىّالنهاٌة.
فقط الذٌن نموا بالمعرفة وال ّنعمة خبلل حٌاة الوالدة الرّوحٌّة المسٌحٌّة هذه ،وتغلبوا ،وتطوّ روا روح ًٌّا ،وعملوا أعمال المسٌح،
وتحمّلوا ح ّتى النهاٌة ،هم الذٌن سٌكون لهم أخٌرً ا الحٌاةّاألبدٌةّ– ٌتحوّ لون أخٌرً ا من هالكٌن إلى خالدٌنّفً زمن مجًء
المسٌح الثانً (رسالة بولس الرّسول األولى إلى أهل كورنثوس .)٥٧-٥٣ :٠٥
ًإذا ،كما قلنا ،أن نتحوّ ل – نلقى روح هللا القدّوس – هً البداٌة فقط! من ث ّمٌ ،بدأ عمرً ا من العٌش تحت حكومةّهللاّ– بقوانٌن
هللا التً تعبّر عن مشٌئته ،بدل من المشٌئة واإلرادة الخاصّة.
الٌّولدّاإلنسانّمنّهللا ّإالّإذاّكانّللمسٌح (رسالة ٌوح ّنا الرّسول األولى  .)٠۲ :٥هو ّلٌسّللمسٌحّإالّإذاّتلقىّروحّهللاّ
القدوس ّ(رسالة بولس الرّسول إلى أهل رومٌة  .)٠ :١ال ٌتحوّ ل اإلنسان – ٌولد روح ًٌّا – ال ٌبدأ فً طرٌق الخبلص
ال ّنهائً ،إال إذا ،وعندماٌ ،تلقى ّالروح ّالقدوس ّمن ّهللا! السّؤال ًإذا – كٌف تبدأ ّفً أن تكون مسٌح ًٌّا – كٌف تبدأ بحٌاة
المسٌحً – التً تؤدّي إلى الحٌاة األبدٌّة – هو كٌف تتغٌر وتتل ّقى روح هللا القدّوس!

"ماذاّنصنع؟"
الحظ البداٌة األولى لبشرى ٌسوع المسٌح (إنجٌل مرقس  .)٠٥ :٠قال ٌسوع" ،فتوبوا وآمنوا باإلنجٌل" .أوّ ل كلمات قالها،
فً بداٌة بشارته ،كانت لٌأمر بشرطٌن ّمن أجل أن نكون مسٌحٌٌّن :التوبة ّواإلٌمان .هذان هما األمران الذان علٌنا أن
نفعلهما! التوبة هً هلل .اإلٌمان هو بالمسٌح .التوبة تعنً أن نتو ّقف عن الخطٌئة ،والخطٌئة هً خرق قانون هللا الرّوحٌّة – ًإذا
التوبة ٌعنً أن نبدأ نعٌش بحسب وصاٌا هللا! وقال ٌسوع "آمنوا باإلنجٌل" .واإلنجٌل هو البشرى السّارّة بملكوت هللا – أي
حكومةّهللا ،وحكومة تعنً إطاعة القوانٌن ،فً هذه الحالة قوانٌن هللا ،التً تعبّر عن مشٌئة هللا – حكومة بإرادة هللا ،ال بإرادة
البشر بعد اآلن!
بعد أن أكمل ٌسوع كهنوته على األرض ،ودفع عقوبة خطاٌانا ،وقام من األموات وصعد إلى السّماء ،اُرسل الرّوح الق ّدس فً
ٌوم العنصرة.
كان هناك آالف من ال ّناس فً أورشلٌم لمشاهدة هذا اإلحتفال .عندما ح ّل روح هللا على – وفً – التبلمٌذ ذاك الصّباح،
اندهش اآلالف وتع ّجب وا من المشهد المهٌب .وعظ بطرس بعد ذلك ،بأوّ ل عظة أوحى بها هللا لهذا التوزٌع المسٌحً .أدٌن
اآلالف فً قلوبهم .أدركوا حالهم الضّالة .أدركوا أنّ المسٌح كان ح ًّقا المسٌّا – المخلص!
"ماذا نصنع؟" صرخوا لبطرس وللتبلمٌذ" .كٌفّنخلص؟"ّ ّ
صار بطرس اآلن ملهمًا .أتى الجواب صرٌحً ا ومباشرً ا! "توبوا"! صرخ بطرس بإلهام من هللا بسلطان عظٌم" ،ولٌعتمدّكلّ
واحدّمنكمّعلىّاسمٌّسوعّالمسٌحّلغفرانّالخطاٌاّفتقبلواّعطٌةّالروحّالقدس"! (أعمال الرّسل .)٣١ :۲
هناك الشروط – اثنٌنّفقطّ– الشروط نفسها التً أعطاها ٌسوع فً بداٌة إنجٌله – توبواّوآمنوا! ألنّ اإلنسان ال ٌمكن أن
ٌتعمّد إال إذا آمن (أعمال الرّسل  .)٣٧ :١المعمودٌّة هً طقس دٌنًّ ٌرمز إلى اإلٌمان بموت وقبر وقٌامة المسٌح.

عندما ٌمتثل اإلنسان بهذه ال ّ
شروطٌ ،لتزم هللا بوعده لٌضع روحهّفً نفس التائب المؤمن – أي محبته ،ووفائه ،وفهمه ،ولطفه
وخٌره ،وسلطانه إلخ – .طرٌقة تفكٌره – روح العقل السّلٌم – نفس حٌاته – نتشرّب و ُننجب بحٌاة أبدٌّة ،وطباع هللا بالذات!
عندما ٌدخل الروحّالقدس فً اإلنسانٌ ،غٌره!
"ألنّ الموعدّهو لكم وألوالدكم  ...ك ّل من ٌدعوه الرّبّ إلهنا" (أعمال الرّسل .)٣٠ :۲
مهماّمنّطرٌقّالخالصّّ .
عندهاّ،تكونّالمعمودٌةّبالماءّجز ًّءاّ ًّ
ّ

علىّمثالٌّسوع! ّ
وضع ٌسوع أمثاالً فً ك ّل شًء ح ّتى نتبع خطاه .كان المثال لحٌاة المسٌحًّ  ،والمثال الحًّ لكهنته المدعوّ ٌن (رسالة بطرس
الرّ سول األولى .)۲٠ :۲
مع أ ّنه لم ٌرتكب خطاٌا ل ُتغفر ،تعمّد ٌسوع ،لٌضع لنا مثاالً .إقرأ عن الموضوع فً إنجٌل م ّتى  .٠٧-٠٣ :٣عندما تعمّد
ٌسوعُ ،غمر فً الماء (لم ٌُرشّ أو ٌُسكب علٌه) أل ّنه "لمّا اعتمد ٌسوع صعد للوقت من الماء" .ونزل روح هللا للتوّ علٌه بشكل
مرئً ،فً تلك الحالة ،وقال صوت من السّماء" :هذا هو ابنً الحبٌب الذي به سررت" .هللا ٌساعدنا ،ح ّتى نستطٌع بمساعدته
وسلطانه ونعمته ،أن نتغلّب على حٌاتنا هذه ،فٌتم ّكن أخٌرً ا أن ٌدعونا هكذا أٌ ً
ضا!

معنىّ"باسمٌّسوعّالمسٌح"

ً
وضع ٌسوع مثاالً أٌ ً
تبلمٌذا أكثر ممّا عمّده ٌوح ّنا المعمدان؟
ضا للكهنة .هل تعلم أنّ ٌسوع عمّد
إسمع" :وبعد هذا جاء ٌسوع وتبلمٌذه إلى أرض الٌهودٌّة ومكث معهم هناك وكان ٌعمّد ...فلمّا علم الرّبّ أنّ الفرٌّسٌٌّن سمعوا
أنّ ٌسوع ٌصٌّر وٌعمّد تبلمٌذ أكثر من ٌوح ّنا (مع أنّ ٌسوع لم ٌكن هو من ٌعمّد بل تبلمٌذه)( "...إنجٌل ٌوح ّنا  ۲۲ :٣و-٠ :٧
.)۲
لدٌنا معنىً مه ًّما هنا .بالواقع ،لم ٌقم ٌسوع بالعمل الحسًّ بتعمٌد هؤالء ال ّناس بنفسه – كان تبلمٌذه ٌقومون بذلك عنه! وما
قاموا به تحت سلطته وأمرتهٌ ،عود إلٌه! لذا ،كان ٌعتبر كأ ّنما ٌسوع كان ٌعمّد بنفسه.
إلٌك حقٌقة أه ّم .كان تبلمٌذه ٌعمّدون باسمه – أي ،عو ً
ضا عنه – قاموا بذلك عنه ،بسلطته – وكان هذا ٌعتبر بنفس الطرٌقة
ً
كأ ّنما ٌسوع قد قام بذلك بنفسه! بالواقع ،فقد أوحى الرّوح الق ّدس بالتعبٌر المباشر ،أنّ ٌسوع عمّد تبلمٌذا أكثر من ٌوح ّنا .عندما
ٌقوم تبلمٌذه المختارٌن بذلك عنه ،التبلمٌذ الذٌن اختارهم هو ،بإدارته وسلطته ،فهذا ٌعتبر أنّ ٌسوع هو الذي قام بالتعمٌد.
بكبلم آخر ،فقد قام ٌسوع بذلك بواسطة ،ومن خبلل ،تبلمٌذه!
أن نطلب أمرً ا من خبلل الصّبلة ،أو أن نقوم أو نؤدّي أمرً ا ،باسمٌّسوعّالمسٌح ،هو أن نطلب أو أن نقوم به بسلطته .هو
القٌام بذلك نٌابة عنه ،عو ً
ضا عنه .هو العمل بالوكالة له .أي فوّ ض هذه السّلطة لنا .وبالفعل قام بذلك! أل ّننا اُمرنا أن نقوم بك ّل
شًء باسمٌّسوعّالمسٌح!

ٌسوع ّأمرّبالمعمودٌة ّ
إحفظ فً ذهنك الصّورة الواضحة والحقٌقٌّة لإلنجٌل .إنجٌل ٌسوع المسٌح الحقٌقً هو رسالة أرسلهاّهللاّللعالم ،وٌسوع كان
الرّسول اإلالهً التً أتى بها وأعلنها .لم تكن فً األصل رسالة عنه ،إ ّنما عن ملكوت – حكومة – هللا .كرّس المسٌح ثبلث
سنوات ونصف من عمره ،لٌعلّم هذه الرّسالة لتبلمٌذه اإلثنً عشر.
بعد قٌامه من الموت ،أعطاهم ٌسوع مهمةّاإلنجٌلّاألخٌرة لهذا العهد ،وفٌها أمر بالمعمودٌّة كمرسوم إلزامً لتوزٌع اإلنجٌل:
"وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا باإلنجٌل" (الرّسالة التً أرسلها هللا وأعلنها المسٌح) "للخلٌقةّكلها .من آمن واعتمد
خلص .ومن لم ٌؤمن ٌُدن( ".إنجٌل مرقس  .)٠٦-٠٥ :٠٦الحظ هذه ال ّنقاط :اإلنجٌل الذي ٌجب أن ٌوعظ به ،لم ٌكن رسالة
الٌوم عن ّشخص المسٌح ،إ ّنما الرّسالة التً أتى ووعظ بها – البشرى السّارة عن حكومةّهللا .ما هو الذي كان ضرور ًٌّا
اإلٌمان به من أجل الخبلص؟ اإلٌمان بالذي كان ٌعظ به – اإلنجٌل! عندما ٌتخلّص مبشريّ الٌوم من قانون هللا ،وبالتالً من
حكومة (ملكوت) هللا – أل ّنه ال حكومة من دون قانون – ٌنكرون ما ٌجب أن ٌؤمن به للخبلص – وال ٌمكن لتابعٌهم أن
ٌخلصوا ،إ ّنما هم مخدوعون! وأٌ ً
ضا "من اعتمد خلص" .إ ّنه جزء من المهمّة اإلالهٌّة  --مرسوم إلزامً من أجل الخبلص!
الحظ نصّ م ّتى عن المهمّة العظٌمة" :فاذهبوا وتلمذوا جمٌع األممّ "...
بالطبع كان على التبلمٌذ أن ٌعلّموا هذه األمم بما علّمهم
إٌّاه هللا – الرّسالة التً أرسلها له هللا لٌسلّمها وٌعلنها للعالم – البشرى السّعٌدة عن حكومة هللا – رسالة لم ٌُب ّ
شر بها لمدّة
 ٠١١١عام أو أكثر! " ...وعمّدوهم باسم اآلب واإلبن والرّوح القدس .وعلّموهم أن ٌحفظوا ك ّل ما أوصٌتكم به"( .إنجٌل م ّتى
.)۲١-٠٠ :۲١
هنا أٌ ً
ضا ،فً المهمّة الع ظٌمة األخٌرة لبشارة اإلنجٌل فً هذا العهد ،أمر المسٌح بالمعمودٌة .وهنا ذكر على وجه التحدٌد
"باسم اآلب واإلبن والرّوح القدس".

باسمٌّسوعّفقط ّ
بما أنّ الٌومٌ ،تعمّد البعض مرّة أخرى "باسم ٌسوع فقط" بهدف إزالة اآلب والرّوح القدس ،وجب ال ّنظر فً هذا الموضوع
هنا .نزاع هؤالء ال ّناس هو أنّ هذا النصّ فً إنجٌل م ّتى  ،٠٠ :۲١هو المكان الوحٌد فً الكتاب المقدّس حٌث ٌأمر باآلب
والرّ وح القدسٌ .جادلون على أّنّ األمر ٌجب أن ٌؤ ّكده وٌقرّه "شاهدان أو أكثر" .وبما أ ّنهم ٌدّعون أ ّنه لٌس هناك إال شاهد
واحد لهذا األمرٌ ،جب رفضه .ك ّل النصوص األخرى تذكر إسم ٌسوع فقط.
نشرح ونقول أ ّنه ٌُطلب شاهدان أو أكثر فقط ،فً حال شهادة بشرٌة – عندما ٌ ّتهم الواحد اآلخر .هذه التعلٌمات ال تنطبق على
شاهد سماويّ  ،ملهم من الرّوح الق ّدس .وأن نقول العكس هو قرٌب للتجدٌف ض ّد الرّوح القدس! على العكس من ذلك ،ك ّل
الكتابات المقدّسة هً من وحً هللا ،وهً مثمرة ...والكتابات ّالمقدسة الٌّمكنّنقضها! ّإن نقضت ،عارضت ،رفضت أو
رمٌت هذه الكتابة الواحدة ،فبإمكانك ًإذا ،رفض ك ّل الباقً!
فً هذا المقطعٌ ،جب أن ٌترجم حرف "ﺒ" بالشكل الصحٌح ،إلى الحرف "إلى" .فٌصبح المعنى إ َذا ،أنّ المؤمنٌن التائبٌن
ٌتعمّدون إلىّاآلب ،إلى المسٌح اإلبن وإلى الرّوح القدّوس .إنمّا الذي ّ
ٌغطس المؤمن الجدٌد تحت الماءٌ ،قوم بالعمل باسم –
أي من قبل سلطة ٌسوعّالمسٌح .لماذا؟ ألنّ المسٌح قال " ُدفع إلًّ كلّسلطان ّفً السّماء وعلى األرض"ّ– وهذا ٌتضمّن ك ّل
سلطة .له كلّسلطان! إمّا نقوم بذلك بسلطته ،أم من دون أيّ سلطة.

مرسومّالعهدّالجدٌد
فهم الرّسل هذا كمهمّة وأمر إالهً ملزم .عملوا به وعمّدوا مؤمنٌن تائبٌن على ال ّدوام.
لقد ذكرنا قببلً ،العظة الملهمة األولى بعد نزول الرّوح الق ّدس لٌحوّ ل بطرس والرّسل .أمر بطرس الجمٌع أن ٌتوبوا وٌتعمّدوا.
"فقبلوا كبلمه بفرح واعتمدوا وانض ّم فً ذلك الٌوم نحو ثبلثة آالف نفس" (أعمال الرّسل .)٧٠ :۲
"فانحدر فٌلبّس إلى مدٌنة فً السّامرة وكان ٌكرز لهم بالمسٌح ...ولكنّ لمّا صدّقوا فٌلٌبّس وهو ٌب ّ
شر باألمور المختصّة
بملكوتّهللا وباسم ٌسوع المسٌح اعتمدوا رجاالً ونسا ًء (أعمال الرّسل .)٠۲ ،٥ :١
سٌقول البعض ،الذٌن ال ٌؤمنون بمعمودٌّة الماء ،أنّ هذه المعمودٌّة لم ُتقم بالماء بل بالرّوح القدس .إ ّنما الح ًقا ،عندما أرسل
الرّسل بطرس وٌوح ّنا إلى هذا ال ّ
شعب فً السّامرٌّة" ،اللذٌن لمّا نزال صلٌّا ألجلهم لكً ٌقبلوا الرّوح القدس .أل ّنه لم ٌكن قد ح ّل
بعد على أحد منهم .غٌر أ ّنهم كانوا معتمدٌن باسم الرّبّ ٌسوع" (آٌات .)٠٧-٠٥
لم ٌكن أحد منهم قد تعمّد بعد بالرّوح القدس – إ ّنما هم قد تعمّدوا .فبما أ ّنهم لم ٌتعمّدوا بالرّوح القدس فمن الواضح أ ّنهم قد
تعمّدوا بالماء.

المعمودٌةّإلزامٌّةّبالتأكٌد
كما وعظ بطرس بأوّ ل عظة ملهمة بعد مجًء الرّوح القدس ،وأمر بالمعمودٌّة  -للٌهود فً أورشلٌم ،أرسل هللا بطرس أٌضًا
لٌكرز باإلنجٌل لؤلمم بعد عشر سنوات .كان ذلك فً بٌت كورنٌلٌوس ،رجل رومانًّ تقًّ ٌخاف هللا .إ ّنما رغم تقواه ،لم ٌفهم
– لم ٌكن لدٌه معرفة .لم ٌعرف أفضل من أن ٌسجد لبطرس واقعً ا على قدمٌه ،الذي هو رجل فقط .فقد أرسل هللا بطرس
لٌرشده.
وعظ بطرس عائلة كورنٌلٌوس بالكلمة التً أرسلها هللا ،الرّسالة التً أرسلها هللا بواسطة ٌسوع المسٌح كرسول" .فبٌنما
بطرس ٌتكلّم بهذه األمور على جمٌع الذٌن كانوا ٌسمعون الكلمة" (أعمال الرّسل  .)٧٧ :٠١تقول اآلٌة " ٧٥موهبة الرّوح
ضا" فً أعمال الرّسل  ،٠٥ :٠٠تد ّل على نفس "المعمودٌّة" بالرّوح القدس التً نالوها بطرس والرّسل.
القدس" .الكلمة "أٌ ً
ففً هذه اآلٌات ،٠٧-٠٥ ،وصف واضح لنفس "المعمودٌّة" بالرّوح القدس التً كانت للرّسل .اآلن نال هؤالء "المعمودٌّة"
بالرّوح.
" ...حٌنئذ أجاب بطرس أ ُترى ٌستطٌع أحد أن ٌمنع الماء ح ّتى ال ٌعتمد هؤالء الذٌن قبلوا الروح القدس كما نحن أٌضً ا .وأمر
أن ٌعتمدوا باسم الرّبّ " (أعمال الرّسل .)٧١-٧٦ :٠١
هنا ،أمرّملهم محدّد للمعمودٌّة بالماء.

غطسّ،رشّأمّسكب؟
كما فً نقاط أخرى من العقٌدة ،الكنٌسة الٌوم هً فً حال ارتباك قصوى – البعض ٌمارس عملٌّة السكب ،والبعض اآلخر
الرّش والبعض اآلخر الغطسٌ .قول البعض أن هذا ال ٌش ّكل فر ًقا .الذٌن ٌمارسون عملٌّة الرشّ ٌ ،قومون بذلك مع األطفال.
كلمة "المعمودٌّة" تأتً فً األساس من اللغة الٌونانٌّة .كتب العهد الجدٌد باللغة الٌونانٌة .عند ترجمتها إلى اإلنكلٌزٌّةُ ،تركت
هذه الكلمة فً لفظتها الٌونانٌّة .ففً الٌونانٌّة ،هذه الكلمة هً حرف ًٌّا "بابتٌزو" .تعرٌف هذه الكلمة هو "غطس"ٌ .عنً غطس

فً ،وضع فً ،غمس فً .هً ال تعنً "الرّش" أو "الصّبّ " .الكلمة الٌونانٌّة "للرشّ " هً "رانتٌدسو" و"للسّكب" هً "كٌو".
لم ٌلهم الرّوح القدس استخدام هذه الكلمات ،إ ّنما أوحى بكلمة بابتٌزو ،أي غطسّ،وضعّفً.
لذا الرّشّ أو الصّبّ هوّلٌسّتعمٌ ًدا! عندما نفهم معنى الكلمات الملهمة ،من السّخافة التكلّم عن "أيّ شكل أو أسلوب نستخدم –
الرّشّ  ،السّكب أم الغطس؟ فٌكون كمن ٌسأل "أيّ شكل أو أسلوب نستخدم للتزحلق على الثلج – السّباحة ،التزحلق على الجلٌد
أم التزحلق على الثلج؟ الرّشّ والسّكب لٌسا التعمٌد.
عمّد ٌوح ّنا فً عٌن نون قرب أورشلٌم" ،أل ّنه هناك مٌاه كثٌرة" (إنجٌل ٌوح ّنا  .)۲٣ :٣كان لٌحتاج إلى كوب لٌرشّ أو إلى
جرّة لٌسكب – إ ّنما التعمٌد ٌحتاج إلى "مٌاهّكثٌرة" فً ال ّنهر .تد ّل هذه اآلٌة أٌضً ا أنّ ٌوحنا عمّد بمٌاه كثٌرة ،ولٌس بسكب
كوب ماء على ال ّتابع.
ما قام به ٌسوع كان مثاالً لنا – لم ٌكن من هدف آخر لمعمودٌّته – وقد ُغمر فً الماء ،أل ّنه صعد من الماء .فٌل ّبس والخصًّ
كبلهما نزال إلىّالماء (أعمال الرّسل  .)٣١ :١لم ٌكن من سبب لفٌلبّس أن ٌنزل فعل ًٌّا إلى الماء ،إال إن لم ٌكن من طرٌقة
أخرى لٌغمر الخص ًّ فً ال ّنهر .وصعدا من الماء (آٌة .)٣٠

معنىّالمعمودٌة
المعمودٌّة هً دفن وقٌامة من القبر .الحظ رسالة بولس الرّسول إلى أهل كولوسً " .٠۲ :۲مدفونٌن معه فً المعمودٌّة التً
فٌها اُقمتم أٌ ً
ضا معه بإٌمان عمل هللا الذي أقامه من األموات" .ال الرّش وال السّكب هما دفن ،وال أحد ٌُقام من أيّ منهما .هما
ال ٌصوّ ران المعنى ال ّرمزي للمعمودٌّة ،لذا ال معنى لهما.
عندما ٌُغمر اإلنسان فًّالماءٌ ،كون هو فً قبر من ماء .لن ٌعٌش عشر دقائق إال إذا اُخرج من الماء – إال إذا اُقٌم من هذا
القبر المائًً .إذا ال ّ
شخص المغمور بالماء هو حرف ًٌّا فً قبر.
الحظ بعد" :أم تجهلون أنّ ك ّل من اعتمد لٌسوع المسٌح اعتمدنا لموته .فدف ّنا معه بالمعمودٌّة للموت ح ّتى كما ا ُقٌم المسٌح من
األموات بمجد اآلب هكذا نسلك نحن أٌضً ا فً جدّة الحٌاة .أل ّنه إن ك ّنا قد صرنا م ّتحدٌن معه بشبه موته نصٌر أٌضً ا بقٌامته"
(رسالة بولس الرّسول إلى أهل رومٌة .)٥-٣ :٦
إنّ هذا لرمز جمٌل – المعنى الحقٌقً للمعمودٌّة .إ ّنه ٌصوّ ر بالرّمز ،موت ودفن وقٌامة المسٌح.
ضا صلب ّ
إ ّنما هً صورة مزدوجة ،كما ك ّل شًء فً ّ
خطة هللا مزدوج عمل ًٌّا .إ ّنها تصوّ ر أٌ ً
الذات القدٌمة (آٌات  ،)٧-٦أو
الحٌاة الخاطئة ،دفن ّ
الذات الخاطئة ،والخروج من هذا القبر المائً ،رمز لشخص تغٌر ،اُقٌم من الموت إلى حٌاة جدٌدة،
صالحة ،روحٌّة فً ٌسوع المسٌح.
النزول إلى الماء ٌصوّ ر موتّالمسٌحّ ،
والذات القدٌمة.
الدّفن فً الماء ٌصوّ ر دفنّالمسٌحّ ،
والذات القدٌمة .الخروج من الماء ٌصوّ ر قٌامةّالمسٌح ،وقٌامة اإلنسان روح ًٌّا لٌمشً من
ً
فصاعدا "فً حٌاة متجدّدة".
اآلن
المعمودٌّة بالماء هً مرسوم رسامة المسٌح التً بها نعبّر عن إٌماننا ّبالمسٌح كمخلّص – قبولنا بموته ودفنه وقٌامته من
ً
وصاعدا إلى حٌاة أسمى جدٌدة .إ ّنه ارتسام جمٌل ،ملًء بالمعانً!
أجلنا ،وعن توبتنا للحٌاة القدٌمة ودفنها ،والقٌام من اآلن

الّنعتمدّمنّأجلّمذهبّماّ
الحظ بعناٌة أٌضً ا – نحنّنعتمدّلٌسوعّالمسٌح (رسالة بولس الرّسول إلى أهل رومٌة  ،)٣ :٦أو كما عبّر عنه ٌسوع فً
إنجٌل م ّتى  ،٠٠ :۲١لآلب واإلبن والرّوح القدس – لٌسّلكنٌسةّأوّمنظمةّأوّمذهبّماّ .
فً العدٌد من الكنائس الطائفٌّة الٌومٌ ،رفض الكاهن أن ٌعمّد أح ًدا إال إلى كنٌسته – إلى الفئة أو منظمة الكائنات البشرٌّة التً
ٌنتمً إلٌها هو .هذه لٌست معمودٌّة صحٌحةٌ .جب أن نتعمّد فً العائلة المقدّسة – عائلة هللا .وٌجب أن تت ّم المعمودٌّة "باسم"
– بسلطة – ٌسوع المسٌح.
ّ
انحطت المعمودٌّة فً العدٌد من الكنائس إلى طقس أو مرسوم دخول إلى شراكة تلك المنظمة الطائفٌّة – ال شًء أكثر من
طقسٌ ،نض ّم به الشخص إلى محفل أو إلى نا ٍد إجتماعً!
الحظ جٌ ًّدا هذه الوقائعٌ :مكن لئلنسان أن "ٌنض ّم" إلى محفل ،ناد إجتماعً أو فئة منظمة من الرجال (ومعظم الكنائس الٌوم
ّ
انحطت لتصبح جمعٌّات إجتماعٌّة) .إ ّنما الٌّستطٌعّأحدّأنٌّنضمّإلىّكنٌسةّهللاّالحقٌقٌة!ّال ٌمكنك أن تدخلّإلٌها بقرار من
نفسك! كبل ،علىّهللاّأنٌّدخلكّ– ال أحد ٌستطٌع القٌام بذلك – ال تستطٌع أن تقوم بذلك بنفسك!
كٌف نكسب الدّخول إلى الكنٌسةّالحقٌقٌّة؟ نحن نعتمد بروحّواحدّفً (نوضع فً) جسد واحد – جسد المسٌح ،كنٌسة هللا
الحقٌقٌّةٌ" .عمّد" (بابتٌزو) ٌعنً "ٌضعّفً" .عندما نقبل روح هللا القدّوس لٌغٌّرنا – لٌجعلنا كائنات جدٌدة فً المسٌح – إ ّنه
تشرّب الحٌاة األبدٌّة من هللا .إ ّنها بذرة الحٌاة من هللا اآلب .إ ّنها روح التب ّنً الذي به نصبح أوالدهّونستطٌع أن ندعوه "أبانا"
(رسالة بولس الرّسول إلى أهل رومٌة  .)٠٥-٠٧ :١كنٌسةّهللاّهً بٌت هللا – مكوّ نة من أبناءّهللا .ال نستطٌع أن نصبح
ابناءه ح ّتى نولد منه – ح ّتى نتل ّقى روحه – طبٌعته – حٌاته .عندما نقبل روحه ،تلقائ ًٌّا نوضعّفًّعائلته – كنٌسته! اإلنضمام
إلى أحد النوادي اإلجتماعٌّة التً تدعى كنائس ،ال تضع اإلنسان فً كنٌسة هللا!
المعمودٌّة بالماء هً شرط مطلوب لقبول الرّوح القدس .فً ال ّسامرٌّة ،وأٌ ً
ضا فً أفسس ،لم ٌقبلوا الرّوح القدس إلى ما بعد أن
تعمّدوا بالماء (أعمال الرّسل ٠٧-٠٧ :١؛  .)٦-٠ :٠٠صحٌح ،فً بٌت كورنٌلٌوس ،لم ٌقبلوا الرّوح القدس ،ولذا تعمّدوا
بالرّوح فً الكنٌسة قبل المعمودٌّة بالماء – إنما أمرهم بطرس فورً ا بمعمودٌّة الماء .كان هذا استثنا ًء نادرً ا للقاعدة.
لكنّلٌسّهناكّمنّوعدّأنناّنقبلّالروحّالقدسّبعدّالمعمودٌةّبالماءّ– حتى لو هللا بحكمته ومحبّتهٌ ،جعل استثناء بمناسبات
نادرة .األمر هو" ،توبوا وتعمّدوا" – ومن ث ّم "تقبلون موهبة الرّوح القدس".

اللصّعلىّالصلٌب
هل المعمودٌّة أساسٌّة؟ ماذا عن "اللصّ على الصّلٌب"؟
الجواب هو ،هللاٌّأمرّبمعمودٌةّالماء .معمودٌّة الماء لٌست هً ما ٌخلّصنا .فً حٌن أ ّنها إلزامٌّة "لغفران الخطاٌا" ،إ ّنما هً
فقط رمز لما ٌصفح عن خطاٌانا – موتّالمسٌح .فً حٌن أ ّنها تصوّ ر أٌضً ا قٌامته ،التً بها نخلصّأخٌرً ا ،هً فقط الرّمز
ولٌس الواقعّ .
ال ّ
شرح الحقٌقً هو أنّ "اللصّ على الصّلٌب" لم ٌكن بإمكانه أن ٌتعمّد .وبما أنّ المعمودٌّة لٌست هً ما ٌخلّصنا من عقوبة
الموت ،تجعلنا صالحٌن أو تمنحنا الحٌاة األبدٌّة ،هو لم ٌخسر الخبلص بسبب ظروف خارجة عن السٌّطرة .هللا ٌأخذ بعٌن
اإلعتبار حاالت كهذه.
إ ّنما هللا ٌأمر بمعمودٌّة الماء؛ وللقادرّعلى إمّا أن ٌتحدّى هذا األمر أو أن ٌرفضه أو ٌتجاهله أو ح ّتى ٌرجئ ّ
الطاعة لهذا األمر
حتى وقت متأ ّخر ج ًّداٌ ،كون بالتأكٌد فعل من أفعال العصٌان ،التً تفرض جزاء الخطٌئة ،وتسبّب بفقدان الخبلص.

ال داعً للقلق حول اللصّ على الصّلٌب – أو حول أحد غٌرّقادر أن ٌتعمّد .إ ّنما تحتاج أن تقلق أكثر – أنت القادر – عن
إطاعة األمر .إ ّنه أساسًّ للخبلص بقدر ما ٌأمر به هللا .وعدم اإلمتثال هو عصٌان أي فقدان الخالص.

كمّعلٌناّأنّننتظر؟
نأتً هنا إلى السّؤال – متى ٌجب أن نعتمد؟
تصرّ طائفة أو اثنتٌن على تأجٌل المعمودٌّة إلى أن ٌكون المر ّ
شح قد أثبتّنفسه  --أثبت أ ّنه تقبّل الرّوح القدس وٌعٌش حٌاة
صالحة روحٌّة – أو توصّل إلى إدراكّروحًّ معٌّن .إحدى ّ
الطوائف ال تعمّد شعبها حتى ٌأتوا على "رؤٌة" وقبول قانونّهللا،
والعدٌد من عقائدها ،وٌكون هناك غالبًا ،فترة مراقبة لمدّة س ّتة أشهر.
ٌقول بولس أنّ ناموس هللا "هوّروحًّ" وأنّ العقل الجسديّ (الغٌر محوّ ل) ،لٌس خاض ًعا للقانون والٌّمكن أن ٌكون كذلك
(رسالة بولس الرّسول إلى أهل رومٌة  ٠٧ :٧و  .)٧ :١نظام هللا هو :أوّ الً ،التبشٌر باإلنجٌل ،الذي ٌؤدّي إلى إدانة الخطٌئة
ً
وثالثا ،قبولهم الروحّالقدس الذي ٌجدّد
فً قلوب الذٌن ٌنادٌهم هللا ،التً تؤدّي إلى التوبةّواإلٌمانّبالمسٌح .ثانًٌا ،المعمودٌة.
لهم عقولهمٌ ،علّمهم وٌكشف لهم حقائق روحٌّة .بما أنّ اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌفهم ناموس هللا الرّوحًّ أو أموره الرّوحٌّة إلىّ
أن ٌقبل الرّوح القدس ،وٌجب أن ٌتعمّد قبل أن ٌنال وعد الرّوح القدس ،علٌه أن ٌتعمّد أوّ الً .الكلّ ٌعلم أ ّنه خطئ وعاش مخال ًفا
لمشٌئة هللا ،رغم أ ّنه ال ٌملك ربّما اإلدراك الرّوحً لمشٌئة هللاٌ .مكن هلل أن ٌمنح ال ّتوبة لعقل جسديّ قبل أن ٌت ّم تغٌٌره .ال
ٌحتاج المرء إلى شهادة تعلٌم روحٌّة فً علم الكتاب المقدّس ،لٌتوب وٌعتمد فً المسٌح .كان تسلسل األحداث عند ٌسوع على
شكل ال ّتالً :أوّ الً ،بشرّباإلنجٌل ،ثانًٌا ،عمدّالمؤمنٌنّالتائبٌنً ،
ال ّ
ثالثا ،علمهمّالوصاٌاّ(إنجٌل م ّتى .)۲١-٠٠ :۲١
كم من الوقت ٌجب تأجٌل المعمودٌّة؟ الجواب هو ،حالما ٌدان ال ّ
شخص فً قلبه ،من خطاٌاه الماضٌة وحٌاته الخاطئة – حالما
ٌدرك أنّ أسلوب حٌاته كان خطأ ،وٌصبح متعبًا منها ،وٌبتعد عن أسالٌبه الخاصّة وٌرٌد إٌجاد طرقّهللاّوٌعٌشها ،فٌتوبّ ّ
بحق
ً
وصاعدا ،وٌرٌدّ
عن حٌاته الخاطئة السّابقة ،وٌؤمنّوٌقبل بٌسوع المسٌح كمخلّصه الخاصّ  ،وكالذي ٌجب أن ٌطٌعه من اآلن
أنٌّتوجهّإلىّحٌاةّمحولةّ،مختلفةّ،جدٌدةّوفرحةّ،حٌاةّاإلٌمانّبٌسوعّالمسٌح ،وأن ٌصبح ابن هللا – عندها ٌجب على هذا
ال ّ
شخص أن ٌتعمّد علىّاألثر إن كان ذلك ممك ًنا – وإن كان من الغٌر الممكن القٌام بذلك ،فلٌتعمّد حالماٌّتو ّفر له خادم حقٌقًّ
هلل ،إلجراء المعمودٌّة.

الٌّجبّتأخٌرّالمعمودٌةّأبدًا
من الممكن أن ٌت ّم تجاهل األمر ح ّتى ٌكون قد فات األوان! فً ك ّل الحاالت التً وردت فً العهد الجدٌد ،تعمّد المؤمنون
التائبون على الفور.
فورا .أرسل هللا حنانٌّا لٌعمّد شاوول ،الذي تغٌّر
ٌوم العنصرة ،تعمّد  ٣١١١نفس فًّنفسّذاكّالٌوم .عمّد فٌلبّس الخص ًّ ً
اسمه إلى بولس ،الرّسول .فور لقائه به ،قال حنانٌّا" :واآلن لماذا ّتتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاٌاك داعًٌا باسم الرّبّ "
(أعمال الرّسل  .)٠٦ :۲۲عمّد بولس حافظ السّجن فً فٌلبًّ والذٌن فً بٌته "فً تلك السّاعة من اللٌل" – وكان الوقت بعد
نصف اللٌل (أعمال الرّسل  .)٣٣ :٠٦لم ٌنتظروا ح ّتى إلى أن ٌضًء ال ّنهار!

هلٌّجبّأنّنعمدّاألطفال؟
ال ٌستطٌع أحد أن ٌعتمد إلى أن ٌتوب ّكل ًٌّا .فقط الذٌن ٌؤمنون باإلنجٌل ّالحقٌقً (الرّسالة التً ب ّ
شر بها ٌسوع التً هً
ملكوت ،أو حكومة هللا) وبٌسوعّالمسٌحّكالمخلص الشخصًٌ ،ستطٌعون أن ٌعمتدوا (أنظر أعمال الرّسل ٣١ :۲؛ ٣٧ :١؛
.)٣٠ :٠٦
لم ٌصل األطفال إلى مرحلة ال ّنضج ،حٌث اإلنضباط ال ّنفسً لل ّتوبة الحقٌقٌّة ،واإلٌمان .أف ّكر فً المرّ ات التً عمّدوا فٌها أطفاالً
ً
عنادا
عمرهم بٌن  ١و  ٠۲سنة ،ض ّد اعتراضاتً واحتجاجاتً ،وبعد وقت قلٌل أصبح األطفال كلّهم ،من دون استثناء ،أكثر
وتم ّر ًدا وخطأة ممّا كانوا علٌه من قبل.
عندما تاب بعض السّامرٌٌّن بعد تبشٌر فٌلبّس" ،اعتمدوا رجاالً ونساءً" (أعمال الرّسل  .)٠۲ :١فقط الكبار كانوا ناضجٌن
كفاٌة لئلستعداد للمعمودٌّة.
ال ٌنضج الفكر المتوسّط قبل سنّ  – ۲٥بال ّرغم من وجود استثناءات غالبًا .بعض من القلٌلٌ ،نضج وٌصبح رزٌ ًنا ورصٌ ًنا
بنظرتهم للحٌاة ،بعمر  ،٠٦أو ح ّتى بسنّ أصغر بحاالت استثنائٌّة.
ٌمكن للعقل الغٌر ال ّناضج أن ٌختبر أحاسٌس من ال ّندم المؤ ّقت ،التً ٌمكن أن تفسَّر خطأ ً على أ ّنها توبة ،بٌنما هً مؤ ّقتة فقط،
وس ُتنتسى قرٌبًا .مثل "الحبّ األوّ ل" .كم من المراهقٌن ،بعمر  ٠٣إلى  ٠٧سنة ،لدٌهم عدد من التجارب العاطفٌّة المؤ ّقتة،
ٌشعرون عندها أ ّنهم واقعٌن فً الحبّ بال ّتأكٌد .طب ًعا هم متأكدٌن منه وال ٌمكن ألحد أن ٌقنعهم بالعكس .عادة ،هم ٌنسونه فٌما
ٌكبرون ،إ ّنما فً حاالت نادرة ّ
بالطبعٌ ،كونون فعبلً بمعرفة عمّا فً داخلهم – إ ّنما هذا إستثناء نادر ،ولٌس قاعدة .هكذا الحال
مع ال ّتوبة واإلٌمان.
ٌمكن للولد المعمّد أن ٌأخذ الموضوع بجدٌّة عندها .لكن عندما ٌكبر ،سٌخضع لتجربة جدٌدة كل ًٌّا فً الحٌاة – سٌمرّ بتأثٌرات
سنّ المراهقة التً هً مختلفة كل ًٌّا الٌوم ،عمّا كانته منذ جٌل أو جٌلٌن من قبل – سٌواجه إغراءات عدٌدة خاصّة بال ّ
شباب
الحٌويّ والدٌنامٌكً والهائج مع شغف لئلثارة والتف ّتح على الجاذبٌّة الجنسٌّة .ال تظهر الخبرة من بٌن مئة ،شخص "تحوّ ل"
ً
ٌنموّروحٌاّباستمرار ،أقرب وأقرب من المسٌح وملكوته ،طوال سنٌن التجربة هذه.
قبل هذا العمر واستمرّ متحوّ الً ،وظ ّل
ال ٌمكن أن ٌكون من قاعدة تحدّد السّنّ الصّحٌح للمعمودٌّةٌ .كاد ٌكون مستحٌبلً أن نتأكدّتما ًما من ال ّ
شباب تحت سنّ  ۲٠أو
 – ۲٥وخاصّة تحت  – ٠١ما لم نتأكد بشكل إٌجابً ،أنّ هكذا شخص قد تاب فعبلً عن اإلرادة الشخصٌّة والرّ غبة الذاتٌّة
وأسالٌب هذا العالم ،علٌنا أن نشجّعه للعٌش بحسب كلمة هللا ،إ ّنما نمتنع عن تعمٌده إلى أن نتأكدّمنه .أصرّ ٌوح ّنا المعمدان
على المر ّ
شحٌن أن ٌصنعوا "أثمارً ا تلٌق بال ّتوبة" – أو ٌثبتوا توبتهم بأثمار حٌاتهم.
على ال ّ
فورا ،أو فً أسرع وقت
شباب أن ٌ َدعوا ثمارً ا كهذه تثبتّتوبتهم وصدقهم وج ّدٌّتهم الصّادقة .على البالغٌن أن ٌتعمّدوا ً
ممكن ،مع توبة وإٌمان حقٌقًّ .
فً حالة البعض من بٌن الذٌن ٌسمعونا على الرادٌو أو الذٌن ٌقرأون كتاباتنا ،الذٌن ٌنتظرون أن ٌتعمّدوا ،غٌر قادرٌن أن
ٌجدوا رجبلً هلل كفوء لٌعمّدهم ،سٌضطرّون على اإلنتظار ح ّتى نتم ّكن من إرسال كاه ًنا لهم .عند الضرورة ،فً مثل هذه
األحوال ،أو مثل حال اللصّ على الصّلٌب ،حٌث الظروف تمنع التعمٌد الفوريٌ ،تفهّم هللا الوضع وٌأخذه بعٌن اإلعتبار .إ ّنما
تج َّنب التأخٌر الغٌر إضطراري.
(لدى كنٌسة هللا العالمٌّة كهنة فً ك ّل أنحاء الوالٌات الم ّتحدة وأمم الكومونولث البرٌطانٌّة .قلٌلون من هم سٌواجهون صعوبة
ح ّقة بإٌجاد خادم هلل حقٌقً).

هلٌّجبّأنّتتمّّالمعمودٌةّعلىٌّدّكهنةّمرتسمٌنّفقط؟
أخٌرً ا ،من هو المخوّ ل أن ٌمنح المعمودٌّة؟ هل للتائب المؤمن أن ٌعتمد فقط على ٌد كاهن مرتسم؟ كم ٌعتمد األمر على جودة
أو إٌمان أو روحانٌّة الرّجل الذي ٌقوم بالمراسم؟
فً البدء ،دعونا ننظر إلى مثل ٌسوع ،من ث ّم إلى تعلٌمات المسٌح ،ثم إلى ال ّتعلٌم والممارسة فً كنٌسة العهد الجدٌد األولى.
هل كان ٌسوع هو نفسه" ،كاه ًنا مرتسمًا" – أي مرتسمًا ومواف ًقا علٌه من قبل ّ
الطوائف ال ّ
شائعة من حوله؟ كبل .كان محتقرً ا
ومرفو ً
ضا من قبلهم – معارض ومضطهد وقلّل من شأنه كغٌر ملتزم .وعمّد تبلمٌذ أكثر من ٌوح ّنا .ح ّتى ٌوح ّنا لم ٌكن معتر ًفا
به ،أو مرسو ًما أو تحت أيّ نوع رعاٌة من أيّ فئة أو كنٌسة شعبٌّة .كان فً نظرهم بمثابة دخٌل.
بالواقع ،كما أشرنا إلٌه ساب ًقا ،لم ٌغطس ٌسوع أح ًدا بٌدٌه الخاصّتٌن الحسٌّتٌن – تبلمٌذه قاموا بذلك عنه ،بسلطته .وهنا بالذات
هو الجواب على السّؤال بمجملهٌ .جب على ال ّ
شخص المؤهّل ،أن ٌقوم بالتغطٌس باسمٌّسوعّالمسٌحّ– ما ٌعنً بسلطته،
ٌتص ّرف بال ّنٌابة عن المسٌح بصفته تلمٌذه.
المبدأ هو إن ّالمسٌحّهوّالذيٌّعمدك .الرّجل الذي ٌضعك تحت الماء ٌقوم بهذا الفعل الحسًّ بال ّنٌابة عن المسٌح ،عوضًا
عنه .لٌس علٌك أن تنظر إلى الرّجل اإلنسان ،أكثر منه أن تحاول اللجوء بضمٌر ،إلى أن تشعر بصدق أ ّنه رجل هللا ،مدعوّ
من المسٌح ،ومستخدم من قبله لعمل كنٌسته الح ّقة .وإن تحوّ ل الح َقا إلى الطرٌّق الخطأ ،فخبلصك ال ٌعتمد على هذا اإلنسان
ان آخر .إنماّفقطّعلىّالمسٌح!ّال ٌوجد سبب لتتعمّد مرّة أخرى على ٌد إنسان آخر.
أو على أيّ إنسان ف ٍ
هناك دائمًا احتمال أن تنخدع بالرّجل ،الذي اعتقدت أ ّنه مؤهّل لٌتص ّرف عو ً
ضا عن المسٌح ،فً فعل المعمودٌّة .لو كان األمر
ٌعتمد على هذا اإلنسان ،لكان توجّب علٌك أن تمتلك قوى سماوٌّة لقراءة العقول والقلوب للتأ ّكد منه .قد تحتاج ربّما ،أن
تتغطس خمسون مرّة ،قبل أن تتأ ّكد كل ًٌّا من اإلنسان الذي قام بذلك – وح ّتى عندهاٌ ،مكن أن تكون مخط ًئا .فقط ،كن ً
ّ
حذرً ا
على قدر اإلمكان ،بما أنّ هللا ٌعطٌك المقدرة لترى ما فً داخل اإلنسان الذي ٌتص ّرف بال ّنٌابة عن المسٌح فً اعتمادك –
وأٌضً ا ،الّتنظرّإلىّاإلنسانّ–ّأنظرّإلىّالمسٌح – اعتبر أنّ المسٌح هو الذي ٌعمّدك ،بواسطة ومن خبلل أداة بشرٌّة .وح ّتى
لو ا ّتضح أنّ األداة لٌست كاملة ،تذ ّكر أنّ ك ّل البشر لٌسوا كاملون ،وأنّ األمر قد اُقٌم من أجل ،وباسم الواحد الوحٌد الذي كان
دائمًا كامبلً .وبما أنّ المعمودٌّة قد اُقٌمت بالمسٌحّ،ال ٌجب أن تقام مرّة أخرى على ٌد إنسان آخر.

منٌّعمد؟
لنعد اآلن إلى مثل المسٌح .فً كهنوته ال ّ
شخصً الدنٌويّ  ،كان التغطٌس ٌُقام على أٌدي تبلمٌذه .فً ذلك ال ّزمن ،لم ٌكونوا
ح ّتى قد تحوّ لوا – لم ٌقبلوا بعد الرّوح القدس – ألنّ الرّوح القدس لم ٌوهب بعد (إنجٌل ٌوح ّنا  )٣٠ :٧ألنّ ٌسوع لم ٌكن قد
صعد إلى السّماء بعد لٌرسل الرّوح القدس (إنجٌل ٌوح ّنا  ،)٧ :٠٦الذي جاء لٌدخل فً التبلمٌذ وٌحوّ لهم ،فً ٌوم العنصرة.
كان بطرس قائدهم ،وح ّتى بعد هذا التعمٌد ،نكر بطرس ٌسوع ثبلث م ّرات .لو كنت قد تعمّدت على ٌد بطرس باسم المسٌح،
هل تتعمّد ثانٌة عند معرفتك بنكرانه ٌسوع؟
هؤالء الرّ جال ،الذٌن عمّدوا باسم ٌسوع عندما كان معهم شخص ًٌّا ،لم ٌكونوا مرسومٌن كهنة – لم ٌكونوا معترف بهم من قبل
أيّ كنٌسة شعبٌّة – كانوا فقط تالمٌذٌّسوع فً ذاك الوقتٌ ،تعلّمون منه ،غٌر مستعدٌّن بعد لٌرسلوا كرسله وكهنته .والدالئل
تشٌر على أ ّنهم كانوا شبّا ًنا ،لٌسوا بعد فً السّنّ المناسب لٌكونوا واعظٌن أو مب ّ
شرٌن .لم ٌكونوا كاملٌن ،غٌر محوّ لٌن بعد
(إنجٌل لوقا .)٣۲ :۲۲
شرون بإنجٌله (معظم ّ
شعبٌة تب ّ
الطوائف ال ّ
تأمّل اآلن تعالٌم المسٌح .الذٌن ٌعلّمون أو ٌب ّ
شر بإنجٌل مختلف) ،هم الذي أمرهم
وو ّكلهم لٌعمّدوا (أعمال الرّسل .)۲١-٠٠ :۲١

تأمّل مثل الكنٌسة األولى .لم ٌكن فٌلبّس رسوالً ،أو كاه ًنا عاد ًٌّا ،إ ّنما شمّا ًسا فقط مو ّكبلً من الكنٌسة لٌقوم بأعمال ح ّسٌّة ،مثل
شر بالمسٌح وملكوته ،وعمّد ال ّ
خدمة الموائد (أعمال الرّسل  .)٥-۲ :٦مع ذلك نزل إلى السّامرٌّة وب ّ
شعب الذي آمن (أعمال
الرّسل  .)٠۲ ،٦-٥ :١لم ٌذكر ال ّنص أنّ فٌلبّس هو الذي عمّد – من الممكن أ ّنه جعل أحد المحوّ لٌن الجدد ٌقوم بذلك.
إن درست العهد الجدٌد فٌما ٌتعلّق بالموضوع ،سترى أ ّنه ال ٌبدو أ ّنه ٌعلّق أهمٌّة كبرى أليّ رجل كان ٌضع المؤمن تحت
الماء ،بما أنّ المعمّد ٌعتبر أنّ المسٌحّهو الذي ٌقوم بذلك .أرسل الرّوح القدس فٌلبّس الح ًقا لٌعمّد الخص ًّ (أعمال الرّسل :١
.)٣٠-۲٦
إ ّنما الحظ أنّ من ٌقوم بمراسم المعمودٌّة كان ّ
ممثبلً (إ ّنما لٌس بالضّرورة كاه ًنا مرسومًا) لكنٌسة هللا الحقٌقٌّة ،فً ك ّل حالة من
حاالت التعمٌد فً العهد الجدٌد .كانت هذه الكنٌسة التً أسّسها ٌسوع (إنجٌل م ّتى .)٠١ :٠٦

بولسّعمدّالقلٌل
تأمّل أخٌرً ا ،مثل وتعالٌم بولس.
كان خبل ًفا فً الكنٌسة الكورنثٌّة حول أيّ إنسان ٌتبعون .فً كورنثوس ،كان البعض ٌرٌد أن ٌتبع بولس وٌكون هو رئٌس
كنٌستهم – البعض اآلخر أراد ا ّتباع بطرس ،غٌرهم أبولوس.
"هل انقسم المسٌح؟" سألهم بولس (رسالة بولس الرّسول األولى إلى أهل كورنثوس  .)٠٣ :٠ألع ّل بولس صلب ألجلكم .أم
باسم بولس اعتمدتم .أشكر هللا أ ّنً لم أعمّد أح ًدا منكم إال كرٌسبس وغاٌس ح ّتى ال ٌقول أحد أ ّنً عمّدت باسمً .وعمّدت أٌضً ا
بٌت استفانوس .عدا ذلك لست أعلم هل عمّدت أح ًدا آخر .ألنّ المسٌح لم ٌرسلنً ألعمّد بل ألب ّ
شر"( .رسالة بولس الرّسول
األولى إلى أهل كورنثوس .)٠٧-٠٣ :٠
الحظ ،عمد ّبولس ّالقلٌل ً
ّجدا .كان هناك أخرون – كان من بٌنهم ربّما ،بعض األعضاء الذٌن لم ٌرتسموا كهنة ً
أبدا –
ٌقومون بذلك عو ً
ضا عن المسٌح .كان هو الكاهن المدعو الذي به حمل المسٌح اإلنجٌل إلى األمم – الذي من خبلله حكم
ّ
ّ
المسٌحّ ،بصفته رئٌس الكنٌسة ،الكنائس التً برزت من ج ّراء تبشٌر بولس ،والشاب الذي علمه وأرسله تحت إدارته .لم
ٌعتبر بولس األمر مه ًّما أو أساس ًٌّا ،أن ٌعمّد هو شخص ًٌّا ،ك ّل الذٌن ٌت ّم تحوّ لهم تحت الكهنوت الذي ٌدٌره هللا بإشرافه .قال،
"المسٌح لم ٌرسلنً ألعمّد بل ألب ّ
شر" .كان لدى بولس كهنة ومساعدٌن مرسومٌن لٌعمّدوا عوضً ا عنه – تحتّإدارته.
الٌوم ،بعض المحوّ لٌن فً الكهنوت الذي ٌدٌره هللا من خبلل إدارة هربرت و .أرمسترونغٌ ،عتقدون أ ّنه من المه ّم أن ٌعمّدهم
هربرت و .أرمسترونغ .إ ّنما كما فً أٌّام بولس ،هناك خطر أن ٌنظر ال ّناس كثٌرً ا إلى اإلنسان أو إلى األداة البشرٌّة التً
ضاّعنّالنظرّإلىّالمسٌحّ،رأسّكنٌسةّهللاّالحقٌقٌة.
ٌستخدمها هللا ،عو ً
وهكذا ،كما فعل بولس ،نحن لدٌنا الٌوم رجاالً مك ّرسٌن غبر مرتسمٌن ،لل ّتعمٌدٌُ .قام ذلك باسمّالمسٌحّ– إ ّنه ح ًّقا المسٌح
الذي ٌقوم بذلك ،بواسطة أداة بشرٌّة .اإلنسان ٌفعله فقط بصفته خادم ،أو أداة المسٌح – تمامًا كما لو كان ٌقوم بخدمة ،ال ٌعود
الفضل له أب ًدا أو لٌس لمجده أو لشرفه الخاصّ .

استشاراتّحولّالمعمودٌة
كنٌسة هللا العالمٌّة كرّست ،حوّ لت ورسمت كهنة ّ(ومساعدٌن) فً ك ّل أنحاء العالم – مستعدٌّن لٌتصّلوا بكٌ ،زورونك فً
بٌتكٌ ،ردّون على أسئلتك حول ال ّتوبة والمعمودٌّة ،وٌفسّرون الكتاب المقدّس لك – إنّأنت طلبت ذلك.

ّ
هؤالء الرّجال متعلّمٌن ومدرّبٌن تمامًا فً مراسم المعمودٌّة .لن ّ
بالطبع ،على اإلعتماد .جعل هللا لك ّل إنسان فكرً ا
ٌحثونكم
حرّ اٌ .رٌد هللا من ك ّل واحد أن ٌقوم بقراراته بنفسه ،واإلله الحقٌقً ال ٌجبرك أب ًدا على ال ّتحوّ ل.
صا مع أحد كهنة هللا؟
لكن ،إن أردت من تلقاء نفسك ،إستشارة شخصٌّة حول ال ّتوبة والمعمودٌّة ،لماذا ال تطلب موع ًدا خا ًّ
ٌمكننا أن نجد واح ًدا ٌتصّل بك قرٌبًا .ودعنً أقترح لك أن تدونّاألسئلة التً ترٌد طرحها على ورقة .لقد تعلّمت شخص ًٌّا،
بعد أكثر من  ٧٦عام من التجربة ،أ ّنك تنساها ،إال إن دوّ نتها.
مئات ومئات – نعم ،آالف بعد آالف – ٌت ّم تحولهم – تتغٌّر حٌاتهم – بعمل هللا هذا ،من خبلل إذاعة العالمّفًّالغد ،ومجلّة
الحقٌقةّالمجردةّ،وال ّدروس بالمراسلة ،وبواسطة كهنوت كنٌسة هللا العالمٌّة.
لم ٌتو ّقع البعض أن ٌزوره أحد كهنة هللا المدعوّ ٌن والمكرّسٌن ،لٌشرح وٌر ّد على األسئلة وح ّتى لٌعمّد ،فانضمّ إلى أحد كنائس
هذا العالم .ال ٌمكنك أن تنضمّ إلى كنٌسة هللا الحقٌقٌّة – هللا القادر على ك ّل شًءٌ ،ضعك فٌها.
لكن لو كان لدٌك أسئلة عن ال ّ
شراكة ،العقائد أو الممارسات الدٌنٌّة ،ال ّتوبة أو المعمودٌّة – أو أٌّة أسئلة حول الكتاب المقدّس،
ً
أو حٌاة المسٌحًّ  ،أكتب لً .ال ٌمكننً اإل ّتصال أو زٌارتك شخص ٌّا بعد اآلن (كما كنت أفعله وأتم ّنى لو أستطٌع بعد أن أقوم
بذلك) ،إ ّنما قد أعطانً هللا العدٌد من رجال مدعوّ ٌن ومختارٌن ح ًّقاٌ ،ستطٌعون أن ٌقوموا بذلك.
زن الوقائع بتأنٍّ  ،وف ًقا لكتابكّالمقدس ال ّ
شخصًّ  .من ث ّم ،ا ّتخذ قرارك وقم بالخطوات التً ٌقدّمها هللاّلك.

