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 ُدوُهمْ مِّ �َ 
 فيسكو جون  بقلم

لك    تتم معموديةملاذا أمر املسيح بأن  يفهمون �شلك ضئيل  إىل فر�ضة املعمودية،  عندما ينظر انلاس    أنه  يف اعتقادي 
 انليب  حزقيال يف ضوء رسالةمعظم انلاس ىلع األرجح ب� املاء واتلطه�، و� عالقة صحيحة ير�ط من يؤمن به. 

معا� ودالالت  أبعاد  ل�ن اتلطه� من اخلطية ليس سوى أحد    .)٢٥:  ٣٦(حزقيال    حيث س�ش اهللا ماًء ىلع شعبه
 املعمودية. 

 من الرت�� ىلع الفرد، �ستخدم اهللا املاء يف عالقته بالسيا 
ً

املقدس،   الكتابلك ء. فعرب ق األوسع تلار�خ الفدابدال
يرف ىلع اخلليقة   القدسروح ال�شف نلا صور للخليقة اجلديدة. اكن ت سياقاتيف القدس يظهر املاء والروح 

:  ٨(ت�و�ن  املنخفضةىلع مياه الطوفان  القدس) صورة العهد اجلديد للروح(أرسل نوح محامة و). ٢: ١(ت�و�ن 
هه بطائر يرف، يف وسط شعب إرسائيل يف ابلحر األمحر، وضع اهللا روحه، اذلي شبّ   اعتمد  عندما ).  ١٦:  ٣  مىت  ؛١٢–٨

املسيح، نزل   عندما اعتمد  ). ٤– ١: ١٠كورنثوس  ١؛١٤-١١: ٦٣إشعياء ؛ ١٢–١٠: ٣٢تثنية ؛ ٢٢– ٢١: ١٤إرسائيل (خروج 
ليقة جديدة،  خب  أيت عمل الروح القدس يل  جبانباء  ). استخدم اهللا امل١٦:  ٣عليه الروح القدس ىلع هيئة محامة (مىت  

أو حجر الزاو�ة يف    ،إرسائيل كأمةشعب  سواء اخلليقة األو�، أو األرض اليت تم إاعدة خلقها بعد الطوفان، أو خلق  
 ). ٤٥: ١٥كورنثوس   ١( اخلليقة اجلديدة من خالل املسيح، آدم األخ�

بواسطة   ابنهعمل  من خاللعمل هللا اثلالوث، وهو أنه سوف يصنع سماًء جديدة وأرًضا جديدة برسل اهللا رسالة أ
ْسُكُب ُرويِح   سفرهذا الوعد، ىلع سبيل املثال، يف يظهر املاء وعمل الروح القدس. 

َ
�ِّ أ

َ
يوئيل: "َو�َُ�وُن َ�ْعَد َذلَِك أ

" ْدتُُ�ْم بِالَْماِء   :يف الرب�ة للجموع يوحنا عندما قال صده ق). هذا هو الوعد اذلي ٢٨: ٢ (يوئيل ىلَعَ لُكِّ �رََشٍ نَا َ�مَّ
َ
"أ

ُقُدس"
ْ
وِح ال ُدُ�ْم بِالرُّ ا ُهَو فََسيَُعمِّ مَّ

َ
 قه املسيح يف يوم اخلمس�. ). وهذا هو الوعد اذلي حقّ ٨: ١(مرقس   َوأ

:  ٢٨ظ� برضورة املعمودية (ميت  هناك عنرصان بارزان ير�طان أحداث يوم اخلمس� بوصية املسيح يف إرسايلته الع
، تّمم هذا نبوات العهد القديم، كما الحظنا. لقد أخرب بطرس اجلموع بأن األحداث اليت اكنوا  ). ٢٠–١٨

ً
أوال

 ما  أيًضا  هذا). ٢١–١٨: ٢�شهدونها اكنت حتقيًقا نلبوة يوئيل بأن اهللا سيسكب روحه ىلع لك �رش (أعمال الرسل 
"إِِذ اْرَ�َفَع �ِيَِمِ� اِهللا   هذا بالقول: تؤ�د عظة بطرس يف يوم اخلمس� ح القدس.الرو معمودية  عن  يوحنا  به  وعد

ونَُه َو�َْسَمُعونَُه" (أعمال ْ�تُُم اآلَن ُ�برِْصُ
َ
ي أ ِ

َّ
ُقُدِس ِمَن اآلِب َسَكَب َهَذا اذل

ْ
وِح ال َخَذ َموِْعَد الرُّ

َ
).  ٣٤–٣٣: ٢ الرسل َوأ

 بالروح القدس، فاكنت بداية سكب الروح ىلع لك �رش.  د املسيح الكنيسةعمّ  لقد
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قد   — يهود وأمم —من أمم كث�ة  أشخاًصا األمم، نالحظ أن  تتم معموديةا مع وصية املسيح بأن ثانيًا، تماشيً 
  بالروح القدس،  األمم يعمد فاكن �رش، لك يعمد �سوع  اكن). ١١–٩: ٢ الرسل اجتمعوا يف يوم اخلمس� (أعمال

باملسيح، فإنها خترب العالم   أتباع  بمعموديةللخليقة اجلديدة. وهكذا، عندما تقوم الكنيسة  يضمهم  هذا اكن    �عملهو
�سكب الروح القدس،    احلارضاملاء، أن املسيح يف وقتنا  واللكمة    ب�ل منوشعب اهللا من خالل الكرازة باإل�يل، 

 و�طهر انلاس من خطاياهم، و�وحدهم بنفسه، و�رضهم إىل السماء اجلديدة واألرض اجلديدة. 

لروح القدس ىلع األمم ليك  ل هسكبأي  —عمله هو ىلع نهاية املطاف يف  باملعمودية تعتمدذلا فإن وصية املسيح 
  هذا ).  ٢٧– ٢٥:  ٥(أفسس  ها مقدسة و�ال عيب  ه من لك د�س وغضن ليك �رضيلطهر عروس   —نلفسه    ا د شعبً يوحّ 

 ). ٢٨: ١٩مىت انظر  ؛ ٥: ٣ تيطس(  غسل اخلليقة اجلديد، أو اتلجديد  الرسول بولس عليه أطلق ما 

ذللك فإن املعمودية تعظ برسالة من خالل املاء، ىلع الرغم من أن تلك الرسالة يم�ن فقط أن ت�ون مسموعة  
باالقرتان مع    ول�ن   .الكرازة باللكمة. املاء وحده ليس دليه القدرة ىلع اخلالص أو اتلطه�الة عندما تتحد مع  وفعّ 

وسائط � أحد  ن املعموديةإنقول  ،بصيغة الهوتية .من خالل الروح القدسو�قّدس اهللا �لّص اللكمة، ب الوعظ
 نلعمة. ا

 إننا اختارها اهللا يك �لص بها شعبه و�قدسه.  هلذا السبب �ب علينا أن نُعّمد من يؤمن باملسيح، ف� الوسيلة اليت
" رس مقدس، حيث فيها الُغسل  املعمودية �  ،وجز المُ رتديلل أسئلة وأجو�ة و�ستمنسألنه، حبسب لكمات د نُعمِّ 

نا باملاء باسم اآلب واألبن والروح القدس، يدل و�تم ىلع تطعيمنا يف املسيح، واشرتاكنا يف فوائد عهد انلعمة، والزتام
باتلايل �ن نعّمد، باسم اهللا اثلالوث ألن اهللا أرسل ابنه، اذلي سكب روحه،  ).٩٤أن ن�ون للرب" (سؤال وجواب 

  يأيت وّحدنا باملسيح، آدم األخ�، اذلي قد �طهرنا من خطايانا، وو واألرض اجلديدة،  السماء اجلديدة وهو يصنع 
 اجلديدة. واألرض  اجلديدة  ءاخلليقة اجلديدة، السما ب

ا أو  شخصيًّ  ننال �ن املعمودية به، سواء عندما  اتلمسكهذا هو الفهم األعمق للمعمودية اذلي �ب علينا مجيًعا 
 . خر�نعندما نراها تتم لآل 

 

وأستاذ  الية ميسيسيب وبمدينة جاكسون يف  الالهوت الُمصلَحة للكية �ادي� األ  العميدفيسكو هو جون  ادلكتور
" صلح للمعموديةاملاء، الروح: منظور مُ واللكمة، "مؤلف كتاب هو وبها. الالهوت انلظا� والالهوت اتلار�يخ 

)Word, Water, and Spirit: A Reformed Perspective on Baptism.(   
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 .تيبوتلوك م �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة ت
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