
كان نعمان قائد شجاع ، غنية ، وتشتهر جيوش   
سوريا الذين تعاقدت الجذام ، وهذا المرض اللعين معظم 
المرات الكتاب المقدس. يعني الجذام بمعزل عن أحبائهم 

وبطيئة ، والموت البائس. وقالت فتاة العبرية الرقيق الذين 
عملوا في بيت نعمان ألنه إذا كان سيدها سيذهب فقط إلى 

النبي اليشع في إسرائيل ، وقال انه يشفي نعمان
من برصه.

مستعد لفهم في أي موضوع من األمل ، نعمان جعل الرحلة 
الطويلة إلسرائيل. وكان معهصغيرةمن

مجموعة الحراس الشخصيين وفدية الملك لدفع ثمن هذا 
للشفاء معجزة. عندما وقفت أخيرا نعمان 

قبل البيت المتواضع للنبي ، واليشا ال 
يخرج. بدال من ذلك ، بعث خادمه مع هذه 

اإلرشادات البسيطة  واغتسل في األردن
: "اذهبسبع مرات ، واللحم خاصتك يبدأ 

مرة أخرى الليك ، وانت سوف تكون 
نظيفة" 2 ملوك 01:5

قيادة النبي لغسل يعني ضمنا أن نعمان 
وكان القذرة! يقال أن يغسل سبع مرات 

وفي نهر موحل ، أي أقل بكثير جدا 
وكان لعامة السوري بالفخر. في الغضب 

، ونسج حولها نعمان حصانه ، وبدأ 
ركوب المنزل. ولكن كان نعمان من 

أجل الوصول إلى دمشق ، لركوب على 
ضفاف نهر األردن. كما انه مرت بها ، 

وحث الموظفين نعمان لتقديم المشورة له 
في محاولة النبي. توقف حتى انه حصانه ، 
انزلقت ، وضعت جانبا الدروع التي شملت 

األدلة ضخم من برصه. نعمان صعدت 
ببطء في مياه نهر األردن. هبطت ست 

مرات وهو تحت الماء مع أية نتائج ، ولكن 
عندما جاء للمرة السابعة ، وقد رحل الجذام!

جلده ونقية وصحية وباعتبارها الطفل. تماما كما شهدت 
استعادة نعمان ، هل يمكن أن يكون أيضا شفاء الوالدة الجديدة 

تجربة

2 ملوك 1:5-14القصة . . .

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 ١.  ما نبي العهد الجديد يستخدم نهر األردن للتعميد ، أو التطهير؟
�متى 1:3، 5، 6 فِي تِلَْك الَْفْترَِة ِمَن الزََّماِن، ظََهَر _______________  �

ُر ... فََخَرَج إِلَْيِه أَْهُل أُوُرَشلِيَم َوِمْنطََقِة  يَِّة الَْيُهوِديَِّة، ُيَبشِّ _______________ فِي َبرِّ
؛ فََكانُوا _______________ َعلَى َيِدِه  الَْيُهوِديَِّة كُلَِّها َوَجِميِع الُْقَرى الُْمَجاِوَرِة لأِلُْرُدنِّ

فِي نَْهِر األُْرُدنِّ ُمْعَترِفِيَن ِبَخطَاَياُهْم.

مالحظة : قصص االنجيل تبدأ وتنتهي مع موضوع التعميد. فمن الواضح أن هذا 
التعليم مهم جدا ليسوع )متى 18:28، 19(.

 ٢.  ما حفل يرمز الى الكتاب المقدس المجيدة "غسل" من الجذام 
الخطيئة؟

�أعمال الرسل 16:22 َواآلَن لَِماَذا تُْبِطيُء؟ قُْم _______________ َواْغَتِسْل ِمْن  �
. َخطَاَياَك، َداِعياً ِباْسِم الرَّبِّ

مالحظة : الكتاب المقدس للمعموديه المرسوم يرمز إلى غسل الخطيئة بعيدا 
من حياة الشخص ، وكذلك والدة جديدة.

 ٣.  وفقا للكتاب المقدس ، وأنواع مختلفة كم من المعمودية مقبولة؟
�أفسس 5:4  َولَُكْم َربٌّ َواِحٌد، َوإِيَماٌن َواِحٌد، _______________ َواِحَدٌة. �

مالحظة : يتم استدعاء ما ال يقل عن 51 احتفاالت التعميد مختلفة اليوم ، 
ولكن وفقا للكتاب المقدس ، هناك واحد فقط معمودية حقيقية.

 ٤.  ماذا تعني كلمة "اعمد" يعني؟
�كولوسي �12:2فََقْد _______________ َمَعُه فِي الَْمْعُموِديَِّة، َوفِيَها أَْيضاً أُقِْمُتْم َمَعُه،  �

َعْن طَِريِق إِيَمانُِكْم ِبُقْدَرِة اللِه الَِّذي أَقَاَمُه ِمْن َبْيِن األَْمَواِت.

مالحظة : الكلمة اليونانية "baptizo" تعني "يغرق" ، "يغرق تحت" ، أو 
"الغوص" لم يكن هناك شخص ما لم يكن قد عمد انه مغمورة تماما ، أو دفنوا 
في الماء. هذه الكلمة "baptizo" يستخدم دائما في الكتاب المقدس ، في اشارة 
الى المرسوم المقدس للمعموديه. يتم أبدا استخدام الكلمات اليونانية "لوري" أو 

"صب".

 ٥.  يسوع هو مثالنا. كيف تعمد؟
َد فِي نَْهِر  �مرقس 9:1، �10فِي تِلَْك األَيَّاِم َجاَء َيُسوُع ِمَن النَّاِصرَِة ِبِمْنطََقِة الَْجلِيِل، َوتََعمَّ �
األُْرُدنِّ َعلَى َيِد ُيوَحنَّا. َوَبُمَجرَِّد _______________ _______________ ِمَن الَْماِء، 

َماَواِت قَِد انَْفَتَحْت. َرأَى السَّ

مالحظة : يوحنا عمد يسوع من قبل االنغماس في النهر نفسه حيث كان نعمان 
تطهيرها من الجذام. علما بأنهم كانوا "في" األردن )وليس على ضفة النهر( ، 

ويسوع الذي جاء "للخروج" من المياه. هذا هو السبب الذي كان يوحنا يعمد في 
"عين نون بقرب ساليم ، ألنه كان هناك الكثير من المياه هناك." يوحنا 32:30. 
المسيحيون على أن تحذو حذو يسوع )1 بيتر 12:2( ، الذي كان عمد بواسطة 

الغمر "ان نكمل كل بر." متى 51:30.

 ٦.  كيف فيليب اعمد أمين صندوق اثيوبيا؛؟
�أعمال الرسل 38:8، 39 َوأََمَر أَْن تَِقَف الَْعَرَبُة، فََنزاَلَ إِلَى الَْماِء _______________،  �

. َوَما _______________ _______________ ِمَن الَْماِء  َد فِيلِبُُّس الَْخِصيَّ َوَعمَّ
َحتَّى َخِطَف ُروُح الرَّبِّ فِيلِبَُّس.

 ٧.  ماهي الحقائق األخرى ويرمز بالمعمودية؟
�رومية 4:6 َوِبَسَبِب ذلَِك ُدفِنَّا َمَعُه ِبالَْمْعُموِديَِّة لِلَْمْوِت، َحتَّى _______________  �
_______________ الَْمِسيُح ِمَن األَْمَواِت ِبَمْجِد اآلِب، كَذلَِك نَْسلُُك نَْحُن أَْيضاً فِي 

َحَياٍة َجِديَدٍة.

مالحظة : المعمودية يرمز موت المسيح ودفنه وقيامته. هناك موت أول من 
الخطيئة ، ثم دفن في الحياة القديمة من الخطيئة في المياه ، والقيامة أخيرا 

من المياه لحياة جديدة. المعمودية بالتغطيس يناسب رمزية تماما. حياة 
الخطيئة يموت ، ثم هناك تعليق قصير في التنفس بينما انحنى الشخص الذي 

عمد الى الوراء في الماء حتى يتم تغطيتها بالكامل من الجسم ، أو دفن في 
الماء. ثم يرفع الشخص للخروج من المياه ، مع أخذ نفسا جديدا كطفل رضيع 

حديث الوالدة ، ليحيا حياة جديدة تماما ، ويرمز إلى القيامة. أي شكل آخر 
من أشكال رمزية المعمودية يناسب هذا الكتاب المقدس. يقول البعض أنها 

تبقي المقدسة االحد تكريما للقيامة ، لكنه لم يذكر هذه الممارسة في الكتاب 
المقدس..

 ٨.  ما مدى أهمية المعمودية؛؟
َد، _______________، َوَمْن لَْم ُيْؤِمْن فََسْوَف ُيَداُن. �مرقس �16:16َمْن آَمَن َوتََعمَّ �
�يوحنا �5:3أََجاَبُه َيُسوُع: »الَْحقَّ الَْحقَّ أَقُوُل لََك: الَ _______________ أَْن َيْدُخَل  �

وِح. أََحٌد َملَُكوَت اللِه إاِلَّ إَِذا ُولَِد ِمَن الَْماِء َوالرُّ

مالحظة : تم تكليف واضح من قبل المعمودية المقدس هو أمر ضروري. ومع 
ذلك ، عند المعمودية هي من المستحيل ، كما كان الحال بالنسبة اللص على 

الصليب ، يسوع يعطي  أن للشخصاالئتمان معموديته )متى 51:3(.

 ٩.  ماذا يمكن مقارنة مراسم المباركة لمعمودية؟
ْدتُْم فِي الَْمِسيِح، _______________    غالطية �27:3ألَنَُّكْم، َجِميَع الَِّذيَن تََعمَّ

_______________ الَْمِسيَح.

مالحظة:  المعمودية هي مثل حفل الزواج. الكتاب المقدس يقول : "للحصول 
علىصانع خاصتك زوج هوذين ؛ رب الجنود اسمه." أشعيا 5:45. كامرأة تأخذ

اسم زوجها في الزواج ، حتى المسيحيين اتخاذ اسم المسيح بعد أن دعا 
المسيحيين. ويجب أن يستند كل من االحتفاالت على الحب وااللتزامإذا 

أريد لها أن تكون ذات مغزى. المعمودية هي عنصر أساسي من أجل 
الحياةالمسيحية كما هو عرس الزواج.

١٠.  ما األمر يسوع يعطي لشعبه قبل صعوده؟
  متى 19:28 فَاْذَهُبوا إَِذْن، َوتَلِْمُذوا َجِميَع األَُمِم، _______________ ِباْسِم اآلِب 

وِح الُْقُدِس. َواالْبِن َوالرُّ

مالحظة : بيتر أعقب هذا األمر عندما يوم العنصرة قال منيب الشعب ". 
توبوا وليعتمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح" اعمال 83:20.

١١.  يجب أن تسبق المؤهالت ما التوراتية المعمودية؟

– ٣ –– ٢ –

ك

نهر الحياة



� أ.��فهم تعاليم المسيح )متى 19:28، 20(.
ب.��صدق كل تعاليم يسوع )مرقس 16:16(. �

ت.��توبوا من الخطايا الماضية )أعمال الرسل 38:2(. �
ث.��صدق من كل قلبك )أعمال الرسل 37:8(. �

ج.��وافق على اإلبتعاد من الخطيئة )لوقا 7:3 ، 8 : ورومية 5:6، 6(. �
ح.��اقبل المسيح كمخلص شخصي واختبر الوالدة الجديدة )2 كورنثوس 17:5: يوحنا  �

.)5 ،3:3

مالحظة : منذ رضيع ال يتوافق مع أي من الخطوات المذكورة أعاله ، من 
الواضح أنه ال ديني العمد الطفل حتى يبلغ من العمر ما يكفي لفهم االنجيل.

١٢.  أين ذهب كل من األشكال المزيفة تأتي المعمودية؟
ْكُتْم _______________ النَّاِس. َة اللِه َوتََمسَّ � مرقس 8:7 فََقْد أَْهَملُْتْم َوِصيَّ

مالحظة : المعمودية بالتغطيس هو الشكل الوحيد للمعموديه يمارس في 
أوقات الكتاب المقدس وعلى مدى قرون بعد الصليب. ولكن بعد ذلك ، قدم 
رجال المضللة أشكال أخرى من المعمودية من أجل الراحة. وبالتالي ، كانت 

مشوهة المرسوم اهلل المقدسة للمعموديه ومعناها الرمزي تحجب الغنية..

١٣.  ماذا يقول الكتاب المقدس عن الذين وضعوا تعاليم الرجل أمام 
حقيقة اهلل؟

�متى �9:15إِنََّما _______________ َيْعُبُدونَنِي َوُهْم ُيَعلُِّموَن تََعالِيَم لَْيَسْت إاِلَّ  �
َوَصاَيا _______________.

َماِء، ِبَغْيِر  َركُْم َمالٌَك ِمَن السَّ ْرنَاكُْم نَْحُن، أَْو َبشَّ �غالطية �8:1َولَِكْن، َحتَّى لَْو َبشَّ �
ْرنَاكُْم ِبِه، فَلَْيُكْن _______________. اإلِنِْجيِل الَِّذي َبشَّ

١٤.  ولكن ال معمودية الروح القدس يحل محل المعمودية بالتغطيس؟
�أعمال الرسل �38:2أََجاَبُهْم ُبطْرُُس: »تُوُبوا، _______________ كُلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم  �

ِباْسِم َيُسوَع الَْمِسيِح، فََيْغِفَر اللُه َخطَاَياكُْم َوتََنالُوا ِهَبَة _______________ 
._______________

مالحظة : ال! وقد الحظ أنه في حين أن بطرس كان الوعظ )أعمال الرسل 
44:10-48( ، والروح القدس سقطت على جميع الذين كانوا يستمعون ، لم 

عمد كثير منهم. لكنه أصر بيتر على الرغم من أنها تلقت بالفعل معمودية 
الروح القدس ، أن اعتمدوا في الماء كذلك.

١٥.  هو إعادة معمودية السليم من أي وقت مضى؟
وَح الُْقُدَس ِعْنَدَما آَمْنُتْم؟« أََجاُبوُه:  �أعمال الرسل 2:19-5 فََسأَلَُهْم: »َهْل نِلُْتُم الرُّ �
وِح الُْقُدِس!« فََسأََل: »إَِذْن َعلَى أَيِّ أََساٍس قَْد  »الَ! َحتَّى إِنََّنا لَْم نَْسَمْع ِبُوُجوِد الرُّ

ُد  ْدتُْم؟« أََجاُبوا: »َعلَى أََساِس َمْعُموِديَِّة ُيوَحنَّا!« فََقاَل ُبولُُس: »كَاَن ُيوَحنَّا ُيَعمِّ تََعمَّ
ا  ْعَب إِلَى اإِليَماِن ِباآلتِي َبْعَدُه، أَْي ِبَيُسوَع«. فَلَمَّ ِبَمْعُموِديَِّة التَّْوَبِة، َوَيْدُعو الشَّ

_______________ َهَذا _______________ ِباْسِم الرَّبِّ َيُسوَع.

مالحظة : في أحد األيام عندما كان بول الوعظ في افسس ، وجدت 21 رجال 
كانوا قد عمد على يد يوحنا المعمدان ، ولكن الذين لم يسمعوا قط عن 

الروح القدس. حتى عند تلقي هذا الضوء كبيرة جديدة ، وأنهم يعتمدوا ثانية. 
وبالمثل ، إذا كان الشخص قد فقدت تماما خبرته المسيحية ، ينبغي أن 

يعتمدوا ثانية انه لدى عودته الى الرب. إعادة معمودية المناسب أيضا إذا لم 
يكن الشخص قد عمد في أسلوب الكتاب المقدس.

١٦.  هي المعمودية مرتبطة االنضمام إلى الكنيسة؟
ُدوا. _______________ فِي َذلَِك  �أعمال الرسل 41:2 فَالَِّذيَن قَِبلُوا كَالََمُه ِمْنُهْم تََعمَّ �

الَْيْوِم نَْحُو ثثاَلَثَِة آالَِف نَْفٍس.
ْعِب كُلِِّه. َوكَاَن  ِحيَن اللَه، َوكَانُوا ُيالَقُوَن اْستِْحَساناً لََدى الشَّ �أعمال الرسل 47:2  ُمَسبِّ �

، كُلَّ َيْوٍم، َيُضمُّ إِلَى _______________ الَِّذيَن َيْخلُُصوَن. الرَّبُّ
�كولوسي 15:3 فَإِلَْيِه قَْد ُدِعيُتْم فِي _______________ الَْواِحِد. �

�كولوسي 18:1 َوُهَو َرأُْس الَْجَسِد، أَِي _______________. �
ْدنَا َجِميعاً لَِنِصيَر َجَسداً  وِح الَْواِحِد، قَْد تََعمَّ �1 كورنثوس 13:12  فَإِنََّنا، ِبالرُّ �

._______________

مالحظة : إن الكتاب ال لبس فيه. ويطلق على كل شعب اهلل في هيئة واحدة ، 
والتي هي الكنيسة ، ونحن ندخل من قبل المعمودية. بعد الوالدة ، ال بد من 

وضع الطفل في األسرة لرعاية وحماية والنمو.

١٧.  إذا كنت ترفض التعميد ، الذي رفض المحامي أنا؟
ِريَعِة؛ فََقْد َرفَُضوا _______________  يِسيُّوَن َوُعلََماُء الشَّ ا الَْفرِّ �لوقا 30:7 َوأَمَّ �

ُدوا َعلَى َيِدِه. _______________ ِمْن نَْحِوِهْم إِْذ لَْم َيُكونُوا قَْد تََعمَّ

١٨.  عندما تعمد يسوع ، ماذا يقول والده؟
َد فِي نَْهِر  �متى 9:1، 11 فِي تِلَْك األَيَّاِم َجاَء َيُسوُع ِمَن النَّاِصرَِة ِبِمْنطََقِة الَْجلِيِل، َوتََعمَّ �

َماَواِت َيُقوُل: »أَنَْت اْبنِي الَْحِبيُب، ِبَك  األُْرُدنِّ َعلَى َيِد ُيوَحنَّا. ... َوإَِذا َصْوٌت ِمَن السَّ
.»_______________ _______________ _______________

مالحظة : عندما يتم تعميد أي من أبناء اهلل يتوبوا عن خطاياهم ، ويسر 
وكذلك.

إستجابتك
كنت أود أن أبدأ التحضير لطقوس مقدسة التعميد حتى يمكن القول الله منكم ، 

"انت ابني الحبيب الفن ]أو االبنة[ ، ومنهم من سررت"؟
اإلجابة: _______________ 

ملحقات
يقدم هذا القسم معلومات إضافية للمزيد من المعلومات و الدراسة.

نموذج المعمودية

لم يكن يسوع قد عمد النه يحتاج الى التطهير من الخطيئة ، ألنه كان بال خطيئة )1 بطرس 22:2(. هذا 
هو السبب يوحنا المعمدان كان حيرة وذلك عندما جاء يسوع إلى نهر األردن ، وطلب أن يكون عمد بواسطة 

له. وقال جون : "لقد عمد يلزم من اليك ، وانت الكوميست بالنسبة لي؟" متى 41:30. فلماذا كان يسوع 

عمد؟ هناك ثالثة أسباب رئيسية. أوال ، كان قد عمد في صالح أولئك الذين ال يمكن أن يكون عمد أنفسهم. أحيانا 
عندما كان الناس يقبلون الرب في السجن أو في المستشفى ، والظروف ال تسمح لهم عمد. يسوع يعطي لهم الفضل 

في معموديته. وكان اللص على الصليب مثال واحد )لوقا 34:32(. وقد عمد الثاني ، يسوع كمثال على ذلك ، 
أننا ينبغي أن يتبع في الخطوات من صاحب )1 بطرس 12:2(. والثالثة ، قد عمد يسوع حتى نستطيع ، من خالل 

دراسة خبرته ، ومعرفة ما يمكن توقعه من جانب االيمان.
ولتوضيح ذلك ، دعونا نلقي كلمة اآليات التالية عن طريق الكلمة ونرى ما يمكن أن نتوقعه من التعميد لدينا. متى 

 ALI 61:3 و 71 على ما يلي : "ويسوع ، وذهب عندما عمد ، بزيادة حاال من الماء : والصغرى ، وفتحت السماء
له ، ورأى روح الله نازال مثل حمامة ، واإلضاءة عليه وسلم : ويا صوت من السماء قائال : هذا هو ابني الحبيب 

الذي به سررت ".

"تم فتح السماوات" = نتلقى الوصول الى الله
"،ورأى" تفتح أعيننا اآلن = الروحية ، بما يتيح لنا فهم جديد واالدراك.

"روح الله" ونحن ندرك = المؤدية له.
"نازال مثل حمامة" = سالم يدخل قلوبنا بلطف.

"صوت من السماء" = سنبدأ أن نسمع أن تزال ، صوت صغير.
"ابني الحبيب" = واعتمدنا في عائلته المالكة ، ويصبحوا مواطنين من بلد مختلف.

"أنا بخير يسر "=الله يعطينا القبول الكامل والغفران.

– ٥ –– ٤ –


