عطية المعمودية
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نعمة وسالم من هللا أبينا وربنا يسوع المسيح لكم إخوتي ومرحبا بكم في االستماع لعظة اليوم وهي
من إنجيل لوقا .االصحاح الثالث وااليات  15الى  .22اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح:
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
وإِ ْذ َك َ َّ
يع :أََنا
وحَّنا لِْل َج ِم ِ
وحَّنا َل َعل ُه اْل َمس ُ
ال ُي َ
يع ُيَفك ُرو َن في ُقلُوِب ِه ْم َع ْن ُي َ
يحَ ،ق َ
ان الش ْع ُب َي ْنتَظ ُر َواْل َجم ُ
َ
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ
أ ِ
ور ِح َذ ِائ ِهُ .ه َو َس ُي َع ِم ُد ُك ْم
َهالً أ ْ
ُعم ُد ُك ْم ِب َماءَ ،وَلك ْن َيأْتي َم ْن ُه َو أَ ْق َوى مني الذي َل ْس ُت أ ْ
َ
َح َّل ُس ُي َ
َن أ ُ
َما ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
الت ْب ُن َف ُي ْح ِرُق ُه
ِب ُّ
س َوَنارَّ .ال ِذي َرْف ُش ُه ِفي َي ِدِه َو َس ُيَن ِقي َب ْي َد َرهُ َوَي ْج َم ُع اْلَق ْم َح ِإَلى َم ْخ َزِن ِه َوأ َّ
ِ
ِ
ظ َّ
اعتَ َم َد
ِبَنار الَ تُ ْ
ان َي ِع ُ
طَفأَُ .وِبأ ْ
اء أ َ
الش ْع َب َوُيَبش ُرُه ْم .ثم نق أر اآليات  21وَ :22وَل َّما ْ
ُخ َر َكث َيرة َك َ
َشَي َ
َج ِميع َّ
الرو ُح اْلُق ُد ُس ِب َه ْيَئة
اء َوَن َزَل َعَل ْي ِه ُّ
صلِي ْانَفتَ َح ِت َّ
اعتَ َم َد َي ُسوعُ أ َْيضاًَ .وإِ ْذ َك َ
الش ْع ِب ْ
ُ
ان ُي َ
الس َم ُ
ِ
ِجس ِميَّة ِم ْث ِل حمامة .وَكان صو ٌت ِمن َّ ِ ِ
يب ِب َك ُس ِرْر ُت.
َ
الس َماء َقائالً :أ َْن َت ْابني اْل َحِب ُ
ََ َ َ َ َ ْ
ْ
هذه كلمة هللا
كان الشعب اليهودي يعيش في إرتباك وضغط وقلق .هللا ما أرسل لهم أي نبي منذ أكثر من أربع
ميات عام .وحيث الَ ُرْؤَيا َي ْجم ُح ا َّ
لش ْع ُب وتنتشر الفوضى وكل واحد يعمل كما يشاء .هكذا كان
َ
الحال في الشعب اليهودي خالل تلك الفطرة .فقام أكثر من واحد ووضع نفسه قائدا وادعى أنه
المسيح وخرج مع جماهير بأسلحة لكنهم تقتلوا .هللا ما أرسل أي نبي حتى جاء تمام الزمان فأرسل
يوحنا آخر أنبياء هللا القديسين في العهد القديم .كان متنبأ عنه في سفر مالخي في القرن الخامس

قبل يسوع .قال هللا بهذا النبي :ها أَنا أُرِسل رسولِي َفيم ِهد ا َّ
لط ِريق أَم ِ
ون ُه
امي َوَيأِْتي َّ
الر ُّب َّال ِذي تَ ْ
طلُ ُب َ
َُ ُ
َ َ
َ َ ْ ُ َُ
ِِ
الك اْل َع ْه ِد َّال ِذي تُ َس ُّرو َن ِب ِه .قال أيضا في آخر آية في سفر مالخي
َف ْجأَةً ِإَلى َه ْي َكله َوُيْقِب ُل أ َْيضاً َم ُ

ِ
النِب َّي َقبل أَن ي ِجيء يوم َقض ِ
ِ
يم.
الر ِب َّ
اء َّ
َها أََنا أ ُْرِس ُل ِإَل ْي ُك ْم ِإيليَّا َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ
الرِه ُ
يب اْل َعظ ُ

ووالدة يوحنا كانت معجزة .يخبرنا لوقا في هذا االنجيل أن هللا أرسل المالك جبرائيل الى َك ِ
اه ٌن
اسمه َزَك ِريَّا وكان متزوج إلمرأة ِإسمها أَلِيصابات وَكان ِكالهما ب َّاري ِن أَمام هللاِ و ِ
لك ْن َل ْم َي ُك ْن َل ُه َما َوَلٌد
َ َ ُ َ َ
ْ ُُ
ْ َُ
َ
َُ َ ْ َ َ
الن أَلِيصابات َكان ْت ع ِاق اًر و ِكالهما كانا تََق َّدما ِفي ِ
الس ِن َكِثي اًر .وعندما كان َزَك ِريَّا يقوم بخدمته في
َ
َ َ ُ َ َ َ َُ

ِ
ال َل ُه
الك ِم ْن ِع ْن ِد َّ
اض َ
هيكل هللا َ
الر ِبَ .ف ْ
ظ َه َر َل ُه َم ٌ
استَ ْوَلى َعَل ْيه اْل َخ ْو ُ
فَ .فَق َ
ط َر َب َزَك ِريَّا َل َّما َرآهُ َو ْ
َن ِطْلبتك َقد س ِمعت وزوجتك أَلِيصابات ستلِد َلك ابناً وأَنت تس ِم ِ
يه
الك :ال تَ َخ ْ
اْل َم ُ
ف َيا َزَك ِريَّا أل َّ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ
وحَّنا .هذه القصة هي مفصلة بوضوح في االصحاح األول في هذا االنجيل.
ُي َ

ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ َِّ ِ
ثم َكِل َمة هللاِ َك َان ْت َعَلى ُي َ َّ
ص ْو ُت ُمَناد
اءَ :
وحنا َو ُه َو في اْلَبريَّةَ .ك َما جاء في كتَاب أَ ْق َوال النب ِي إ َش ْعَي َ
ِفي اْلب ِري ِ
َّة ،أ ِ
ِ
وبوا ألََّن ُه َق ِد ا ْقتَ َر َب
يق َّ
َع ُّدوا َ
الر ِب َو ْ
يم ًة .فكان َي ْك ِرُز يوحنا ويقول :تُ ُ
َ
ط ِر َ
اج َعلُوا ُسُبَل ُه ُم ْستَق َ
الس ِ
ِ
اه ْم .ما
ين ِب َخ َ
َمَل ُك ُ
اعتَ َم ُدوا م ْن ُه ُم ْعتَ ِرِف َ
ماوات .كانت الناس تجي عنده من كل النواحي َو ْ
ط َاي ُ
وت َّ َ

كانت المعمودية غريبة عند اليهود .كانوا يغسلوا يديهم كلما رجعوا لبيوتهم؛ وكانوا يتوضوا قبل

الصالة وكانوا كذلك يوضأوا الوثنيين الذين أرادوا دخول الديانة اليهودية .وكان يوحنا المعمدان
ينادي بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا .وكان يدعو الناس إلى ممارسة الحق والعدل واإلخالص.
وأعلن في نفس الوقت الحكم الذي يأتي بالذي يأتي من بعده .التوبة تتضمن التغيير ،وإال فتعتبر

ِ
يق ِبالتَّْوَب ِة.
اصَن ُعوا أَ ْث َما اًر َتل ُ
تمرد على هللا القدوس .كان يعمدهم في الماء وكان يقول للناسَ :ف ْ
الناس كانت تعتبر يوحنا نبي عظيم .وأما هو فاعتبر نفسه ال شيء مقارنة للمسيحَ :يأِْتي َم ْن ُه َو
ِ ِ َّ ِ
ور ِح َذ ِائ ِه .جميع أنبياء هللا القديسين تميزوا بالتواضع والبر
َهالً أ ْ
أَ ْق َوى مني الذي َل ْس ُت أ ْ
َح َّل ُس ُي َ
َن أ ُ

ومخافة هللا الذي كان يعطيهم أقواله .ولليسوع ي ْشهد ج ِميع األ َْنِبي ِ
اء
َ
َ َُ َ ُ
طايا .ويوحنا َش ِهد وَقالَّ :ال ِذي أَرسَلِني ألُع ِمد ِباْلم ِ
اء ُه َو
ُغْف َر َ
ان اْل َخ َ َ
َ َ
َ َ َ
َْ

َن ُك َّل م ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َيَن ِ
أ َّ
اس ِم ِه
ُ
ال ب ْ
َ
الرو َح َي ْن ِزُل
ال ِليَّ :ال ِذي تَ َرى ُّ
َق َ

َش َه ُد أََّن ُه ُه َو ْاب ُن هللاِ .وهو الذي
َوَي ْستَِق ُّر َعَل ْي ِه ُه َو َّال ِذي َس ُي َع ِم ُد ِب ُّ
اه ْد ُت َه َذا ،أ ْ
الرو ِح اْلُق ُدسَ .فِإ ْذ َش َ
َّللاِ اَّل ِذي َي ْرَف ُع َخ ِطَّي َة اْل َعاَل ِم.
قال في يوم آخر لما شاف يسوعُ :ه َوَذا َح َم ُل َّ

كان يوحنا يشهد للحق .كان يعرف أنه جاء ل ُيـ ِعـد الطريق ليسوع المسيح .الناس كانوا في حيرة فيه.
يع:
كان الشعب منتظرين المسيح والجميع يسائلون أنفسهم عن يوحنا :هل هو المسيح؟ أجاب ال َج ِم ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ
أَنا أ ِ
ور ِح َذ ِائ ِهُ .ه َو َس ُي َع ِم ُد ُك ْم
َهالً أ ْ
ُعم ُد ُك ْم ِب َماء َوَلك ْن َيأْتي َم ْن ُه َو أَ ْق َوى مني الذي َل ْس ُت أ ْ
َ َ
َح َّل ُس ُي َ
َن أ ُ
َما ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
الت ْب ُن َف ُي ْح ِرُق ُه
ِب ُّ
س َوَنار َّال ِذي َرْف ُش ُه ِفي َي ِدِه َو َس ُيَن ِقي َب ْي َد َرهُ َوَي ْج َم ُع اْلَق ْم َح ِإَلى َم ْخ َزِن ِه َوأ َّ

طَفأُ .في تصريح يوحنا المعمدان النداء الى التوبة وااليمان باآلتي بعده وأيضا إعالن
ِبَنار الَ تُ ْ
الدينونة على المتكبرين الذي يسمعون ويرفضون نعمة هللا.
يوحنا ذكر هذه الحقيقة كما نقراها في إنجيل يوحنا .قال :من يؤمن باالبن فله الحياة األبدية ،ومن
يرفض أن يؤمن باالبن فلن يرى الحياة ،بل يستقر عليه غضب هللا .ونق أر في هذا النص أن َي ُسوعُ

اعتَ َم َد أَْيضاً .لكن ،الناس كانوا يتعمدوا لمغفرة خطاياهم .واالنجيل يبشرنا أن يسوع هو طاهر .هو
ْ
نفسه قال لعلماء اليهود يوما :من منكم يبكتني عن خطيئة .إذن لمذا تعمد من يوحنا؟ يسوع تعمد

ِ
الن ِ
ص ِائ اًر ِفي ِش ْب ِه َّ
اس .وكما هو
ليتضامن مع الناس في كل شيء .أ ْ
صَ
ورةَ َع ْبد َ
َخَلى َنْف َس ُه آخذاً ُ
مكتوب أيضاَ :كان ي ْنب ِغي أَن ي ْشِبه ِإ ْخوتَه ِفي ُك ِل َشيء ِل َكي ي ُكو َن ر ِحيماً ورِئيس َكهنة أ ِ
َميناً ِفي َما
َ َ َ ََ
ْ ُ َ َ ُ
ْ َ
َ ََ
َ
ْ
الشع ِب ألََّنه ِفي ما هو َق ْد تَأََّلم مج َّرباً يْق ِدر أ ِ
ِين.
َِّّلِلِ َحتَّى ُي َك ِف َر َخ َ
َ َُ َ ُ ْ
ين اْل ُم َج َّرب َ
َن ُيع َ
ُ
ط َايا َّ ْ
َ َُ
علنا أن معمودية يوحنا هي من هللا وأشار أنه هو الذي سيرفع خطايانا
وبمعموديته اعترف يسوع ً
صلِي
ويمنحنا الغفران والخالص .معمودية الرب يسوع كانت بداية خدمته لفداء الناسَ .وإِ ْذ َك َ
ان ُي َ
السم ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اء َق ِائالً:
اء َوَن َزَل َعَل ْي ِه ُّ
ْانَفتَ َح ِت َّ
امة َوَك َ
ص ْو ٌت م َن َّ َ
ان َ
الرو ُح اْلُق ُد ُس ب َه ْيَئة ج ْسميَّة م ْثل َح َم َ
الس َم ُ
ِ
يب ِب َك ُس ِرْر ُت .هللا االب شهد لهذه الحقيقة والروح القدس ثبت يسوع إبن هللا فيها.
أَْن َت ْابني اْل َحِب ُ
ُخِب ُر ِم ْن
التصريح اإللهي هو متكون من آيتين .االولى من المزمور الثاني حيث االبن قالِ :إِني أ ْ

ِجه ِة َقض ِ
اء َّ ِ
ال لِي :أ َْن َت ْابِني ،أََنا اْلَي ْوَم َوَل ْدتُ َك .يسوع المسيح مولود من هللا غير مخلوق.
َ َ
الربَ .ق َ

ِ َّ ِ
ض ُدهُ ُم ْختَ ِ
اري َّال ِذي ُس َّر ْت ِب ِه
َع ُ
واالية الثانية هي من سفر إشعياء حيث يقولُ :ه َوَذا َع ْبدي الذي أ ْ
َنْف ِسي وضع ُت ر ِ
وحي َعَل ْي ِه َف ُي ْخ ِرُج اْل َح َّق لِلُ َم ِم .وكلمة عبد تشير الى صفة المسيح إبن االنسان
َ َ ْ ُ
الذي كان طائعا حتى الموت ،موت الصليب .يسوع لم يأت لتكون له القوة والمجد في العالم ،بل
جاء لللم والصليب .والصليب لم يكن مفاجئ ليسوع .عدة مرات قال لتالميذه أنه سيلقى القبض
عليه ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم .في لحظة معموديته يسوع رأى ما كان ينتظره.
بالروح القدس واجه الرب يسوع عدو هللا والناس في البرية وانتصر عليه .بالروح القدس كان يسوع

الرو ِح رجع ِإَلى اْلجِل ِ
يل وبدأ عمله
يصنع المعجزات ويطرد األرواح النجسة من المسكونين بهاِ .بُقَّوِة ُّ
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
َش ِفي اْلم ْن َك ِس ِري اْلُقلُ ِ
وب
كما قال بإشعياءُ :رو ُح َّ
الر ِب َعَل َّي ألََّن ُه َم َس َحني ألَُبش َر اْل َم َساك َ
ين أ َْرَسَلني أل ْ َ ُ
طالَ ِق ولِْلعم ِي ِباْلبص ِر وأُرِسل اْلمنس ِح ِقين ِفي اْلح ِري ِ
ِ ِ
ين ِب ِ
ْس ِ
الر ِب
َّة َوأَ ْك ِرَز ِب َسَن ِة َّ
اإل ْ
َ َ َ ْ َ ُْ َ َ
ور َ
ُ
ُْ
ألَُناد َي لْل َمأ ُ
اْل َمْق ُبوَل ِة .وفي حبه لتالميذه ولكل الذين يؤمنون بإسمه أرسل الرب يسوع الروح القدس ليثبتنا في
االيمان الصحيح والرجاء الحقيقي والمحبة اإللهية .وثمر الروح القدس هو المحبة .هللا محبة.

َج َم َع
الرب يسوع تابع معمودية يوحنا وأعطاها خاتمه الكامل بقوله لتالميذه :ا ْذ َه ُبوا ِإَلى اْل َعاَل ِم أ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ص َو َم ْن َل ْم ُي ْؤ ِم ْن ُي َد ْن .والروح القدس؟ إنه روح
آم َن َو ْ
اعتَ َم َد َخَل َ
َوا ْك ِرُزوا باإل ْنجيل لْل َخليَقة ُكل َهاَ ،م ْن َ

هللا االب وروح يسوع االبن وهو ينبعث من اآلب ومن االبن .في العهد القديم هللا وعد أنه يسكب

روحه على كل البشر في األيام األخيرة ،والرب يسوع وعد تالميذه أنه يرسل لهم الروح القدس .قال

الرو ُح اْلُق ُد ُس َّال ِذي س ُي ْرِسُل ُه ُ ِ
اس ِمي َف ُه َو ُي َعلِ ُم ُك ْم ُك َّل َشيء َوُي َذ ِك ُرُك ْم ِب ُك ِل َما
َما اْل ُم َع ِزي ُّ
لهمَ :وأ َّ
اآلب ب ْ
َ
ْ
ُقْلتُ ُه َل ُك ْم.

والروح القدس هو الذي يجعل االنسان يوعى بخطاياه ويجعله يتركها؛ ويقود التائب الى يسوع لينال
غفرانه وتجديد الحياة .في اللحظة الشخص يؤمن أن يسوع هو إبن هللا الذي مات من أجله وقام
في اليوم الثالث كما يبشرنا به الكتاب المقدس ويشهد له الروح القدس ،في هذه اللحظة المؤمن
والمؤمنة ينالوا هبة الروح القدس الذي هو أيضا يعطي المواهب للبنيان وتشجيع االخوة في الحق
والطهارة وكل عمل صالح .هو يسكن في الذي اعتمد باسم يسوع فيصبح مسيحي من أوالد هللا
اآلب الى االبد .لهذا ما يقدر المؤمن بيسوع يستمر في حياته الماضية.
الرسول بولس يعلمنا في الرسالة الى كورنتوس الثانية 17 :5 ،يقول :فإنه إذا كان أحد في المسيح
فهو خليقة جديدة ،إن األشياء القديمة قد زالت وها كل شيء قد صار جديدا وكل شيء هو من هللا
الذي صالحنا مع نفسه بالمسيح .ويقول أيضا بالروح القدس في رسالة رومية  9 :8وأما أنتم فلستم
تحت سلطة الجسد بل تحت سلطة الروح إذا كان روح هللا ساكنا في داخلكم حقا .ولكن ،إن كان
أحد ليس له روح المسيح فهو ليس للمسيح .وإذا كان المسيح فيكم ،فمع أن الجسد مائت بسبب
الخطيئة ،فإن الروح حياة لكم بسبب البر.

ال أحد يقدر يعرف هللا إال بروحه القدس .كذلك ال أحد يقدر يقول إن يسوع المسيح هو الرب إال
بالروح القدس .الرب يسوع المسيح هو عرفنا أن هللا هو اآلب وهو محبة وأعطانا كلمته التي هي
روح وحياة .الرسول بولس أكد لنا على هذه الحقيقة بالروح القدس فقال :وبما أنكم أبناء له أرسل
هللا إلى قلوبنا روح ابنه مناديا :أبا يا أبانا .إذن ،أنت لست عبدا بعد اآلن ،بل أنت ابن .وما دمت

ِ
ِ
َخ ْذتُ ْم ُرو َح التََّبِني .ا ُّلرو ُح
ابنا فقد جعلك هللا وريثا أيضا .هللا لم يرسل لنا ُرو َح اْل ُع ُبوِديَّة لِْل َخ ْوف َب ْل أ َ
َنْفسه ي ْشه ُد ألَرو ِ
يحِ .إ ْن ُكَّنا َنتَأََّل ُم َم َع ُه لِ َكي َنتَ َم َّج َد أ َْيضاً َم َع ُه.
احَنا أََّنَنا أ َْوالَ ُد هللاِ َم َع اْل َم ِس ِ
ُ ُ َ َ َْ
ْ
قال يوحنا المعمدان :هو يعمدكم بالروح القدس وبنار .النار يحرق ويطهر .االنجيل هو خبر هللا

للخالص ،وهو أيضا حكم الرب على الذين يرفضون نعمته خالصه .مصيرهم النار التي ال تطفئ
أبدا .نحن متنا مع يسوع بالنسبة للخطايا .يسوع ظهر في الجسد ليدين الخطيئة في الجسد .فنحن
قد حكم علينا فيه على الصليب؛ هو دفع الثمن ليفدينا .حررنا من قوة الخطية .إبن هللا اقتنانا له.
فال شيء يقدر ينزعنا من محبة هللا التي لنا في إبنه الوحيد ربنا يسوع الحبيب .الروح يشهد...
النار يطهر مثلما يطهرون الذهب من المعادن الباطلة .ويشير الى االضطهاد كما كتبه الرسول
بطرس في رسالته األولى :أيها األحباء ،ال تستغربوا نار االضطهاد المشتعلة عندكم الختباركم.
النار يرمز كذلك الى إنتقام هللا على أعدائه كما جاء في سفر إشعياء :لهذا كما تلتهم النار القش
وكما يفنى الحشيش الجاف في اللهب ،كذلك يصيب أصولهم العفن ويتناثر زهرهم كالتراب ألنهم

نبذوا شريعة هللا واستهانوا بكلمة قدوس إسرائيل .ويقول ايضاَ :وَل ِك ْن َم ْن َي ْحتَ ِم ُل َي ْوَم َم ِج ِيئ ِه َو َم ْن
ِ
ظه ِِ ِ ِ
ِ
ض ِة و َّ
ِ
ص لِ ُي َ ِ
ار اْلمم ِح ِ
الذ َه ِب.
َي ْث ُب ُت ع ْن َد ُ ُ
ص ُه ْم َكاْلف َّ َ
طه َر َوُي َمح َ
وره؟ َفإَّن ُه م ْث ُل َن ِ ُ َ

وكم من واحد فينا تعرض للرفض والتهديد من عائلته وعشيرته والتهديد بالقتل وتبرؤوا من دمه.
فهذا إختبار إليمانه .حتى إذا سرنا في نار االضطهاد فنتأكد أن حياتنا هي في يد يسوع الحي الى
االبد وهو معنا .ولكننا نحن لسنا من أهل االرتداد المؤدي إلى الهالك ،بل من أهل اإليمان المؤدي
إلى خالص نفوسنا .لنا وعد ربنا يسوع المسيح له المجد يقول :الحق الحق أقول لكم إن من يسمع
كالمي ويؤمن بالذي أرسلني تكون له الحياة األبدية وال يحاكم في اليوم األخير ألنه قد انتقل من

الموت إلى الحياة .آمين .لتكن النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح محبة ال يعتريها
الفساد .آمين فآمين.

