
المعمودية
)٢٠-١٨׃٢٨؛ ١٧׃١٣؛ ١١׃٣ (انجيل متى قصة:

بمجرد ا ن بدأ المسيح تعليم وشفاء الناس خرج إلى نهر الدرد ن. وكا ن هناك نبي اسمه يحيى يدعوا الناس للتوبة عن خطاياهم ل ن
المخلص الذي كانوا جميعاا في انتظادره كا ن على وشك. وكا ن هذا المخلص هو عيسى المسيح!

لم يكن هناك اي ذنوب لعيسى المسيح كي يتوب منها، لكنه ادراد ا ن يتعمد على يد النبي يحيى من أجل إعطاءنا المثال كي نسير
على ددربه وكذلك ليبين للجميع انه متفق مع الرسالة التي جاء بها النبي يحيى. في البداية لم يكن النبي يحيى يريد أ ن يعمد عيسى
المسيح بل انه قال له انه هو الذي يريد ا ن يتعمد على يديه!  لقد النبي يحيى هذاالكل م لنه كا ن يعلم ا ن المسيح عيسى كا ن اعظم

منه مكانة وأنه لم يكن حتى يستحق أ ن يحمل حذائه. ومع ذلك، وافق النبي يحيى على ا ن يعمد المسيح عيسى بعد ا ن قال له
المسيح انه ينبغي عليه ا ن يفعل الصواب.

النبي يحيى عمد عيسى المسيح الذي غطس كلية تحت الماء وعندما خربدأ في الخروج من الماء سمع الجميع صوت من السماء
يقول "هذا هو ابني الحبيب الذي به سردرت".

وعند نهاية بعثته على الدرض، أمر عيسى المسيح أتباعه ا ن يذهبوا ويصنعوا تلميذ في وسط شعوب الدرض وا ن يعمدوهم في
اسم الب والبن والروح القدس. وامرهم ايضاا أ ن يعلموا الناس ا ن يطيعوا وصايا المسيح عيسى وكل ما امرهم به.

فعل تلميذ المسيح كل ما امرهم به وفي كل مكا ن ذهبوا اليه قاموا بتعميد كل من قردر ا ن يتبع المسيح عيسى.

. التلميذ                مافعل مثل ويفعلوا الثقة لديهم تكبر حتى تلميذه مع المسيح قصة يحكي أن الجميع على

الئسئلة

. ماذا تقول هذه القصة؟1   

. ماذا تعلمك القصة عن ال؟2   

. ما الذي يجب عليك أ ن تطيعه؟3   

آية للحفظ:

ِططييةة ةع ةطاةيا، ةفةتققةبللوا  ةخ ِط ن اقل ةرا لغقف ِطح ِطل ِطسي ةم ل
ةع اق لسو قسِطم ةي ةعةلى ا لكقم  ِطمقن ِطحٍدد  ةوا لل  لك ِطمقد  قعةت ةوقلةي لس : " لتولبوا  قطلر لهقم لب ةل ةل ةفةقا

ِطس. (سفر اعمال الرسل  ِطح اقللقلد لرو )٣٨׃٢ال

أهمية ومعنى المعمودية

ما هي المعمودية؟

)١١-١׃٦المعمودية هي صودرة / تذكرة لموت ودفن وقيامة المسيح عيسى (درومية 
عندما ننغمس كلية تحت الماء، علينا أ ن نتذكر أ ن نفوسنا القديمة (خطايانا) قد تم دفنها مع المسيح عيسى.

وعندما نخرج من المياه علينا أ ن نتذكر أننا قد قمنا مع المسيح ونلنا حياة جديدة. المعمودية هي أيضا اشادرة خاصة إلى ال
وللخرين اننا نحب المسيح عيسى ونريد ا ن نتبعه. عندما يتزوج الناس فإنهم عادة ما يتخذو ن علمة كي يظهروا للجميع أنهم

متزوجو ن. ما هي بعض المثلة من ثقافتك عن الشياء التي تدل على أ ن الناس متزوجو ن؟ عندما تصبح واحد من اتباع المسيح
عيسى، ينبغي أ ن تقول ل وللجميع عن مقدادر محبتك له وانك تنتمي اليه فقط.



لماذا يجب ان تتعمد؟
)١٧-١٣׃٣المسيح عيسى قد تعمد (متى •
)١٦׃٢٢؛ ٣٨׃٢؛  سفر اعمال الرسل ١٦׃١٦؛  مرقس ١٩׃٢٨المسيح طلب منا ا ن نتعمد. (متى •

أئسئلة المعمودية

هل تعرف أ ن ال قد غفر كل ذنوبك من خلل موت المسيح عيسى نيابة عنك؟.1
هل قردرت اتباع المسيح عيسى دو ن العودة الى الودراء ابداا؟.2
هل ستستمر في اتباع المسيح عيسى حتى عندما تواجهك المشاكل مثل الضرب والعتقال والسجن أو التهديد بالقتل؟.3

ويجري طردك من أسرتك، أو تواجه اي (هل ستحافظ على اتباع المسيح عيسى حتى لو كا ن ذلك يعني فقدا ن وظيفتك،
)نوع اخر من الصعوبات بسبب ايمانك الجديد؟

التجهيز للمعمودية

يمكنك الحتفال بإيمانك عند معموديتك!
متى يجب أ ن تتعمد؟•
من ينبغي أ ن نقو م بدعوتهم لحضودر المعمودية؟•
في وقت معموديتك يمكنك إعداد قصتك مع ال لتقول للجميع كيف أنقذك ال وغير حياتك.•

حدد موعد لمعموديتك في أقرب وقت ممكن. اجب عن السئلة عن المعمودية.


