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المعمودية حسب الكتاب المقدس

ف�اذ�ه	ب�وا
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المعمودية حسب الكتاب المقدس
م	ن% أسس المعمودية.1

:أساس المعمودية هو دعوة أو طلب الرب يسوع المسيح الواضح في الكتاب المقدس
  والرب يعلن هنا). 19: 28متى ". ( وعمدوهم باسم الب والبن والروح القدسالمماذهبوا وتلمذوا جميع ف"

  العظمى التي تركها الرب يسوع لتلميذه قبل صعوده إلىبوضوح أن المتعمد يجب أن يكون تلميذه. فالرسالية
ميد التلميذ بوضوح تام.تعمهمة تتضمن  طلب السماء 

 

 وفي بيت كرنيليوس بعد أن سمع وجميع من في بيته من بطرس عن الخلص، يقول الكتاب أنه حينئذ أجاب
 أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى ل يعتمد هؤلء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن: "بطرس وقال

 أهميةفكلمة أمر أن يعتمدوا تدل على ) 48 _ 47: 10أعمال ( .".......وأمر أن يعتمدوا  باسم الرب. أيضا
.طلب يسوع في تعميد تلميذه المؤمنين بإسمه

هل للمعمودية شروط؟.2
  :  بالرب يسوع المسيح حسب الكتاب المقدس  اليمان   نعم، 

صيسأل  بس الخ مد" فيل ني أن أعت صريحاg ومريحاg بقوله" هوذا ماء ماذا يمنع  gبس جوابا به فيل نت: "فأجا  إن ك
بك يجوز كل قل من  من  من ). 37 _ 36: 8أعمال ". (تؤ سب الكتاب المقدسل القلب كفاليمان  هو الشرطح   

. الساسي والجوهري الذي يسبق المعمودية
  ورباg وملكلمسيح مخلصاحياته ل لتسليم الشخص المؤمن يقود فهو اليمان الذي الحقيقي الصادقاليمان ف

ته  صائح فحيث تبداء حياة الشكر بقيادة الرب يسوع المسيحعلى حيا سلوك حسب ن في ال هد المؤمن   يجت
 إن اعترفت بفمك بالرب يسوع"و " ...آمن بالرب يسوع فتخلص. "وإرشادات الرب يسوع المسيج مطيعا له

). 9: 10رومية ". (وآمنت بقلبك أن ال أقامه من الموات خلصت

قة ما التوبه الحقي   كنيسة أفسسشيوخ يقول  إلى  الرسول بولسال.  إلى واليمان الصادق  يتضمن حت
يت" كل ب في  به جهراg و كم  خبرتكم وعلمت من الفوائد إل وأ  gخر شيئا ني لم أؤ ين. أن  شاهداg لليهود واليوناني

سيح سوع الم نا ي بة إلى ال واليمان الذي برب سول بطرس).  21 _ 20: 20أعمال ". (بالتو ما أن الر  ك
ساس الخطوة الولى لليمان سل ماذا "يعلن أ سائر الر هم وقالوا لبطرس ول في قلوب سوا  سمعوا نخ ما   فل

 ". يسوع لغفران الخطاياواحد منكم على إسم فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل . نصنع أيها الرجال الخوة
 جميع الناس في فال الن يأمر  "فتوبة الخاطيء الصادقة ملزمة وحتمية لليمان .)38 _ 37: 2أعمال (

هل نة الج عن أزم  gسكونة بالعدل. كل مكان أن يتوبوا متغاضيا ين الم مع أن يد يه مز هو ف  gنه أقام يوما  ل
) . 31-30: 17"(أعمال برجل قد عينه مقدماg للجميع إيماناg إذ أقامه من الموات

ير الكلي ما إلى التغ سب الكتاب المقدس  يؤدي حت سيح ح في الم صادق  ية واليمان ال يء الحقيق بة الخاط  إذا تو
يد: " سوع المسيح أي المولود جد سم الرب ي مط حياة المؤمن التائب بإ سلوك ون في   و	د	ع	ا ال�ج	م%ع	 م	ع والجذري 

ن�ي.   ف�إ�ن9 م	ن% أ1ر	اد	 أ1ن% ي�خ�ل6ص35ت�ل�م�يذ�ه� و	ق�ال1 ل�ه�م: "م	ن% أ1ر	اد	 أ1ن% ي	أqت�ي	 و	ر	ائ�ي ف�ل�ي�ن�ك�ر% ن�ف�س	ه� و	ي	ح%م�لq ص	ل�يب	ه� و	ي	ت�ب	ع%
ني أن).35-34: 8مرقس(ن�ف�س	ه� ي�ه%ل�ك�ه	ا و	م	ن% ي�ه%ل�ك� ن�ف�س	ه� م�ن% أ1ج%ل�ي و	م�ن% أ1ج%ل� ال�ن�ج�يل� ف�ه�و	 ي�خ�ل6ص�ه	ا   وهذا  يع

يذ كرالتلم ها  ين فح للتحرر من سيح يكا سم الم بل بإ ته  في حيا ها  ها أو يقتني حن عمله" الخطيئة ول يراعي نا ن  لن
 1م% ل�س%ت�م).  و  "أ9: 2أفسس ". (مخلوقين في المسيح يسوع لعمال صالحة قد سبق ال فأعدها لكي نسلك فيها

ن	 و	ل س�ق�ون	 و	ل� م	أqب�ون�و نt و	ل� ف�ا ل�؟ ل� ت�ض�لwوا! ل� ز�ن�اةu و	ل� ع	ب	د	ة� أ1و%ث�ا ن	 م	ل�ك�وت� ا ن	 ل� ي	ر�ث�و ن9 الظ?ال�م�ي ن	 أ1  ت�ع%ل�م�و
 tع�و ذ�ك�ور ل�.10م�ض	اج� ت� ا ن	 م	ل�ك�و ن	 ي	ر�ث�و ن	 و	ل� خ�اط�ف�و س�ك6ير�ون	 و	ل� ش�ت?ام�و ن	 و	ل�  س	ار�ق�ون	 و	ل� ط�م9اع�و  و	ل� 

.11-9: 6كورنثس1" و	ه	ك�ذ�ا ك�ان	 أ�ن�اسy م�ن�ك�م%. ل�ك�ن� اغ�ت�س	ل�ت�م% ب	لq ت�ق�د9س%ت�م% ب	لq ت�ب	ر9ر%ت�م% ب�اس%م� الر9ب* ي	س�وع	 و	ب�ر�وح� إ�ل�ه�ن�ا11
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 هل تحصل الولدة الجديدة والنضمام للكنيسة بواسطة أو من خلل.3
طقس العماد؟

.ال يعلن في الكتاب المقدس بكل وضوح:  كل
 فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا"عظة الرسول بطرس يوم الخمسين ال يعلمنا ب

 فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. نصنع أيها الرجال الخوة
ية الروح القدس نا. فتقبلوا عط من يدعوه الرب إله كل  عد  ين على ب كل الذ كم ول كم ولولد هو ل عد   .لن المو

يل الملتوي من هذا الج صوا  هم قائلg اخل هم ويعظ هد ل خر كثيرة كان يش مه بفرح واعتمدوا. وبأقوال أ  فقبلوا كل
).41 _ 37: 2أعمال ". (وانضمz في ذلك اليوم نحو ثلثة آلف نفس

  يرد دعمهاهامة يذكرها بالترتيبحقائق  سبعة مسوقا بالروح القدسفي هذه العظة يسرد لنا بطرس الرسول  
:في أيات كتابية كثيرة نذكر بعضها على سبيل المثال ل الحصر

.  سماع كلمة ال    هي الولى الحقيقة.1
هم " في قلوب ما سمعوا نخسوا  مة ال." ...فل  :يقول الرب يسوع. إن أول خطوة للخلص هي سماع كل
 الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلمي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ول يأتي إلى دينونة بل"

من الموت إلى الحياة قل  نا ". (قد انت ثم اليمان) 24: 5يوح  gسماع أول من لم... ".فال يف يؤمنون ب  ك
به، سمعوا  ية ." (..ي سمعوا آمنوا واعتمدوا"... ) 14: 10روم ين إذ  من الكورنثي  أعمال" (وكثيرون 

مة ال هو الخطوة الولى لخلص النسان). 8: 18 ما لم. فسماع كل  ول يمكن لي إنسان أن يخلص 
 رومية" (كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بل كارز... "يسمع عن كيفية الخلص إذ 

10 :14.(

.   نخسوا  تبكيت الروح القدس أي هي  لثانية االحقيقة.2
 سيف الروح الذي..."فالروح القدس يستخدم . والنخس هو التبكيت على الخطية "فلما سمعوا نخسوا "

مة ال كي ) 17: 6أفسس " (هو كل كتل سة ي�ب سبة لقدا ته بالن سة خطي يه رجا سان وير به قلب الن  ال 
تى جاء ذاك " نة) أي الروح المعزي(وم ية وعلى بر وعلى دينو كت العالم على خط ية. يب ما على خط  أ

).  9 _ 8: 16يوحنا " (فلنهم ل يؤمنون بي

. التوبة هيالحقيقة الثالثة.3
يا " سوع المسيح لغفران الخطا سم ي كم على ا حد من كل وا مد  هم بطرس توبوا وليعت بة ".فقال ل  إذا التو

يد حسب الكتاب المقدس الذي سيح المج سم الم نب الشخصي وقبول إ  تضضمن القرار والعتراف بالذ
يا. فر الخطا ما   يغ مة الخلص فالنسان حت ما لم يسمع كل تهل يمكن أن يتوب   سيفب روح الرب ويبك

 أ�و	ب*خ�ك	 و	أ1ص�ف... " . الروح الذي هو كلمة ال، عندئذ يشعر الخاطئ بثقل خطاياه الكثيرة ويتوب عنها
 فال الن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضياو "  21: 50مزمور"خ�ط�اي	اك	 أ1م	ام	 ع	ي%ن�ي%ك.

). 30: 17أعمال ". (عن أزمنة الجهل

.  والقرار   القبول هي لرابعة االحقيقة.4
 قد جعلت قدzامك الحياة.... "لقد خلق ال النسان ومنحه حرية القبول أو الرفض "فقبلوا كلمه بفرح" 

 فقبول النسان لكلمة). 19: 30تثنية ". (والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك
في إراد ها يتعلق  سانالرب أو رفض نا. ة الن سول يوح صته لم تقبله: "يقول الر صته جاء وخا  .إلى خا

سمه صيروا أولد ال أي المؤمنون با سلطاناg أن ي هم  ين قبلوه فأعطا كل الذ ما  نا " (وأ   _11: 1يوح
 قبلوا البن لئل يغضب فتبيدوا من الطريق لنه عن قليل يتقد: "ثم يقول داود في المزمور الثاني) 12

يه ين عل يع المتكل بى لجم بن قبلة). 12: 2مزمور " (غضبه، طو ني قبلوا ال بن تع مة قبلوا ال نا كل  وه
ية، . القبول واقبلوه ية الهم في غا مة  يه"ثم يقول كل ين عل يع المتكل بى لجم يع" طو بى لجم  أي طو

بن ين على ال سه فله. المتكل صاg لنف ته ومخل به ويقبله رباg على حيا من  بن ويؤ كل على ال من يت كل   ف
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 :5يو  1" (من له البن فله الحياة ومن ليس له ابن ال فليست له الحياة"الطوبى والحياة البدية لن 
12 ( gيه"وأيضا كث عل بل يم بن لن يرى حياة  من بال ية، والذي ل يؤ بن له حياة أبد من بال  الذي يؤ

 الذي. لنه لم يرسل ال ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم"و ) 36: 3يوحنا " (غضب ال
).18 _ 17: 3يوحنا ". (يؤمن به ل يدان والذي ل يؤمن قد دين لنه لم يؤمن باسم ابن ال الوحيد

. المعموديةهيلخامسة  االحقيقة.5
مه بفرح واعتمدو " نا هذه "افقبلوا كل تب ل يب إذ ر بل إله ترت ضى  يش وفو يس إله تشو نا ل  إن إله

 فل يمكن للنسان. الكلمات ووضعها في وضعها الزمني بحيث ل يمكن لية عملية أن تستبق الخرى
مة الخلص ف سمع كل ما لم ي ته روح ال ويخلص  طئ أن يبك باالخا سيح ر بل الم  حينئذ يخلص إن ق

صا ته روح الومخل ما لم يبك سان أن يتوب  كن لهذا الن ما ل يم مة"  ب، ك هو كل  سيف الروح الذي 
  إلى المسيح ما لم يتب عنوي�قب�لوأيضاg ل يمكن لهذا النسان أن يقبل المسيح ) 17: 6أفسس " (ال

ته  تم الولدة الجديدة خطاياه ثم يقبل المسيح مخلصاg لنفسه ورباg على حيا  ال?ذ�ي ف�يه� أ1ي%ضاg أ1ن�ت�م%،"وهنا ت
 أفسس(" إ�ذ� س	م�ع%ت�م% ك�ل�م	ة� ال�ح	ق6، إ�ن�ج�يل1 خ�ل�ص�ك�م�، ال?ذ�ي ف�يه� أ1ي%ضاg إ�ذ� آم	ن�ت�م% خ�ت�م%ت�م% ب�ر�وح� ال�م	و%ع�د� ال�ق�د"وس

مد بالماء   عد    بو )13: 1 ية وقيادة الرب  ذلك يعت مع ال برعا ته للحياة  ية وتلمذ ته الجديد    شهادة لولد
  .  يسوع المسيح له المجد

.النضمام إلى الكنيسة هي السادسة الحقيقة.6
 فالكنيسة ليست مؤسسة  ".فقبلوا كلمه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثلثة آلف نفس "

 ف�ل�س%ت�م% إ�ذا19ل1ن9 ب�ه� ل�ن�ا ك�ل�ي%ن�ا ق�د�وماg ف�ي ر�وحt و	اح�دt إ�ل�ى الب�. "  بشرية بل الرب يسوع بعثها وأسسها:
ل�،  ت� ا س�ين	 و	أ1ه%ل� ب	ي% ع	 ال�ق�د*ي س�ل� و	ال1ن�ب�ي	اء�،20ب	ع%د� غ�ر	ب	اء	 و	ن�ز�لg، ب	لq ر	ع�ي9ةu م	 س	اس� الر" ن	 ع	ل�ى أ1  م	ب%ن�ي*ي

س�ه� ح	ج	ر� الز9او�ي	ة�،  ف�ي الر9ب*.21و	ي	س�وع� ال�م	س�يح� ن�ف�  gسا م�و ه	ي%ك�لg م�ق�د9 ه� ك�لw ال�ب�ن�اء� م�ر	ك?باg م	عاg ي	ن�  ال?ذ�ي ف�ي
 ). ومن الجدير بالذكر22-18: 2(أفسس"ال?ذ�ي ف�يه� أ1ن�ت�م% أ1ي%ضاg م	ب%ن�ي"ون	 م	عاg، م	س%ك�ناg ل�ل?ه� ف�ي الر"وح�.22

سة عل الروح القدس إلى الكني ضم مباشرة بقدرة ال وف ية تن ظة الولدة الجديد في لح نه  نا أ  ه
 الشاملة(معمودية الروح القدس، راجع البند التاسع)، وهذا قد يحصل في غرفتك والبواب م�غلقةأو في
ية سة محل سابيع وشهور حتى تتعرف على كني مر أ قد ت في. و هي الوا  ظروف أخرى فيغمرك الفرح الل
عن يع  سة والجم يع طلب الرب وت�قد�م على خطوة العماد بالماء شاهدا أمام الكني يث ت�ط سكنك ح  بجوار

ولدتك الجديدة وم�خبرا  ك�م% أحسن لك الرب وصنع بك الرب خيرا.

.  كسر الخبز  و  المواظبة على الجتماعات  هي السابعة الحقيقة.7
صلوات " بز وال سر الخ كة وك سل والشر يم الر سر). 42: 2أعمال ". (وكانوا يواظبون على تعل  إن ك

 ل1ن?ن�ي ت�س	ل?م%ت� م�ن	 الر9ب* م	ا س	ل?م%ت�ك�م% أ1ي%ضاg: إ�ن9 الر9ب9 ي	س�وع  الخبز قد وضع أساسه الرب يسوع المسيح:
 gا أ1خ�ذ� خ�ب%زا	ف�يه 	س�ور� ل1ج%ل�ك�م�.24ف�ي الل?ي%ل�ة� ال?ت�ي أ�س%ل�م�ك	م�د�ي ال	س	ج 	ذ�ا ه�و	ق�ال1: "خ�ذ�وا ك�ل�وا ه	و 	ف�ك�س9ر 	ش�ك�ر	و 

م�ي.25اص%ن�ع�وا ه	ذ�ا ل�ذ�ك�ر�ي".  ي	 ال�ع	ه%د� ال�ج	د�يد� ب�د	 ه� ال�ك�أqس� ه� م	ا ت�ع	ش?و%ا ق�ائ�لg: "ه	ذ� ك	 ال�ك�أqس	 أ1ي%ضاg ب	ع%د	  ك�ذ�ل�
 ف�إ�ن?ك�م% ك�ل?م	ا أ1ك�ل�ت�م% ه	ذ�ا ال�خ�ب%ز	 و	ش�ر�ب%ت�م% ه	ذ�ه� ال�ك�أqس	 ت�خ�ب�ر�ون	 ب�م	و%ت� الر9ب26اص%ن�ع�وا ه	ذ�ا ك�ل?م	ا ش�ر�ب%ت�م% ل�ذ�ك�ر�ي".

 إ�ذاg أ1ي" م	ن% أ1ك�ل1 ه	ذ�ا ال�خ�ب%ز	 أ1و% ش�ر�ب	 ك�أqس	 الر9ب* ب�د�ون� اس%ت�ح%ق�اقt ي	ك�ون� م�ج%ر�ماg ف�ي ج	س	د27إ�ل�ى أ1ن% ي	ج�يء. 
 ل1ن9 ال?ذ�ي29و	ل�ك�ن% ل�ي	م%ت�ح�ن� ال�ن�س	ان� ن�ف�س	ه� و	ه	ك�ذ�ا ي	أqك�ل� م�ن	 ال�خ�ب%ز� و	ي	ش�ر	ب� م�ن	 ال�ك�أqس�. 28الر9ب* و	د	م�ه. 

 م�ن% أ1ج%ل� ه	ذ�ا ف�يك�م30ي	أqك�ل� و	ي	ش�ر	ب� ب�د�ون� اس%ت�ح%ق�اقt ي	أqك�ل� و	ي	ش�ر	ب� د	ي%ن�ون�ةg ل�ن�ف�س�ه� غ�ي%ر	 م�م	ي*زt ج	س	د	 الر9ب. 
 و	ل�ك�ن% إ�ذ32ل1ن?ن�ا ل�و% ك�ن?ا ح	ك�م%ن�ا ع	ل�ى أ1ن�ف�س�ن�ا ل�م	ا ح�ك�م	 ع	ل�ي%ن�ا 31ك�ث�ير�ون	 ض�ع	ف�اء� و	م	ر%ض	ى و	ك�ث�ير�ون	 ي	ر%ق�د�ون.

 :22 كذلك راجع لوقا32-23: 11كورنثس1 ق�د% ح�ك�م	 ع	ل�ي%ن�ا ن�ؤ1د9ب� م�ن	 الر9ب* ل�ك�ي% ل� ن�د	ان	 م	ع	 ال�ع	ال�م.
. 28-26:. 26 و متى19-20

  :   حقائق هامة تخص كسر الخبز أو العشاء الرباني في اليات السابقة  3  ال يخبرنا 
  ال يدعوني أنا المؤمن لشركة كسر الخبز لكي أتذكر سفك دم الغالي المحبوب26-24في أية.1

 المسيح من أجلي على الصليب وموته كفارة عني وقيامته لتبريري مؤهل إياي للنعيم والحياة
ال مخبرا بخلصه المبارك العظيم.شاكرا  البدية 
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ية .2   من يشارك في كسر الخبز دون أن يكون مستقحا(أي الذي لم يسلم30-29 و 27في أ
ستخف نه ا سه ل ضر نف سب الكتاب المقدس) ي صا ح با ومخل سيح ر سوع الم سه للرب ي  نف

وتساهل بذكرى الرب الحاضر في الروح وسط المؤمنين.
  ال يدعوني أنا المؤمن حين مشاركتي في كسر الخبز أن أمتحن نفسي أي30 و 28في أية.3

ت في حيا ته وعدم مراعاة الخطيئة  في حضر مه  صادقا أما كريأن أكون  من ف عل أو، قول،    ف
 إ�ن� اع%ت�ر	ف�ن�ا ب�خ�ط�اي	ان�ا ف�ه�و9إ�ن% ق�ل�ن�ا إ�ن?ه� ل�ي%س	 ل�ن�ا خ�ط�ي9ةu ن�ض�لw أ1ن�ف�س	ن�ا و	ل�ي%س	 ال�ح	قw ف�ين�ا. مقصد: 

 إ�ن% ق�ل�ن�ا إ�ن?ن�ا ل�م% ن�خ�ط�ئq ن�ج%ع	ل�ه� ك�اذ�باg،10أ1م�ينy و	ع	اد�ل�، ح	ت?ى ي	غ�ف�ر	 ل�ن�ا خ�ط�اي	ان�ا و	ي�ط�ه*ر	ن�ا م�ن% ك�ل6 إ�ث�م. 
 10-8: 1يوحنا1.و	ك�ل�م	ت�ه� ل�ي%س	ت� ف�ين�ا

؟أين ومتى يكون كسر الخبز لذكرى موت الرب الكفاري المبارك وقيامته المجيدة
قت سة و في الكني بز  سرون الخ في الجتماع،  فالمؤمنون يك ني يكون  بز أو العشاء الربا سر الخ  ك

  7: 20أعمال ”و	ف�ي أ1و9ل� ال�أ�س%ب�وع� إ�ذ� ك�ان	 الت?ل�م�يذ� م�ج%ت�م�ع�ين	 ل�ي	ك�س�ر�وا خ�ب%زاg...إجتماعهم 

لي حقائق ترمز أو تؤشر المعمودية وكيف تتم؟.4
 عمليةشهادة تتم بتغطيس المتعمد كليا بالماء  هي خطوة طاعة للرب يسوع المسيح حيثالمعمودية المسيحية 

   لحظة قبوله المسيح ربا ومخلصا حسب الكتاب المقدس حيث تم ختمه  عما حدث داخليا فى حياة المؤمن  وعلنية
 ال?ذ�ي ف�يه� أ1ي%ضاg أ1ن�ت�م%، إ�ذ� س	م�ع%ت�م% ك�ل�م	ة� ال�ح	ق6، إ�ن�ج�يلو  ) 8: 1رقس(م"و	أ1م9ا ه�و	 ف�س	ي�ع	م*د�ك�م% ب�الر"وح� ال�ق�د�س بالروح القدس

) . 13: 1أفسس(خ�ل�ص�ك�م�، ال?ذ�ي ف�يه� أ1ي%ضاg إ�ذ� آم	ن�ت�م% خ�ت�م%ت�م% ب�ر�وح� ال�م	و%ع�د� ال�ق�د"وس

ويعلن ال عن مفهوم أو رموز خطوات المعمودية على لسان الرسول بولص: 
 ف�د�ف�ن?ا م	ع	ه� ب�ال�م	ع%م�ود�ي9ة� ل�ل�م	و%ت� ح	ت?ى ك�م	ا أ�ق�يم	 ال�م	س�يح� م�ن4أ1م% ت�ج%ه	ل�ون	 أ1ن?ن�ا ك�ل? م	ن� اع%ت�م	د	 ل�ي	س�وع	 ال�م	س�يح� اع%ت�م	د%ن�ا ل�م	و%ت�ه� 
 ل1ن?ه� إ�ن% ك�ن?ا ق�د% ص�ر%ن�ا م�ت?ح�د�ين	 م	ع	ه� ب�ش�ب%ه� م	و%ت�ه� ن�ص�ير� أ1ي%ضا5ال1م%و	ات� ب�م	ج%د� الب� ه	ك�ذ�ا ن�س%ل�ك� ن�ح%ن� أ1ي%ضاg ف�ي ج�د9ة� ال�ح	ي	اة. 

 ل1ن7ع	ال�م�ين	 ه	ذ�ا: أ1ن9 إ�ن�س	ان�ن�ا ال�ع	ت�يق� ق�د% ص�ل�ب	 م	ع	ه� ل�ي�ب%ط�ل1 ج	س	د� ال�خ�ط�ي9ة� ك�ي% ل� ن�ع�ود	 ن�س%ت�ع%ب	د� أ1ي%ضاg ل�ل�خ�ط�ي9ة�. 6ب�ق�ي	ام	ت�ه. 
 ع	ال�م�ين	 أ1ن9 ال�م	س�يح	 ب	ع%د	م	ا9ف�إ�ن% ك�ن?ا ق�د% م�ت�ن�ا م	ع	 ال�م	س�يح� ن�ؤqم�ن� أ1ن?ن�ا س	ن�ح%ي	ا أ1ي%ضاg م	ع	ه�. 8ال?ذ�ي م	ات� ق�د% ت�ب	ر9أ1 م�ن	 ال�خ�ط�ي9ة. 

 ل1ن9 ال�م	و%ت� ال?ذ�ي م	ات�ه� ق�د% م	ات�ه� ل�ل�خ�ط�ي9ة� م	ر9ةg و	اح�د	ة10أ�ق�يم	 م�ن	 ال1م%و	ات� ل� ي	م�وت� أ1ي%ضا. ل� ي	س�ود� ع	ل�ي%ه� ال�م	و%ت� ب	ع%د�. 
)10-3: 6(رومةو	ال�ح	ي	اة� ال?ت�ي ي	ح%ي	اه	ا ف�ي	ح%ي	اه	ا ل�ل?ه.

فتغطيس المتعمد في الماء يؤشر ويرمز إلى الحقائق التالية:
تغطيس المؤمن يؤشر ويرمز إلى موت الرب يسوع المسيح في الجسد ودفنه بسب خطايا المتغطس..1

 تغطيس المؤمن يؤشر إلى موت ما كان فيه قبل لحظة اليمان باسم الرب يسوع المسيح (النسان.2
القديم)

و إقامة المتعمد من الماء يؤشر ويرمز إلى الحقائق التالية:
إقامة المتعمد يؤشر ويرمز إلى قيامة الرب يسوع المسيح من بين الموات ليبرر المؤمنين..1

 إقامة المتعمد يؤشر ويرمز إلى الولدة الثانية أو الجديدية للمتعمد التى تمت أو حصلت لحظت إإيمانه.2
باسم المسيح وختمه بالروح القدس في نفس اللحظة.

 إقامة المتعمد يؤشر ويرمز إلى االحياة الجديدة الموافقة لمشيئة ال التي بدأت لحظة الولدة الثانية، إذ.3
من هذه اللحظة وصاعدا يحيا المؤمن للرب وليس للعالم.

 وبعد أن يلقي المؤمن الذي يريد أن يتعمد شهادته أمام الكنيسة والملء ينزل مع الم�ع	م�د إلى الماء، حينئذ  يقول
 المؤمن كليا  وبنفس الوقت الم�ع	م�د  ي�غ�ط�س باسم ال الواحد الب والبن والروح القدسالم�ع	م�د جهارا وعلنا أعمدك

. ")4: 6(رومة.ف�د�ف�ن?ا م	ع	ه� ب�ال�م	ع%م�ود�ي9ة� ل�ل�م	و%ت�..ثم ي�ق�يم	ه لن العلن اللهي " تحت سطح الماء
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بركات المعمودية.5
 فدفنا معه. "البركة الولى هي بركة الشهادة إلى موت المسيح ودفنه وقيامته من أجل خلصي وتبريري.1

 أي( بمجد الب هكذا نسلك نحن أيضاg في جدzة الحياةالموات بالمعمودية لموت حتى كما أقيم المسيح من 
 وقمت للحياةبأني مت عن العالم أ�علن� وأشهد ففي المعمودية ).  4: 6رومية " ()في الحياة الجديدة
 بالرب (وي�رم	ز لهذا بالتغطيس تحت لتصاقالموت هنا هو النفصال عن العالم والف. الجديدية مع ال

 ، والقيامة هنا هي بداية الحياة مع ال برعاية وإرشاد الرب يسوع المسيح الذي يسكن في قلبالماء )
وذهن المتعمد(وي�رم	ز لهذا بالقيامة من الماء ).

  الرب يسوع المسيح لكل مؤمن فحسنا أنطلبوبما أن المعمودية هي . البركةالثانية هي بركة الطاعة.2
 وأما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة ال من جهة أنفسهم: "نطيعه ول نكون مؤجلين أو رافضين

 فلهذا يا أخي المؤمن حبذا أن ل تكون). 30: 7لوقا (" )أي من يوحنا المعمدان( غير معتمدين منه
)8كالفربسبسن بل كن مثل وزير الحبشة(أعمال 

 أنكم جميعاg أبناءل ". والملء أمام الكنيسة وشكرهالتلمذة للرب يسوع المسيح قبول البركة الثالثة هي بركة .3
 ليس يهودي ول يوناني ،. ال باليمان بالمسيح يسوع، لن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح

).28_ 26: 3 غلطية". (ليس عبد ول حر، ليس ذكر وأنثى لنكم جميعاg واحد في المسيح يسوع
    الب والبن  بال الواحدباليمان المسيجي حسب الكتاب المقدس معلنا إيمانه  البركة الرابعة شهادة المتعمد.4

 و	أ1ق�ول� ل�ك�م%: ك�لw م	ن� اع%ت�ر	ف� ب�ي ق�د9ام	 الن?اس� ي	ع%ت�ر�ف� ب�ه� اب%ن� ال�ن�س	ان"   أمام الكنيسة والملء  والروح القدس 
 و	ع	م*د�وه�م% ب�اس%م� ا�لب� و	ا�ل�ب%ن� و	ا�لر"وحف�اذ�ه	ب�وا و	ت�ل�م�ذ�وا ج	م�يع	 ا�ل�م	م� 19و . " )8: 12(لوقاق�د9ام	 م	ل�ئ�ك�ة� ال

 و	ع	ل6م�وه�م% أ1ن% ي	ح%ف�ظ�وا ج	م�يع	 م	ا أ1و%ص	ي%ت�ك�م% ب�ه�. و	ه	ا أ1ن�ا م	ع	ك�م% ك�ل? ا�ل1ي9ام� إ�ل�ى ا�ن�ق�ض	اء� ا�لد9ه%. آم�ينر�"20. ا�ل�ق�د�س
20-19: 28متى

 البركة الخامسة سؤال ضمير صالح من ال الذي يبارك هذه الطلبة أي طلب الحياة الموافقة لقداسته.5
 ال?ذ�ي م�ث�ال�ه� ي�خ�ل6ص�ن�ا ن�ح%ن� الن	، أ1ي� ال�م	ع%م�ود�ي9ة�. ل� إ�ز	ال�ة� و	س	خ� ال�ج	س	د�، ب	لq س�ؤ1ال� ض	م�يرt ص	ال�ح والمرضية له: 

)21: 3بطرس1 (ع	ن� ال� ب�ق�ي	ام	ة� ي	س�وع	 ال�م	س�يح
 ا�ل?ذ�ي ي	أqت�ي م�ن% ف�و%ق� ه�والبركة السادسة بركة تصديق مواعيد ال:  والمؤمن بشهادته يختم ويصدق ال ".6

 ف�و%ق� ال�ج	م�يع� و	ال?ذ�ي م�ن	 ال1ر%ض� ه�و	 أ1ر%ض�ي� و	م�ن	 ال1ر%ض� ي	ت�ك�ل?م. ا�ل?ذ�ي ي	أqت�ي م�ن	 الس9م	اء� ه�و	 ف�و%ق� ال�ج	م�يع
(يوحنا"و	م	ن% ق�ب�ل1 ش�ه	اد	ت�ه� ف�ق�د% خ�ت�م	 أ1ن9 الل?ه	 ص	اد�ق33uو	م	ا ر	آه� و	س	م�ع	ه� ب�ه� ي	ش�ه	د� و	ش�ه	اد	ت�ه� ل�ي%س	 أ1ح	دy ي	ق�ب	ل�ه	ا. 32
3 :31-33(

؟ معمودية يوحنا المعمدان ماذا كانت تعني.6
 وهذا ما دونه لنا.  التيبالمسيحاليهود كانوا يأتون ليعتمدوا من يوحنا للتوبة ومغفرة الخطايا على أساس إيمانهم 

 فقال لهم فبماذا اعتمدتم،" عندما كان أبلوس وبولس في كورنثوس أنهما وجدا تلميذالعمال الوحي اللهي في سفر 
 فقال بولس إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلg للشعب أن يؤمنوا بالذي بعده أي بالمسيح. فقالوا بمعمودية يوحنا

).5 _ 3: 19أعمال ". (فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. يسوع

 وفي تلك اليام جاء يوحنا المعمدان"وهذا ما يؤكده ال لنا في إنجيل متى مؤشرا لنبوؤة أشعيا عن يوحنا المعمدان 
 فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل. يكرز في برية اليهودية قائلg توبوا لنه قد اقترب ملكوت السموات

).3 _ 1: 3متى  ("مستقيمةسبله صوت صارخ في البرية اعدzوا طريق الرب، اصنعوا 

 أجابهم يوحنا قائلg أنا أعمد بماء، ولكن في" لقد كان القصد من معمودية يوحنا هو تهيئة اليهود لستقبال المسيحإذا 
سيور حل  ستحق أن أ ست بم مي الذي ل صار قدا تي بعدي الذي  هو الذي يأ نه،  ستم تعرفو سطكم قائم الذي ل  و

 و 27 _ 26: 1يوحنا . ("وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلg إليه فقال هوذا حمل ال الذي يرفع خطية العالم...حذائه
29.(

نا المعمدان  تى يوح سوع وهكذا أ ستعدا أمام الرب ي با م سيح شع مه"ليؤهيىء للم ته ليرد ويتقدم أما يا وقو  بروح إيل
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 gمستعدا g17: 1لوقا  ("قلوب الباء إلى البناء والعصاة إلى فكر البرار لكي يهيئ للرب شعبا (

؟لماذا تعمد الرب يسوع المسيح على يد يوحنا المعمدان.7
 و	ف�ي ال�غ�د� ن�ظ�ر	 ي�وح	ن?ا ي	س�وع	 م�ق�ب�لg إ�ل�ي%ه� ف�ق�ال1: "ه�و	ذ�ا ح	م	ل أن المسيح هو حمل ال الذي يرفع خطية العالم "يظهرلكي 

 ولكن يوحنا"وهذا ما حدث فعلg، إذ عندما جاء يسوع ليعتمد من يوحنا  ".)29: 1(يوحناالل?ه� ال?ذ�ي ي	ر%ف�ع� خ�ط�ي9ة� ال�ع	ال�م
 نكملفأجاب يسوع وقال له اسمح الن، لنه هكذا يليق بنا أن . منعه قائلg أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي

قد انفتحت له فرأى روح ال نازل. ، حينئذ سمح لهكل بر مد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السموات  ما اعت  فل
).17 _ 14: 3متى " (مثل حمامة وآتياg عليه، وصوت من السموات قائلg هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت

نا  مة المسيح ه كل بر "وكل مل  نا أن نك يق ب به. أي بر الناموس"يل مل بر الناموس ومطالي ما كانل"  فالمسيح أك  نه 
 الناموس عاجزاg عنه في ما كان ضعيفاg بالجسد فال إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولجل الخطية دان الخطية

بل حسب الروح سالكين ليس حسب الجسد  نا نحن ال تم حكم الناموس في كي ي ية ". (في الجسد ل  أي) 4_ 3: 8روم
 نحن السالكين بالروح أي المولودون ثانية باليمان في الرب يسوع المسيح غدونا أو أصبحنا م�بررين بفضل الكامل

صليب ته عى ال ية بموت جسد بشري نا أي مطالب العدالة الله من تبرير سوع المسيح الذي سدد ث ما" البار الرب ي  وأ
كل سيح إلى  سوع الم نبياء، بر ال باليمان بي من الناموس وال هر بر ال بدون الناموس مشهوداg له  قد ظ  الن ف
ته بالفداء الذي تبررين مجاناg بنعم جد ال، م هم م يع أخطأوا وأعوز نه ل فرق، إذ الجم ين يؤمنون، ل كل الذ  وعلى 
سالفة بإمهال ال يا ال عن الخطا صفح  جل ال من أ مه لظهار بره  مه ال كفارة باليمان بد سيح الذي قد سوع الم  بي

).26_ 21: 3رومية ". (لظهار بره في الزمان الحاضر ليكون باراg ويبرر من هو من اليمان بيسوع

 حيثلقد اعتمد المسيح من يوحنا لكي يعمل رمزياg ما كان مزمعاg أن يفعله عملياg بموته على الصليب ودفنه وقيامته 
 ل�ك�ن9 أ1ح%ز	ان�ن�ا ح	م	ل�ه	ا و	أ1و%ج	اع	ن�ا ت�ح	م9ل�ه	ا. و	ن�ح%ن� ح	س�ب%ن�اه� م�ص	اباg م	ض%ر�وباg م�ن	 الل?ه� و	م	ذ�ل�ولg."  ه التم على الصليب ما أعلن

 ل1ن?ه" ) و 5-4: 53( أشعيا"و	ه�و	 م	ج%ر�وحy ل1ج%ل� م	ع	اص�ين�ا م	س%ح�وقu ل1ج%ل� آث�ام�ن�ا. ت�أqد�يب� س	ل�م�ن�ا ع	ل�ي%ه� و	ب�ح�ب�ر�ه� ش�ف�ين�ا5
.) 21: 5كورنثس2("ج	ع	ل1 ال?ذ�ي ل�م% ي	ع%ر�ف� خ�ط�ي9ةg، خ�ط�ي9ةg ل1ج%ل�ن�ا، ل�ن�ص�ير	 ن�ح%ن� ب�ر9 ال� ف�يه

؟الولدة من الماء والروحما معنى .8
 ؟."إن كان أحد ل يولد من الماء والروح ل يقدر أن يدخل ملكوت ال....  ":ما معنى كلمات الرب يسوع لنيقوديموس

).5: 3يوحنا (
  ليستالمعمودية هي . كما  أن الولدة الثانية وليس عن العمادإن الرب يسوع هنا كان يتكلم مع نيقوديموس عن 

 كل� من يؤمن أن يسوع هو المسيح: "ويوضح لنا يوحنا الرسول عن الولدة الروحية بقوله... من الماء بل بالماء
 1". (، لني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالنجيل...: "ثم يقول بولس الرسول) 1: 5يوحنا  1..." (،فقد ولد من ال

 ثم يقول). 26: 3غلطية " (لنكم جميعاg أبناء ال باليمان بالمسيح يسوع"ثم يقول أيضاg ) 15: 4كورنثوس 
 وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناg أن يصيروا. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله"الرسول يوحنا عن المسيح 

 يوحنا" (باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ول من مشيئة جسد ول من مشيئة رجل بل من ال أولد ال أي المؤمنون
1 :11 _ 13.(

 ففي اللحظة التي يتوب فيها الخاطئ ويقبل المسيح مخلصاg لنفسه ورباg على حياته ينال بذلك غفراناg لخطاياه ويصير
.ابناg ل إذ يولد من ال باليمان ميلداg ثانيا

 فالولدة من الماء ل يمكن أن تعني المعمودية لن الماء يشير إلى كلمة ال كما ورد في الكتاب المقدس في اليات
:التالية

 ويجعلنها تلد وتنبت وتعطي زرعاالرض لنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ول يرجعان إلى هناك بل يرويان "
 للزارع وخبزاg للكل هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، ل ترجع إليz فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح في ما

).11 _ 10: 55أشعيا ". (أرسلتها له
)18: 1يعقوب " (شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلئقه"
 لن كل جسد كعشب وكل مجد. مولودين ثانية ل من زرع يفنى بل مما ل يفنى بكلمة ال الحية الباقية إلى البد"

". (انسان كزهر عشبt، العشب يبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى البد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها

 )www.al-ketab.netتحضير وإصدار موقع الكتاب المقدس  (
  ).  ل يجوز الستخدام لغراض تجارية بتاتا، فقط التوزيع مجاناwww.al-ketab.netجميع الحقوق محفوظة لموقع الكتاب المقدس  (
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).24 _ 23: 1بطرس  1
 أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاg الكنيسة واسلم نفسه لجلها لكي يقدسها مطهراg إياها بغسل الماء"

).26 _ 25: 5أفسس ". (بالكلمة
).3: 15يوحنا ". (أنتم الن أنقياء لسبب الكلم الذي كلمتكم به"
 وال العارف القلوب شهد لهم معطياg لهم الروح القدس كما لنا أيضاg، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر باليمان"

).9 _ 8: 15أعمال ". (قلوبهم
 أميلوا آذانكم وهلموا إليz، اسمعوا فتحيا... استمعوا لي استماعاg.... يها العطاش جميعاg هلموا إلى المياهأ"

).3_ 1: 55أشعيا " (....أنفسكم
 لني أسكب ماء على العطشان وسيولg على اليابسة، اسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك، فينبتون بين"

).4_ 3: 44أشعيا ". (العشب مثل الصفصاف على مجاري المياه

 اشكر ال أني لم أعمد أحدا: "  ي وسيلة الميلد الثاني بقوله  ه   بأن المعمودية   وقطعيا  لقد نفى بولس الرسول نفياg باتا 
 وعمدت أيضاg بيت استفانوس، عدا ذلك لست أعلم.  كريسبس وغايس حتى ل يقول أحد أني عمzدت باسميمنكم إل

 1". (لن المسيح لم يرسلني لعمzد بل ل بشر، ل بحكمة كلم لئل يتعطل صليب المسيح. هل عمدت أحداg آخر
 )15: 4كورنثوس  1". (لني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالنجيل....  "وقال لهم أيضاg ) 17 _ 14: 1كورنثوس 

 ...بالنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضاg تخلصونالخوة واعرفكم أيها : "النجيل بقولهوي�عر�ف 
 فإنني سلمت إليكم في الول ما قبلته أنا أيضاg أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن وأنه قام في

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

  أو ما معنى�؟الر"وح� ال�ق�د�سماذا يقول الكتاب المقدس عن عماد .9
 ؟"و	أ1م9ا ه�و	 ف�س	ي�ع	م*د�ك�م% ب�الر"وح� ال�ق�د�س�"

  و	أ1ن�ا ل�م% أ1ك�ن% أ1ع%ر�ف�ه� ل�ك�ن33:  1وفي إنجيل يوحنا " و	أ1م9ا ه�و	 ف�س	ي�ع	م*د�ك�م% ب�الر"وح� ال�ق�د�س�" 8: 1 ورد في إنجيل مرقس
.ال?ذ�ي أ1ر%س	ل�ن�ي ل�أ�ع	م*د	 ب�ال�م	اء� ذ�اك	 ق�ال1 ل�ي: ال?ذ�ي ت�ر	ى الر"وح	 ن�از�لg و	م�س%ت�ق�رzاg ع	ل�ي%ه� ف�ه	ذ�ا ه�و	 ال?ذ�ي ي�ع	م*د� ب�الر"وح� ال�ق�د�س�

  فلذلك  فإن الذي يعمد في هذه اليات هور هو يعود على الرب يسوع المسيحوهنا يجب التدقيق والنتباه، فالضمي
 الرب يسوع المسيح نفسه وليس أخر. وهذا تماما ما يحصل للخاطيء التائب لحظة إيمانه بإسم المسيح حسب الكتاب

 ال?ذ�ي ف�يه� أ1ي%ضاg أ1ن�ت�م%، إ�ذ� س	م�ع%ت�م% ك�ل�م	ة� ال�ح	ق6، إ�ن�ج�يل" المقدس حيث تحصل الولدة الثانية الجديدة بختم الروح القدس: 
 و	أ1ع%ط�ىال?ذ�ي خ�ت�م	ن�ا أ1ي%ضاg، "  و )  13: 1أفسس(  "  ال?ذ�ي ف�يه� أ1ي%ضاg إ�ذ� آم	ن�ت�م% خ�ت�م%ت�م% ب�ر�وح� ال�م	و%ع�د� ال�ق�د"وسخ�ل�ص�ك�م�، 

). 22: 1كورنثس2("�اع	ر%ب�ون	 الر"وح� ف�ي ق�ل�وب�ن

 ف�ل�م9ا اب%ت�د	أqت� أ1ت�ك�ل?م� ح	ل? الر"وح� ال�ق�د�س� ع	ل�ي%ه�م% ك�م	ا ع	ل�ي%ن�ا أ1ي%ضاg ف�ي ال�ب	د	اء	ة�.وهذا ما يؤكده لنا ال القدير حيث نقراء  "
 ف�إ�ن% ك�ان	 ال� ق�د% أ1ع%ط�اه�م17 ف�ت�ذ�ك?ر%ت� ك�ل�م	 الر9ب* ك�ي%ف� ق�ال1: إ�ن9 ي�وح	ن?ا ع	م9د	 ب�م	اءt و	أ1م9ا أ1ن�ت�م% ف�س	ت�ع	م9د�ون	 ب�الر"وح� ال�ق�د�س�.16

  وواضح هنا أن بطرس لم17-15: 11" أعمالال�م	و%ه�ب	ة� ك�م	ا ل�ن�ا أ1ي%ضاg ب�الس9و�ي9ة� م�ؤqم�ن�ين	 ب�الر9ب* ي	س�وع	 ال�م	س�يح� ف�م	ن% أ1ن�ا
 يمارس أي طقس ما وإنما فقط أخبر بالبشارة السارة فقط فقبلها السامعون مؤمنون بالرب حسب الكتاب المقدس وتم

ختمهم بالروح القدس ظاهرا ذلك بحلول الروح القدس عليهم.

 ل1ن?ن�ا ج	م�يع	ن�ا ب�ر�وحt و	اح�دt أ1ي%ضاg اع%ت�م	د%ن�ا إ�ل�ى ج	س	دوأخيرا ال المبارك يعلن بالتدقيق معنى العماد بالروح والمقصود به "
gاح�دا	و gم�يع�ن�ا س�ق�ين�ا ر�وحا	ج	ارا. و	أ1م% أ1ح%ر gب�يدا	ع 	ك�ن?ا أ1م% ي�ون�ان�ي*ين gه�ودا	ي tاح�د	إذا معمودية الروح13: 12كورنثس1 "و . 

 هي إنضمامنا إلى كنيسة الرب أو جسده. وهذا يتم في الحال ومباشرة لحظة قبول الرب واليمان به حسب الكتاب
المقدس.

   يسوع  ولهذا ختم الروح القدس للمؤمن هو ذاته عماد الروح القدس وهو عمل الرب يسوع المسيح فقط، إذ أن الرب 
 أي كان بهذه المهمة.  وهكذا فإن عماد الروح القدس يحصل مباشرة من قبل الرب يسوع المسيح لم يخول أخر

 المسيح لحظة اليمان والولدة الجديدة وتخص كل مؤمن بالرب يسوع المسيح حسب الكتاب المقدس وليس م�ستثنى

 )www.al-ketab.netتحضير وإصدار موقع الكتاب المقدس  (
  ).  ل يجوز الستخدام لغراض تجارية بتاتا، فقط التوزيع مجاناwww.al-ketab.netجميع الحقوق محفوظة لموقع الكتاب المقدس  (
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منها مؤمنا بتاتا.

غفر الخطايا؟ي مرسوم أو طقس المعمودية هل .10

.ال يعلن في الكتاب المقدس بكل وضوح:  كل 

 ال يعلن لنا في الكتاب المقدس أن الغفران يحصل لحظة الولدة الجديدة اي عندما ياتي الخاطيء تائبا ومؤمنا في
 . طريق ال البسيط للخلص). وهنا جدير بالتنويه أن الولدة12الرب يسوع المسيح حسب الكتاب المقدس  (إنظر 

 هل تحصل الولدة.3الجديدة ل تتم وتحصل من خلل، بواسطة أو بسبب مرسوم أو طقس المعمودية( إنظر 
)الجديدة والنضمام للكنيسة بواسطة أو من خلل طقس العماد؟

 سنستشهد ببعض اليات على سبيل المثال:"هل المعمودية تغفر الخطايا؟"وفي إطار هذا السؤال 

 في رسالة الرسول بطرس نقراء  بجلء واضح قاطع أن المعموية ليست الغفران أو غسل الخطايا أي الخلص:.1
).21: 3بطرس  1 (".ل لزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن ال بقيامة يسوع المسيح"

 أشكر ال أني لم أعمzد أحدا" رسول المم الرسول بولس لم يعمد كل الذين بشرهم وقبلوا المسيح ربا ومخلص.2
 يغسلفلو ) إذا  16: 14: 1كورنثوس  1(  "...وعمzدت أيضاg بيت استفانوس...منكم إل كريسبس وغايس

 لعمد الرسول بولس كل اللذين بشرهم وقبلوا المسيح ، ولكنه فأي الخلصالمعمودية الخطايا مرسوم أو طقس 
 و	أ�ع	ر*ف�ك�م" لم يفعل ذلك وإنما شهد لنا معلنا لنا سبب خلص اللذين قبلوا المسيح ومن بينهم الرسول بولس نفسه

 و	ب�ه� أ1ي%ضاg ت�خ�ل�ص�ون	 إ�ن% ك�ن�ت�م% ت�ذ�ك�ر�ون	 أ1ي" ك�ل�م2أ1ي"ه	ا ال�خ�و	ة� ب�ال�ن�ج�يل� ال?ذ�ي ب	ش?ر%ت�ك�م% ب�ه� و	ق�ب�ل�ت�م�وه� و	ت�ق�وم�ون	 ف�يه� 
 !gثا	ب	ت�م% ع�ن	ت�م% ق�د% آم�ش?ر%ت�ك�م% ب�ه. إ�ل? إ�ذ�ا ك�ن	ات� م�ن% أ1ج%ل3ب	م 	س�يح	م�أ1ن9 ال :gت�ه� أ1ن�ا أ1ي%ضا�ا ق�ب�ل	ل?م%ت� إ�ل�ي%ك�م% ف�ي ال1و9ل� م	ف�إ�ن?ن�ي س 

4-1: 15كورنثس1و	أ1ن?ه� د�ف�ن	 و	أ1ن?ه� ق�ام	 ف�ي ال�ي	و%م� الث?ال�ث� ح	س	ب	 ال�ك�ت�ب�"4خ�ط�اي	ان�ا ح	س	ب	 ال�ك�ت�ب� 
   خطاياهم باليمان بعمل  حين سمعوا أمنوا ببشارة الخلص فغ�فرت   لذين س ابيت كورنيليوالرسول بطرس بشر .3

    قبل معموديتهم  وعظموا ال   المسيح الكفاري على الصليب إذ حل الروح القدس عليهم وتكلموا بالسنة 
 ...ف�أ1س%ت�خ�ب�ر�ك�م%: ل1ي* س	ب	بt اس%ت�د%ع	ي%ت�م�ون�ي؟"... و	الن	 ن�ح%ن� ج	م�يعاg ح	اض�ر�ون	 أ1م	ام	 ال� ل�ن�س%م	ع	 ج	م�يع	 م	ا أ1م	ر	ك	 ب�ه"

 ف�ب	ي%ن�م	ا ب�ط�ر�س� ي	ت�ك�ل?م44ل�ه� ي	ش�ه	د� ج	م�يع� ال1ن�ب�ي	اء� أ1ن9 ك�ل? م	ن% ي�ؤqم�ن� ب�ه� ي	ن�ال� ب�اس%م�ه� غ�ف�ر	ان	 ال�خ�ط�اي	ا". 43ال"...  . 
 "أ1ت�ر	ى ي	س%ت�ط�يع47ب�ه	ذ�ه� ال�أ�م�ور� ح	ل? الر"وح� ال�ق�د�س� ع	ل�ى ج	م�يع� ال?ذ�ين	 ك�ان�وا ي	س%م	ع�ون	 ال�ك�ل�م	ة.... ح�ين�ئ�ذt ق�ال1 ب�ط�ر�س�: 

 و	أ1م	ر	 أ1ن% ي	ع%ت�م�د�وا ب�اس%م48أ1ح	دy أ1ن% ي	م%ن�ع	 ال�م	اء	 ح	ت?ى ل� ي	ع%ت�م�د	 ه	ؤ�ل�ء� ال?ذ�ين	 ق�ب�ل�وا الر"وح	 ال�ق�د�س	 ك�م	ا ن�ح%ن� أ1ي%ضاg؟" 
). 48 - 29: 10أعمال ( "الر9ب

 حصل الخلص له ومات بحلوة فالتائب نظر إلى المسيح المصلوب على جانته م�علنا توبته وإيمانهوأيضاg اللص .4
 أ1م9ا ن�ح%ن� ف�ب�ع	د%لt ل1ن?ن�ا ن�ن�ال� اس%ت�ح%ق�اق� م	ا" بالماء مع أنه لم يتعمدحسب وعد الرب له   إلى الفردوسالغفران ذاهبا

 ف�ق�ال43ث�م9 ق�ال1 ل�ي	س�وع	: "إذ�ك�ر%ن�ي ي	ا ر	ب" م	ت�ى ج�ئqت� ف�ي م	ل�ك�وت�ك	". 42ف�ع	ل�ن�ا و	أ1م9ا ه	ذ�ا ف�ل�م% ي	ف�ع	لq ش�ي%ئاg ل�ي%س	 ف�ي م	ح	ل6ه". 
). 43-41: 23لوقا ( ".ل�ه� ي	س�وع: "ال�ح	ق? أ1ق�ول� ل�ك	: إ�ن?ك	 ال�ي	و%م	 ت�ك�ون� م	ع�ي ف�ي ال�ف�ر%د	و%س�

 فقال لهم بطرس. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الخوة".5
38 – 37: 2 أعمال الرسل "...توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا

 تظرونه هوين قلوبهم وبكتهم (وطبعا لكل قاريء مدقق مؤمن) أن المسيح الذي ?هنا لليهود الذين مسي�علن ال 
 ولذلكالمجيده يسوع  الناصري الذي صلبوه، إذا  فيسوع هو المسيح م�ؤ1كد	ا وم�بره	ن�ا بصلييه وموته وقيامته 

 عليهم أن يعتمدوا الن على إسم يسوع المسيح الذي الن يعرفونه بعدما كانوا ينتظرونه ول يعرفونه قابلين
 دعوة يوحنا المعمدان م�تعمدين سابقا من يوحنا للتوبة والغفران على رجاء إسم المسيح المنتظر الغير معروف

 )5-1: 1 معمودية يوحنا المعمدان وكذلك راجع رومةماذا كانت تعني. 6(راجعلهم حينذاك.

 ففي تلك الساعة نظرت إليه فقال إله آبائنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع. أيها الخ شاول أبصر".6

 )www.al-ketab.netتحضير وإصدار موقع الكتاب المقدس  (
  ).  ل يجوز الستخدام لغراض تجارية بتاتا، فقط التوزيع مجاناwww.al-ketab.netجميع الحقوق محفوظة لموقع الكتاب المقدس  (
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 والن لماذا تتوانى، قم واعتمد واغسل. لنك ستكون له شاهداg لجميع الناس بما رأيت وسمعت. صوتاg من فمه
).16-  13: 22أعمال ". (خطاياك داعياg باسم الرب

 وغسل الخطايا هنا ليس نتيجة لطقس". قم واعتمد واغسل خطاياك داعياg باسم الرب: "حنانيا لشاوليقول  هنا
 فغسل الخطايا هنا ل يرتبط). 13: 10رومية ". ( كل من يدعو باسم الرب يخلصلن " المعمودية إذ أن ال يعلن

. باسم الرب يسوع الذي يغفر الخطايابمفعول اليمانبل بطقس المعمودية 

 أن نعمة الغفران للخاطيء التائب تكون نتيجة تؤكدمن اليات التي المزيد أحبائي إخوتي وأخواتي المؤمنون إليكم 
 :لمفعول اليمان بإسم الرب يسوع المسيح حسب الكتاب المقدس فقط

).12: 2يوجنا  1". (أكتب إليكم أيها الولد لنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه".1

).43: 10أعمال " (له يشهد جميع النبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا".2

 وأن يكرز. وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الموات في اليوم الثالث".3
).47-46: 24لوقا " (باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع المم مبتدأ� من أورشليم

) 21: 1متى " (وتدعو اسمه يسوع لنه يخلص شعبه من خطاياهم".4

 أعمال". (لن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وليس بأحد غيره الخلص".5
4 :11.(

)1: 5رومية  ("ف�إ�ذ� ق�د% ت�ب	ر9ر%ن�ا ب�ال�يم	ان� ل�ن�ا س	ل�مy م	ع	 ال� ب�ر	ب*ن�ا ي	س�وع	 ال�م	س�يح".6

 وليست بالتحصيل من خلل صنع مجانية وهبة ونعمة الغفران لخطايا التائب ليمانه باسم الرب يسوع المسيح المجيد
 ولكن ل يفوتنا يا إخوتي وأخواتي الحباء المؤمنون أن ربنا وفادينا حبيبنا الغالي يسوعالحسنات والعمال الحميدة، 

 ، فلذلك لنحني بكل إحترام وتقدير أمام الذيالمسيح قد دفع ثمن آثامنا الباهظ على الصليب م�تمما مطالب العدالة اللهية
 يستحق الكرام مخلصنا الرب يسوع المجيد مقدمين له ترانيم الشكر والحمد م�كرمين إياة بتشكيل حياتنا بكل مجالتها
 حسب إرشاده وتعليمه السامي  إن كانت أفكار ومقاصد أو أعمال وخطوات أو علقات ومشاعر. وأخيرا بعض اليات

 :التي تبين نعمة ال لك والثمن الباهظ الذي دفعه الرب من أجلك
)5: 1رؤيا  ("الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه".1

)7: 1أفسس (" الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا".2

)22: 9عبرانيين  ("بدون سفك دم ل تحصل مغفرة".3

  ب	لq ب�د	م19ع	ال�م�ين	 أ1ن?ك�م� اف�ت�د�يت�م% ل� ب�أ1ش�ي	اء	 ت�ف�ن�ى، ب�ف�ض9ةt أ1و% ذ�ه	بt، م�ن% س�ير	ت�ك�م� ال�ب	اط�ل�ة� ال?ت�ي ت�ق�ل?د%ت�م�وه	ا م�ن	 الب	اء�، .4
  م	ع%ر�وفاg س	اب�قاg ق�ب%ل1 ت�أqس�يس� ال�ع	ال�م�، و	ل�ك�ن% ق�د% أ�ظ�ه�ر	 ف�ي20ك�ر�يمt، ك�م	ا م�ن% ح	م	لt ب�ل� ع	ي%بt و	ل� د	ن�سt، د	م� ال�م	س�يح�، 

  أ1ن�ت�م� ال?ذ�ين	 ب�ه� ت�ؤqم�ن�ون	 ب�ال� ال?ذ�ي أ1ق�ام	ه� م�ن	 ال1م%و	ات� و	أ1ع%ط�اه� م	ج%داg، ح	ت?ى إ�ن21ال1ز%م�ن�ة� ال1خ�ير	ة� م�ن% أ1ج%ل�ك�م%، 
)21-18: 1بطرس1( إ�يم	ان�ك�م% و	ر	ج	اء	ك�م% ه�م	ا ف�ي ال.

)8: 5(رومةو	ل�ك�ن9 ال1 ب	ي9ن	 م	ح	ب9ت�ه� ل�ن�ا ل1ن?ه� و	ن�ح%ن� ب	ع%د� خ�ط�اةu م	ات� ال�م	س�يح� ل1ج%ل�ن	 .5

)10: 4يوحنا1 (ف�ي ه	ذ�ا ه�ي	 ال�م	ح	ب9ة�: ل�ي%س	 أ1ن?ن�ا ن�ح%ن� أ1ح%ب	ب%ن�ا ال1، ب	لq أ1ن?ه� ه�و	 أ1ح	ب9ن�ا، و	أ1ر%س	ل1 اب%ن�ه� ك�ف?ار	ةg ل�خ�ط�اي	ان�ا..6

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

)9: 1يوحنا  1 ("إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم".8

)24: 3رومية  (".متبررين مجاناg بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح".9

)1: 5رومية  (�حف�إ�ذ� ق�د% ت�ب	ر9ر%ن�ا ب�ال�يم	ان� ل�ن�ا س	ل�مy م	ع	 ال� ب�ر	ب*ن�ا ي	س�وع	 ال�م	س.10

 أ1ي% إ�ن9 ال1 ك�ان	 ف�ي19ل�ك�ل? م�ن	 ال�، ال?ذ�ي ص	ال�ح	ن�ا ل�ن�ف�س�ه� ب�ي	س�وع	 ال�م	س�يح�، و	أ1ع%ط�ان�ا خ�د%م	ة� ال�م�ص	ال�ح	ة�، او	ل�ك�ن9 .11
 إ�ذاg ن�س%ع	ى ك�س�ف�ر	اء20ال�م	س�يح� م�ص	ال�حاg ال�ع	ال�م	 ل�ن�ف�س�ه�، غ�ي%ر	 ح	اس�بt ل�ه�م% خ�ط�اي	اه�م%، و	و	اض�عاg ف�ين�ا ك�ل�م	ة� ال�م�ص	ال�ح	ة. 

 ل1ن?ه� ج	ع	ل1 ال?ذ�ي ل�م% ي	ع%ر�ف� خ�ط�ي9ةg، خ�ط�ي9ة21ع	ن� ال�م	س�يح�، ك�أ1ن9 ال1 ي	ع�ظ� ب�ن�ا. ن�ط�ل�ب� ع	ن� ال�م	س�يح�: ت�ص	ال�ح�وا م	ع	 ال�. 
)21-18: 5كورنثس2(.ل1ج%ل�ن�ا، ل�ن�ص�ير	 ن�ح%ن� ب�ر9 ال� ف�يه
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 19: 28تم وعمدوهم باسم الب والبن والروح القدس الممفاذهبوا وتلمذوا جيع القدسلكتاب حسب االعمودية 

"الذي مثاله يخلصنا نحن الن أي المعمودية؟"ما معنى .11

 فإن المسيح أيضاg تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الثمة لكي يقربنا إلى ال مماتاg في الجسد ولكن"
 إذ عصت قديماg حين كانت أناة ال تنتظر مرة. الذي فيه أيضاg ذهب فكرز للرواح التي في السجن. محيي في الروح

 الذي مثاله يخلصنا نحن الن أي. الذي فيه خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء. في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى
).21 _ 18: 3بطرس  1". (المعمودية ل إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن ال بقيامة يسوع المسيح

 وإن هذا الفلك لم يكن إل مثالg لدخول. لقد كانت الوسيلة الوحيدة لنجاة نوح وعائلته من الموت أنهم دخلوا الفلك
 أ1ن�ا ه�و"المؤمنين في فلك النجاة الذي هو شخص المسيح المبارك وإيمانهم بموته النيابي على الصليب ودفنه وقيامته 

.9: 10يوحناال�ب	اب. إ�ن% د	خ�ل1 ب�ي أ1ح	دy ف�ي	خ�ل�ص� و	ي	د%خ�ل� و	ي	خ�ر�ج� و	ي	ج�د� م	ر%ع�ى"  
 فمعمودية المؤمن بالماء بالتغطيس ما هو إل إعلن واضح وصريح بأن معموديته هي رمز لموت المسيح ودفنه

 افالمعمودية كم. لكي يحيا حياة جديدة مباركة للمسيح الذي مات من أجلهأي في جدة الحياة المؤمن وقيامته ليسلك 
 ل لزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن ال بقيامة يسوع المسيح: "يعلن لنا ال بواسطة الرسول بطرس

".من الموات

طريق ال البسيط للخلص.12

 ع	ال�م�ين	 ه	ذ�ا أ1و9لg: أ1ن9 ك�ل? ن�ب�و9ة� ال�ك�ت�اب"إن ال يريدك أن تصدق كلمته التي دونها لنا الروح القدس في الكتاب المقدس 
 ل1ن?ه� ل�م% ت�أqت� ن�ب�و9ةu ق�طw ب�م	ش�يئ1ة� إ�ن�س	انt، ب	لq ت�ك�ل?م	 أ�ن�اس� الل?ه� ال�ق�د*يس�ون	 م	س�وق�ين	 م�ن	 الر"وح21ل�ي%س	ت� م�ن% ت�ف�س�يرt خ�اص�، 

 ف�ي ه	ذ�ا ه�ي	 ال�م	ح	ب9ة�: ل�ي%س	 أ1ن?ن�ا ن�ح%ن" الصليب والدليل  حبك بدون حدودفتأكد أن ال  ي. 21-20: 1بطرس2 ال�ق�د�س"
 فل تعتمد على شعورك لن المشاعر تتغير  .10: 4يوحنا1 "أ1ح%ب	ب%ن�ا ال1، ب	لq أ1ن?ه� ه�و	 أ1ح	ب9ن�ا، و	أ1ر%س	ل1 اب%ن�ه� ك�ف?ار	ةg ل�خ�ط�اي	ان�ا

الصادقة ووعده المتين الثابت. بل اعتمد على كلمة ال الظروف، ول تقيد ال في إطار مفهومك وبديهياتك. حسب 

. وإليك عزيزي القاريء دعوة ال لك للحياة الفضل، منوهين لك ببعض مواعيد ال على سبيل المثال ول الحصر
:بذنبك نادما أمام ال الذي يعلم كل حفايا قلبك أي أثامكعترف إ.1

15: 1مرقس"ق�د% ك�م	ل1 الز9م	ان� و	اق�ت�ر	ب	 م	ل�ك�وت� الل?ه� ف�ت�وب�وا و	آم�ن�وا ب�ال�ن�ج�يل�" ●
).23: 3رومية ". (إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد ال"●
).20: 7جامعة " (لنه ل إنسان صديق في الرض يعمل صلحاg ول يخطئ"●
).6: 64أشعياء " (وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا"●
).10: 2يعقوب " (g في الكلمجرمالن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار "●
 :4(عبرانيين و	ل�ي%س	ت� خ�ل�يق�ةu غ�ي%ر	 ظ�اه�ر	ةt ق�د9ام	ه�، ب	لq ك�لw ش�ي%ءt ع�ر%ي	انy و	م	ك�ش�وفu ل�ع	ي%ن�ي% ذ�ل�ك	 ال?ذ�ي م	ع	ه� أ1م%ر�ن�ا.●

13(

:صدق واقبل خلص ال لك.2
).16: 2غلطية " (...إذ نعلم أن النسان ل يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح"●
).6: 14يوحنا " (أنا هو الطريق والحق والحياة، ل أحد يأتي إلى الب إل بي" ●
 لن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن. وليس بأحد غيره الخلص" ●

).12: 4أعمال " (نخلص
 كلنا كغنم ضللنا ملنا كل. وهو مجروح لجل معاصينا مسحوق لجل آثامنا تأديب سلمنا عليه وبحبره شفينا"●

 كشاة تساق إلى الذبح. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا
 إنه ضرب من أجل ذنب شعبي وجعل مع الشرار قبره ومع.... وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه

 أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة... على أنه لم يعمل ظلماg ولم يكن في فمه غش. غني عند موته
). 12 _ 5: 53أشعيا ". (وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين

 ...أي إن ال كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعاg فينا كلمة المصالحة"●
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 19: 28تم وعمدوهم باسم الب والبن والروح القدس الممفاذهبوا وتلمذوا جيع القدسلكتاب حسب االعمودية 

).21و  19: 5كورنثوس  2". (خطية لجلنا لنصير نحن بر ال فيه لنه جعل الذي لم يعرف خطية
).21: 1متى ". (فستلد ابناg وتدعو اسمه يسوع لنه يخلص شعبه من خطاياهم"●
 إلى ال، إذ هو حي في كل حين) بالمسيح(فمن ثم يقدر أن يخلص أيضاg إلى التمام الذين يتقدمون به "●

).25: 7عبرانيين " (ليشفع فيهم
 الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلمي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ول يأتي إلى دينونة بل قد"●

).24: 5يوحنا " (انتقل من الموت إلى الحياة
).7: 1أفسس " (الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته"●
 يوحنا" (الذي يؤمن بالبن له حياة أبدية، والذي ل يؤمن بالبن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب ال"●

3 :36.(
)5: 1رؤيا " (الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه... "●
 الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلمي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ول يأتي إلى دينونة، بل قد"●

).24: 5يوحنا " (انتقل من الموت إلى الحياة
).13: 5يوحنا  1" (كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن ال لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية"●
).18: 1كورنثوس  1". (فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة ال"●

كلمة أخيرة.13

  قديكونالشخص الذى سيعتمد ف المعمودية أساسها اليمان في الرب يسوع المسيح حسب الكتاب المقدس. 
  المعموديةشخصي(مولود جديد) . وبعد ذلك يطلب المؤمنآمن بالرب يسوع المسيح وقبله كمخلص تاب و

  الشخصوشهادة المعمودية ببساطه هى خطوة فى طاعة الرب فإن للكتاب المقدس فوفقا الرب.  م�طيعا طلب
 الكافية والوافية وقيامته المجيدة لتبريره سائل الرب يسوع المسيح بكفارة الخلص ى يقينبايمانه وحصوله عل

.ضميرا صالحا وم�صد�قا تلمذته للرب يسوع المسيح له المجد والكرامة، أمين

له يشهد جميع النبياء"
" أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا

).43: 10أعمال ( 

وقال لهم "
هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي

. أن المسيح يتألم ويقوم من الموات في اليوم الثالث
" وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع المم مبتدأ� من أورشليم 

).47 _ 46: 24لوقا (

 )www.al-ketab.netتحضير وإصدار موقع الكتاب المقدس  (
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