لماذا تعمد المسيح؟ متي  3مرقس 1
ولوقا  3ويوحنا 1
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يتسائل البعض ان كان المسيح بال خطية فلماذا تعمد
معمودية يوحنا المعمدان التي للتوبة؟
وفي البداية نقراء االعداد معا

انجيل متي 3
 13 :3حينئذ جاء يسوع من الجليل الى االردن الى
يوحنا ليعتمد منه
 11 :3ولكن يوحنا منعه قائال انا محتاج ان اعتمد منك
وانت تأتي الي
 11 :3فأجاب يسوع وقال له اسمح االن النه هكذا يليق
بنا ان نكمل كل بر حينئذ سمح له
 11 :3فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء واذا
السماوات قد انفتحت له فراى روح هللا نازال مثل حمامة
واتيا عليه

 11 :3وصوت من السماوات قائال هذا هو ابني الحبيب
الذي به سررت

انجيل مرقس 1
 9 :1وفي تلك االيا جاء يسوع من ناصر الجليل
واعتمد من يوحنا في االردن
 11 :1وللوقت وهو صاعد من الماء راى السماوات قد
انشقت والروح مثل حمامة نازال عليه
 11 :1وكان صوت من السماوات انت ابني الحبيب
الذي به سررت

 11 :1وللوقت اخرجه الروح الى البرية

انجيل لوقا 3
 11 :3ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا واذ
كان يصلي انفتحت السماء
 11 :3ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل
حمامة وكان صوت من السماء قائال انت ابني الحبيب
بك سررت

انجيل يوحنا 1

 19 :1وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبال اليه فقال هوذا
حمل هللا الذي يرفع خطية العال
 31 :1هذا هو الذي قلت عنه ياتي بعدي رجل صار
قدامي النه كان قبلي
 31 :1وانا ل أكن اعرفه لكن ليظهر السرائيل لذلك
جئت اعمد بالماء
 31 :1وشهد يوحنا قائال إني قد رأيت الروح نازال مثل
حمامة من السماء فاستقر عليه

 33 :1وانا ل أكن اعرفه لكن الذي ارسلني العمد
بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازال ومستق ار عليه
فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس
 31 :1وانا قد رايت وشهدت ان هذا هو ابن هللا
وفقط من سياق االناجيل نجد ان المسيح ل يكن يحتاج
الي معمودية يوحنا النه بال خطية وهذا شيئ اعترف به
يوحنا وشهد له عندما قال (انا محتاج ان اعتمد منك
وانت تاتي الي)
واالنجيل أكد على ذلك
إنجيل يوحنا 11 :8
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رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 11 :1
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رسالة بطرس الرسول األولى 11 :1
« َّال ِذي َل َيف َعل َخ ِطَّيةًَ ،والَ ُو ِجَد ِفي َف ِم ِه َمكٌر»،

رسالة يوحنا الرسول األولى 1 :3
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والمسيح هو الوحيد الذي جاء الي المعمودية ول يعترف
بخطايا النه بال خطية
إنجيل متى 1 :3
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ولكن المسيح الذي كان بال خطية هو حمل خطايانا
ليبررنا
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 11 :1
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رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 18 :9
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رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 3 :8
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فسبب معمودية المسيح رغ انه بدون خطية هو أجاب
عليه بنفسه
انجيل متي 3
 11 :3ولكن يوحنا منعه قائال انا محتاج ان اعتمد منك
وانت تأتي الي

 11 :3فأجاب يسوع وقال له اسمح االن ألنه هكذا يليق
بنا ان نكمل كل بر حينئذ سمح له
فاول سبب نفهمه ان المسيح في تعبير نكمل كل بر هو
قصد تبرير االنسان فيه بمعني ان المسيح نزل الي
معمودية التوبة ليبرر كل من يتعمد ولنتبرر فيه عن
طريق انه يحمل خطايانا فهو في المعمودية يحمل خطايا
من يعتمد ايضا ليدين كل الخطايا في جسده على عود
الصليب .فالمسيح الذي حمل خطايانا التي نغتسل منها
في المعمودية لهذا وضع شرط ان من يؤمن يعتمد لكي

يخلص ليكون المسيح بالفعل حمل خطاياه بإراد هذا
المؤمن.

ثانيا وهو واضح من تتمي البر ان المسيح في المعمودية
قدس المعمودية واعد لمعمودية الماء والروح وبها يقد
البر لمن يتعمد معه اي يقبل ان يموت مع المسيح ليقو
مع المسيح .فالمسيح ل يكن محتاج للمعمودية بل
المعمودية هي التي كانت تحتاج لتقديس المسيح لها.
المسيح بالمعمودية أكمل كل بر لإلنسان أي صار هناك
وسيلة يتبرر بها اإلنسان الذي كان قد ُح ِك َ عليه بالموت

بسبب الخطية .فأصبح يموت االنسان في المعمودية كما
شرحت رسالة رومية ليقو االنسان مع المسيح.
رسالة بولس الرسول الي اهل رومية 1
 3: 1ا تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح
اعتمدنا لموته
 1: 1فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما اقي
المسيح من االموات بمجد االب هكذا نسلك نحن ايضا
في جد الحيا
 1: 1ألنه ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته
نصير ايضا بقيامته

 1: 1عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل
جسد الخطية كي ال نعود نستعبد ايضا للخطية
 1: 1الن الذي مات قد تب ار من الخطية
 8: 1فان كنا قد متنا مع المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا
معه

ثالثا وايضا من نص االعداد يقول ان معمودية المسيح
كانت اعالن للثالوث حيث كان اقنو االبن في الماء
وصوت االب في السماء والروح القدس في هيئة جسمية
مثل حمامة مستقر عليه

فهذا شهاد للثالوث في الذات اإللهي الواحد
إنجيل متى 19 :18
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رابعا حسب ما يقول يوحنا المعمدان ان معموديته كانت
عالمة ليوحنا (وانا ل أكن اعرفه لكن الذي ارسلني
العمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازال ومستق ار
عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس) وبهذا يستطيع
ان يشهد عنه يوحنا الي اليهود وبالفعل يوحنا من هذا
الوقت بدا يشهد عن المسيح وليس يوحنا فقط بل تالميذ
يوحنا واليهود ايضا.

خامسا المسيح أكمل كل بر عن طريق تتمي الناموس
الن الناموس يظهر الخطية ولكن ال يبرر منها فمعمودية

التوبة ترمز لمحاولة التبرير من مخالفات الناموس.
فالمسيح من خطوات اكمال الناموس في جسده تعمد لكي
يكمل كل بر.

سادسا المسيح وضح البر بتواضعه وانه شارك البشر
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 11 :1
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سابعا يعلن أهمية المعمودية ويعلن قبوله لمهمته أي
موته فالمعمودية هي موت مع المسيح ،فالمسيح
بمعموديته يعلن أنه يقبل هذا الموت وأنه سيقو بعد
موته ال ن المعمودية فيها موت وقيامة ،وأنه يطيع حتى
الموت موت الصليب .المعمودية هي مثال لسر موته
وقيامته .المعمودية هي اعالن حب .باتحادنا مع المسيح
فنحيا بحياته فيستخد اعضاءنا كاالت بر ،فنعمل اعمال
بر.

ثامنا ليشرح معني الميالد الجديد بمثال واضح فالذي
ولد من اد يموت ولكن الذي من الماء والروح ال يموت
فلهذا عندما يقول من يولد من الماء والروح يجب ان
يفه معل اسرائيل نيقوديموس
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تاسعا ليكمل طريق المصالحة التي بدات بتجسده وحلول
الالهوت في الطبيعة البشرية ث حلول الروح القدس وقت
المعمودية حتى يتم المصالحة على عود الصليب ث
القيامة .ونالحظ أنه في آد فقد االنسان عالقته باهلل
وحدثت فاصل بينه وبين هللا ولكن بقبول المسيح للروح
القدس فى معموديته لحسابنا وهو آد الثانى حل الروح
القدس ليسكن في االنسان وتنتهي الهو العميقة بين هللا
واالنسان.

عاش ار المسيح هو يمثل البشرية في جسده فيتعمد ايضا
عن البشرية كلها معمودية التوبة التي تكملها البشرية
في جسده .فهو ايضا صا عنا وهو غير محتاج وخاض
التجربة في البرية عنا وغيرها من االمور التي قدمها
عنا.

وباالضافه الي كل ما قدمت سابقا يجب ان نفه امر
مه وهو معني المعمودية في الفكر اليهودي
الن المعمودية من وظائف الكهنة لالمميين الذين يقبلوا
ان يتهودوا وكانت هذه مهمة السنهدري .

ولكن هناك معمودية اخري وهي معمودية الكهنة على
سن الثالثين سنة
سفر العدد 3 :1
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وفي بداية خدمته يتعمد
سفر الخروج 1 :19
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فهذه المعمودية كانت اعالن بداية خدمة المسيح
الكهنوتيه فهو الكاهن االعظ الذي جاء وقد نفسه
ذبيحه عنا
فلهذا يجب ان يعتمد قبل بداية الخدمة ليعلن ايضا انه
كاهن العهد الجديد

أيضا يوجد في الفكر اليهودي نوع معمودية وهو قبل
الزفاف للعروس ويسمى ميكفا ففي الزواج اليهودي
تذهب العروس الي المعمودية التي تسمى ميكفا
وشروطها ان تكون مياه نبع من األرض او مياه جارية

وتتعمد وتعتبر حياتها القديمة انتهت وتبدأ حياه جديد
مع عريسها .مثل العروس الكنيسة البد ان تتعمد من
الينبوع والحيا القديمة انتهت وتبدأ حيا جديده مع
عريسها المسيح .ولهذا المسيح أيضا بنزوله الي
المعمودية اعد المعمودية لعروسه الكنيسة بانه اعد
ينبوع مياه لتتخلص من حياتها القديمة وتعتبر حياتها
القديمة انتهت وتبدأ حياه جديد مع المسيح.

ومثال على اقوال االباء

ويقول القديس أمبروسيوس في تفسيره إلنجيل لوقا:
[اعتمد الرب ذاته ...ل يعمد ليطهر ،وانما ليطهر الماء،
فإذ نزل إليها المسيح الذي ل يعرف خطية صار لها
سلطان على التطهير ،بهذا كل من يدفن في جرن
المسيح يترك فيه خطاياه].
القديس جيرو [ :ل يكرز المخلص نفسه بملكوت
السماوات إال بعد تقديسه األردن بتغطيسه في العماد]

والمجد هلل دائما

