
  لماذا ُنَعمِّد بإسم یسوع ؟

صیغة المعمودیة   : الجزء الثالث
القسم األول 

أوصى یسوع تالمیذه أن یكرزوا لجمیع األمم ویعّمدوھم بأسم اآلب واألبن والروح القدس كما ورد في متى                               
, )) بأسم  ((ولكنھ أوصاھم أن یعّمدوا     ,  إنَّ یسوع لم یوصي التالمیذ أن یستخدموا ھذه الكلمات كصیغة       19:28

إن كلمات اآلب واألبن      , كلمة اسم اسُتخِدَمت كمفرد ولیس جمع وھي نقطة مركزیة أو محوریة للمعمودیة                    
حیث یقول     , األسم الذي یعطي الخالص الموصوف ھنا ھو یسوع         , والروح القدس تصف عالقة اهللا مع البشر   

ألَِْن َلْیَس آْسٌم آَخُر َتْحَت اْلسََّماِء َقْد ُأْعِطَي َبْیَن اْلنَّاِس ِبِھ      . َوَلْیَس ِبَأَحٍد َغْیِرِه اْلَخَالصُ   {12:4الكتاب في أعمال 
.}َیْنَبِغي َأْن َنْخُلَص     

مالك الرب أعلم یوسف أن مریم ستلد ابنًا          ..أسم یسوع ھو األسم الذي ُیظھر دور اآلب واألبن والروح القدس               
 ) .21:1متى  ( وتدعوا  اسمھ یسوع ألنھ یخّلص شعبھ من خطایاھم           

المعزي الروح القدس الذي   {26:14وأیضًا یوحنا    .}...َأنا َقْد َأَتْیُت ِبأْسِم َأِبي  {43:5أیضًا قال یسوع في یوحنا      
یقول الوحي في     بأسم یسوع یجعلنا نتفّوق على كل سلطان حیث             د لذا فإن التعّم. }سلھ االب باسمي  سیر

.}ُكلُّ ِملِء الالَُّھوِت َجَسِدیًَّا    َفِإنَُّھ ِفیِھ َیُحلُّ     {9:2كولوسي  

كثیرین     } ِحیَنئٍذ َفَتَح ِذْھَنُھْم لَیْفَھُموا الُكُتبَ       {یذكر أن یسوع قبل صعوده فتح أذھان التالمیذ         47-45:24في لوقا 
َمْكُتوٌب    وَقاَل َلُھْم َھكذا ُھَو      {46وفي العدد   , ھذه األیام بحاجة الى أن ُتفتح أذھانھم لیفھموا الكتاب المقدس           

وُفِتحت أذھان التالمیذ حتى یتمّكنوا أن          } َوَھَكَذا َكاَن َیْنَبغي َأنَّ اْلَمسیَح َیَتَألَُّم َوَیقوُم ِمَن اَألمَواِت ِفي اْلَیوِم الثَّالثِ          
 من ھذا األصحاح یصف التفویض الذي       47وفي العدد  , یفھموا األھمیة العظمى من موت ودفن وقیامة المسیح          

بطرس كان    . }َوَأْن ُیْكَرَز ِبآِسِمِھ ِبالتَّْوَبِة َوَمْغِفَرِة الَخَطاَیا ِلَجمیِع اُألَمِم َمْبَتَدًأ ِمْن ُأوُرَشِلیمَ              {للتالمیذ أعطاه یسوع  
وبعد أن سمع ھذه الوصایا وبعد ذلك بعّدة أیام ُأوحَي        , واحدًا من الذین تكّلم معھم یسوع والذي فتح أیضًا ذھنھ      

بدأت ضمائر السامعین تأّنبھم وشعروا بالَذْنْب وصرخوا قائلین         ,  یكرز في یوم الخمسین  لھ من الروح القدس أن
فقال لھم بطرس توبوا ولیعتمد كّل واحد منكم على آسم             { ) 37:2أعمال ( ماذا نصنع أیھا الرجال األخوة    

مة بفرح واعتمدوا بآسم      فقبلوا الكل ,  ) 38:2أعمال  ( }لخطایا فتقبلوا عطیة الروح القدس     یسوع المسیح لغفران ا   
البعض یقول أن بطرس أخبرھم       ) . 41:2أعمال  (الرب یسوع وانظّم إلیھم في ذلك الیوم نحو ثالثة أالف نفس        

ولكن إذا ذھبنا مع بطرس       , أن یعتمدوا بآسم یسوع ألنھم كانوا یھودًا وھذه المعمودیة ھي لكي یعرفوا المسیح                 
ومرة أخرى أوصاھم   , ن كورنیلیوس وأھل بیتھ كانوا من األمم        الى بیت كورنیلیوس بعد عدة سنوات نرى أ     

إذا  ). حینئٍذ سألوه أن یمكث أیاماً    . وأمر أن یعتمدوا بآسم الربّ   (48:10بطرس أن یعتمدوا بآسم الرّب  أعمال      
كان بطرس مخطئًا في یوم الخمسین فھو بالتأكید كان عنده الوقت الكثیر ألن یصحح خطأُه قبل أن یذھب الى                      

 من األصحاح    19كان متى الذي كتب إنجیلھ بوحي من الروح القدس والذي كتب العدد            لقد , ت كورنیلیوس     بی
 38:2 واقفًا مع بطرس في یوم الخمسین عندما وعظ بطرس عن خطة الخالص المذكورة في أعمال                     28

 مطیع لكالم الرب    وبالتأكید كان متى سیتكّلم إذا كان بطرس غیر     , ونجده لم یعترض لم یبدي أي كالم تصحیح     
َأنا َأْظَھْرُت    {6:17كما قال یسوع في صالتھ في یوحنا           , ولكن الرسل فھموا وأخذوا وصیة الرب ونفذوھا           , 

. }َكاُنوا َلَك َوَأْعَطْیَتُھْم ِلي َوَقْد َحِفُظوا َكَالَمكَ        .آْسَمَك لِلنَّاِس الَِّذیَن َأْعَطْیَتِني ِمَن اْلَعاَلمِ   

.  والرب یبارككم   


