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 المقدمة

  
لمجاوبة ك�ل م�ن يس�ألكم ع�ن  بل قّدسوا الرب اBله في قلوبكم مستعدين دائماً "

  ).15: 3بطرس 1". (سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف

  

إن الغرض الرئيسي م�ن ھ�ذا الكت�اب ھ�و إعان�ة الق�ارئ عل�ى دراس�ة   
وفھ��م المعن��ى الكت��ابي للمعمودي��ة، مثبت��ين ومؤي��دين ك��ل م��ا كت��ب بش��واھد م��ن 

وأملن�ا . تعليمن�االكتاب المقدس 1نه ھو المرجع ا1ساسي والرئيس�ي Bيمانن�ا و
بنعم�ة هللا أن ن�وفي ھ�ذه الفريض�ة حقھ�ا الكت��ابي لك�ي نك�ون ب�? عث�رة أمام��ه، 

  :وكما قال الشاعر. مفسرين كلمة الحق با]ستقامة

  

  حــــبإخ?ص عن الحــق الصحي    بحـثٍ   ة بنـتـــالحقيق أ] إنّ  

ً ــّل قومضــــولكّن الرجيم أ    فصّمموا عن ندا الوحي الصريح    ا

  

  حــــــــــيرتّل آيـة العلــم الفصي     إن رمت الحيـاة بضوء سفرٍ ف 

 سيحـــونور الكون من نـور الم     يرــاح منــــفرّب المـجد مصب 

  

فص?تي إلى الرب أنه من خ?ل ھذه الص�فحات القليل�ة تنف�تح أذھانن�ا   
ن وم�ن ل�ه أذن�ا. "وقلوبنا إلى ما يقول�ه ال�روح الق�دس للكنيس�ة بواس�طة الكلم�ة

  ).15: 11متى ". (للسمع فليسمع
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  الفصل ا�ول

  

  المعمودية الكتابية

  
وتب��دو ھ��ذه . يعط��ي الكت��اب المق��دس أھمي��ة كبي��رة للمعمودي��ة بالم��اء    

ع�ة وس�فر أعم�ال الرس�ل ا1ھمية ف�ي تك�رار الح�ديث عنھ�ا ف�ي ا1ناجي�ل ا1رب
ففي حديث الرب يسوع لت?ميذه قبل صعوده إلى السماء قال . وبعض الرسائل

  :لھم

". م�م وعم�دوھم باس�م اIب وا]ب�ن وال�روح الق�دسفاذھبوا وتلمذوا جميع ا1"

  )19: 28متى (

وف��ي عظ��ة بط��رس الرس��ول ي��وم الخمس��ين والت��ي ذك��رت ف��ي أعم��ال     
فلما س�معوا نخس�وا ف�ي قل�وبھم وق�الوا "كتاب الرسل اBصحاح الثاني، يقول ال

فقال لھم بطرس توبوا . لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيھا الرجال اBخوة
وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغف�ران الخطاي�ا فتقبل�وا عطي�ة 

1ن الموع�د ھ�و لك�م و1و]دك�م ولك�ل ال�ذين عل�ى بع�د ك�ل م�ن . الروح القدس
اخلص�وا  وبأقوال أخر كثيرة ك�ان يش�ھد لھ�م ويعظھ�م ق�ائ?ً . لھنايدعوه الرب إ

فقبلوا ك?مه بفرح واعتمدوا وانضّم في ذلك اليوم نحو . من ھذا الجيل الملتوي
  ).41 - 37: 2أعمال ". (ث?ثة آ]ف نفس

  

في ھذه العظ�ة يس�رد لن�ا بط�رس الرس�ول س�بعة أم�ور ھام�ة ي�ذكرھا   
  :بالترتيب وھي

  

إن أول خط���وة ...." فلم���ا س���معوا نخس���وا ف���ي قل���وبھم. "س���ماع كلم���ة هللا -1
الحق الحق أقول لكم إن من : "يقول الرب يسوع. للخ?ص ھي سماع كلمة هللا

يسمع ك?مي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية و] يأتي إل�ى دينون�ة ب�ل ق�د 
. فالس��ماع أو]ً ث��م اBيم��ان) 24: 5يوحن��ا ". (انتق��ل م��ن الم��وت إل��ى الحي��اة

وكثيرون من ) "... 14: 10رومية ..." (،كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به"...
فس�ماع كلم�ة هللا ھ�و ). 8: 18أعم�ال " (الكورنثيين إذ سمعوا آمنوا واعتم�دوا

و] يمكن 1ي إنسان . الخطوة ا1ولى من الخطوات الرئيسية لخ?ص اBنسان
نون بمن لم يسمعوا كيف يؤم"... أن يخلص ما لم يسمع عن كيفية الخ?ص إذ 

  ).14: 10رومية " (به، وكيف يسمعون ب? كارز

  

فلم�ا . "الكلمة الثانية التي يس�تخدمھا بط�رس ف�ي عظت�ه ھ�ي كلم�ة نخس�وا -2 
ف��الروح الق��دس يس��تخدم . وال��نخس ھ��و التبكي��ت عل��ى الخطي��ة "س��معوا نخس��وا

لك��ي ي��نخس ب��ه قل��ب ) 17: 6أفس��س " (س��يف ال��روح ال��ذي ھ��و كلم��ة هللا..."
Bنسان : "نسان ويريه رجاسة خطيته بالنسبة لقداسة هللا فيصرخاBويحي أنا ا

اش�كر هللا بيس�وع "فيأتي�ه الج�واب ". الشقي، من ينقذني م�ن جس�د ھ�ذا الم�وت
الذي مات لكي يخلصنا بموته ويطھرن�ا ) 25 - 24: 7رومية ". (المسيح ربنا

ك�ت الع�الم عل�ى يب) أي ال�روح المع�زي(ومتى ج�اء ذاك . "بدمه الغالي الثمين
يوحن�ا " (أما على خطية فqنھ�م ] يؤمن�ون ب�ي. خطية وعلى بر وعلى دينونة

16 :8 - 9.(  

  

فق�ال . "الكلمة الثالثة التي يستخدمھا بطرس الرسول في عظته ھي التوبة -3 
لھ��م بط��رس توب��وا وليعتم��د ك��ل واح��د م��نكم عل��ى اس��م يس��وع المس��يح لغف��ران 

يتوب ما لم يسمع كلمة الخ?ص وينخسه روح  فاBنسان ] يمكن أن". الخطايا
ال��روح ال��ذي ھ��و كلم��ة هللا، عندئ��ذ يش��عر الخ��اطئ بثق��ل  ال��رب بم��نخس س��يف

ف�اs اIن ي�أمر جمي�ع الن�اس ف�ي ك�ل مك�ان أن . "خطاياه الكثيرة ويتوب عنھ�ا
  ).30: 17أعمال ". (يتوبوا متغاضياً عن أزمنة الجھل

 "فقبلوا ك?مه بفرح. "ول ھي القبولالكلمة الرابعة في عظة بطرس الرس -4 

ق��د جعل��ت ق��ّدامك .... "نس��ان ومنح��ه حري��ة القب��ول أو ال��رفضBلق��د خل��ق هللا ا
تثني�ة ". (الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحي�اة لك�ي تحي�ا أن�ت ونس�لك

. فقبول اBنسان لكلمة ال�رب أو رفض�ھا يتعل�ق ف�ي رغبت�ه وإرادت�ه). 19: 30

وأما كل الذين قبلوه . إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله: "نايقول الرسول يوح
 - 11: 1يوحن�ا " (فأعطاھم سلطاناً أن يصيروا أو]د هللا أي المؤمنون باس�مه



قبل�وا ا]ب�ن ل�ئ? يغض�ب فتبي�دوا م�ن : "ثم يقول داود في المزمور الثاني) 12
: 2زم�ور م" (الطريق 1نه عن قليل يتقد غضبه، طوبى لجميع المتكلين علي�ه

ثم يقول كلمة . وھنا كلمة قبلوا ا]بن تعني قبلوا ا]بن قبلة القبول واقبلوه). 12
أي ط�وبى لجمي�ع المتكل�ين " ط�وبى لجمي�ع المتكل�ين علي�ه"ھمية، في غاية ا1
به ويقبله رباً على حياته ومخلصاً  فكل من يتكل على ا]بن ويؤمن. على ا]بن

من له ا]بن فله الحياة ومن ليس له ابن "ة 1ن لنفسه فله الطوبى والحياة ا1بدي
الذي يؤمن با]بن له حياة أبدية، "وأيضاً ) 12: 5يو  1" (هللا فليست له الحياة

: 3يوحن�ا " (والذي ] يؤمن با]بن ل�ن ي�رى حي�اة ب�ل يمك�ث علي�ه غض�ب هللا

. لم1نه لم يرسل هللا ابن�ه إل�ى الع�الم لي�دين الع�الم ب�ل ل�يخلص ب�ه الع�ا"و ) 36

ال��ذي ي��ؤمن ب��ه ] ي��دان وال��ذي ] ي��ؤمن ق��د دي��ن 1ن��ه ل��م ي��ؤمن باس��م اب��ن هللا 
  ).18 - 17: 3يوحنا ". (الوحيد

  

فقبل�وا ك?م�ه . "الكلمة الخامسة في عظة بطرس الرس�ول ھ�ي المعمودي�ة -5 
إن إلھنا ليس إله تشويش وفوضى بل إله ترتيب إذ رت�ب لن�ا  "بفرح واعتمدوا

ف��ي وض��عھا الزمن��ي بحي��ث ] يمك��ن 1ي��ة عملي��ة أن ھ��ذه الكلم��ات ووض��عھا 
ف? يمكن لxنسان الخ�اطئ أن يبكت�ه روح هللا ويخل�ص م�ا ل�م . تستبق ا1خرى

كلمة الخ?ص ويخلص، كما ] يمكن لھذا اBنسان أن يتوب ما لم يبكت�ه يسمع 
) 17: 6أفس�س " (سيف الروح ال�ذي ھ�و كلم�ة هللا"روح هللا وينخسه بمنخس 

نسان أن يقبل المسيح ويقبل إلى المسيح ما لم يتب عن Bمكن لھذا ا] ي وأيضاً 
  .خطاياه ثم بعد ذلك يقبل المسيح مخلصاً لنفسه ورباً على حياته ويعتمد بالماء

  

. الكلم��ة السادس��ة ف��ي عظ��ة بط��رس الرس��ول ھ��ي ا]نض��مام إل��ى الكنيس��ة -6 

". آ]ف نف�س فقبلوا ك?مه بفرح واعتمدوا وانضم ف�ي ذل�ك الي�وم نح�و ث?ث�ة"

ربما تسأل ھل اعتمد الث?ثة آ]ف شخص بالتغطيس بعد أن آمن�وا؟ والج�واب 
  .لقد اعتمد أربعة آ]ف شخص بالتغطيس في كوريا في ست ساعات. نعم

  

. الكلمة السابعة في عظة بطرس الرسول ھي المواظبة على ا]جتماع�ات -7 

". ز والص��لواتوك��انوا يواظب��ون عل��ى تعل��يم الرس��ل والش��ركة وكس��ر الخب��"

  ).42: 2أعمال (



  ؟ ھل المعمودية أمر إلھي
  

إن المھمة العظمى التي تركھا الرب يسوع لت?ميذه قبل ص�عوده إل�ى   
دف��ع إل��ّي ك��ل س��لطان ف��ي ، . "....بالمعمودي��ة حس��ب ق��ول ال��رب ت��أمرالس��ماء 

الس��ماء وعل��ى ا1رض، ف��اذھبوا وتلم��ذوا جمي��ع الم��م وعم��دوھم باس��م اIب 
ح القدس، وعلموھم أن يحفظوا جمي�ع م�ا أوص�يتكم ب�ه، وھ�ا أن�ا وا]بن والرو
  ).20 - 18: 28متى ". (يام إلى انقضاء الدھرمعكم كل ا1

  

وفي بيت كرنيليوس بعد أن سمع وجميع من في بيته من بطرس عن   
أترى يس�تطيع أح�د أن : "الخ?ص، يقول الكتاب أنه حينئذ أجاب بطرس وقال

وأمر . ھؤ]ء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضاً حتى ] يعتمد  يمنع الماء
فكلمة أمر أن يعتم�دوا ) 48 - 47: 10أعمال (........" أن يعتمدوا باسم الرب

  .تدل على الضرورة

  

وفي عظة بطرس في يوم الخمس�ين عن�دما س�أل الرج�ال ال�ذين قبل�وا   
ب�وا وليعتم�د فقال لھ�م بط�رس تو. ماذا نصنع أيھا الرجال ا1خوة. "....المسيح

كل واحد منكم على اسم يسوع المس�يح لغف�ران الخطاي�ا فتقبل�وا عطي�ة ال�روح 
  ).38: 2أعمال ". (القدس

  

  ما ھي البركات الروحية التي يحصل عليھا المؤمن عندما يعتمد؟

  
. البركة ا1ولى ھي بركة ا]نتس�اب إل�ى م�وت المس�يح ودفن�ه وقيامت�ه •

ا أقيم المسيح م�ن الم�وات بمج�د فدفنا معه بالمعمودية لموت حتى كم"
" )أي ف�ي الحي�اة الجدي�دة(اIب ھكذا نسلك نحن أيضاً في جّدة الحي�اة 

  )4: 6رومية (

إنن��ا نش��ھد بإيمانن��ا باBل��ه الواح��د . البرك��ة الثاني��ة ھ��ي برك��ة الش��ھادة •
وأيضاً نشھد عن عمل المسيح الكفاري من أجلنا بأن�ه . المثلث ا1قانيم

فف�ي المعمودي�ة . دف�ن وق�ام ف�ي الي�وم الثال�ثمات م�ن أج�ل خطايان�ا و
والم��وت ھن��ا ھ��و ا]نفص��ال ع��ن الع��الم . نعل��ن بأنن��ا متن��ا ع��ن الع��الم

 .وا]تصال بالرب

 

وبما أن المعمودي�ة أم�ر إلھ�ي فيج�ب . البركة الثالثة ھي بركة الطاعة •
وأم����ا الفريس����يون والناموس����يون : "أن نعطي����ه و] نك����ون رافض����ين

أي من يوحنا (ھة أنفسھم غير معتمدين منه فرفضوا مشورة هللا من ج
 .)30: 7لوقا ()" المعمدان

  

 

1نك��م جميع��اً أبن��اء هللا . "البرك��ة الرابع��ة ھ��ي برك��ة ا]تح��اد بالمس��يح •
باBيمان بالمس�يح يس�وع، 1ن كلك�م ال�ذين اعتم�دتم بالمس�يح ق�د لبس�تم 

ليس يھودي و] يوناني ، ليس عبد و] حر، ليس ذكر وأنثى . المسيح
 ).28 -26: 3غ?طية ". (نكم جميعاً واحد في المسيح يسوع1

واIن يا م�ن قبل�ت المس�يح مخلص�اً لنفس�ك ورب�اً عل�ى حيات�ك وآمن�ت 
واIن لم��اذا تت��وانى، ق��م . "بعمل��ه الكف��اري م��ن أجل��ك عل��ى الص��ليب
1ن "، )16: 22أعم�ال " (واعتمد واغسل خطاياك داعياً باسم ال�رب

  ).13: 10رومية . ("كل من يدعو باسم الرب يخلص

  

  



  الفصل الثاني

  

  المعمودية

  معناھا وكيفية ممارستھا
  

  
 Baptiszoھ��ي كلم��ة ) ا1ص��لية(إن كلم��ة معمودي��ة باللغ��ة اليوناني��ة   

وھ��ي باBنكليزي��ة  Deeponومعناھ��ا يغط��س أو يغم��س وف��ي اللغ��ة ا1لماني��ة 
و وتعن�ي التغط�يس أ Baptismوأيض�اً أخ�ذت منھ�ا كلم�ة  To dip inعبارة 
وبما أن الكتاب المقدس لم يكن في ذلك الحين قد ترجم إلى الكثير من  .التعميد

اللغات فإن جھل بعض قادة الكنائس في ذلك العصر قد سمح بأن تدخل بعض 
التقاليد والطقوس إلى الكنيسة، وھي تقاليد وطقوس ] أس�اس لھ�ا م�ن الص�حة 

تقول��ه كلم��ة هللا ع��ن فلنت��ابع مع��اً م��ا . حس��ب كلم��ة هللا الواض��حة والص��ريحة
  .المعمودية 1نھا المرجع ا1ول وا1خير Bيماننا

  :في اIيات التالية" يعمد"لقد ترجمت الكلمة بمعنى 

  

وفي تلك ا1يام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد م�ن يوحن�ا ف�ي "  
وللوقت وھو صاعد من الماء رأى السموات قد انش�قت وال�روح مث�ل . ا1ردن

وك��ان ص�وت م��ن الس��موات، أن�ت ابن��ي الحبي�ب ال��ذي ب��ه . لي�هحمام�ة ن��از]ً ع
  .)11 - 9: 1مرقس " (سررت

فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السموات قد انفتحت ل�ه "  
  )16: 3متى 0" فرأى روح هللا ناز]ً مثل حمامة وآتياً عليه

وكان يوحنا أيضاً يعمد ف�ي ع�ين ن�ون بق�رب س�اليم 1ن�ه ك�ان ھن�اك "  
  ).23: 3يوحنا ". (ه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدونميا

وفيما ھما سائران في الطري�ق أق�ب? عل�ى م�اء، فق�ال الخص�ي ھ�وذا "  
. فق�ال فيل�بس إن كن�ت ت�ؤمن م�ن ك�ل قلب�ك يج�وز. ماء، ماذا يمنعني أن أعتمد

ف�أمر أن تق�ف المركب�ة . فأجاب وق�ال أن�ا أوم�ن أن يس�وع المس�يح ھ�و اب�ن هللا
  ).38 - 36: 8أعمال ". (لى الماء فيلبس والخصي فعّمدهفنز] ك?ھما إ

أم تجھلون أننا ك�ل م�ن اعتم�د ليس�وع المس�يح اعتم�دنا لموت�ه، ف�دفنا "  
مع�ه بالمعمودي�ة للم�وت حت�ى كم�ا أق�يم المس�يح م�ن الم�وات بمج�د اIب ھك�ذا 

  ).4 - 3: 6رومية ". (نسلك نحن أيضاً في جدة الحياة

التي فيھا أقم�تم أيض�اً مع�ه بإيم�ان عم�ل مدفونين معه في المعمودية "  
  ).12: 2كولوسي " (مواتهللا الذي أقامه من ا1

  

  :في اIيات التالية" يغمس"ترجمت بمعنى المعمودية أيضا 

فغم�س اللقم�ة . أجاب يسوع ھو ذاك الذي أغمس أن�ا اللقم�ة وأعطي�ه"  
  ).26: 13يوحنا ". (ليھوذا اBسخريوطي وأعطاھا

رؤي��ا ". (مغم��وس ب��دم وي��دعى اس��مه كلم��ة هللا وھ��و متس��ربل بث��وب"  
19 :13.(  

م�ن ھ��ذه الش��واھد الكتابي��ة الواض��حة ن��رى أن التغط��يس ك��ان الوس��يلة   
والمياه الكثيرة . ردن حيث المياه الكثيرةالوحيدة للمعمودية، فيوحنا عمد في ا1

ولم�ا . تعني أن المعمودية كانت بالتغطيس 1ن ال�رش ] يحت�اج للمي�اه الكثي�رة
يل�بس ففن�ز] ك?ھم�ا إل�ى الم�اء . "عمد فيل�بس الخص�ي الحبش�ي يق�ول الكت�اب

امة ف�التغطيس يوبما أن المعمودية ھي رمز لموت ودفن وق". والخصي فعمده
  .كان الوسيلة الوحيدة الصحيحة للمعمودية

  

  ماھية معمودية يوحنا المعمدان

  
دي�ة ق�ائ?ً يام جاء يوحن�ا المعم�دان يك�رز ف�ي بري�ة اليھووفي تلك ا1"  

ف�إن ھ�ذا ھ�و ال�ذي قي�ل عن�ه بإش�عياء . توبوا 1نه قد اقت�رب ملك�وت الس�موات
النب��ي القائ��ل ص��وت ص��ارخ ف��ي البري��ة اع��ّدوا طري��ق ال��رب، اص��نعوا س��لبه 

  ).3 - 1: 3متى ". (مستقيمة



أجابھم يوحنا قائ?ً أنا "وكتب يوحنا الرسول عن يوحنا المعمدان بأنه   
م قائم ال�ذي لس�تم تعرفون�ه، ھ�و ال�ذي ي�أتي بع�دي أعمد بماء، ولكن في وسطك

وفي الغد نظ�ر . ""الذي صار قدامي الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه
يوحن�ا ". (يوحنا يسوع مقب?ً إليه فقال ھوذا حمل هللا ال�ذي يرف�ع خطي�ة الع�الم

  ).29و  27 - 26: 1

  

. ل المس�يالقد كان القصد من معمودية يوحنا ھو تھيئ�ة اليھ�ود ]س�تقبا  

ب�روح إيلي�ا وقوت�ه لي�رد قل�وب اIب�اء إل�ى ) أم�ام ال�رب يس�وع(ويتقدم أمام�ه "
: 1لوق�ا ". (لل�رب ش�عباً مس�تعداً  يھي�ئب�رار لك�ي ا1بناء والعصاة إل�ى فك�ر ا1

. وأيضاً لكي يعلن لھ�م أن المس�يح ھ�و حم�ل هللا ال�ذي يرف�ع خطي�ة الع�الم) 17

ولكن يوحن�ا منع�ه "ليعتمد من يوحنا وھذا ما حدث فع?ً، إذ عندما جاء يسوع 
فأج�اب يس�وع وق�ال ل�ه اس�مح . إل�يّ  ت�أتي وأنتقائ?ً أنا محتاج أن أعتمد منك 

فلم�ا اعتم�د يس�وع . ينئ�ذ س�مح ل�هحاIن، 1نه ھكذا يليق بنا أن نكمل ك�ل ب�ر، 
صعد للوقت من الماء، وإذا السموات قد انفتحت له فرأى روح هللا ن�از]ً مث�ل 

عليه، وصوت من السموات قائ?ً ھ�ذا ھ�و ابن�ي الحبي�ب ال�ذي ب�ه  حمامة وآتياً 
" يليق بنا أن نكم�ل ك�ل ب�ر"وكلمة المسيح ھنا ). 17 - 14: 3متى " (سررت

1نه ما ك�ان الن�اموس "فالمسيح أكمل بر الناموس ومطاليبه، . أي بر الناموس
د الخطي�ة عاجزاً عنه في ما كان ضعيفاً بالجسد فاs إذ أرسل ابنه في شبه جس

و1ج��ل الخطي��ة دان الخطي��ة ف��ي الجس��د لك��ي ي��تم حك��م الن��اموس فين��ا نح��ن 
وأم�ا اIن ) "4 -3: 8رومي�ة ". (س حسب الجسد بل حسب الروحيالسالكين ل

نبي��اء، ب��ر هللا فق��د ظھ��ر ب��ر هللا ب��دون الن��اموس مش��ھوداً ل��ه م��ن الن��اموس وا1
1ن�ه ] ف�رق، إذ  باBيمان بيس�وع المس�يح إل�ى ك�ل وعل�ى ك�ل ال�ذين يؤمن�ون،

بنعمته بالفداء الذي بيسوع الجميع أخطأوا وأعوزھم مجد هللا، متبررين مجاناً 
المسيح الذي قدمه هللا كفارة باBيمان بدمه Bظھ�ار ب�ره م�ن أج�ل الص�فح ع�ن 
الخطايا السالفة بإمھال هللا Bظھار بره في الزمان الحاضر ليكون باراً ويب�رر 

  ).26 -21: 3رومية . ("من ھو من اBيمان بيسوع

لقد اعتمد المسيح من يوحنا لكي يعمل رمزياً ما كان مزمعاً أن يفعل�ه   
  .عملياً بموته على الصليب ودفنه وقيامته

فاليھود كانوا يأتون ليعتمدوا م�ن يوحن�ا للتوب�ة ومغف�رة الخطاي�ا عل�ى   
العم�ال لھ�ي ف�ي س�فر Bوھذا ما دونه لنا الوحي ا. أساس إيمانھم بالمسيا اIتي

فق�ال لھ�م فبم�اذا "عندما كان أبلوس وبولس في كورنثوس أنھم�ا وج�دا ت?مي�ذ 
فق�ال ب�ولس إن يوحن�ا عم�د بمعمودي�ة التوب�ة . اعتمدتم، فقالوا بمعمودية يوحنا

فلم�ا س�معوا اعتم�دوا . قائ?ً للشعب أن يؤمن�وا بال�ذي بع�ده أي بالمس�يح يس�وع
  .)5 - 3: 19أعمال ". (باسم الرب يسوع

  

  )كسر الخبز(عمودية ومائدة الرب الم
  

لقد ترك لنا الرب فريضتين أساسيتين وھم�ا المعمودي�ة ومائ�دة ال�رب   
  .وكلتاھما ترمزان إلى موت ودفن وقيامة

  

أخ�ذ خب�زاً "ففي فريضة كس�ر الخب�ز يق�ول الكت�اب ب�أن ال�رب يس�وع   
ھذا قائ?ً ھذا ھو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا ) الت?ميذ(وشكر وأعطاھم 

أيض�اً بع�د العش�اء ق�ائ?ً ھ�ذه الك�أس ھ�ي العھ�د الجدي�د  الك�أسوك�ذلك . لذكري
  ).20 - 19: 22لوقا ". (بدمي الذي يسفك عنكم

1نن�ي تس�لمت م�ن ال�رب م�ا : "وبولس الرسول يكتب لنا بنفس المعنى ويق�ول
سلمتكم أيضاً أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيھا أخذ خب�زاً وش�كر فكس�ر 

ك�ذلك . خذوا كلوا ھذا ھو جسدي المكسور 1جلكم، اصنعوا ھ�ذا ل�ذكريوقال 
الكأس أيضاً بعد ما تعشوا قائ?ً ھذه الك�أس ھ�ي العھ�د الجدي�د ب�دمي، اص�نعوا 

ف��إنكم كلم��ا أكل��تم ھ��ذا الخب��ز وش��ربتم ھ��ذه الك��أس . ھ��ذا كلم��ا ش��ربتم ل��ذكري
  ).26 - 23: 11كورنثوس  1" (تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء

. مت�ه إل�ى أن يج�يءالعشاء ا1خي�ر نج�د ذك�رى لم�وت المس�يح ودفن�ه وقيا ففي

أم "لك��ن ف��ي فريض��ة المعمودي��ة نج��د رم��زاً لم��وت الم��ؤمن ودفن��ه وقيامت��ه 
تجھلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودية 

حن أيضاً في للموت حتى كما أقيم المسيح من الموات بمجد اIب ھكذا نسلك ن
" 1نه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته. جدة الحياة



مدفونين معه في المعمودية التي فيھا أقمتم أيض�اً مع�ه ).... "5 -3: 6رومية (
  ).12: 2كولوسي ". (بإيمان عمل هللا الذي أقامه من ا1موات

أما المعمودية . قيامتهفالعشاء ا1خير ھو ذكرى لموت المسيح ودفنه و  
فعندما يعت�رف الم�ؤمن بعم�ل المس�يح . فھي رمز لموت المؤمن ودفنه وقيامته

الني��ابي عل��ى الص��ليب 1جل��ه ويعت��رف أيض��اً بعم��ل نعم��ة المس��يح المخلص��ة، 
ما من جھتي فحاشا لي أن أو: "وليس 1ي شيء فيه، ويقول مع بولس الرسول

". به قد صلب العالم لي وأن�ا للع�الم أفتخر إ] بصليب ربنا يسوع المسيح الذي

) والتغط�يس ھن�ا رم�ز لل�دفن(ثم يعتمد بالتغطيس ف�ي الم�اء ) 14: 6غ?طية (

1نه عن�دما تغم�ر المي�اه الم�ؤمن وھ�و تح�ت الم�اء فكأن�ه م�دفون ف�ي قب�ر مي�اه 
المعمودية ثم ينھض من الماء وكأنه قد قام من الموت ليس�لك ف�ي ج�دة الحي�اة، 

ش�ياء إذاً إن كان أحد في المسيح فھو خليق�ة جدي�دة، ا1. "ديدةأي في الحياة الج
  ).17: 5كورنثوس  2". (العتيقة قد مضت، ھوذا الكل قد صار جديداً 

  

  المعمودية وكيفية ممارستھا
  

اختلف�ت الطوائ�ف المس��يحية ح�ول الكيفي��ة الت�ي يج��ب أن تم�ارس بھ��ا   
وآخ��رون ق��الوا  المعمودي��ة ف��البعض ق��الوا ب��التغطيس وال��بعض اIخ��ر ب��الرش

وبما أن كلمة الرب ھي المرجع الرئيس�ي ال�ذي يفص�ل الح�ق . بطريقة السكب
عن الباطل فلنذھب إليھا لنجد الجواب الصريح والمريح 1نفس�نا وب�ذلك نض�ع 

  .حداً لمثل ھذه الممارسات المخالفة لكلمة هللا

وزيادة ف�ي اBيض�اح ع�ن موض�وع المعمودي�ة نق�رأ ف�ي س�فر أعم�ال   
فيلبس وھو يقاد بالروح القدس لكي يت?قى مع وزير مالي�ة كنداك�ة  الرسل عن

ملكة الحبشة الذي كان راجع�اً م�ن أورش�ليم وجالس�اً عل�ى مركبت�ه وك�ان يق�رأ 
فتق�دم فيل�بس بإيح�اء م�ن ال�روح الق�دس وراف�ق . فص?ً من س�فر أش�عياء النب�ي

معن�اه،  المركبة واخبر الوزير من نفس اBصحاح ال�ذي ك�ان يق�رأه، ول�م يفھ�م
وفيم��ا ھم��ا . "ع��ن ال��رب يس��وع وع��ن موت��ه الني��ابي عل��ى الص��ليب م��ن أجل��ه

سائران في الطريق أقب?  على ماء، فق�ال الخص�ي ھ�وذا الم�اء، م�اذا يمن�ع أن 

فأج�اب وق�ال أن�ا أوم�ن . فقال فيلبس إن كنت تؤمن من كل قلبك يج�وز. اعتمد
] ك?ھم�ا إل�ى الم�اء ف�أمر أن تق�ف المركب�ة فن�ز. أن يسوع المسيح ھو ابن هللا

ولم�ا ص�عدا م�ن الم�اء خط�ف روح ال�رب فيل�بس فل�م . فيلبس والخصي فعم�ده
ھن�ا ). 39 - 36: 8أعم�ال ". (يبصره الخصي أيضاً، وذھب في طريقه فرحاً 

  .نز] معاً إلى الماء وصعدا منه أيضاً نرى كيف أنھما 

  

في عين  أيضاً يعمد) المعمدان(وكان يوحنا "ثم نقرأ في انجيل يوحنا   
يوحن�ا ". (نون بقرب ساليم 1نه كان ھناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتم�دون

إن كان��ت : وھن��ا ي��أتي الس��ؤال المنطق��ي وال��ذي ] مف��ر من��ه أ] وھ��و) 23: 3
  المعمودية بالرش فلماذا إذاً المياه الكثيرة؟

واBجابة على مثل ھذا السؤال تأتي واضحة من خ?ل شواھد متعددة   
أم تجھل�ون أنن�ا ك�ل م�ن اعتم�د " 4 - 3: 6تاب المقدس كما ف�ي رومي�ة في الك

ليس��وع المس��يح اعتم��دنا لموت��ه، ف��دفنا مع��ه بالمعمودي��ة للم��وت حت��ى كم��ا أق��يم 
وف�ي  ".ھكذا نسلك نحن أيضاً ف�ي ج�دة الحي�اة اIبالمسيح من ا1موات بمجد 

أن تدفن  ، فليس من المعقول..."مدفونين معه في المعمودية" 12: 2كولوسي 
  .رضميتاً بأن ترش عليه حفنة من التراب، بل تدفنه كلياً في باطن ا1

  

البديلي (فعندما يعتمد المؤمن يعلن بمعموديته أنه يؤمن بموت المسيح   
  .ودفنه ومن ثم قيامته 1جل خ?صه) على الصليب من أجل خطاياه

  

و ربم��ا تق��ول بم��ا أن المعمودي��ة ھ��ي رم��ز فس��واء كان��ت ب��التغطيس أ  
ولك�ن ھ�ذا الرم�ز مھ�م ج�داً 1ن الم�ؤمن عن�دما . بالرش ف�? خ�?ف عل�ى ذل�ك

يعتم��د ب��التغطيس يعل��ن بھ��ذا أن��ه ي��ؤمن بم��وت المس��يح ودفن��ه وقيامت��ه وھ��ذا 
  .ع?ن ھو أھم شيء في العقيدة المسيحيةBا

  

ففي العھد الق�ديم عن�دما عط�ش الش�عب ف�ي حوري�ب طل�ب ال�رب م�ن   
ف�ذھب . خرج منھ�ا م�اء ليش�رب الش�عبموسى أن يذھب ويضرب الصخرة في

خ��روج (موس��ى وض��رب الص��خرة فخ��رج م��ن الص��خرة م��اء وش��رب الش��عب 



ولكن في المرة الثانية عندما انتقلوا إلى قادش خاصم الشعب موسى 1نه ). 17
لم يك�ن ھن�اك م�اء للش�رب ف�أمر ال�رب موس�ى أن ي�ذھب ويكل�م الص�خرة ب�أن 

ب�د]ً م�ن أن يكلمھ�ا كم�ا  فذھب موسى وضرب الصخرة بعصاه. تعطي ماءھا
أمره الرب، فغضب الرب على موس�ى وعل�ى ھ�رون أخي�ه وحرمھم�ا م�ن أن 

، وھ�ذا ثم�ن ب�اھظ يدفع�ه الم�ؤمن )20ع�دد (الموع�د  إلى أرض يدخ? الشعب
  .عندما يخالف مشيئة هللا

  

يقول لنا بولس الرسول في العھد الجديد بأن الصخرة كانت ترمز إلى   
وجميعھم ش�ربوا ش�راباً واح�داً روحي�اً، 1نھ�م ك�انوا : "فكتب لنا وقال. المسيح

كورنث�وس 1". (يشربون من صخرة روحية تابعتھم والص�خرة كان�ت المس�يح
وبما أن الصخرة كانت رمزاً للمسيح، فالمسيح كما يقول عنه أشعياء ). 4: 10

وكات�ب الرس�الة إل�ى ) 8: 53أشعيا " (ضرب من أجل ذنب شعبي"النبي بأنه 
عب�رانيين " (1نه بقربان واحد قد أكمل إل�ى ا1ب�د المقدس�ين: "ن يقولالعبرانيي

10 :14.(  

فاBنسان الخاطئ ي�أتي أو]ً إل�ى المس�يح المض�روب، أو ال�ذي ص�لب   
عم�ل المس�يح الني�ابي عل�ى  أس�اسمن أجل خطاياه، لكي ين�ال الخ�?ص عل�ى 

 ب�د وان ولكن الحقيقة المؤسفة أن المؤمن طالما يع�يش ف�ي الجس�د ]. الصليب
 1". (إن قلن�ا أن�ه ل�يس لن�ا خطي�ة نض�ل أنفس�نا ول�يس الح�ق فين�ا"يخطئ 1ن�ه 

فعندما يخطئ المؤمن ] يأتي إلى المس�يح المض�روب م�ن أج�ل ). 8: 1يوحنا 
ذنبه بل يأتي إلى المسيح الشفيع والجالس عن يمين اIب ليشفع فيه فيتكلم معه 

فھ�و أم�ين وع�ادل حت�ى يغف�ر لن�ا  إن اعترفن�ا بخطايان�ا"معترفاً بخطاي�اه 1ن�ه 
  ).9: 1يوحنا  1" (خطايانا ويطھرنا من كل إثم

  

  .ففي ھذا العدد نرى كلمتان ھامتان وھما أمين وعادل

فالمسيح أمين ] يفشي بالس�ر وع�ادل 1ن�ه دف�ع أج�رة خطايان�ا بموت�ه   
). 23: 6رومي��ة " (....1ن أج��رة الخطي��ة ھ��ي م��وت،"الني��ابي عل��ى الص��ليب 

س�اس مسيح على الصليب استوفت العدالة اBلھية حقھا وعلى ھ�ذا ا1فبموت ال
يق��در هللا أن يغف��ر خطايان��ا 1ن ثمنھ��ا ق��د دفع��ه المس��يح بموت��ه الني��ابي عل��ى 

لذلك يقول بولس الرسول مقتبساً من كلمات داود النبي ع�ن تطوي�ب . الصليب
آث��امھم ط��وبى لل��ذين غف��رت . "نس��ان ال��ذي يحس��ب ل��ه هللا ب��ّرً ب��دون أعم��الBا

: 4رومية ". (وسترت خطاياھم، طوبى للرجل الذي ] يحسب له الرب خطية

ف�ي أي إن هللا ك�ان . "ثم يقول في رس�الته الثاني�ة إل�ى أھ�ل كورنث�وس) 8 - 7
المسيح مصالحاً الع�الم لنفس�ه غي�ر حاس�ب لھ�م خطاي�اھم، وواض�عاً فين�ا كلم�ة 

طي�ة 1جلن�ا لنص�ير خ) ذبيح�ة(1نه جعل الذي لم يع�رف خطي�ة ". "المصالحة
  ).21و  19: 5كورنثوس  2" (نحن بر هللا فيه

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الفصل الثالث

  

  :معمودية ا�طفال

  ترتيب إلھي أم بشري

  
ھل تجوز معمودي�ة الطف�ل؟ وھ�ل يص�ح للم�ؤمن أن يعتم�د م�رة ثاني�ة   

  بعد أن كان قد اعتمد طف?ً؟

  

ل قد تبنتھا الكنيسة تقر وتعترف بأن معمودية ا1طفاجميع الطوائف المسيحية 
. في حوالي الق�رن الث�اني الم�ي?دي وإنھ�ا ليس�ت حس�ب تعل�يم الكت�اب المق�دس

وھ�ذا ] (أنه لو نزل رجل عاقل من أح�د الكواك�ب : "ولقد قال أحد ال?ھوتيين
لي��زور أرض��نا ھ��ذه واعطين��اه كتاب��اً ) يعن��ي أنن��ا نقت��رح أن الكواك��ب مس��كونة

ن��ا محتويات��ه فإن��ه س��يعلمنا ع��ن النب��وات وطلبن��ا من��ه أن يدرس��ه ويعلم مقدس��اً 
وع��ن معمودي��ة , وع��ن الخ��?ص ب��دم ال��رب يس��وع المس��يح وح��ده , وإتمامھ��ا 

المؤمن فقط ولكنه لن يستطيع أن يجد ف�ي أي موض�ع م�ن الكت�اب المق�دس م�ا 
  ".يعلم به عن معمودية ا1طفال 1نھا ليست موجودة

س أسقف ليون من إن أول من أشار إلى معمودية ا1طفال ھو ايريناو  
أم��ا تش��ارلز . خ��?ل كتابات��ه الت��ي ظھ��رت ف��ي أواخ��ر الق��رن الث��اني الم��ي?دي

ماكنتوش، المشھور بتفاسيره لبعض أسفار الكتاب المقدس، وخصوصاً أسفار 
خ?ل ا]ثنين والث?ثين سنة التي "موسى الخمسة، فقد قال عن المعمودية بأنه 
واح��دة تعلّ��م بص��ورة مباش��رة ع��ن  درس فيھ��ا كلم��ة هللا ق��د ف��تش ول��و عل��ى آي��ة

  "معمودية ا1طفال فلم يجد

  : وإليك ما جاء في دائرة المعارف الكاثوليكية عن المعمودية  

ف��ي العص��ر الرس��ولي، كم��ا ف��ي الت��دبير اليھ��ودي، كان��ت المعمودي��ة ت��تم ب��? "
  .حوض، في البحر، أو في البرك أو في الينابيع الجارية أو البحيرات

  

ن وتقلص عدد البالغين المعتمدين بقصد إدخالھم إل�ى ومع مرور الزم  
المس��يحية، تفش��ت ممارس��ة معمودي��ة ا1طف��ال، مم��ا دف��ع إل��ى تغيي��ر ح��وض 

فبد]ً من أن يكون حوضاً متسعاً على سطح ا1رض، بنوا حوض�اً . المعمودية
يبلغ ارتفاعه من ث?ثة إلى أربعة أقدام ليتمكن الخادم من اBمساك بالطفل فوق 

، أو بناء حوض من الحجارة القوية يرتكز على أرض الكنيسة، واصبح فتحته
كما وتبنوا ھذه الممارسة أيضاً في حالة . تغطيس ا1طفال ھو قانون المعمودية

الب���الغين إذ ك���ان الح���وض متس���عاً بم���ا في���ه الكفاي���ة بحي���ث يس���مح بتعمي���دھم 
  .بالتغطيس

  

لت إل��ى وف�ي الق�رن الثال�ث عش�ر أص�بحت المعمودي�ة ب�الرش، ووص�  
ھ��ذه الممارس��ة ت��دريجياً واص��بح ال��رش ھ��و الوس��يلة المتبع��ة عموم��اً واص��بح 

وارتف��ع م��ن عل��ى ا1رض إل��ى قم��ة . ح��وض المعمودي��ة ص��غيراً وقلي��ل الم��اء
ا، أم�ا ف�ي ولكن ا1حواض القديمة اس�تمرت مقبول�ة ف�ي إيطالي�. بعض ا1عمدة

Bس��راع بممارس��ة ال��ب?د الش��مالية ف��إن ب��رودة الش��تاء وقش��عريرته دفعت��ا إل��ى ا
ھ�ذه الوس�يلة ] تتطل�ب إ] القلي�ل م�ن الم�اء مم�ا جع�ل المعمودية بالرش، 1ن 

حوض المعمودية يتضاءل في حجم�ه حت�ى وص�ل إل�ى حجم�ه الص�غير ال�ذي 
  ".نراه اليوم

  

  :فمعمودية ا1طفال ليست كتابية لqسباب التالية

ن اBيم��ان إذا ك��ان اBنس��ان ق��د اعتم��د طف��?ً فمعموديت��ه ليس��ت كتابي��ة 1 .1
  .والتوبة يجب أن يسبقا المعمودية

لنف�رض أنن�ا عم�دنا . إننا ] نقدر أن نقول بأن الطفل قد تعمد لكن�ه عم�د .2
طف?ً ثم بعد أن كب�ر رف�ض اBيم�ان بالمس�يح فم�اذا تنفع�ه المعمودي�ة ي�ا 

إذاً لماذا ] يعتمد بعد اBيم�ان؟ ف�إن . ترى؟ والجواب ] تنفعه شيئاً البته



ودي�ة ] تنف�ع الطف�ل م�ا ل�م ي�ؤمن عن�دما يكب�ر، فلم�اذا إذاً ] كانت المعم
 .ينتظر حتى يكبر ويؤمن وبعدھا يعتمد

المعمودية ھي شھادة علنية أمام الناس يعلن فيھ�ا المعتم�د إيمان�ه بم�وت  .3
فك�ل م�ن يعت�رف ب�ي : "المسيح ودفنه وقيامته، 1ن ال�رب يس�وع يق�ول

ولك�ن م�ن . ال�ذي ف�ي الس�موات قدام الناس اعترف أنا أيضاً به قّدام أبي
مت�ى ". (ينكرني قّدام الناس أنكره أنا أيضاً قّدام أبي الذي ف�ي الس�موات

10 :32 - 33.( 

المعمودية . فالطفل ] يقدر أن يعترف بإيمانه بالمسيح وھو طفل صغير .4
ھي إع?ن صريح وواض�ح ع�ن طاعتن�ا لوص�ية ال�رب الت�ي ت�أمر ب�أن 

...." م��نكم عل��ى اس��م يس��وع المس��يحتوب��وا وليعتم��د ك��ل واح��د "..... 

 )38: 2أعمال (

ھن��اك ن��ص ص��ريح ف��ي كلم��ة هللا مف��اده أن المعمودي��ة ھ��ي للرج��ال 
وك��ان ق��ب?ً ف��ي المدين��ة رج��ل اس��مه س��يمون يس��تعمل . "وللنس��اء فق��ط

وك�ان الجمي�ع . السحر وي�دھش ش�عب الس�امرة ق�ائ?ً إن�ه ش�يء عظ�يم
وكانوا . قوة هللا العظيمة يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين ھذا ھو

ولك�ن لم�ا ص�دقوا . يتبعونه لك�ونھم ق�د اندھش�وا زمان�اً ط�وي?ً بس�حره
فيلبس وھو يبشر با1مور المختصة بملكوت هللا وباسم يسوع المسيح 

م�ن ھ�ذه اIي�ات ن�رى ). 12 - 9: 8أعم�ال ". (اعتمدوا رجا]ً ونس�اء
 ساحر لكنھم لماأنھم من كبيرھم إلى صغيرھم كانوا يتبعون سيمون ال

فيلبس وھو يبش�ر بملك�وت هللا وباس�م يس�وع المس�يح اعتم�دوا  صدقوا
ونقط��ة أخ��رى مھم��ة . ، ول��يس م��ن الص��غير إل��ى الكبي��ررج�ا]ً ونس��اء

، فالتص�ديق لكلم�ة هللا "لما ص�دقوا فيل�بس"نراھا في ھذا اBعداد ھي 
واBيمان بھا ھما شرطان أساس�يان يج�ب توفرھم�ا ف�ي الش�خص قب�ل 

  .ديةالمعمو

م���م جمي��ع ا1 ي��ذھبوا ويتلم��ذواإن أم��ر ال��رب يس��وع لت?مي��ذه ھ���و أن  .1
باسم ا]ب وا]بن والروح القدس، فالتلمذة في ھذا النص كما  يعمدوھمو

نرى تسبق المعمودية أي يجب على المعتمد أن يفھم أو]ً ع�ن خ?ص�ه 

فھ�ل م�ن الممك�ن أن تتلم�ذ . وبعد ذلك يعتم�د , ثم يتتلمذ , بموت المسيح
  ف?ً؟ط

إن معمودية الطفل في الكنائس التقليدية ھي لمغفرة الخطاي�ا ولك�ن كم�ا  .2
فعن��دما ك��ان . ب��أن المعمودي��ة ] يمك��ن أن تغف��ر الخطاي��ا أش��رناس��بق و

أبلوس وبولس في كورنث�وس وج�دا ت?مي�ذ ك�انوا ق�د تعم�دوا بمعمودي�ة 
أن  إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائ?ً للشعب: "فقال لھم بولس. يوحنا

) ثانية(فلما سمعوا اعتمدوا . يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي بالمسيح يسوع

 ).5 - 4: 19أعمال ". (باسم الرب يسوع

3.  

  ما ھو مصير ا1طفال الذين يموتون بدون معمودية؟ 

  

إن خ��?ص ا1طف��ال ال��ذين يموت��ون قب��ل أن يعتم��دوا ق��د تحق��ق بف��داء   
وبم�ا . طي�ة الموروث�ة ع�ن آدمالمسيح الذي رفع عنھم على الصليب عقوبة الخ

أن ا1طفال لم يمارس�وا أي�ة خطي�ة فعلي�ة فعدال�ة هللا ] تحاس�بھم عل�ى ذن�ب ل�م 
  .يقترفونه

إن ا1طفال قد ورثوا خطية آدم ولكن ھب�ة هللا أعظ�م م�ن مي�راث آدم،   
فق�د أعط�ى ھب�ة الب�ر ) المس�يح(1ن آدم ا1ول قد أورث الخطية أما آدم الث�اني 

 1". (كما في آدم يموت الجميع ھكذا في المسيح س�يحيا الجمي�ع1نه . "بالنعمة

ف�إذاً كم�ا بخطي�ة واح�دة ص�ار الحك�م إل�ى جمي�ع الن�اس ) "22: 15كورنثوس 
ص�ارت الھب�ة إل�ى جمي�ع الن�اس لتبري�ر ) ب�ر المس�يح(للدينونة ھكذا ببٍر واحٍد 

ا جع��ل الكثي��رون خط��اة ھك��ذ) آدم(1ن��ه كم��ا بمعص��ية اBنس��ان الواح��د . الحي��اة
 - 18: 5رومي�ة ". (س�يجعل الكثي�رون أب�راراً ) المس�يح(أيضاً بإطاعة الواحد 

19.(  

إن كلم���ة هللا تعل���ن لن���ا ص���راحة ب���أن ك���ل الطف���ال ال���ذين تح���ت س���ن   
  .المسؤولية سيذھبون إلى السماء وھذا ما أعلنه لنا الرب يسوع

ولتأكيد ھذا المفھوم وتوضيحه دعنا نفت�رض أن إنس�اناً معتوھ�اً رم�ى   
فھل يحكم القاضي عل�ى ھ�ذا اBنس�ان باBع�دام؟ ] أظ�ن . اً بحجر وقتلهشخص

فإن كانت عدالة اBنسان تحكم ھكذا فكم بالحري أبوكم السماوي المعطى . ذلك



: 18تكوين ". (أديان كل ا1رض ] يصنع عد]ً ! "....العقل والحكمة لxنسان

25.(  

تون إلّي و] تمنعوھم دعوا الو]د يأ... "لقد قال الرب يسوع لت?ميذه   
الحق أقول لك�م م�ن ] يقب�ل ملك�وت هللا مث�ل ول�د . 1ن لمثل ھؤ]ء ملكوت هللا

  )16 - 14: 10مرقس " (فاحتضنھم ووضع يديه عليھم وباركھم. فلن يدخله

أم�ا . فقدموا إليه ا1طفال أيضاً ليلمسھم، فلما رآھم الت?ميذ انتھروھم"  
ي��أتون إل��ّي و] تمنع��وھم 1ن لمث��ل ھ��ؤ]ء يس��وع ف��دعاھم وق��ال دع��وا ا1و]د 

  )16 - 15: 18لوقا ". (ملكوت هللا

انظروا ] تحتقروا أحد ھؤ]ء الصغار، 1ني أقول لكم أن م?ئك�تھم "  
1ن اب�ن اBنس�ان . الذي في السمواتفي السموات كل حين ينظرون وجه أبي 

  )11 - 10: 18متى ". (قد جاء لكي يخلص ما قد ھلك

  ماذا عن الخطية ا1صلية؟: سأللكن ربما ت

1ن�ه . "إن خطية آدم التي ورثناھا منه قد حملھا المسيح على الصليب  
جع�ل الكثي�رون خط�اة ھك�ذا أيض�اً بإطاع�ة ) آدم(كما بمعصية اBنسان الواحد 

  .)19: 5رومية " (سيجعل الكثيرون أبراراً ) المسيح(الواحد 

  

  .ة الموروثة من آدمصليفالمسيح مات لكي يخلصنا من الخطية ا1

  ) 29: 1يوحنا " (العالم) بالمفرد(ھوذا حمل هللا الذي يرفع خطية "

ھي موت، واما ھبة هللا فھي حياة أبدية بالمس�يح ) بالمفرد(1ن أجرة الخطية "
  .)23: 6رومية " (يسوع ربنا

  

حياتية التي نفعلھا والمسيح سفك دمه على الصليب لكي يخلصنا من الخطية ال
  .يوميا

  )5: 1رؤيا " (بدمه) بالجمع(الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا "

أفس�س " (حسب غن�ى نعمت�ه) بالجمع(الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا 
  .؟)7: 1

ولكن إن سلكنا في النور كما ھو في النور فلنا شركة بعض�نا م�ع بع�ض ودم "
 1". (كل خطية من )يطھرنا فعل مضارع مستمر( يسوع المسيح ابنه يطھرنا

  )7: 1يوحنا 

يغف��ر فع��ل مص��ارع ( إن اعترفن��ا بخطايان��ا فھ��و ام��ين وع��ادل حت��ى يغف��ر"
  .)9: 1يوحنا  1". (لنا خطايانا ويطھرنا من كل إثم )مستمر

  

  .والمسيح بصلبه خلصنا من لعنة الناموس

أن يموت المسيح صلباً وليس بأية طريق�ة أخ�رى  كان من الضروري  
. و]ً لكي يتمم النبوات، ثم لكي يرف�ع عن�ا لعن�ة الن�اموسوالسبب في ذلك ھو أ

  .فلم يكن ممكناً للمسيح أن يموت رجماً بالحجارة أو قت?ً بل صلباً 

  

  :لقد لعن الناموس كل من علّق على خشبة بقوله

ف�? تب�ت . واذا كان على انسان خطية حقھا الموت فقت�ل وعلقت�ه غل�ى خش�بة"
ف��? . 1ن المعلّ��ق ملع��ون م��ن هللا . ل��م الي��ومجثت��ه عل��ى الخش��بة ب��ل تدفن��ه ف��ي ذ

  ).23-22:21تثنية " (تنجس أرضك التي يعطيك الرب الھك نصيبا

  :فالمسيح بصلبه على خشبة الصليب رفع عنا لعنة الناموس 1نه مكتوب

1ن جميع الذين ھم من أعمال الناموس ھم تح�ت لعن�ة 1ن�ه مكت�وب "  
" كتوب في كتاب الناموس ليعم�ل ب�هملعون كل من ] يثبت في جميع ما ھو م

المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة 1جلنا 1نه مكتوب ملعون ك�ل "
   .)13و  10: 3غ?طية ". (من علق على خشبة

  

  .صليةفالمسيح إذاً بموته قد خلصنا من الخطية ا1

  .الفعلية الحياتية وبسفك دمه قد خلصنا من الخطية

  ).لعنة الناموس(د خلصنا من اللعنة الناموسية وبموته على الصليب ق

  

  

  



  ما ھو الخطأ في معمودية ا�طفال؟
  
  :لqسباب التاليةإن معمودية ا1طفال ليست كتابية 

  

إن عمدت الطفل فإن�ك تعامل�ه كش�يء ول�يس كش�خص م�درك 1ن�ه ] يفھ�م  -1
  .معنى المعمودية

المعمودي��ة تخول��ه عن��دما يكب��ر الطف��ل يع��يش عل��ى أوھ��ام وجھ��ل ظان��اً أن  -2
  .الدخول إلى السماء

إن��ك تحرم��ه م��ن الف��رح ال��ذي يش��عر ب��ه عن��دما يقب��ل المس��يح بم��لء إرادت��ه  -3
أنه ذھب إلى بيته "1ن الكتاب يقول إنه بعدما اعتمد الخصي الحبشي . ويعتمد

 ً   ).39: 8أعمال ". (فرحا

  .تحرمه من الشھادة للمسيح -4

وعم�دوھم ..."ه الواح�د المثل�ث ا1ق�انيم تحرمه من ا]عتراف بإيمان�ه باBل� -5
فف�ي ھ�ذا ال�نص وردت كلم�ة اس�م ول�يس ". باسم اIب وا]ب�ن وال�روح الق�دس

فھ�م ليس�وا ث?ث�ة . 1ننا نؤمن بإله واحد يجمع في وحدانيته ث?ثة أق�انيم. أسماء
وھذه ا1ق�انيم متس�اوية . لذلك يقول باسم وليس بأسماء. أقانيم في ]ھوت واحد

ر ولكل أقنوم كل صفات ال?ھوت م�ن حي�ث الق�درة عل�ى ك�ل ش�يء في الجوھ
فعندما يعتم�د . في كل مكان والعلم بكل شيء وا1زلية وعدم التغيروالحضور 

ث�م . اIب وا]ب�ن وال�روح الق�دس: المؤمن يعلن عن إيمانه باs المثلث ا1قانيم
ه ف��ي م��دفونين مع��. "يعل��ن أيض��اً ع��ن إيمان��ه بم��وت المس��يح ودفن��ه وقيامت��ه

فدفنا معه بالمعمودي�ة للم�وت حت�ى كم�ا أق�يم ). "12: 2كولوسي " (المعمودية
". المس��يح م��ن ا1م��وات بمج��د ا]ب ھك��ذا نس��لك نح��ن أيض��اً ف��ي ج��دة الحي��اة

  ).4: 6رومية (

س��ؤال ض��مير ص��الح ع��ن هللا بقيام��ة يس��وع ..."إذا كان��ت المعمودي��ة ھ��ي  -6
المعق�ول أن نس�أل طف�?ً  فھ�ل م�ن) 21: 3بط�رس  1". (م�واتالمسيح من ا1

لك��ي يعطين��ا جواب��اً ص��ادراً م��ن ض��مير ص��الح قب��ل المعمودي��ة؟ 1ن الم��ؤمن 

 بض��ميره الص��الحقد اتخ��ذ ق��راراً شخص��ياً، ع��ن فھ��م وإدراك، بإيمان��ه بم��وت

  .المسيح ودفنه وقيامته

  .المؤمن ] يعتمد لكي يصير مسيحياً بل 1نه قد صار مسيحياً  -7

من فماذا تنفعه المعمودية؟ فإن كانت ] تنفعه شيئاً ما إذا كبر الطفل ولم يؤ -8
  .صحلم يعتمد، فلماذا ] يعتمد بعد أن يؤمن وھذا ا1

  ھل حلّت المعمودية في العھد الجديد محل الختان في العھد القديم؟

في معظم الحيان نقرأ بأن المعمودية والختان كانا يسيران جنباً إل�ى جن�ب ف�ي 
أورش�ليم وك�ل ) إل�ى يوحن�ا المعم�دان(حينئذ خ�رج إلي�ه " العھد القديم حتى أنه

اليھودية وجميع الكورة المحيطة با1ردن، واعتمدوا منه في ا1ردن معت�رفين 
فإذا كانت المعمودية قد حلّت محل الختان فلماذا ). 6 - 5: 3متى " (بخطاياھم

تب�رون جاء جميع ھؤ]ء ليعتمدوا من يوحنا مع أنھم كانوا أص?ً مختونين ويع
  .من أو]د العھد

  

  :محل الختان لqسباب التالية] يمكن أن تحل المعمودية 

  

و]دت��ه بثماني�ة أي��ام ولكن�ه اعتم��د م�ن يوحن��ا إن المس�يح ك��ان ق�د خ��تن بع�د  -1
  .المعمدان وھو في الث?ثين من عمره، فالمسيح إذاً ختن وتعمد

ان تيموث��اوس ب��ولس تيموث��اوس لك��ي ] يعث��ر اليھ��ود بع��د أن ك��لق��د خ��تن  -2
  .معتمداً بالماء

بم��ا أن الخت��ان ك��ان بع��د ال��و]دة الجس��دية فالمعمودي��ة يج��ب أن تك��ون بع��د  -3
  .الو]دة الروحية

ن�اث عل�ى الس�واء ]كان الختان للذكور فقط أما المعمودي�ة فھ�ي لل�ذكور وا -4
  ).12: 8أعمال ". (اعتمدوا رجا]ً ونساء.... "

وھذا ما أعلنه لنا الروح القدس على . الناموسالختان ] ينفعك ما لم تحفظ  -5
فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس، ولكن إن كنت : "فم بولس الرسول بقوله

يحف�ظ ) ا1مم�ي(إذاً إن ك�ان ا1غ�رل . متعدياً الناموس فقد صار ختان�ك غرل�ة
أحكام الناموس أفما تحسب غرلته ختاناً، وتكون الغرلة التي من الطبيعة وھي 

الن��اموس ت��دينك أن��ت ال��ذي ف��ي الكت��اب والخت��ان تتع��دى الن��اموس، 1ن  تكم��ل



اليھودي في الظ�اھر ل�يس ھ�و يھودي�اً و] الخت�ان ال�ذي ف�ي الظ�اھر ف�ي اللح�م 
ختاناً بل اليھودي في الخفاء ھو اليھودي، وختان القلب بالروح ] بالكتاب ھو 

  ).29 - 25: 2رومية ". (الذي مدحه ] من الناس بل من هللا. الختان

فكما أن الختان كما قرأنا ] ينفع ما لم نحفظ الناموس كذلك المعمودية ] تنف�ع 
  .بدون اBيمان في موت المسيح ودفنه وقيامته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



  الفصل الرابع

  

  الو1دة من الماء والروح

  
إن كان أحد ] يول�د م�ن .... : "ما معنى كلمات الرب يسوع لنيقوديموس

  ).5: 3يوحنا (؟ ". يقدر أن يدخل ملكوت هللالماء والروح ]

  

إن الرب يسوع ھنا كان يتكلم مع نيقوديموس عن الم�ي?د ول�يس ع�ن   
 4: 6رومي��ة . (1ن المعمودي��ة ] ترم��ز إل��ى ال��و]دة ب��ل إل��ى ال��دفن. العم��اد

  ).12: 2وكولوسي 

ويوضح لنا يوحن�ا الرس�ول ع�ن ... والمعمودية ھي ليست من الماء بل بالماء 
ك��ّل م��ن ي��ؤمن أن يس��وع ھ��و المس��يح فق��د ول��د م��ن : "ال��و]دة الروحي��ة بقول��ه

، 1ن�ي أن�ا ول�دتكم ف�ي ...: "ثم يق�ول ب�ولس الرس�ول) 1: 5يوحنا  1..." (،هللا
1نك�م جميع�اً "اً ثم يقول أيض) 15: 4كورنثوس  1( ".المسيح يسوع باBنجيل

ثم يق�ول الرس�ول يوحن�ا ). 26: 3غ?طية " (أبناء هللا باBيمان بالمسيح يسوع
وأما كل الذين قبلوه فأعطاھم . إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله"عن المسيح 

سلطاناً أن يصيروا أو]د هللا أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم و] 
  ).13 - 11: 1يوحنا " (ة رجل بل من هللامن مشيئة جسد و] من مشيئ

  

ففي اللحظة التي يتوب فيھا الخاطئ ويقب�ل المس�يح مخلص�اً لنفس�ه ورب�اً عل�ى 
حياته ينال بذلك غفراناً لخطاياه ويصير ابناً s إذ يولد من هللا باBيمان م�ي?داً 

  .ثانياً 

  

إل�ى كلم�ة هللا  فالو]دة من الم�اء ] يمك�ن أن تعن�ي المعمودي�ة 1ن الم�اء يش�ير
  :كما ورد في الكتاب المقدس في اIيات التالية

كما ينزل المطر والثلج م�ن الس�ماء و] يرجع�ان إل�ى ھن�اك ب�ل يروي�ان  1نه"
الرض ويجع?نھا تلد وتنبت وتعطي زرعاً للزارع وخب�زاً ل�ك�ل ھك�ذا تك�ون 
كلمت��ي الت��ي تخ��رج م��ن فم��ي، ] ترج��ع إل��ّي فارغ��ة ب��ل تعم��ل م��ا س��ررت ب��ه 

  ).11 - 10: 55أشعيا ". (وتنجح في ما أرسلتھا له

  

  .)18: 1يعقوب " (شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خ?ئقه"

  

مولودين ثانية ] من زرع يفنى بل مم�ا ] يفن�ى بكلم�ة هللا الحي�ة الباقي�ة إل�ى "
 1ن ك��ل جس��د كعش��ب وك��ل مج��د انس��ان كزھ��ر عش��ٍب، العش��ب ي��بس. ا1ب��د

وأما كلمة الرب فتثبت إلى ا1بد، وھذه ھ�ي الكلم�ة الت�ي بش�رتم وزھره سقط، 
  ).24 - 23: 1بطرس  1". (بھا

  

أيھا الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة واسلم نفسه 1جلھا "
  ).26 - 25: 5أفسس ". (لكي يقدسھا مطھراً إياھا بغسل الماء بالكلمة

  

  ).3: 15يوحنا ". (ذي كلمتكم بهأنتم اIن أنقياء لسبب الك?م ال"

  

وهللا العارف القلوب ش�ھد لھ�م معطي�اً لھ�م ال�روح الق�دس كم�ا لن�ا أيض�اً، ول�م "
  ).9 - 8: 15أعمال ". (يميز بيننا وبينھم بشيء إذ طھر باBيمان قلوبھم

  

أميلوا آذانك�م ... استمعوا لي استماعاً .... أيھا العطاش جميعاً ھلموا إلى المياه"
  ).3 -1: 55أشعيا " (....لّي، اسمعوا فتحيا أنفسكموھلموا إ

  

1ني أسكب م�اء عل�ى العطش�ان وس�يو]ً عل�ى اليابس�ة، اس�كب روح�ي عل�ى "
نسلك وبركتي على ذريتك، فينبتون بين العشب مثل الصفصاف على مجاري 

  ).4 -3: 44أشعيا ". (المياه

  

  : المي?د الثاني بقولهلقد نفى بولس الرسول نفياً باتا بأن المعمودية ھي وسيلة 



اشكر هللا أني لم أعمد أحداً منكم ا1كريسبس وغايس حتى ] يق�ول أح�د أن�ي "
وعمدت أيضاً بيت استفانوس، عدا ذلك لست أعلم ھل عم�دت . عّمدت باسمي

1ن المس��يح ل��م يرس��لني 1عّم��د ب��ل ] بش��ر، ] بحكم��ة ك��?م ل��ئ? . أح��داً آخ��ر
  : "وقال لھم أيضاً ) 17 - 14: 1 كورنثوس 1". (يتعطل صليب المسيح

  

ويع�رف ) 15: 4كورنث�وس  1". (1ني أنا ولدتكم في المسيح يسوع باBنجيل
واع��رفكم أيھ��ا الخ��وة باBنجي��ل ال��ذي بش��رتكم ب��ه وقبلتم��وه : "اBنجي��ل بقول��ه

فإنني سلمت إل�يكم ف�ي ا1ول م�ا قبلت�ه أن�ا  ...وتقومون فيه وبه أيضاً تخلصون
من أجل خطايانا حسب الكت�ب، وأن�ه دف�ن وأن�ه ق�ام ف�ي  أيضاً أن المسيح مات

  ).4 -1: 15كورنثوس  1". (اليوم الثالث حسب الكتب

  

رأي الكتLLاب المقLLدس فLLي تعميLLد ا�طفLLال وع;قتLLه بإيمLLان 
  .والديھم

  
1ن المولود من الجسد جس�د "إن اBيمان المسيحي ] يمكن أن يكون بالوراثة 

  ".ھو

توب�وا وليعتم�د "1نه مكت�وب ". لكل من"ان فردي ثم اBيمان المسيحي ھو إيم
الذي يؤمن ب�ه ] ي�دان وال�ذي ] ي�ؤمن ق�د "، )38: 2أعمال " (كل واحد منكم

1ن�ه ھك�ذا أح�ب هللا "، )18: 3يوحنا " (دين 1نه لم يؤمن باسم ابن هللا الوحيد
 العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ] يھلك كل من يؤمن ب�ه ب�ل تك�ون ل�ه الحي�اة

الحق الحق أقول لكم إن من يسمع ك?م�ي وي�ؤمن "، )16: 3يوحنا ". (بديةا1
حياة أبدية و] يأتي إلى دينونة بل قد انتق�ل م�ن الم�وت إل�ى  هبالذي أرسلني فل

الذي يؤمن ب�ا]بن ل�ه حي�اة أبدي�ة، وال�ذي ] ي�ؤمن "، )24: 5يوحنا ". (الحياة
1ن كل من "، )36: 3يوحنا ( "با]بن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب هللا

1نك إن اعترفت بفمك بالرب "، )13: 10رومية ". (يدعو باسم الرب يخلص
من "، )9: 10رومية ( ".يسوع وآمنت بقلبك إن هللا أقامه من الموات خلصت

، )12: 5يوحن�ا  1". (له ا]بن فله الحياة ومن ليس له ابن هللا فليست له الحياة

البري�ة ھك�ذا ينبغ�ي أن يرف�ع اب�ن افنس�ان لك�ي ] وكما رفع موسى الحية في "
  ).15 - 14: 3يوحنا ". (يھلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة ا1بدية

  

في سفر العدد نقرأ عن الحيات المحرقة التي كانت تلدغ الشعب لتذمرھم على 
فأرس��ل ال��رب عل��ى الش��عب الحي��ات المحرق��ة فل��دغت . "ال��رب وعل��ى موس��ى
ثي��رون م��ن اس��رائيل ف��أتى الش��عب إل��ى موس��ى وق��الوا ق��د الش��عب فم��ات ق��وم ك

فصلى . أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك فصل إلى الرب ليرفع عنا الحيات
موسى 1جل الشعب فقال الرب لموسى اصنع ل�ك حي�ة محرق�ة وض�عھا عل�ى 

فص�نع موس�ى حي�ة م�ن نح�اس ووض�عھا . راية فكل من لدغ ونظر إليھ�ا يحي�ا
ع�دد " (لدغت حية أنساناً ونظ�ر إل�ى حي�ة النح�اس يحي�ا على الراية فكان متى

21 :6 - 9.(  

  

يا أبي اذھب عني وانظر إلى حية النحاس : فلو فرضنا جد]ً أن ابناً قال 1بيه 
ولنفرض أن اIب ذھب بدل ابنه ونظ�ر . 1ني متألم جداً من لدغة حية محرقة

أن يج�د ابن�ه جث�ة إلى حية النحاس، ولكن حال رجوع�ه إل�ى البي�ت فإن�ه ] ب�د 
متى لدغت حية إنس�اناً ونظ�ر "والسبب في ذلك ھو ما قاله هللا بوضوح ھامدة 

، فالش�خص ال�ذي ل�دغ ك�ان ] ب�د أن ينظ�ر بنفس�ه إل�ى "إلى حية النحاس يحي�ا
وھذا عين ما قاله الرب يسوع لنيقوديموس عن�دما س�أله . الحية النحاسية ليحيا

وكما رفع موسى الحية في : "يسوع قائ?ً  أجابه الرب. كيف يولد اBنسان ثانية
لكي ] يھل�ك ك�ل م�ن ) على الصليب(البرية ھكذا ينبغي أن يرفع ابن اBنسان 

فالذي لدغته الحية كان يحسب ف�ي ع�داد ". يؤمن به بل تكون له الحياة ا1بدية
الھ��الكين ولك��ن نظ��رة واح��دة من��ه إل��ى الحي��ة النحاس��ية كان��ت كافي��ة أن تعطي��ه 

ھك��ذا اBنس��ان الخ�اطئ المائ��ت بال��ذنوب . دي��دة وكأن�ه ول��د م��ن جدي�دالحي�اة الج
والخطاي��ا عن��دما ينظ��ر إل��ى المس��يح، ال��ذي م��ات ب��دي?ً عن��ه ليعطي��ه الحي��اة، 

  .باBيمان يولد ثانية بواسطة كلمة هللا وروحه

وام��ا ك��ل ال��ذين قبل��وه فأعط��اھم س��لطاناً أن يص��يروا أو]د هللا أي المؤمن��ون " 
دوا ليس من دم و] من مش�يئة جس�د و] م�ن مش�يئة رج�ل ب�ل الذين ول. باسمه
  ):13 - 12: 1يوحنا ". (من هللا



  ":ليس من دم" -1

  

لق�د ك�ان اليھ�ود يفتخ�رون بنس�بھم . أي أن ھذه الو]دة ليست بالوراث�ة  
أنھم أو]د ابراھيم لكن الكتاب المقدس يبين لن�ا ب�أن ال�و]دة ا1ول�ى ھ�ي و]دة 

الذين نحن أيضاً جميع�اً تص�رفنا ق�ب?ً بي�نھم "من آدم جسدية ورثنا بھا الخطية 
ف��ي ش��ھوات جس��دنا ع��املين مش��يئات الجس��د وا1فك��ار وكن��ا بالطبيع��ة أبن��اء 

وھذا ما وضحه الرب لنيق�وديمس ب�أن ) 3: 2أفسس " (الغضب كالباقين أيضاً 
  ).6: 3يوحنا ". (المولود من الجسد جسد ھو والمولود من الروح ھو روح "

  

  ":مشيئة جسدو] من " -2

  

1ن الجس��د يش��تھي ض��د ال��روح وال��روح ض��د الجس��د، وھ��ذان يق��اوم أح��دھما "
ثم يقول بولس الرس�ول ) 17: 5غ?طية ". (ا]خر حتى تفعلون ما ] تريدون

ف��إني أعل��م أن��ه ل��يس س��اكن ف��ّي أي ف��ي جس��دي ش��يء ص��الح، 1ن اBرادة "
ل الص��الح 1ن��ي لس��ت أفع��. حاض�رة عن��دي وام��ا أن أفع��ل الحس��نى فلس��ت أج��د

فإن كنت م�ا لس�ت أري�ده إي�اه . بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل الذي أريده
  ).20 - 18: 7رومية ". (أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة في

  

  ."و] من مشيئة رجل" -3

  

ولكن���ه ] . إن اIب يس��تطيع أن يرب��ي أو]ده بتادي��ب ال��رب وإن��ذاره  
وا]ب يس��دي بالنص��يحة الس��ليمة ]بن��ه ولك��ن . sيس��تطيع أن يص��يرھم أو]داً 

وھك�ذا ا1م�ر . ا]بن قد يرفض النصيحة والعمل بھا ويختار لنفسه طريقاً آخر
بالمسيح على أساس  فاs على استعداد أن يھبنا البنوة باBيمان. في صلة هللا بنا

وه وأم�ا ك�ل ال�ذين قبل�. "أن نقبل نحن بمحض إرادتنا الخ�?ص ال�ذي قدم�ه لن�ا
فأعط��اھم س��لطاناً أن يص��يروا أو]د هللا أي ) رب��اً ومخلص��اً وفادي��اً لحي��اتھم(

  ).12: 1يوحنا " (المؤمنون باسمه

يحكى عن فتاة أنھ�ا قبل�ت المس�يح مخلص�اً لھ�ا إكرام�اً لرغب�ة وال�دتھا   
ثم بعد مرور ث?ث س�نوات س�معت الفت�اة . التي كانت تلح عليھا كثيراً أن تقبله

بتبكيت الروح القدس فما كان منھا إ] أن تقدمت وسلمت  عظة مؤثرة وأحست
فتعجبت ا1م من تصرف ابنتھ�ا . حياتھا جھاراً للرب يسوع وقبلته مخلصاً لھا

لق��د س�لمت حيات�ك لل��رب يس�وع قب��ل ث�?ث س�نوات فم��ا ھ�ذا ال��ذي : وقال�ت لھ�ا
وات لقد قبلت المسيح من�ذ ث�?ث س�ن! يا أمي: تفعلينه اIن؟ فأجابت ا]بنة قائلة

  .حسب رغبتك ومن أجلك وأما اIن فأنا أقبله حسب رغبتي ومن أجله

  

  "بل من هللا" -4

  

1ن هللا وحده ھو الذي يستطيع أن يعط�ي الحي�اة الجدي�دة كم�ا أوض�ح   
إذاً إن كان أحد ف�ي المس�يح فھ�و خليق�ة جدي�دة، : "ذلك لنا بولس الرسول بقوله

ولكن الك�ل م�ن هللا ال�ذي . داً ا1شياء العتيقة قد مضت، ھوذا الكل قد صار جدي
: 5كورنث��وس  2" (ص�الحنا لنفس�ه بيس�وع المس��يح وأعطان�ا خدم�ة المص�الحة

ف��? يق��در أح��د أن يحص��ل عل��ى ھ��ذه البن��وة إ] ع��ن طري��ق قب��ول ) 18 - 17
فھي ] تأتي بدافع الرغبة البشرية أو اBرادة اBنس�انية 1ن مص�درھا . المسيح

سان أن ينتسب إلى هللا ويصير ابناً له فل�ن ينفع�ه فإن أراد إن. هللا وحده ] سواه
في ذلك الحسب والنسب و] مجھوداته الشخصية وغنما الوسيلة الوحي�دة إل�ى 
ذلك ھي قبول المسيح مخلصاً لحياته، إذ يصالحه م�ع اIب بدم�ه، وأن يجعل�ه 

s ًرباً على حياته فيصير بنعمته ابنا.  

  

  ال؟ما ھو دور اQشبين في معمودية ا�طف

  
] يوجد في كلمة هللا على اBط�?ق أي ن�ص كت�ابي بخص�وص اBش�بين ال�ذي 

كلم�ة هللا إنم�ا نج�د ف�ي . يلعب دور الموج�ه للطف�ل أو الوص�اية الروحي�ة علي�ه
توجيھ��ات رس��ولية ل�ب��اء وا1مھ��ات لكيم��ا يرب��وا أو]دھ��م ف��ي مخاف��ة ال��رب 



وطق�وس واھي�ة ]  إنن�ا ] نق�در أن نعتم�د عل�ى تع�اليم). 4: 6أفس�س (وإنذاره 
  .تصمد أمام الفحص الكتابي

  

إن معمودية الصغار ضرورية لكونھم مولودين فLي بيئLة : اعتراض
أما المعمودية التي تتكلمون عنھا فكانت 1زمLة فLي بدايLة . مسيحية

  .انتشار المسيحية

  
حيث يصمت روح هللا ينبغي أن نصمت وحيث يتكلم روح هللا ينبغ�ي   
ل��م ب��ه هللا ف��ي العھ��د الجدي��د والخ��اص بالمعمودي��ة ق��د إن ك��ل م��ا تك. أن نطي��ع

فھ��ي ب��? ش��ك للم��ؤمنين فق��ط و] داع ب��أن نقت��بس م��ن أق��وال . أوض��حناه س��ابقاً 
فق��د يتعم��د الطف��ل ويتثب��ت ف��ي الكنيس��ة ويظ��ل ابن��اً . البش��ر المعرض��ة للخط��أ

". م��ن آم��ن واعتم�د خل��ص وم��ن ل�م ي��ؤمن ي��دن: "للھ�?ك، 1ن كلم��ة هللا تق�ول

]حظ ھنا أن الرب يسوع لم يقل من لم يعتمد يھلك بل قال ). 16: 16مرقس (
وعلى ھذا ا1ساس نستطيع أن نقول أن أھم ش�يء ھ�و . أن الذي ] يؤمن يھلك

فالمعمودية ] تعني شيئاً إذا فصلتھا ع�ن اBيم�ان الشخص�ي . اBيمان باBنجيل
ح الثامن فعندما نقرأ في أعمال الرسل اBصحا. بالرب يسوع المسيح المخلص

بأن الناس كانوا يتبعون سيمون الساحر من صغيرھم إلى كبي�رھم لم�ا س�معوا 
وصدقوا فيلبس وھو يبشر با1مور المختصة بملكوت هللا وباسم يسوع المسيح 

  ).12 -9: 8أعمال (وليس من الصغير إلى الكبير " رجا]ً ونساء"اعتمدوا 

  

  

  

  

  

  



  الفصل الخامس

    

  يا؟ھل المعمودية تغفر الخطا
  

ھناك آيتان في أعمال الرسل يمكن للقارئ العابر أن يفھ�م منھم�ا ب�أن   
المعمودي��ة ھ��ي لغف��ران الخطاي��ا ولك��ن عن��دما نق��ارن الروحي��ات بالروحي��ات 

  :وكلمة هللا بكلمة هللا نجد ما يلي

فلم��ا س��معوا " 38 - 37: 2اIي��ة ا1ول��ى م��ذكورة ف��ي أعم��ال الرس��ل   
لس��ائر الرس��ل م��اذا نص��نع أيھ��ا الرج��ال نخس��وا ف��ي قل��وبھم وق��الوا لبط��رس و

فقال لھم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح . ا1خوة
  "...لغفران الخطايا

واIية الثانية ذكرت في أعمال الرسل، عندما ذھب حنانيا لك�ي ي�رى   
. شاول الذي كان قد فقد بصره بع�دما رأى ال�رب وھ�و ف�ي طريق�ه إل�ى دمش�ق

فف��ي تل��ك الس��اعة . أيھ��ا ا1خ ش��اول أبص��ر: "حناني��ا ش��اول ق��ال ل��ه فلم��ا رأى
وتبصر البار وتسمع صوتاً من  نظرت إليه فقال إله آبائنا انتخبك لتعلم مشيئته

واIن لم��اذا . 1ن��ك س��تكون ل��ه ش��اھداً لجمي��ع الن��اس بم��ا رأي��ت وس��معت. فم��ه
 - 13: 22أعم�ال ". (تتوانى، ق�م واعتم�د واغس�ل خطاي�اك داعي�اً باس�م ال�رب

16.(  

فqول وھلة يظن القارئ من قراءته لھاتين اIتين بأن غفران الخطايا   
متعلق بالمعمودية ولكن عندما ندرس اIيتين بأن غفران الخطايا مرتبط باس�م 

فقال لھم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على . "يسوع وليس بالمعمودية
ق�م : "ثاني�ة يق�ول حناني�ا لش�اولوف�ي اIي�ة ال. ال�ذي يغف�ر الخطاي�ا" اسم يس�وع

1ن ك�ل م�ن "فإن�ه أيض�اً مكت�وب ". واعتمد واغسل خطاياك داعياً باسم الرب
فغس�ل الخطاي�ا ھن�ا ] ي�رتبط ). 13: 10رومي�ة ". (يدعو باس�م ال�رب يخل�ص

وغليك المزيد من اIيات . بالمعمودية بل باسم الرب يسوع الذي يغفر الخطايا
  :التي تدعم ھذا المفھوم

 1". (م��ن أج��ل اس��مهكت��ب إل��يكم أيھ��ا ا1و]د 1ن��ه ق��د غف��رت لك��م الخطايث��ا أ"

  ).12: 2يوجنا 

" غف��ران الخطاي��ا ين��ال باس��مهل��ه يش��ھد جمي��ع ا1نبي��اء أن ك��ل م��ن ي��ؤمن ب��ه "

  ).43: 10أعمال (

وق��ال لھ��م ھك��ذا ھ��و مكت��وب وھك��ذا ك��ان ينبغ��ي أن المس��يح يت��ألم ويق��وم م��ن "
لجمي��ع  باس�مه بالتوب�ة ومغف�رة الخطاي�ايك��رز وأن . ا1م�وات ف�ي الي�وم الثال�ث

  ).47 - 46: 24لوقا " (ا1مم مبتدأً من أورشليم

  ).5: 1رؤيا " (الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه"

  ).7: 1أفسس " (الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا"

  ).22: 9عبرانيين " (بدون سفك دم ] تحصل مغفرة"

لنور كما ھو في النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم ولكن إن سلكنا في ا"
  ).7: 1يوحنا  1" (يسوع المسيح ابنه يطھرنا من كل خطية

إن اعترفنا بخطايانا فھو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطھرنا من كل "
  ).9: 1يوحنا  1" (إثم

  ).24: 3رومية ". (متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح"

  

إذا كان�ت المعمودي�ة تغس�ل الخطاي�ا، فم�اذا :واIن يأتي سؤال ] ب�د من�ه وھ�و 
  عن الخطايا التي يرتكبھا المؤمن بعد معموديته؟

إن الخ��?ص م��رتبط باBيم��ان ب��المخلص و] يوج��د خ��?ص ب��دون المخل��ص 
ف�إن ل�م ) 21: 1مت�ى " (وتدعو اسمه يسوع 1نه يخلص ش�عبه م�ن خطاي�اھم"

1ن ل�يس . ول�يس بأح�د غي�ره الخ�?ص. "فلن تخل�ص أب�داً  تؤمن بالرب يسوع
: 4أعم�ال ". (اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغ�ي أن نخل�ص

12.(  

  

  والماء يغسل ما في الثوب من دنس

  .وليس يغسل قلب المذنب الماء                              

  



ذري ] إلى غس�ل إن الخطية متغلغلة في الداخل وتحتاج إلى غسل ج  
ع�ن هللا بقيام�ة يس�وع  سؤال ضمير صالح] Bزالة وسخ الجسد بل "خارجي 

فلو كان�ت المعمودي�ة تغس�ل الخطاي�ا ف�? يمك�ن ). 21: 3بطرس  1". (المسيح
أش��كر هللا أن��ي ل��م أعّم��د أح��داً م��نكم إ] كريس��بس "لب��ولس الرس��ول أن يق��ول 

ث�م ). 16: 14: 1رنث�وس كو 1" (...وعّمدت أيض�اً بي�ت اس�تفانوس...وغايس
ھناك أيض�اً بي�ت كورنيلي�وس ال�ذين غف�رت خطاي�اھم باBيم�ان بعم�ل المس�يح 
الكف���اري عل���ى الص���ليب إذ ح���ّل ال���روح الق���دس عل���يھم وتكلم���وا بالس���نة قب���ل 

وأيض��اً الل��ص التائ��ب فإن��ه ذھ��ب إل��ى ). 46 - 34: 10أعم��ال (معم��وديتھم 
والس�ؤال ال�ذي ). 43: 23لوقا (الفردوس بدون معمودية حسب وعد الرب له 

إن كانت المعمودية تغسل الخطية، فماذا يحدث للخطايا : يخطر على البال ھو
  التي يقترفھا المعتمد بعد معموديته؟

  

  "الذي مثاله يخلصنا نحن اIن أي المعمودية؟"ما معنى 
  

فإن المسيح أيضاً ت�ألم م�رة واح�دة م�ن أج�ل : "يكتب بطرس الرسول  
جل ا1ثمة لكي يقربنا إلى هللا مماتاً في الجسد ولكن محي�ي الخطايا، البار من أ

إذ عص�ت . الذي فيه أيض�اً ذھ�ب فك�رز ل�qرواح الت�ي ف�ي الس�جن. في الروح
ال�ذي في�ه . قديماً حين كانت أناة هللا تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبن�ى

أي ال���ذي مثال���ه يخلص���نا نح���ن اIن . خل���ص قليل���ون أي ثم���اني أنف���س بالم���اء
المعمودية ] إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير ص�الح ع�ن هللا بقيام�ة يس�وع 

  ).21 - 18: 3بطرس  1". (المسيح

أنھ�م دخل�وا  لقد كانت الوسيلة الوحيدة لنجاة نوح وعائلت�ه م�ن الم�وت  
وإن ھذا الفلك لم يكن إ] مثا]ً لدخول المؤمنين في فلك النجاة الذي ھ�و . الفلك

  .رك وإيمانھم بموته النيابي على الصليب ودفنه وقيامتهشخص المسيح المبا

  

فمعمودية المؤمن بالماء بالتغطيس ما ھو إ] إع?ن واضح وص�ريح   
بأن معموديته ھي رمز لموت المسيح ودفنه وقيامته ليسلك في جدة الحياة لكي 

فالمعمودي��ة كم��ا ق��ال . يحي��ا حي��اة جدي��دة مبارك��ة للمس��يح ال��ذي م��ات م��ن أجل��ه
ن هللا ] Bزال��ة وس��خ الجس��د ب��ل س��ؤال ض��مير ص��الح ع��: "لرس��ولبط��رس ا

  ".واتبقيامة يسوع المسيح من ا1م

  

: 15ما معنى كلمات بLولس الرسLول فLي كورنثLوس ا�ولLى 

وإ1 فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل ا�مLوات إن : "29
كLLان ا�مLLوات 1 يقومLLون البتLLة فلمLLاذا يعتمLLدون مLLن أجLLل 

  ا�موات؟
  

بولس الرسول يتكلم ويفند أھمية القيامة من ا1م�وات لوج�ود  لقد كان  
فب�ولس الرس�ول ك�ان يأخ�ذ مم�ا . ھراطقة ف�ي ذل�ك الوق�ت يعلم�ون ھ�ذا التعل�يم

فس�ألھم إن ك�ان الم�وتى ] . عندھم لكي يبرھن لھ�م عل�ى القيام�ة م�ن ا1م�وات
  يقومون فلماذا إذاً تعتمدون من أجل ا1موات؟

  

أيھ�ا الرج�ال : "ط أري�وس ب�اغوس وق�الف�ي وس� ب�ولس عندما وق�فف  
ا1ثينيون، أراكم من كل وجه ك�أنكم مت�دينون كثي�راً، 1نن�ي بينم�ا كن�ت أجت�از 

فال�ذي . وأنظر إلى معب�وداتكم وج�دت أيض�اً م�ذبحاً مكتوب�اً علي�ه Bل�ه مجھ�ول
  ).23 - 22: 17أعمال " (تتقونه وأنتم تجھلونه ھذا أنا أنادي لكم به

  

ة اBل�ه المجھ�ول ال�ذي يؤمن�ون ب�ه ليق�ودھم إل�ى ر ب�ولس فك�رلقد سخّ   
فھ�ل ك�ان ب�ولس الرس�ول ي�ؤمن أن . اBله الحي الذي خلق السموات وا1رض

لكن��ه . ھ��ذا الم��ذبح المكت��وب علي��ه Bل��ه مجھ��ول ھ��و اBل��ه الح��ي؟ الج��واب ك��?
. اس��تفاد مم��ا عن��دھم وح��ّول أنظ��ارھم إل��ى هللا الح��ي خ��الق الس��موات وا1رض

ما يقول إن ك�ان الم�وتى ] يقوم�ون البت�ة فلم�اذا يعتم�دون فبولس الرسول عند
أن�ه اس�تخدمھا كحج�ة معروف�ة لك�ي  من أجل ا1موات؟ مع أنه ] يؤمن بھا إ]

ص��رت لليھ��ود كيھ��ودي ] رب��ح : "فق��ال. ي��دافع بھ��ا ع��ن القيام��ة م��ن ا1م��وات



م�ع أن�ي لس�ت ب�? ن�اموس s ب�ل . وللذين ب? ناموس كأني ب? ناموس. اليھود
صرت للض�عفاء كض�عيف ] . ] ربح الذين ب? ناموس. حت ناموس المسيحت

 1". (خلّ��ص عل��ى ك��ل ح��ال قوم��اص��رت للك��ل ك��ل ش��يء ] . رب��ح الض��عفاء

ويقدم  يؤمنون به فكان بولس بھذه الطريقة يأخذ مما ) 22 - 20: 9كورنثوس 
  .لھم المسيح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل السادس

  

  ھل للمعمودية شروط؟

  

  :شروط أساسية تسبق المعمودية وھي ھناك ث;ثة

  
  :اQيمان بالمسيح -1
  

يسأل الخصي فيلبس ). 16: 16مرقس " (...من آمن واعتمد خلص"  
: فأجابه فيلبس جواباً صريحاً ومريحاً بقوله" ھوذا ماء ماذا يمنعني أن أعتمد"

فاBيمان من ك�ل ). 37 - 36: 8أعمال ". (إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز"
وأري�د أن أق�ول . الشرط ا1ساسي والجوھري الذي يسبق المعمودي�ة القلب ھو

  .بأنه يوجد إيمان عقلي عقيم وإيمان قلبي قويم

  

الش�ياطين "فاBيمان العقلي ھو المعرفة العقلية ] أكث�ر و] أق�ل، ف�إن   
أم��ا اBيم��ان القلب��ي فھ��و اBيم��ان ال��ذي يجع��ل الش��خص ". يؤمن��ون ويقش��عرون

آم��ن ب��الرب يس��وع . "خلص��اً لنفس��ه ورب��اً عل��ى حيات��هالم��ؤمن يتخ��ذ المس��يح م
بقلبك أن هللا أقام�ه م�ن إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت "و " ...فتخلص

فربوبي���ة المس���يح عل���ى الحي���اة ش���رط ). 9: 10رومي���ة ". (ا1م��وات خلص���ت
  .أساسي للخ?ص

  

ثم اBيمان القلبي أيضاً ھو اBيمان العامل بالمحبة، ليس 1ن ا1عمال   
تخلص اBنسان ولكن ا1عمال تظھر وتبرھن على حبنا وو]ئنا للذي مات من 

بالنعم�ة أن�تم مخلص�ون باBيم�ان وذل�ك ل�يس م�نكم : "1ن الذي قال. أجلنا وقام
1نن�ا نح�ن : "ھ�و أيض�اً ق�ال". ھو عطية هللا ليس من أعم�ال ك�ي ] يفت�ر أح�د

 فأع��دھا لك��ي عمل��ه مخل��وقين ف��ي المس��يح يس��وع 1عم��ال ص��الحة ق��د س��بق هللا
  ).9 - 8: 2أفسس ". (نسلك فيھا

  

  .الشرط الثاني الذي يسبق المعمودية ھو التوبة
  

أنني لم أؤخر شيئاً من الفوائد "يقول بولس الرسول إلى كنيسة أفسس   
شاھداً لليھود واليونانيين بالتوبة . إ] وأخبرتكم وعلمتكم به جھراً وفي كل بيت

  ). 21 - 20: 20أعمال ". (يسوع المسيح إلى هللا واBيمان الذي بربنا

  

فلما سمعوا نخسوا في قلوبھم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نص�نع أيھ�ا "
". فقال لھم بطرس توبوا وليعتم�د ك�ل يس�وع لغف�ران الخطاي�ا. الرجال ا1خوة

  ).38 - 37: 2أعمال (

  

اs اIن ف�. "فاBيمان والتوبة ھما عنصران أساسيان للخ�?ص قب�ل المعمودي�ة
جمي�ع الن�اس ف�ي ك�ل مك�ان أن يتوب�وا متغاض�ياً ع�ن أزمن�ة ) أم�ر إلھ�ي(يأمر 
1نه أقام يوماً ھو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالع�دل برج�ل ق�د عين�ه . الجھل

خاطئ��اً ناش��فاً ويخ��رج م��ن الم��اء ". مق�دماً للجمي��ع إيمان��اً إذ أقام��ه م��ن ا1م�وات
  .المرجوة من المعمودية الحقيقية خاطئاً مبت?ً دون الحصول على الغاية

  

الشLLرط الثالLLث الLLذي يسLLبق المعموديLLة ھLLو قبLLول اQنسLLان  
  .للمسيح مخلصاً له

  
ھ�وذا م�اء م�اذا يمنعن�ي أن "عندما سأل الخصي الحبشي فيلبس قائ?ً   

فق��ال أن��ا أؤم��ن أن يس��وع . أجاب��ه إن كن��ت ت��ؤمن م��ن ك��ل قلب��ك يج��وز. أعتم��د
لمس��يح المخل��ص، ال��ذي دف��ع دي��ن الخطي��ة ع��ن فقب��ول ا ".المس��يح ھ��و اب��ن هللا

اBنس��ان الخ��اطئ، أم��ر ض��روري 1ن م��وت المس��يح ق��د أوف��ى العدال��ة اBلھي��ة 



وأن هللا ] يب�رئ ". ال�نفس الت�ي تخط�ئ تم�وت"1ن الناموس يقول ب�أن . حقھا
فإما أن يموت الخاطئ م�ن أج�ل خطيت�ه أو أن ي�ؤمن بال�ذي دف�ع دي�ن ... ابراء

  .وبذلك يخلصالخطية وأجرتھا عنه 

لقد كان موت خروف الفصح ورش دمه على العتبة العليا والق�ائمتين   
والسبب ف�ي ذل�ك أن الخ�روف م�ات . كفي?ً لكي ] يموت البكر الذي في البيت

فإن قبل�ت . وھكذا المسيح، حمل هللا، الذي مات عنك لكي تحيا أنت. بدي?ً عنه
  .بله ھلكتدمه المسفوك 1جلك على الصليب خلصت وإن لم تق

  ماذا عن معمودية أھل البيت؟

  

  البيت ا�ول ھو بيت كرنيليوس
  

البيت ا1ول الذي نذكره ھنا ھو بيت كرنيليوس الذي اعتمد ھو وأھل   
وإلي��ك . بيت�ه، ف��بعض الن�اس اس��تنتجوا بأن�ه ربم��ا ك�ان ھن��اك أطف�ال ف��ي البي�ت

  :النص كما ورد في أعمال الرسل في اBصحاح العاشر

  

يصرية رجل اسمه كرنيليوس قائ�د مئ�ة م�ن الكتيب�ة الت�ي وكان في ق"  
يص�نع حس�نات كثي�رة . جمي�ع بيت�ه عتدعى اBيطالية، وھو تق�ي وخ�ائف هللا م�

ھ��ذا أرس��ل إل��ى بط��رس ودع��اه لك��ي ". للش��عب ويص��لي إل��ى هللا ف��ي ك��ل ح��ين
وبعد أن أخبرھم بطرس بيسوع ... يخبره عن الخ?ص الذي في المسيح يسوع

أت�رى يس�تطيع أح�د أن يمن�ع : "ه حينئ�ذ أج�اب بط�رس ق�ائ?ً المخلص وآمنوا ب
وأم��ر أن . الم��اء ] يعتم��د ھ��ؤ]ء ال��ذين قبل��وا ال��روح الق��دس كم��ا نح��ن أيض��اً 

  ).48 - 47: 10أعمال ( ".يعتمدوا باسم الرب

  

من ھذا النص نفھم بأن كرنيليوس كان إنساناً تقي�اً وخ�ائف هللا م�ع جمي�ع أھ�ل 
من أھل بيته ھم الذين قبلوا الروح القدس فق�ط بقول�ه، لكن الذين اعتمدوا . بيته

أت�رى يس��تطيع أح�د أن يمن��ع الم�اء حت��ى ] يعتم�د ھ��ؤ]ء ال�ذين قبل��وا ال��روح "
  ".القدس كما نحن أيضاً وأمر أن يعتمدوا باسم الرب

  

  البيت الثاني ھو بيت ليدية
  

فكان�ت تس�مع ام�رأة اس�مھا ليدي�ة : "نقرأ عن بيت ليدي�ة ھ�ذه الكلم�ات  
بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة s ففتح الرب قلبھا لتصغي إلى ما كان 

فلما اعتمدت ھي وأھل بيتھا طلبت قائل�ة إن كن�تم ق�د حكم�تم أن�ي . يقوله بولس
  ).15 - 14: 16أعمال " (فألزمتنا. ؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوام

  

  :تاليعندما نقرأ ھذه الكلمات ] بد أن نسأل السؤال ال

م���ن ق���ال أن ليدي���ة كان���ت متزوج���ة وعن���دھا أو]د؟ 1نھ���ا ل���و كان���ت   
لك��ان م��ن الواج��ب ) زوجھ��ا وأو]دھ��ا(متزوج��ة واعتم��دت ھ��ي وأھ��ل بيتھ��ا 

أن ي��ذكر بي��ت زوجھ��ا ول��يس بي��ت ليدي��ة كم��ا ھ��ي الع��ادة ) 40: 16أعم��ال (
 ثم إن ليدية كانت بائعة أرجوان مما يدل على أنھ�ا كان�ت غني�ة وك�ان. المتبعة

  .عندھا خدم أو ربما كان عندھا والداھا أو أخوتھا

  

  البيت الثالث ھو بيت حافظ السجن
  

وجمي�ع م�ن ف�ي بيت�ه بكلم�ة ) ح�افظ الس�جن(ث�م كلم�اه : "يقول الكتاب  
فأخذھما في تلك الساعة من الليل وغسلھما من الجراح�ات واعتم�د ف�ي . الرب

قدم لھما مائدة وتھلك مع  ولما أصعدھما إلى بيته. الماء ھو والذين له أجمعون
s34 - 27: 16أعمال " (جميع بيته إذ كان قد آمن با.(  

  

  :من اIيات السابقة نفھم ما يلي

، فھل من الممكن "كلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب" أن بولس وسي? -1
  .ا1طفال؟ ] أظنبولس وسي? كانا يكلمان  أن



إن . لممك��ن أن ا1طف��ال يتھلل��ونفھ��ل م��ن ا" م��ع جمي��ع أھ��ل بيت��ه لوتھل��" -2
فالخصي الحبشي يقول الكتاب ذھ�ب  "المعمودية تدعو للتھليل والتسبيح لذاك 

  ). 39:8أعمال " (ف طريقه فرحا

  

فان كان " بالنعمة وليس فالخ?ص اذا با1عمال  , اذا كانت المعمودية تخلص
ان كان با1عمال و. وا] فليست النعمة بعد نعمة. بالنعمة فلبيس بعد با1عمال 

ل�ذي خلص�نا ودعان�ا أ: "ث�م يق�ول أيض�ا ). 7-6:11رومي�ة " (فليس بع�د نعم�ة
دعوة مقدسة ] بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أظھ�رت لن�ا 

 2". (ف��ي المس��يح ال��ذي أبط��ل الم��وت وأن��ا الحي��اة والخل��ود بواس��طة اBنجي��ل

  ).12 - 9: 1تيموثاوس 

  

  .استفانوس البيت الرابع ھو بيت
  

  )16: 1كورنثوس  1". (وعمدت أيضاً بيت استفانوس: "يقول بولس الرسول

  

لكي ] نبقى في الظلمة من أجل ھ�ذا البي�ت يض�ئ لن�ا ال�وحي اBلھ�ي   
نقرأ عن بي�ت  بكلمات واضحة وصريحة، ولكي نقارن الروحيات بالروحيات

  :استفانوس ما يلي

بي�ت اس�تفتنوس أنھ�م ب�اكورة أخائي�ة وأطلب إليكم أيھا ا1خ�وة أن�تم تعرف�ون " 
وقد رتبوا أنفسھم لخدمة القديسين ك�ي تخض�عوا أن�تم أيض�اً لمث�ل ھ�ؤ]ء وك�ل 

إن كل بيت استفانوس ). 16 - 15: 16كورنثوس  1" (من يعمل معھم ويتعب
  .فھذا يعني أنه لم يكن ھناك أطفال. قد رتبوا أنفسھم لخدمة القديسين

ر أرج��و ب��أن ننتب��ه أ] نم��زج ب��ين وقب��ل أن ننتق��ل إل��ى موض��وع آخ��  
البيوت التي جاء ذكرھا في العھد القديم والبيوت التي في العھد الجدي�د ونق�ول 

  :أن

  نوح دخل الفلك ھو وأھل بيته •

 ولوط نجا ھو وأھل بيته •

 وأن خروف الفصح كان لكل البيت •

 وراحاب الزانية خلصت ھي وأھل بيتھا •

  :ديم والجديدوإليك بعض الفروق بين بيوت العھدين الق

  

إن بيوت العھد القديم كانت تح�ت الن�اموس وأم�ا بي�وت العھ�د الجدي�د فھ�ي  -1
1ن الناموس بموس�ى أعط�ي، أم�ا النعم�ة والح�ق فبيس�وع "تحت عھد النعمة، 

  ".المسيح صارا

  

لقد كانت بركات هللا في العھد الق�ديم جامع�ة لك�ل الش�عب المؤمن�ون وغي�ر  -2
فإنه يشرق شمس�ه عل�ى ا1ش�رار "ركات أرضية، المؤمنين، وكانت بركاتھم ب

أم�ا الم��ؤمنين ). 45: 5مت�ى ". (والص�الحين ويمط�ر عل�ى ا1ب��رار والظ�المين
فالخ?ص لكل من ي�ؤمن وبرك�ات الم�ؤمنين كلھ�ا س�ماوية ومرتبط�ة بالمس�يح 

مب��ارك هللا أب��و ربن��ا يس��وع المس��يح ال��ذي باركن��ا بك��ل برك��ة روحي��ة ف��ي "
فبرك�ات العھ�د الجدي�د ھ�ي كلھ�ا ف�ي ). 3: 1أفس�س ". (السماويات في المس�يح

  .المسيح ومؤسسة على دم المسيح وتستلزم اBيمان في المسيح

  

ك�ان . "لقد كان الختان لكل أھل البيت بمن فيھم الذي يؤمن والذي ] يؤمن -3
كما يقول الرب في " ...الختان لوليد البيت والمبتاع بالفضة من كل ابن غريب

  .أما المعمودية فلكل من يؤمن. 13 - 9 :17سفر التكوين 

  

لقد كان الختان في العھد القديم فريضة حتمية على ا1طفال، فالطف�ل يج�ب أن 
: وھذا ما نراه في سفر التك�وين وف�ي اIي�ة الت�ي تق�ول. يختتن في اليوم الثامن

وأم��ا ال��ذكر ا1غل��ف ال��ذي ] يخ��تن ف��ي لح��م غرلت��ه فتقط��ع تل��ك ال��نفس م��ن "
  ).14: 17تكوين " (د نكث عھديشعبھا، إنه ق

  



فإذا كانت المعمودي�ة ض�رورية بھ�ذا الش�كل فلم�اذا ق�ال ب�ولس الرس�ول أش�كر 
إلھي أني ل�م أعم�د أح�داً 1ن هللا ل�م يرس�لني 1عم�د ب�ل 1بش�ر، وكي�ف خل�ص 

  .اللص التائب على الصليب بدون معمودية



  الفصل السابع

  

  طريق هللا البسيط للخ;ص

  
ولكنن�ي أخ�اف "في رسالته إلى أھ�ل كورنث�وس  يقول بولس الرسول  

أنه كما خدعت الحية حواء بمكرھا ھكذا تفسد أذھ�انكم ع�ن البس�اطة الت�ي ف�ي 
  ).3: 11كورنثوس  2" (المسيح

  

إن أعظ��م ش��يء يمك��ن لxنس��ان أن يحص��ل علي��ه ف��ي ھ��ذه ال��دنيا ھ��و   
الخ��?ص ول��يس ال��ذھب والفض��ة والم��ال، 1ن ھ��ذه كلھ��ا أش��ياء مادي��ة فاني��ة 

فإن كنت تمل�ك الخ�?ص و] تمل�ك ش�يئاً آخ�راً س�وى الكس�وة والق�وت . وزائلة
ولك�ن إن كن�ت تمل�ك ك�ل ش�يء ف�ي ھ�ذا الوج�ود . اليومي فأنت تملك كل شيء

1نه ماذا ينتفع اBنسان "و] تملك الخ?ص فأنت لqسف الشديد ] تملك شيئاً، 
  ).36: 8مرقس ( ".لو ربح العالم كله وخسر نفسه

  

  "؟ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص: "الذي يمكن أن تسأله ھو والسؤال

  .وإليك الجواب الشافي والكافي من الكتاب المقدس

  

يجLLب أن تعتLLرف بأنLLك خLLاطئ وأنLLك بحاجLLة إلLLى خLL;ص  -1
  :هللا

  
  ).23: 3رومية ". (إذ الجميع أخطأوا وأعوزھم مجد هللا"

: 7جامع��ة " (1ن��ه ] إنس��ان ص��ديق ف��ي ا1رض يعم��ل ص��?حاً و] يخط��ئ"

20.(  

  ).6: 64أشعياء " (وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا"

) على المسيح(كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه "

  ).6: 53أشعياء " (إثم جميعنا

  ).9: 17أرميا " (القلب أخدع من كل شيء وھو نجيس من يعرفه"

  ).20: 3رومية " (سد ] يتبرر أمامه1نه بأعمال الناموس كل ذي ج"

: 2غ?طي��ة " (ب��ّر فالمس��يح إذاً م��ات ب��? س��بب) لن��ا(1ن��ه إن ك��ان بالن��اموس "

21.(  

أجاب يسوع وقال له الحق الح�ق أق�ول ل�ك إن ك�ان أح�د ] يول�د م�ن ف�وق ] "
  ).3: 3يوحنا " (يقدر أن يرى ملكوت هللا

  

  :1 تقدر أن تخلص نفسكيجب أن تعترف بأنك  -2
  

إذ نعل���م أن اBنس���ان ] يتب���رر بأعم���ال الن���اموس ب���ل بإيم���ان يس���وع "ن���ه 1
  ).16: 2غ?طية " (...المسيح

" 1ن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد ص�ار مجوم�اً ف�ي الك�ل"

  ).10: 2يعقوب (

] بأعمال في بر عملناھا نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل المي?د "1نه 
  ).5: 3تيطس " (وح القدسالثاني وتجديد الر

أن�ا ھ�و الطري�ق والح�ق والحي�اة، ] أح�د ي�أتي إل�ى اIب إ] : "1ن يسوع ق�ال
  ).6: 14يوحنا " (بي

أمث�ال " (توج�د طري�ق تظھ�ر لxنس�ان مس�تقيمة وعاقبتھ�ا ط�رق الم�وت"1نه 
14 :12.(  

1ن ليس اس�م آخ�ر تح�ت الس�ماء ق�د أعط�ي . وليس بأحد غيره الخ?ص"1نه 
  ).12: 4أعمال " (س به ينبغي أن نخلصبين النا

ل�يس م�ن . 1نكم بالنعمة مخلصون باBيمان، وذل�ك ل�يس م�نكم ھ�و عطي�ة هللا"
  ).9 - 8: 2أفسس ". (أعمال كي? يفتخر أحد

  

  إن هللا عادل وقدوس، وعدالته تتطلب قصاص الخاطئ -3



  

 ولكن هللا". إن أجرة الخطية ھي موت"و " ...النفس التي تخطئ تموت: "1ن

محب ورحوم، ومحبته جعلته أن يرسل ابنه الرب يسوع ليم�وت كنائ�ب عن�ا، 
  .ولكي يوفي العدالة اBلھية حقھا بموته النيابي على الصليب

وھ��و مج��روح 1ج��ل معاص��ينا مس��حوق 1ج��ل آثامن��ا تأدي��ب س��?منا علي��ه "
كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إل�ى طريق�ه وال�رب وض�ع علي�ه . وبحبره شفينا

كش�اة تس�اق إل�ى ال�ذبح وكنعج�ة . ظلم أم�ا ھ�و فت�ذلل ول�م يف�تح ف�اه. ميعناإثم ج
إنه ضرب من أجل ذنب شعبي وجعل م�ع .... صامتة أمام جازيھا فلم يفتح فاه

على أن�ه ل�م يعم�ل ظلم�اً ول�م يك�ن ف�ي فم�ه . ا1شرار قبره ومع غني عند موته
ين أن�ه س�كب للم�وت نفس�ه وأحص�ي م�ع أثم�ة وھ�و حم�ل خطي�ة كثي�ر... غش

  ).12 - 5: 53أشعيا ". (وشفع في المذنبين

أي إن هللا كان في المس�يح مص�الحاص الع�الم لنفس�ه : "وبولس الرسول يقول 
1ن�ه جع�ل ال�ذي ل�م ... غير حاسب لھم خطاياھم وواضعاً فينا كلمة المص�الحة

: 5كورنثوس  2". (خطية 1جلنا لنصير نحن بر هللا فيه) ذبيحة(يعرف خطية 

  ).21و  19

1نه ما كان الناموس عاجزاً عن�ه . "قد عجز الناموس عن أن يخلص اBنسانل
في ما ك�ان ض�عيفاً بالجس�د ف�اs إذ أرس�ل ابن�ه ف�ي ش�به جس�د الخطي�ة و1ج�ل 

أي لكي تتم مطاليب (الخطية دان الخطية في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا 
: 8رومية ". (وحنحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الر) الناموس فينا

3 - 4.(  

  

  :لقد ولد المخلص لكي يخلصك -4
  

  .] خ?ص بدون مخلص و] مخلص سوى يسوع

1ن ليس اس�م آخ�ر تح�ت الس�ماء ق�د أعط�ي ب�ين . وليس بأحد غيره الخ?ص"
  ).12: 4أعمال ". (الناس به ينبغي أن نخلص

: 1مت�ى ". (فستلد ابناً وت�دعو اس�مه يس�وع 1ن�ه يخل�ص ش�عبه م�ن خطاي�اھم"

21.(  

إلى هللا، ) بالمسيح(فمن ثم يقدر أن يخلص أيضاً إلى التمام الذين يتقدمون به "
  ).25: 7عبرانيين " (إذ ھو حي في كل حين ليشفع فيھم

الحق الحق أق�ول لك�م إن م�ن يس�مع ك?م�ي وي�ؤمن بال�ذي أرس�لني فل�ه حي�اة "
  ).24: 5حنا يو" (أبدية و] يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة

. والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوفقكم أمام مجده ب�? عي�ب ف�ي ا]بتھ�اج"

ا]له الحكيم الوحيد مخلصنا له المج�د والعظم�ة والق�درة والس�لطان اIن وإل�ى 
  ).25 - 24يھوذا " (كل الدھور

  ).7: 1أفسس " (الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته"

من با]بن له حي�اة أبدي�ة، وال�ذي ] ي�ؤمن ب�ا]بن ل�ن ي�رى حي�اة، ب�ل الذي يؤ"
  ).36: 3يوحنا " (يمكث عليه غضب هللا

  ).5: 1رؤيا " (الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه... "

  

 :يقين الخ;ص -5

  
] يستطيع المؤمن أن يتقدم في ا1مور الروحية ما لم يكن متأكداً م�ن خ�?ص 

ف�? يظ�ن ذل�ك . شبه موجاً من البحر تخبطه الريح وتدفع�هلن المرتاب ي"نفسه 
رج�ل ذو رأي�ين ھ�و متقلق�ل ف�ي جمي�ع . اBنسان أنه ين�ال ش�يئاً م�ن عن�د ال�رب

ف�المؤمن ھ�و ال�ذي يص�دق ك�?م هللا ويت�يقن من�ه ). 8 - 6: 1يعقوب ". (طرقه
 من ] يصدق هللا فقد جعل�ه كاذب�اً 1ن�ه ل�م ي�ؤمن: "1ن" إن الذي وعد صادقاً "

وھذه ھي الحياة، وم�ن ل�يس ل�ه اب�ن هللا . بالشھادة التي قد شھد بھا هللا عن ابنه
  ).12 - 10: 5يوحنا  1" (فليست له الحياة

  :إن المؤمن يستطيع أن يقول مع بولس الرسول

 2". (1نني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذل�ك الي�وم"

ن�ا نعل�م أن�ه إن نق�ض بي�ت خيمتن�ا ا1رض�ي 1ن: "ثم يقول). 12: 1تيموثاوس 



: 5كورنث�وس  2". (فلنا في السموات بناء من هللا بيت غير مصنوع بيد أب�دي

1.(  

  

إن هللا يري��دك أن تص��دق كلمت��ه الت��ي دونھ��ا لن��ا ال��روح الق��دس ف��ي الكت��اب 
فتأكد أن هللا قد خلصك بعمله الني�ابي عل�ى الص�ليب وك�ان ذل�ك عل�ى . المقدس

ف���? تعتم���د عل���ى ش���عورك 1ن المش���اعر تتغي���ر حس���ب . أس���اس محبت���ه ل���ك
  .الظروف، بل اعتمد على كلمة هللا المنزھة عن التغيير والتبديل

  

الحق الحق أقول لكم إن من يس�مع ك?م�ي وي�ؤمن بال�ذي : "يقول الرب يسوع
" أرسلني فله حياة أبدية و] يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة

  ).24: 5يوحنا (

 1" (كتبت ھذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن هللا لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية"

  ).13: 5يوحنا 

فإن كلمة الصليب عند الھالكين جھالة وأما عن�دنا نح�ن المخلص�ين فھ�ي ق�وة "
  ).18: 1كورنثوس  1". (هللا

  

  :فما عليك إ] أن

  

  :تتوب
الطريق الملتوي أي طريق إن التوبة ھي ا]قتناع بأنك اIن تسير في   

وأن��ك اIن ق�د آمن��ت واقتنع�ت ب��أن هللا أحب�ك وأرس��ل ابن�ه لك��ي . اBث�م والفس�اد
  .فبادلته الحب بتغيير اتجاھك وسيرك في الطريق الصحيح. يموت 1جلك

فاs اIن يأمر جمي�ع الن�اس ف�ي ك�ل مك�ان أن يتوب�وا متغاض�ياً ع�ن "  
أن ي�دين المس�كونة بالع�دل برج�ل ق�د 1ن�ه أق�ام يوم�اً في�ه مزم�ع . أزمنة الجھل

  ).31 - 30: 17أعمال ". (عينه مقدماً للجميع إيماناً إذ أقامه من ا1موات

ليت�رك الش�رير طريق�ه . أطلبوا الرب ما دام يوجد أدعوه وھو قريب"  
". ورجل اBثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى الھن�ا 1ن�ه يكث�ر الغف�ران

  ).7 - 6: 55أشعيا (

  ).3: 13لوقا ". (لم يتوبوا فجميعكم كذلك تھلكون إن"

أم تستھين بغنى لطف�ه وط�ول أنات�ه غي�ر ع�الم أن لط�ف هللا إنم�ا يقت�ادك إل�ى "
ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضباً في يوم . التوبة

  ).5 - 4: 2رومية ". (الغضب واستع?ن دينونة هللا العادلة

: 15لوق�ا ". (كون فرح قّدام م?ئك�ة هللا بخ�اطئ واح�د يت�وبھكذا أقول لكم ي"

10.(  

ت�وبني "تريد أن تتوب، ولكن الخطية متمسكة بك، فص�ّل وق�ل لل�رب إذا كنت 
عن ك�ل "واعلم يقيناً بأن هللا ). 18: 31أرميا ". (فأتوب 1نك أنت الرب إلھي

  ).27: 17أعمال ". (واحد منا ليس بعيداً 

  

  :تؤمن
هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ] يھلك كل من يؤمن ب�ه  1نه ھكذا أحب"

  ).16: 3يوحنا ". (بل تكون له الحياة ا1بدية

وال�ذي ] ي�ؤمن ب�ا]بن ل�ن ي�رى حي�اة ب�ل . الذي ي�ؤمن ب�ا]بن ل�ه حي�اة أبدي�ة"
  ).36: 3يوحنا ". (يمكث عليه غضب هللا

اب�ن اBنس�ان لك�ي ]  وكما رفع موسى الحية في البرية ھكذا ينبغ�ي أن يرف�ع"
  ).14: 3يوحنا ". (يھلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة ا1بدية

الذي يؤمن ب�ه ] ي�دان وال�ذي ] ي�ؤمن ق�د دي�ن، 1ن�ه ل�م ي�ؤمن باس�م اب�ن هللا "
  ).18: 3يوحنا " (الوحيد

  

  :تعترف
 إن اعترفن�ا بخطايان�ا. إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا"

 8: 1يوحنا  1". (فھو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطھرنا من كل إثم

- 9.(  



  

  :1 تؤجل
  .إن إبليس يقول لك أجل، ولكن المسيح يقول عّجل

أنتم الذين ] تعرفون أمر الغد 1نه ما ھي حي�اتكم إنھ�ا بخ�ار يظھ�ر قل�ي?ً ث�م "
  ).14: 4يعقوب ". (يضمحل

  ).2: 6كورنثوس  2" (اIن يوم خ?صھوذا اIن وقت مقبول، ھوذا "

عبرانيين ". (إذ قيل اليوم إن سمعتم صوته ف? تقسوا قلوبكم كما في اBسخاط"
3 :15.(  

  

  :إن أردت أن تخلص فصّل ھذه الص;ة  

  
وأعترف أيض�اً . يا هللا إني أعترف بأني خاطئ وأحتاج إلى الخ?ص  

ت م��ن أج�ل خطاي��اي أش��كرك 1ن المس�يح م�ا. ب�أني ] أق�در أن أخل��ص نفس�ي
أشكرك أيضاً من أجل كلمتك التي تقول ب�أن ك�ل . على الصليب لكي يخلصني

فأن��ا اIن أقبل��ك . ال��ذين يقبلون��ك أن��ت تعط��يھم س��لطاناً أن يص��يروا أو]د هللا
س�امحني عل�ى خطاي�اي وس�اعدني لك�ي . مخلصاص لنفسي ورباً عل�ى حي�اتي

أقب�ل . طھرني من كل خطيةأعيش لك، شاكراً إياك من أجل دمك الثمين الذي 
  .ص?تي من أجل خاطر الرب يسوع له المجد، آمين

  

بما أنك اعترفت بأنك خاطئ وآمنت بأن المسيح مات من أجل خطاي�اك وأن�ك 
قبلته مخلصاً لنفسك ورباً على حياتك فاعترف به أمام الناس وثق بكلمته التي 

ن هللا أقام�ه م�ن 1نك إن اعترف�ت بفم�ك ب�الرب يس�وع وآمن�ت بقلب�ك أ: "تقول
رومية ". (1ن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخ?ص. ا1موات خلصت

10 :9 - 10.(  

  .لقد أكمل المسيح كل شيء على صليب الجلجثة

  :وقل له. فكف عن عملك وآمن بعمله

  

  إ] الدم المسفوك عني من يديك  كما أنا وليس لي عذر لديك

  عــــــــل هللا الوديـأنا يا حمأتي   أن آتي إليك ـلوأمرك القائ

  

                          عيباً من العيوب والحمل ثقيل  كما أنا ولست أبقى كي أزيل

  عـــــآتي أنا يا حمل هللا الودي   إليك يا من دمه يشفي العليل

  

                         فيك الشفاء النور والغنى الكثير  يرــكما أنا أعمى شقي وفق

  عــــــــآتي أنا يا حمل هللا الودي  رــعم وكل حاجتي أيا قدين

  ركــــــــــراً ببـــــُمرّحباً مطھ       صفحك كما أنا تقبلني في

  عــــل هللا الوديـــأنا يا حم آتي  دكــــ1ن قلبي واثق بوع


