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منذ سنوات كان بعض الصينيون يتناقشون حول وجهات نظر الكنائس 
المختلفة في معمودية الماء. وقد أوضح لهم أحد الخدام ذلك بهذه الطريقة: 
"بعضهم يؤمنون بغسل كامل، وبعضهم يلتزمون بغسل قليل، وأما الباقون 

فال يغتسلون بالمرة!." 

شكل  أي  تمارس  ال  مجموعة  يغتسلون،  ال  بالذين  المتكلم  عنى  وقد 
مجموعة  أما  ضروري.  غير  لهم  بالنسبة  فذلك  المعمودية.  أشكال  من 
المعمودية عن طريق  عملية  تمارس  كنائس  تمثل  فهي  القليل"  "الغسل 
رش القليل من الماء كرمز لماء المعمودية. ومعظم هذه الكنائس تمارس 
فهي  الكامل  الغسل  أما مجموعة  انطباعات مؤثرة.  ذات  وألوانًا  طقوسًا 
الكامل،  التغطيس  التعميد عن طريق  تمارس عملية  التي  الكنائس  تمثل 
أي وضع الشخص المراد تعميده تحت الماء بالكامل. والكنائس اإلنجيلية 

بشكل عام تنتمي إلى هذه المجموعة. 

وقبل أن يتعّمد شخص ما، عليه أن يفهم معنى المعمودية ولماذا تعتبر 
طقسًا مهمًا من طقوس الكنيسة.
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في هذا الدرس:
المعمودية كرمز   

أهدافها  
أشكالها  

يساعدك هذا الدرس على: 

للعهد  األساسية  التعاليم  وبين  الماء  في  المعمودية  بين  إيجاد عالقة   
الجديد.

قبول ممارسة معمودية الماء لنفسك.   
تقييم أشكال المعمودية في ضوء الكتاب المقدس.  
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المعمودية كرمز

وّضح ماذا تصور أو ترمز إليه املعمودية. الهدف 1. 

لم تتعمَّد سمر حتى اآلن في الماء مع أنها شاهدت غيرها يتعّمد. أما 
زياد الذي قد أخذ هذه الخطوة فإنه يشجعها على عمل الشيء نفسه أيضًا. 

وتتسائل سمر:

"أنا ال أفهم لماذا يجب وضعنا تحت الماء! فأنا ال أريد أن يراني الناس 
خارجة من الماء بشعر مبلل."

ألم  المبلول!  شعرك  إلى  أحد  ينظر  "لن  فيقول:  زياد  "ويشجعها 
ألنهم  ذلك  يتعّمدوا؟  أن  بعد  بفرح  مشرقون  الناس  يبدو  كيف  تشاهدي 
المؤمنين يفرحون  الرب يسوع. وكذلك كل  أنفسهم بما عمله  قد شّبهوا 

معهم."

وتوافق سمر أخيرًا وتقول: "أريد بالتأكيد طاعة الرب ولكنني ما زلت 
ال أفهم تمامًا." ويضيف زياد مؤكدًا لها:

"بعد أن تشاركي في صف المرشحين للمعمودية، سيكون لك اشتياق 
ألن تتعّمدي أنت أيضًا!"

وشركة  الماء  في  المعمودية  رئيسيتين:  فريضتين  يسوع  أسس  لقد 
ملموس.  بشكل  المقدس  الكتاب  حقائق  يصوران  وكالهما  الرب،  مائدة 
والفريضة الكنسية قانون معترف به أو مرسوم له سلطة. وترتكز أحكام 

الكنيسة على سلطة كلمة اهللا.

سننظر في هذا الدرس في الفريضة األولى منها: المعمودية في الماء. 
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األول عن موت  بجزئين،  الماء صورة رمزية  في  المعمودية  وتمثل 
المسيح النيابي عنا:

 فإنين سلمت اليكم يف األول ما قبلته أنا أيضًا: أن املسيح مات من أجل 
خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام يف اليوم الثالث حسب الكتب 

(1 كورنثوس 15: 4-3).

أجل  من  المسيح  موت  لنا  يصور  الماء  تحت  المؤمن  فنـزول   
خطايانا، ووجوده اللحظي تحت الماء يخبرنا عن دفن المسيح، وحين 
عن  بولس  ويكتب  للحياة.  المسيح  قيامة  يظهر  فذلك  الماء  من  يرفع 
(رومية  تبريرنا"  ألجل  وُأقيم  خطايانا  أجل  من  ُأسلم  يسوع:"الذي 

.(25 :4

المعمودية أيضًا رمز لتحريرنا من الخطية واتحادنا بالمسيح. والمؤمن 
الذي تعّمد في الماء يوضح الحقائق اآلتية: 

 20  :2 وتشير غالطية   .(6  :6 (رومية  المسيح  مع  مات  قد  أنه   .1
أيضًا إلى الطبيعة القديمة التي ُصلبت مع المسيح.

أنه ُدفن مع المسيح بحسب كولوسي 2: 12، وأنه بينما يتم تعميده،   .2
يشاهد روحيًا جنازته الشخصية! فالحياة الشخصية السابقة يجب 

أن تموت وتدفن.

أنه مقام مع المسيح (كولوسي 2: 12). قال يسوع: "إني أنا حي   .3
فأنتم ستحيون" (يوحنا 14: 19).

أنه يحيا اآلن "حياة جديدة" (رومية 6: 4). ومثل بولس يستطيع   .4
" (غالطية 2: 20). أن يقول: "فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا فيَّ
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الذين  كلكم  "ألن  الكلمات:  بهذه  المسيحية  المعمودية  إيجاز  ويمكن 
اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح" (غالطية 27:3).

4. حياة جديدة 
(رومية 6: 4)

3. القيامة مع املسيح 
(كولوسي 2: 12)

1. املوت مع املسيح 
(رومية 6: 6)

2. الدفن مع املسيح (كولوسي 2: 12)
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ÂÌãÄÄ∏

أكمل الجملة التالية: كل مؤمن يجري تعميده يرمز بنـزوله تحت   .1

ووجوده   .................................... قد  المسيح  أن  إلى  الماء 

تحت الماء يرمز إلى أن المسيح قد ...................................، 

وخروجه من الماء يرمز إلى أن المسيح قد ..........................

المعمودية في الماء هي صورة لشيء يحدث الطبيعة القديمة في   .2
اإلنسان. اكتب هذه الفكرة بكلماتك الخاصة

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

أهدافها

رف على حقائق تتعلق بأمهية وأهداف معمودية املاء. تعَّ الهدف 2. 

أصًال  نشأت  قد  الماء  في  المسيحية  المعمودية  تكون  أن  األرجح  من 
عن عادة جرت عن اليهود َقبل مجيء المسيح. فحين كان اُألممي (غير 
وكان  معمودية.  له  تجرى  كانت  الحقيقي،  اإلله  اّتباع  يختار  اليهودي) 
على الشخص المتحول للعقيدة الجديدة أن يقف في الماء بينما يقرأ الكاهن 
اليهودي قراءات من شريعة موسى. وبعد هذا يغطس الشخص المتحول 
للعقيدة الجديدة إلى داخل الماء وذلك كعالمة لغسل نفسة من الحياة الوثنية 

السابقة. 

وكان خروجة من الماء يرمز الى حياته الجديدة كواحد من شعب اهللا 
هذه  في  الماء  ومعمودية  الرب."  يخدم  بأن  قراره  "اتخذ  وقد  المختار، 
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األيام هي شهادة أمام العموم بأن مؤمنًا قد قبل المسيح واختار أن يتبعه 
ويكون عضوًا في كنيسته. 

في العادة يجري راعي الكنيسة المراسم العّمادية. ومعمودية الماء هي 
في األصل اختبار ال يتكرر. ومع ذلك، أن تعّمد أحد قبل أن يتخذ قرار 
اإليمان بالمسيح، فأنه يتعّمد ثانيًة، حتى يختبر معموديه ذات معنى عوضًا 

عن طقوس فارغة. 

فالمعمودية إذًا هي عالمة خارجية إليمان داخلي بالمسيح. وهي اعتراف 
علني بكون الُمتعّمد تلميذًا مطيعًا لوصية المسيح: "اذهبوا وتلمذوا جميع 

األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس" (متى 28: 19).

فيه  ُتجرى  أن  ينبغي  الذي  المكان  عن  المقدس  الكتاب  يخبرنا  ال 
وغير  المفضلة  الخدمات  بعض  نستذكر  ونحن  العمادية.  الخدمات 
المعتادة، كالمعمودية التي جرت على شاطئ البحر والتي اضطررنا من 
أجلها الحصول على إذٍن من السلطات. حيث وقف جنود يحملون بنادقهم 
الجدد.  المؤمنين  بتعميد  نقوم  وأنا  المحلي  الراعي  كان  بينما  يراقبون 
وكانوا ينظرون إلى األشخاص المتقدمين للمعمودية وهم يوضعون تحت 
مما  مفرحة  ترانيم  يرنم  الجمهور  بينما  ثانية،  لألعلى  يرفعون  ثم  الماء 
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لفت انتباههم. فسألوا: "ما نوع االحتفال هذا؟" وهكذا انفتح المجال أمام 
المؤمنين ليخبروا عن خالصهم ولماذا كانوا يطيعون الرب بالمعمودية. 

وبغض النظر عن المكان، سواء كان التعميد في الكنيسة أو في نهر أو 
في جدول ماء، فإن المغزى الروحي للمعمودية واالعتراف بالمسيح هما 

في الدرجة األولى من األهمية. 

ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:  .3
يتم التعبير عن إخالصي للمسيح عن طريق طاعتي لوصاياه.  أ.   
بقبول  داخلي  إليمان  خارجية  عالمة  هي  الماء  معمودية  ب.   

المسيح كمخّلص. 
يجب أن أتعمَّد إن كان ذلك جزءًا من تقاليد العائلة.  ج.   

يجب أن أكون مستعدًا لالعتراف العلني بالمسيح، وأن أجعل  د.   
العالم يعلم بأني قبلت يسوع ربا على حياتي. 
المعمودية نافعة إال أنها اختيارية للمسيحيين.  هـ.   

أشكالها

الكنائس  قبل  مــن  ممارستها  تتم  ــيت  ال املعمودية  شكل  ِصــف  الهدف 3. 
اخلمسينية. 

معمودية يوحنا
في برية قريبة من نهر األردن، كرز نبي اسمه يوحنا برسالة التوبة 
(لوقا 3: 1-15). كان يوحنا المعمدان ينادي للناس بالتوبة والرجوع إلى 

اهللا، طالبًا منهم أن يتعّمدوا في الماء دليًال  على صدق توبتهم. 
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لكرازته. وأصبحت  ُأناس كثيرون، منهم عشارون وجنود، استجابوا 
معمودية يوحنا معروفة بمثابة معمودية التوبة (أعمال 19: 4).

ويف أحد األيام ظهر يسوع وطلب هو أيضًا أن يعتمد من يوحنا. لكن 
يوحنا امتنع ألنه كان يعلم من هو يسوع. فهو ابن اهلل اخلايل من كل خطية، 
وهو ال حيتاج أن يتوب ويعتمد. لكن املسيح قال ليوحنا إنه باملعمودية 

سيتمم ما أمر به اهلل، فوافق يوحنا على تعميده (متى 3: 15-13).
فلما اعتمد يسوع، صعد للوقت من الماء، وإذا السموات قد انفتحت له، 
فرأى روح اهللا نازًال مثل حمامه وآتيًا عليه، وصوٌت من السماء قائًال: 
"هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت" (متى 3: 16-17). وهكذا تآلف 

يسوع بالبشر الخطاة كأنه واحد منهم، جاعًال نفسه مثاًال لنا جميعًا.

ÂÌãÄÄ∏

أكمل الجمل التالية:  .4
كانت معمودية يوحنا معمودية لـ ............................... أ.   

بالمعمودية تآلف المسيح بالـ ..................................... ب.   

المعمودية في الكنيسة األولى
المسيح  لقبول  الناس  لقد خدمت معمودية يوحنا هدفًا فريدًا في إعداد 
(متى 3: 1-6). فكانت عالمة لالعتراف والرجوع عن خطاياهم. وبعد 
موت المسيح أخذت المعمودية معنى جديدًا. واآلن، ألن خطاياهم قد تم 
إيمانهم  ومعلنين  معترفين  تعميدهم  تم  فقد  المسفوك،  يسوع  بدم  غسلها 
بعمله الكامل في الخالص. (انظر أعمال 22: 16؛ يوحنا 1: 7). ومهما 
يكن، فإن المعمودية بحد ذاتها ال يمكنها أبدًا من غسل الخطايا. فالتطهير 

من الخطايا ال يأتي إال من خالل دم المسيح.
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الواضحة  المسيح  المأمورية العظمى (متى 28: 19-20) وصية  في 
الذهاب   .1 طريق،  عن  ذلك  يفعلوا  أن  ألتباعه  يقول  وهو  للتلمذة.  هي 

لجميع الناس في كل مكان. 2. تعميدهم. 3. تعليمهم. 

عّمد قادة الكنيسة األولى المؤمنين الجدد إطاعًة ألمر الرب. ونحن نقرأ 
فيلبس  الخمسين (أعمال 2: 41).  إنسان في يوم  عن تعميد ثالثة آالف 
(أعمال 8: 38-36).  المسيح  بيسوع  آمن  أن  بعد  الحبشي  الوزير  عّمد 
الرسول بولس (أعمال  فيما بعد  الذي صار  والخادم حنانيا، عّمد شاول 
9: 18). كورنيليوس، قائد المئة في الكتيبة اإليطالية، تعمَّد هو وأقاربه 
وأصدقاؤه المقّربون بعد حلول الروح القدس عليهم (أعمال 10: 48-24).
وخالل رحلة بولس األولى التبشيرية إلى أوروبا تعّمدت ليديا هي وأهل 
وعائلته  الروماني  السجان  تعّمد  بعد  ما  وفي   .(15  :16 (أعمال  بيتها 
(أعمال 16: 32-34). وفي كورنثوس، آمن كريسبس رئيس المجمع هو 

وأهل بيته بالمسيح يسوع وتعّمدوا مع كثيرين آخرين (أعمال 18: 8).

من جميع ما ذكر عن المعمودية، نتعلم أن التوبة عن الخطية واإليمان 
أننا  كما  المعمودية.  يطلب  لمن  أساسيان  متطلبان  هما  كمخّلص  بيسوع 

نتعلم أن معمودية الماء ليست هي المعمودية في الروح القدس. 
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ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:  .5
معمودية يوحنا المعمدان ومعموديتنا هذه األيام هي نفسها. أ.   

الكنيسة األولى كانت تعّمد طاعًة لوصية الرب.  ب.   
في  والمعمودية  الماء،  معمودية  الجديد،  لإليمان  التحول  ج.   

الروح القدس، جميعها أسماء مختلفة الختبار واحد. 

أشكال المعمودية متباينه هذه االيام 
تؤمن الكنائس الخمسينية بأن تغطيس الشخص المراد تعميده بالكامل 
بعض  طقوس  وفي  الجديد.  العهد  وممارسة  وتعاليم  يتفق  الماء  في 
تحولت  الجفاف)  عصور  بعض  في  الماء  شّح  بسبب  (وربما  الكنائس 
أو سكب  بواسطة رش  المعمودية  إلى  التغطيس  المعمودية عن طريق 
واضحة عن  يعطي صورة  ال  المعمودية  من  الشكل  هذا  أن  إال  الماء. 
المسيح الذي مات، ودفن وقام. وهنالك جماعات قليلة تؤمن بالتغطيس 
لكنها تركز على أن تكون المعمودية "باسم يسوع" ألن هذه العبارة قد 
استخدمت في أعمال 2: 38 وكذلك في أعمال 19: 5. ويغلب الظن أن 
التعبير "باسم يسوع" قد استخدم للتميز بين معموديتي يوحنا والمعمودية 
المسيحية، إال أن معظم الكنائس اإلنجيلية ال تحاول أن تبني تعليمًا على 
للشك:  مجاًال  تترك  ال  الشخصية  المسيح  أن وصية  ثم  االستخدام.  هذا 

"عّمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس" (متى 28: 19) .

وهناك مجموعة أخرى تعّمد ثالث مرات متتالية: واحده باسم اآلب، 
ذلك  يفعلون  وهم  القدس!  الروح  باسم  واألخيرة  االبن،  باسم  وُأخرى 
أهمية  ذا  شيئًا  ذلك  في  نرى  ال  لكننا  األقدس،  الثالوث  ألقانيم  إكرامًا 

جوهرية. 
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 وقد ابتدعت بعض التقاليد الكنسية معمودية األطفال (وهي رش الماء 
يخطئ،  لم  الطفل  لكن  مات)!  إذا  للسماء  ذاهب  أنه  للتأكد  الطفل  على 
للتوبة. وكثيرون من  كما أنه ال يمّيز الخير من الشر، فهو ليس بحاجة 
المؤمنين يختارون تكريس أطفالهم للرب ال تعميدهم. وسندرس عن هذا 

الحقًا في الدرس 8.

الدرس قد  فإننا نرجوا أن يكون هذا  الماء،  لم تكن قد تعّمدت في  إن 
ساعدك لرؤية ما يعلمه الكتاب المقدس عن المعمودية. 

وبينما تطيع وصية الرب بالمعمودية، فإن بركاته تكون بانتظارك! 

ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:   .6
ينبغي أن يرش األطفال بالماء من أجل غسل خطاياهم. أ.   

تذكرنا  ألنها  حزينة  تجربة  تكون  أن  للمعمودية  ينبغي  ب.   
بخطايانا. 

التقاليد الدينية قد ال تلتزم دائمًا بتعليم الكتاب المقدس.  ج.   
على اإلنسان أن يتعمَّد حتى ينال الخالص. د.   

ينبغي على كل مؤمن أن يطيع وصية الرب بأن يتعّمد. هـ.   
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امأل الفراغات التالية:  .7
وصية المسيح هي أن ُنعمِّد باسم ...............................   أ.   

و ............................. و .............................
المعمودية عن طريق وضع المؤمن تحت الماء تسمى ...... ب.   

.............................
اإلنجيلية  الكنائس  ومعظم  الخمسينيون  يمارس  لماذا  ج.   

المعمودية عن طريق التغطيس؟

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  
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مات ألجلنا، دفن، قام للحياة.  .1

خطأ أ.   .5
ب.  صواب  

خطأ ج.   

إجابتك الخاصه. ربما تكون إجابتك شيء كهذا: عندما نقبل المسيح   .2
جديدة  حياة  لنحيا  نحن  وُنقام  وراءنــا،  تترك  السابقة  حياتنا  فإن 

بالمسيح.

اآلب، االبن، الروح القدس. أ.   .7
التغطيس. ب.   

يؤمنون أن التغطيس ينسجم مع تعاليم وممارسة العهد الجديد.  ج.   

صواب أ.   .3
ب.  صواب  

خطأ  ج.   
صواب د.   

خطأ هـ.   

خطأ أ.   .6
خطأ ب.   

صواب ج.   
خطأ- اقرأ ما قاله يسوع لرجل لم يكن لدية فرصة للمعمودية  د.   

(لوقا 23: 43-42).
صواب  هـ.   

75 د املؤمنني الكنائس تعمّ



التوبة. أ.   .4
البشر الخطاة.   ب. 

اآلن وقد أكملت الدروس الخمسة األولى، أجب عن أسئلة القسم األول 
من تقرير الطالب. راجع الدروس من 1-5، ثم اتبع التعليمات كما هي 

مبيَّنٌة في تقرير الطالب. 
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