
     

  :لماذا نعمد بإ سم يسوع
  الجزء الثالث
  القسم الثاني

سوع،              جميعهم إن أهل السامرة لم يكونوا     إ سم ي دوا ب ك أعتم بس    ( يهودًا ومع ذل ة   فانحدر فيلي ى مدين سامرة   من  إل  ال
س      ولكن لما صدقوا فيليبس وهو يبشر باألمور المختصة      ( يكرز لهم بالمسيح     وآان سوع المي إ سم ي ح بملكوت اهللا وب

  ).١٦عدد، ١٢عدد، ٥عدد :٨أعمال  .()غير إنهم آانوا معتمدين بإسم الرب (، ) ونساًءأعتمدوا رجاًال
  

وم الخمسين       د ؟  المرسل إلى األمم آان يعمّ    آيف إن الرسول بولس   لنر   دة من ي د سنوات عدي لقد ذهب إلى أفسس بع
تم  : وقال لهم (  ووجد هناك بعضًا من تالميذ يوحنا المعمدان       تم    هل قبل ا أمن روح القدس لم ه     , ال ه وال سمعنا أن الوا ل  ق

ائًال    إن يوحنا عّم فقال بولس . فقالوا بمعمودية يوحنا  .فقال لهم فبماذا اعتمدتم   . يوجد الروح القدس   ة ق ة التوب د بمعمودي
سوع           ا سمعوا   .للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي المسيح ي سوع        فلم رب ي دوا بإسم ال رغم    .اعتم ى ال ن  ا  من  وعل

  . آان مهم جدًا لهم ليعتمدوا به ، إال أن أسم يسوع)بمعمودية يوحنا(هؤالء التالميذ آانوا معتمدين
  

ا    د ليديا وأ   عمّ  المعمودية عندما  نحن ال نعتقد أن الرسول بولس غير طريقة أو صيغة          ال   (هل بيته ) ١٥-١٤: ١٦أعم
ائ            ا  أو حافظ السجن الذي جاء مرتعدًا وساجدًا أمام بولس وسيال ق اذا ينبغي أن أفعل لكي أخ            ًال ي يدُي م اال  .لص؟  س فق

رب  من في بيتهوآلماه وجميع .من بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك   آ ساعة     . بكلمة ال ك ال فأخذهما في تل
  ).٣٣-٣٠ :١٦أعمال( من الليل وغسلهما من الجراحات وأعتمد في الحال هو والذين له أجمعون 

ان ذهب             عمّ ال نستطيع أن نشك أن بولس      تعملها في آل مك ة التي أس د هؤالء الناس مستعمًال نفس الصيغة والطريق
دما أعطاهم              . إليه آمبشر والتي هي التعميد بطريقة الغطس بإسم الرب يسوع          ذ عن بولس لم يكن مع الرسل والتالمي

  ؟فعله  يجبرف ماإسم الرب يسوع،فكيف عد ب، ولكنه عّم٢٤:٤٧،ولوقا ١٩: ٢٨ في متى يسوع وصاياه األخيرة
سوع المسيح                 إعالن ي ل ب ة  ( لقد قال إن اإلنجيل الذي يكرز به هو ليس بحسب إنسان ب وأعرفكم   ١٢-١١: ١غالطي

ه       .أيها األخوة األنجيل الذي بشرت به انه ليس بحسب إنسان          سان وال ُعلمت سوع    .ألني لم أقبله من عند إن إعالن ي ل ب ب
  .)المسيح

  
دة       لقد أختير بولس ليكرز بإسم يسوع بين األمم وآتب رسائل آثيرة           ائس عدي د  . موحى بها من الروح القدس إلى آن لق

له            ( أظهر اهللا لهذا الرسول سر الكنيسة      ن األن لرس د أعل ا ق شر آم سين   الذي في أجيال َأخر لم ٌيَعَرف به بنو الب القدي
 إن آان أحد    ٣٧ :١٤آورنثوس  ١(  ه لديه السلطة اإللهية عندما قال     ،لقد قال بولس إن   ) ٥: ٣  أفسس    وأنبياءه بالروح 

  ) .  ما أآتبه إليكم أنه وصايا الربيحسب نفسه نبيًا أو روحيًا فليعلم
سوع شاآرين اهللا واالب                 ( ١٧: ٣ في آولوسي    لقد آتب بولس   رب ي وآل ماعملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل بإسم ال

  .  ال نستطيع أن نهمل هذه الوصية المعطاة إلى الكنيسة لذلكالقول والفعل، بإن معمودية الماء قد تمت. )به
ة       نالك ر الزاوي سه حج سوع نف اء وي ل واألنبي ى الرس ت عل د بني سة ق سس( ي م ي ر، إن ال)٢:٢أف ل ل ط  وس وا فق عظ

  . دوا بها أيضًابالمعمودية بإسم يسوع بل أيضاًََ عملوا وعّم
  

، ولكن نجد في   بإسم األب واألبن والروح القدسدوادوا او تعّمس إنهم عّمي مكان في الكتاب المقدالنجد في أ
  المعمودية بإسم يسوع نجدهم قد نفذوا وصية الرب في لخالمن . دوا بإسم الرب يسوع المسيحعّمم  إنهاماآن آثيرة

  .)٨  :١ اثيما،غالطيةغير ما بشرناآم فليكن أنإن بشرناآم نحن أو مالك من السماء ب(لقد قال بولس . ١٩ :٢٨ متى 
   .)إن ذلك تحذيرًا إالهيًا لنا ( 

ول   ى              البعض يق سوع في مت ه ي ا قال ل بم ه يقب ال          ال   ولكن   ١٩ :٢٨ إن ه بطرس في أعم ا قال ل بم ولكن  . ٣٨ :٢ يقب
اتيح  ع ُأ وله وبطرس آان أحد الرسل م في يوم الخمسين من خالل مسحة الروح القدس،    بطرس تكلّ    ملكوت طيت مف
  .  لذلك ال نستطيع أن نهمل ما قاله بطرسالسموات،

  
  .)ألنكم ترآتم وصية اهللا وتتمسكون بتقليد الناس(قال يسوع  ٨  :٧في مرقس 

ة بإسم         ريخ يقول لنا إنه بعد موت الرسل         أوالت ة المعمودي ة أخرى          تغيرت صيغة وطريق ى صيغة وطريق سوع إل  . ي
  .٢٤١ل، الفقرة للكتاب المقدس القسم األو (Hasting) اموس قأنظر إلى 

                                                          . اهللا أم تقاليد وتعاليم اإلنسان أيهما هو األفضل ان نتبع وصايا


