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الثالث واآلو عظتنا اليوم ومرحبا بكم في   كمعليسالم ال .  17الى    13  ياتهي من إنجيل مّتى االصحاح 

 وما هي المعموديةي لعل اوهو القدوس من هللالماذا اعتمد  سوع المسيح.  والموضوع هو معمودية ي
   :. يقولفي إنجيل مّتىبنعمة هللا أبينا نص لي نتأمله االن في هذا اهذا الل  ؟منها المواهب الروحيةو 
 

َأْن ْحتَاج  َأَنا مُ الً:  هُ َقائِ عَ نَ ا مَ ُيوَحنَّ   َوَلِكنْ  ِإَلى ُيوَحنَّا ِلَيْعَتِمَد ِمْنهُ.َجاَء َيُسوعُ ِمَن اْلَجِليِل ِإَلى األُْرُدنِّ ِحيَنِئٍذ   
َل ُكلَّ ِبرٍّ َنا أَ َفَقاَل َيُسوعُ َلهُ: اْسَمِح اآلَن ألَنَّهُ َهَكَذا َيِليُق بِ . ْنَك َوَأْنَت تَْأِتي ِإَليَّ أَْعَتِمَد مِ  . ِحيَنِئٍذ َسَمَح  ْن ُنَكمِّ

لِْلَوْقِت ِمَن  . َفَلمَّا اْعَتَمَد يَ َلهُ  َماَواتُ   اءِ اْلمَ ُسوعُ َصِعَد  َنازالً ِمْثَل َحَماَمٍة    َوِإَذا السَّ  ِ َقِد اْنَفَتَحْت َلهُ َفرََأى ُروَح َّللاَّ
َماَواِت َقاِئالً:َوآِتياً َعَلْيِه َوَصْوت   ِمَن السَّ  ُت.َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِررْ    

 م يسوعسة بإلية والفعابكلمته الح  لربودعائي أن يباركنا ا هذه كلمة هللا
 

هذا العمل من نفسه.    ما كان يعمل .ِبَماٍء لِلتَّْوَبةِ  الناس  َعمِّدُ ييوحنا كان  .  ِمْنهُ َتِمدَ عْ يَ ا لِ ِإَلى ُيوَحنَّ يسوع جاء  
َصْوُت  :  ُكِتَب ِفي ِكتَاِب ِإَشْعَياءَ َكَما  هو اللي أرسله  هللا   الَِّذي ُيِعدُّ َلَك الطَِّريَق؛  اَمَك َرُسوِلي  َأَنا ُأْرِسُل ُقدَّ َها 

الرَّبِّ  ،ِفي اْلَبرِّيَّةِ ُمَناٍد   وا َطِريَق  وُت  َمَلكُ ُتوُبوا ألَنَّهُ  أن ي  للناس يقوليوحنا  كان  ف.  َواْجَعُلوا ُسُبَلهُ ُمْستَِقيَمةً   أَِعدُّ
ماَواتِ  لِلتَّْوَبةِ أيضا:  وكان يقول    .اْقَتَربَ   السَّ ُدُكْم ِبَماٍء  َوَلِكِن الَِّذي َيْأِتي َبْعِدي ُهَو أَْقَوى ِمنِّي الَِّذي  ،َأَنا أَُعمِّ

وِح اْلُقُدِس َوَناٍر. ُدُكْم ِبالرُّ َأْن َأْحِمَل ِحَذاَءهُ. ُهَو َسُيَعمِّ إليه  ف  َلْسُت أَْهالً  وكان    طقامنال  س من كلالناخرج 
لهم أخبر الناسو   .األردنفي نهر  يعمدهم   ا :وقال  ُقدَّ   .  يِمي ألَنَّهُ َكاَن َقْبلِ الَِّذي َيْأِتي َبْعِدي َصاَر 

 

ن أين كان  مِ   .خطيئة العالم  رفع: هذا هو حمل هللا الذي يوقالف  ـهتيه، لآتيا ايسوع شاف    لما  ،ذات يومو 
ال أع أعلنها له  حقيقة لو ال هللايعرف هذه  مسبقا   مسيحلبروح ادوا الذين شهين سه القديئأنبياسابقا ب نهالكما 

أن كل من    يسوعلشهدوا   األنبياء ؟ صحيح. جميع  وبما يأتي بعدها من أمجاد  بما ينتظر المسيح من آالم
يوحنا كان يعمد   مهسيؤمن به ينال بإ يام في تلك األو .  آلتي بعده ويخبرهم با  ناس للتوبةالغفران الخطايا. 

يوحنا  . يَّ ِإلَ ِتي  تَْأْنَك َوَأْنتَ  مِ َأْن أَْعَتِمدَ   َأَنا ُمْحتَاج   َقاِئالً:  َنَعهُ مَ ا  ُيوَحنَّ   َوَلِكنْ  ِمَد ِمْنهُ.ِإَلى ُيوَحنَّا ِلَيْعتَ يسوع جاء  
أن يسوع ع هو الطاهر  ف.  هو بال خطيئةالن يسوع  للتوبة  ماء بيتعمد ما يحتاج  طاهر   هأنهو إبن هللا و رف 

   .ْنكَ مِ  ِمدَ ْن أَْعتَ أَ   ج  ا ُمْحتَانَ أَ :  قالهذا ل  بطهارته.  اة خطالذي يطهر ال
 

ا ذميخبرنا  ما   سمقدالالكتاب    .خدمتهَدأَ  با  لمّ   االعمر تقريب  كان في الثالثين من َيُسوعُ   يقول الكتاب أن
ْفلُ : االنجيلقول . ينيالسنتلك  كلحدث في حياة يسوع  َي َيسُ  َلمَّا َتمَّْت َثَماِنَيةُ َأيَّاٍم ِلُيْخَتَن الطِّ َكَما   وعَ ُسمِّ

َي ِبِلَساِن اْلَماَلِك َقْبَل َأْن يُ  أبوه ف  سويو مريم  أمه ،  لكذيلة بعد أيام قلْحَبَل ِبِه ِفي اْلَبْطِن. ُثمَّ َكاَن َقْد ُسمِّ
ثم وفًقا لشريعة موسى في أورشليم لرب في الهيكلله  ادمقالشرعي  ،  الثانية عشرة في سن  وع سيلما كان  ؛ 

َوَبْعَد اْنِتَهاِء َأيَّاِم اْلِعيِد .  ليمرشأو الى عيد الفصح في ف  سيو أبيه مريم و  أمهمع  أيضا  جاء    قول الكتاب،ي
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َيْوٍم َواِحدٍ فَيُسوعُ ِفي ُأوُرَشِليَم َوُهَما الَ َيْعَلَماِن.  َوَبِقَي   ،َرَجَعا َيْبَحثَاِن َعْنهُ َبْيَن  بدآ  مساء لفي او .  َسارَا َمِسيَرةَ 
َواْلَمَعاِرِف.    األََقاِرِب 

 

اْلُمعَ و عَرجحيث ما وجدوه،  وَ  َوْسَط  لِِّميَن ا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َيْبَحثَاِن َعْنهُ. َوَبْعَد َثاَلَثِة َأيَّاٍم َوَجَداهُ ِفي اْلَهْيَكِل َجاِلساً 
  لناصرة الى ا  منزل معهف َأْجِوَبِتِه.ِه وَ َفْهمِ   نْ مِ  ُذِهُلواِذيَن َسِمُعوهُ   َعَلْيِهِم األَْسِئَلَة. َوَجِميُع الَّ َيْسَتِمُع ِإَلْيِهْم َوَيْطَرحُ 
لهما. الوقت   سنة  12منذ كان عمره  يسوع  نعشيء آخر  ما أخبرنا بالكتاب  و   وكان خاضعا  حتى جاء 

  :وعيسل لقايوحنا  لكن  .  ليتعمد على يده  معمدانلى يوحنا االفجاء    .تقريبا  30عمره  كان  هللا و   بدأ عمللي
  هشعر بضعفـف  نبي هللا  كانيوحنا    بالرغم أنيا له من تواضع.   .ْنَك َوَأْنَت تَْأِتي ِإَليَّ مِ  ْعَتِمدَ ْن أَ أَ   ُمْحتَاج  ا َأنَ 

؟ يسوع هو دائما يمشي عند يعندي  جِ ْنَك َوَأْنَت تَ ْعَتِمَد مِ ْن أَ أَ   ُمْحتَاج  ا َأنَ .  ربلبعظامة ا  اعترفأمام يسوع م
 .محبيه وهو يدعوهم اليه وما يرفض أبدا من يأتي اليه

 

ِ الَِّذي َيرْ قال:  ما ل  .صالمخل  يسوع هو أن  عرفالمعمدان حنا  و ي شهد   يوحنا؛  َفُع َخِطيََّة اْلَعاَلِمُهَوَذا َحَمُل َّللاَّ
ليقدم حياته لخالص شعبه الذي  ة هللا بإبنهنعمل نفسهف جاء    :قاللما  و .  يسوع مد  لحفي صامسبقا   وضع 

اِمي ألَنَّهُ كَ   منَيْأِتي َبْعِدي  ُقدَّ بالروح م  هيعمدسذي  ال  هوقال:    مالو  .بديهو أيسوع  أنشهد   ،اَن َقْبِليَصاَر 
  . علىألاقاضي  الالمطهر و ه كلطانسو ة يسوع يألوهإلى يوحنا    أشار  ،اروالن لقدسا
 

ليشير أنه عّمد  تويسوع . من الناسمن هللا وال    هي اندمعمدمة يوحنا الخأن بمعموديته أشار  فأما يسوع 
َكاَن َيْنَبِغي  :  كما هو مكتوب  مع الشعبالرب يسوع تماثل بمعموديته و   .ناخطاياكل  يهلهو الذي سيأخذ ع

ِ َحتَّى ُيَكفَِّر َخَطاَياَوَرِئيَس َكَهَنٍة َأِميناً ِفي َما    ِلَكْي َيُكوَن َرِحيماً   ْخَوَتهُ ِفي ُكلِّ َشْيءٍ إِ  َأْن ُيْشِبهَ  ْعبِ   ّلِلَّ   .الشَّ
قيامته في  بو   الصليبعلى   تهو مب سبالروح القدله كمأو الماء  ب تهعموديبم أفبدهللا   عملليعمل جاء  يسوع 

 .وأبدية هبة الروح القدس لحياة جديدة  ين بهلينال المؤمنة المعمودييسوع  سمعموديته قدّ بو   .اليوم الثالث
 

 ِإَليَّ ُكلُّ ُدِفعَ تالميذه وقال:  لوامره يسوع أأعطى  لسماء  لى اوقبل إرتفاعه ا  ى القبر والموتإنتصاره علبعد 
َوَعَلى األَْرِض. َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع األُ  َماِء  ُدوُهمْ مَ ُسْلَطاٍن ِفي السَّ وِح اْلُقُدسِ  ِباْسِم اآلِب َوااِلبْ ِم َوَعمِّ  ِن َوالرُّ

ْهِر.َمَعُكْم ُكلَّ األَ َوَها َأَنا   َوَعلُِّموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما َأْوَصْيُتُكْم ِبهِ  الدَّ يسوع إبن هذا كالم    يَّاِم ِإَلى اْنِقَضاِء 
إنتمائنا عالمة  هي و بن هللا  إلتنا  شهادهي إذن   المعمودية  .المقدس   الحي كما جاءنا في هذا االنجيلهللا

جعلنا نعترف بذنوبنا ليمن عند اآلب  لروح القدس اهو اللي أرسل  المسيح  سوع ي  الرب  .حيلا كنيسة هللال
   يوميا. سكن فينا ويطهر حياتنا للمجد هللا االبليو  للغفرانيسوع صليب   ىلادنا  و قليو 
 

يشيع به اوة يس قلوالروح القدس  هو  الروح    ثمر .صيرة بيعطي القوة والحكمة والاللي هو   بلبعض،  لكما 
النفس البال واللطف والصالح واألمانة والوداعة وضبط  ن و كلمالذين يتليس .  المحبة والفرح والسالم وطول 

وِح اْلُقُدسِ   نَ مِ   ن و ئ  لِ تَ مْ مُ حتما    مهعن الروح القدس   أكثر إبن هللا  منون بيسوع الذين يؤ   ن المتواضعو إنما   ،الرُّ



ى علواالبن والروح القدس هللا اواحد. و اآلب  نحن نؤمن باّلِل    .سمعنلما    ننظرو   نتبهفل  .وحالر   وينتجون ثمر
المعمودية هي    َمْن َلْم ُيْؤِمْن ُيَدْن.اْعَتَمَد َخَلَص وَ ْن آَمَن وَ مَ :  الق  الربالن  وا  تعمديأن  المؤمنين بيسوع   كل
إرادححياة   للنا المصالحة مع هللال  ققحفه دمبا ص الثمن عنلخالذي  يسوعربنا   أمر    ة هللا اآلب.سب 

 

رسول  ال.  ناالقدوس الساكن في  روحالب ماضية الى حياة جديدة ة  قلنا من حياانت ناالشهادة أنودية هي  المعم
ُد  َكْيَف َنِعيُش َبعْ  اْلَخِطيَّةِ َعنِ ا َنْحُن الَِّذيَن ُمْتنَ : يقولفي رسالته الى روما  هذه الحقيقة بقوله علمنا يبولس  

يَِّة لِْلَمْوِت َحتَّى َكَما  َفُدِفنَّا َمَعهُ ِباْلَمْعُمودِ   َمْوِتهِ ُسوعَ اْلَمِسيِح اْعَتَمْدَنا لِ َأْم َتْجَهُلوَن َأنََّنا ُكلَّ َمِن اْعَتَمَد ِليَ   ِفيَها؟
ُمتَِّحِديَن ْحُن َأْيضاً ِفي ِجدَّ ا َنْسُلُك نَ ذَ كَ ُأِقيَم اْلَمِسيُح ِمَن األَْمَواِت ِبَمْجِد اآلِب هَ  ِة اْلَحَياِة ألَنَّهُ ِإْن ُكنَّا َقْد ِصْرَنا 

ِبِشْبِه َمْوِتِه َنِصيرُ  ِبِقَياَمِتِه. َعاِلِميَن َهَذا  َمَعهُ  َمَعهُ ِلُيْبَطَل َجَسُد اْلَخِطيَِّة  َأْيضاً  : َأنَّ ِإْنَساَنَنا اْلَعِتيَق َقْد ُصِلَب 
   ْلَخِطيَِّة.ْسَتْعَبُد َأْيضاً لِ  َنُعوَد نُ  الَ يْ كَ 
 

ِمَن اْلمَ و  َماَواتُ َلمَّا اْعَتَمَد َيُسوعُ َصِعَد لِْلَوْقِت   َنازالً ِمْثَل َحَماَمٍة َوآِتياً َقِد اْنَفَتَحْت َلهُ َفرََأى ُروَح َّللاَِّ   اِء َوِإَذا السَّ
َقاِئالً َعَلْيِه َوَصْوت   َماَواِت  ِمَن السَّ من  أحد أبدا ألي يقل  لم هللا  .َذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِرْرتُ هَ   : 

 2متكّون من المزمور  هو   هللاإعالن    َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِرْرُت. :َماَلِئَكةِ وال حتى للْ الناس 
اأُ ي  : ِإنِّ ى المسيحا المشير   حيث يقول هللا بفم داود  8و 7والعدد  َقاَل ِلي: َأْنَت لْخِبُر ِمْن ِجَهِة َقَضاِء   . رَّبِّ

ُهَوَذا َعْبِدي  يقول: 1العدد   42  االصحاح  هو من إشعياء في قول هللا    2القسم و  اْبِني َأَنا اْلَيْوَم َوَلْدُتَك.
بِ الَّ  ُمْختَاِري الَِّذي ُسرَّْت  ُروِحي َعلَ ِه نَ ِذي أَْعُضُدهُ     .ِممَ ِللُ رُِج اْلَحقَّ  َفُيخْ ْيِه ْفِسي. َوَضْعُت 
 

إبن أن بين يواالعالن الثاني   غير مخلوق.فهو  د من هللا و أن يسوع هو المسيح الموليبّين  اإلعالن األول  
النبي إشعياء  لرب المتألمعبد اسّمي   هحتى أنقوم بعمل شاق  ظهر في الجسد ليا ذههللا   وكما    في كتاب 

أيضا َم   قَ َزِليٍّ ِبُروٍح أَ  وع،سأن ي  هو مكتوب  هللاَ   مْخدِ نَ ِمْن أَْعَماٍل َميَِّتٍة لِ   ناُيَطهُِّر َضَماِئرَ ل   ِبالَ َعْيبٍ َنْفَسهُ ّلِلَِّ دَّ
لِْلَوْقِت ِمَن اْلمَ و َلمَّا اْعَتَمَد َيُسوعُ  .  اْلَحيّ  َماَواتُ   ،اءِ َصِعَد  ِ نَ و اْنَفَتَحْت َلهُ   السَّ .  ِمْثَل َحَماَمةٍ عليه  زلُروَح َّللاَّ

الم. سالم. ويسوع هو رئيس السيشير الى ال.  جميلحلقه   ،أمين ومحبوب  طيبلطيف طير  حمامة  لوا
 .الى منبع السالم والنور جييحتى   نوررى يوال   المسعرف  يله ومظلمة وما  في داخروح االنسان مرتبكة  و 
 

لنا هو    ليكون   هناكمن  هو  يسوع الذي جاء   بفضلال تزال مفتوحة لنا  و   ةاللحظ كلانفتحت في ت  واتماسال
لى ، فال أحد يأتي احياة لوا  حقلوا  ريقطقال: أنا هو الباب؛ أنا هو الالباب والطريق الحي والحقيقي كما  

َولِكنَّ ِلي َمْعُموِديًَّة َعَليَّ َأْن :  لتالميذه   بمعمودية أخرى فقال  موته الكفارين  أعل إبن هللايسوع اآلب إال بي.  
وُح اْلُقُدُس: َكَما َيُقوُل الو  .اِيق  َحتَّى َتِتمَّ َوَكْم َأَنا ُمَتَض   َأَتَعمََّد ِبَها وا قُ رُّ  .ُلوَبُكمْ اْلَيْوَم ِإْن َسِمْعُتْم َصْوَتهُ َفالَ تَُقسُّ

 

َنْحنُ ْعَماٍل ِفي ِبرٍّ َعمِ الَ ِبأَ ليخلصنا    َظَهرَ   َخلِِّصَنا هللاِ َوِإْحَساُنهُ ُلْطُف مُ  ْسِل ِبغَ   َضى َرْحَمِتهِ ، َبْل ِبُمْقتَ ْلَناَها 
وِح َوَتْجِديِد     الثَّاِنياْلِمياَلدِ  ِبِغًنى َعَلْيَنا بِ  اْلُقُدسِ الرُّ ْرَنا ِبِنْعَمِتِه   َيُسوعَ اْلَمِسيِح ُمَخلِِّصَناالَِّذي َسَكَبهُ  َحتَّى ِإَذا َتَبرَّ



اْلَحيَ ِصيُر َوَرَثًة حَ نَ  نفسه كم  رجاء له هذا الومن   َي اْلَكِلَمةُ.َصاِدَقة  هِ   اِة األََبِديَِّة.َسَب َرَجاِء  ا أن  فليطهر 
وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آمِ ِنْعَمةُ َربَِّنا َيُسوعَ اْلَمِسيِح َوَمَحبَّو هو طاهر.    يحسالم الرُّ  .ينَ ةُ هللاِ َوَشِرَكةُ 
 
 


