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ممارسة اإليمان

يَّة ِد لَمْعمو أ
بواسطة  مسيحيّين  نصبح  للنّاس.  هللا  هبة  هو  العّماد  للبالغين.  كما  يتعّمدوا  أن  لألطفال  يمكن 

الإلنجيليّة. للّوثريّة  ا الكنيسة  في  أعضاًء  نصبح  الوقت  نفس  وفي  المعموديّة- 

يتغيّر،  ال  المعموديّة  معنى  هلل.   ً تابعا يصبح  نعتقد،  كما  فإنّه  المعموديّة،  اإلنسان  ينال  أن  بعد 
ألمعموديّة   . المعموديّة فيها  ينال  لّذي  ا الشخص  حياة  من  لّزمنيّة  ا لفترة  ا عن  لنّظر  ا بغض 

في   ً دروسا يتلقّى  نّه  فإ لٌغ،  با وهو  الّشخص  يتعّمد  حين  جنب.  إلى   ً جبنا يسيران  لتّعليم  وا
العّماد. قبل  الكاهن  لدى  المسيحيّة 

لقدّاس  ا اإللهي.  لقدّاس  ا خدمة  في  للمشاركة  لتّرحيب  ا يلقَون  يتعّمدوا،  لم  من  لّذين  ا األشخاص 
يتعلّق  استطالع،  حّب  أو  ّشك،  أو  تساؤالت،  لديهم  لّذين  ا لنّاس  ا لكّل   ً أيضا المجال  يفتح  اإللهي 

المسيحّي. ين  لدّ با

ورسم  المقدّس  الكتاب  من  وقراءة  الّصالة،  بعد  الكنيسة.  في  المعموديّة  جرن  في  المعموديّة  تتّم 
نَعَم«   « بـ:  دُ  لُمعمَّ ا الّشخص  يجيب  اإليمان.  قانون  يُتلى  والّصدر،  الوجه  على  الّصليب  عالمة 
الكاهن  ويتناول  يركُع/تركع،  نّها  /إ نّه فإ  ،ً بالغا لُمعّمدُ  ا الّشخص  كان  إن  االعتراف.  سؤال  على 

لية: لتّا ا الكلمات  يتلو  وهو  الّشخص  رأس  على  الماء  ويصّب  مّرات  ثالث  الماء  من  حفنة 

دَُك باْسِم اآلِب واإُلْبِن َواُلّرُوحِ اُْلقُدُِس. أنا أَُعّمِ
)من طقس العّماد(

يصلّوها. لكي  لتالميذه  المسيح  يسوع  علّمها  لّتي  وا نيّة،  بّا لّر ا الّصالة  تُتلى  لعّماد  ا بعد 
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لُمقَدَّس ا ألقربان 

لقدّاس  ا من  األخير  الجزء  في  يحصل  لُمقَدَّس(  ا لتّناُول  أ أيضا  )ويسّمى  لُمقدّس  ا لقُربان  أ
عليه  ويوضع  وشموع  وزهور  بمفرش  الّطقس  بهذا  احتفاءاً  المذبح  سطح  يُغَّطى  اإللهي. 

الكنيسة  في  الحاضرين  على  الكاهن  يوّزع  القربان،  تناول  لدى  لنّبيذ.  وا القربان  خبز 
لية:   لتّا ا الكلمات  ويتلو  لنّبيذ  ا من  رشفة  ومعها  الخبز  من  صغيرة  قطعة 

هذا ُهو َجَسدُ يَسوع الَمسيح. هذا ُهو دُم يَسوع الَمسيح

)من ُطقس التّناول المقدّس(

درجة  على  يكون  ألن  المرء  يحتاج  ال  للجميع.  متاحةٌ  المقدّس  لتّناول  ا في  ألمشاركة 
فيه. المشاركة  يستطيع  كي  اإليمان  من  دة  محدّ

المرء  فيتناول  المقدّس  القربان  ّما  أ فقط،  واحدة  مّرة  الّشخص  يتعّمد 
الحياة. مدى  وعلى  باستمرار 
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تعلّم اإليمان

بيننا هللا  حلول 
بالماء  نشعر  وجسداً.   ً حّسا بيننا  هللا  حلول  على  واضحة  إشارة  تحمالن  لُمناولة  وا ألمعموديّة 

يانا. خطا لنا  وغفر  له  بناءاً  أ جعلنا  الّذي  هللا  كلمة  إلى  ونستمع  لنّبيذ  وا الخبز  ونتذّوق 

لنّاس  ا يتقبّل  لعّماد.  ا خالل  من  هللا  حلول  على  اإلنجيليّة  للّوثريّة  ا الكنيسة  في  لتّقليد  أ يؤّكد 
من  يكون  الّسبب  لهذا  المقابل.  في   ً شيئا يتلقّوا  أن  ينتظروا  أن  دون  والحمد  باإليمان  المعموديّة 

الّصغار. األطفال  يُعّمد  أن  المنطقي 

هي  ألمعموديّة  المسيح.  يسوع  مع  شركة  حياة  في  جديد  من  نولد  المعموديّة  خالل  من 
الخطايا  لنا  وتُغفر  القدس  الّروح  ونستقبل  هللا  بناء  أ نصبح  خاللها  من  لّتي  وا هللا،  من  هبة 

األبديّة. الحياة  وننال 

المعموديّة معنى 

الخطأ  عن  منّزهين  المسيحيّين  ّن  أ يعني  ال  هذا  األبد.  وإلى  واحدة  مّرة  اإلنسان  تُطّهر  ألمعموديّة 
الغفورة،  بمحبّته  يحيطنا  هللا  أّن  وهو   ،ً تماما ذلك  عكس  تعني  نّها  أ بل  شائبة.  تشوبهم  ال  أو 

م.   األيّا كّل  معنا  موجود  المسيح  يسوع  بأّن  ثقة  وكلّنا  نحيا  أن  وعلينا 

هلل  المحبّة  حياة  نحيا  بأن  تعّمدوا  قد  كأشخاص  علينا  يتوّجب  المعموديّة،  هبة  نتلقّى  أن  بمجّرد 
لّشّر. ا نحارب  وأن  وللقريب 
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المقّدس القربان  معنى 

الخبز  عليهم  وّزع  حين  تالميذه.  مع  العشاء  بتناول  قام  المسيح،  يسوع  لحياة  األخير  المساء  في 
لجميع  محبّة  بنفسه  ضّحى  قد  بموته  نّه  أ إلى  إشارة  هذه  دمه.  ني  لثّا وا جسده  األوّل  دعى  لنّبيذ،  وا

بالقربان  نحتفي  لذلك  وفاته.  بعد  العشاء  هذا  يكّرروا  أن  لتاّلميذ  ا على  بأّن  يسوع  قال  لنّاس.  ا
 . أحٍد بعد  أحداً  اإللهي 

تتأّكد  وهكذا  لنبيذ.  وا الخبز  خالل  من  بينهم  حاضراً  يكون  المسيح  يسوع  بأن  المسيحيّون  يُؤمن 
في  نكون  الوقت،  نفس  في  نحيا.  لكي  لبأس  ا على  ونحصل  لنا  يُغفر  والبشر.  هللا  بين  الّشركة 

المقدّس. بالقربان  معنا  يحتفون  لّذين  وا حولنا  من  مع  شركة 

ليسوع  األخير  العشاء  نذكر  والمستقبل.  والماضي  الحاضر  يلتقي  المقدّس  القربان  خالل  من 
نفس  في  لنّبيذ.  وا الخبز  خالل  من  وهنا  اآلن  فينا  يسوع  حلول  تجربة  نعيش  تالميذه.  مع  المسيح 

هللا. ملكوت  في  البعض،  بعضنا  ومع  يسوع  مع  لنا  شركة  إلى  نتطلّع  الوقت، 
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قصص اإليمان

يّة د لمعمو أ

كل  في  تُقرأ  لّتي  وا لية،  لتّا ا الكلمات  يحملون  وهم  األرض  أصقاع  إلى  تالميذه  يسوع  أرسل 
: يّة د معمو

دُفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن فِي السََّماِء َوَعلَى األَْرِض، فَاْذَهبُوا َوتَْلِمذُوا َجِميَع األَُمِم 
وحِ اْلقُدُِس. َوَعلُِّموُهْم أَْن يَْحفَُظوا َجِميَع َما  دُوُهْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ َوَعّمِ

أَْوَصْيتُُكْم بِِه. َوَها أَنَا َمعَُكْم ُكلَّ األَيَّاِم إِلَى اْنِقَضاِء الدَّْهِر.
)إنجيل متّى 28، 20-18(

بناء  أ  ً جميعا ألنّنا  لبالغين،  ا كما  األطفال  بعّماد  صلة  له  الفحوى   . المعموديّة ثناء  أ آخر  نصٌّ  يُقرأُ 
هللا.

ا َرأَى  ا التَّالَِميذُ فَاْنتََهُروا الَِّذيَن قَدَُّموُهْم. فَلَمَّ َوقَدَُّموا إِلَْيِه أَْوالَدًا ِلَكْي يَْلِمَسُهْم. َوأَمَّ
يَُسوُع ذِلَك اْغتَاَظ َوقَاَل لَُهْم: » دَُعوا األَْوالَدَ يَأْتُوَن إِلَيَّ َوالَ تَْمنَعُوُهْم، ألَنَّ ِلِمثِْل 

هُؤالَِء َملَُكوَت هللاِ. اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َمْن الَ يَْقبَُل َملَُكوَت هللاِ ِمثَْل َولٍَد فَلَْن يَْدُخلَهُ«. 
فَاْحتََضنَُهْم َوَوَضَع يَدَْيِه َعلَْيِهْم َوبَاَرَكُهْم.

)إنجيل مرقس 13،10- 16(
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لُمقَدَّس ا ألقربان 
الحياة: خبز  بأنّه  نفسه،  عن  يسوع  يقول 

َمْن يُْؤِمُن بِي فَلَهُ َحيَاةٌ أَبَِديَّةٌ. أَنَا ُهَو ُخْبُز اْلَحيَاةِ. آبَاُؤُكْم أََكلُوا اْلَمنَّ 
يَِّة َوَماتُوا. هذَا ُهَو اْلُخْبُز النَّاِزُل ِمَن السََّماِء، ِلَكْي يَأُْكَل ِمْنهُ  فِي اْلبَّرِ

اإِلْنَساُن َوالَ يَُموَت. أَنَا ُهَو اْلُخْبُز اْلَحيُّ الَِّذي نََزَل ِمَن السََّماِء. 
إِْن أََكَل أََحدٌ ِمْن هذَا اْلُخْبِز يَْحيَا إِلَى األَبَِد. َواْلُخْبُز الَِّذي أَنَا 

أُْعِطي ُهَو َجَسِدي الَِّذي أَْبِذلُهُ ِمْن أَْجِل َحيَاةِ اْلعَالَِم.
)إنجيل يوحنّا 6، 51-48(

المقدّس: القربان  أُُسس  أرسى  يسوع،  صلب  قبل  المساء  ذلك  في 

َوفِيَما ُهْم يَأُْكلُوَن أََخذَ يَُسوُع اْلُخْبَز، َوبَاَرَك َوَكسََّر َوأَْعَطى التَّالَِميذَ َوقَاَل: » 
ُخذُوا ُكلُوا. هذَا ُهَو َجَسِدي«. َوأََخذَ اْلَكأَْس َوَشَكَر َوأَْعَطاُهْم قَائِالً:»اْشَربُوا ِمْنَها 
ُكلُُّكْم، ألَنَّ هذَا ُهَو دَِمي الَِّذي ِلْلعَْهِد اْلَجِديِد الَِّذي يُْسفَُك ِمْن أَْجِل َكثِيِريَن ِلَمْغِفَرةِ 

اْلَخَطايَا«.
)إنجيل متّى 26، 28-26(
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َطريق الَمسيح
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ممكن تحميل المادّة مّجاناً، لكن ال يجوز وضعها على مواقع 
على الشبكة العنكبوتيّة دون الحصول على إذن خطي مسبق من 

الكنيسة اللوثرية وتجّمع الكنائس

ألنّصوص الواردة اعتمدت ترجمة سميث & فاندايك للكتاب 
المقدّس إلى العربيّة
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مقابلة - مع مؤمن
م هي سيّدة عمرها 52 سنة، وقد تعّمدت في سنة 2004. أصبحت م عضوة في الكنيسة اللّوثريّة اإلنجيليّة. تقول م:

تعّمدُت ألنّي أومن بيسوع المسيح. بعد أن شاهدت فيلماً عن يسوع وقرأت الكتاب المقدّس 
بلغتي األّم، آمنت بيسوع. حلمت بيسوع أيضاً، وبعدها أصبحُت مسيحيّة.

كان يوماً عظيماً ذلك الّذي تعّمدُت فيه. أتحدّث مع يسوع طول الوقت وأالحظ كم يساعدني 
هذا األمر. أّما القربان المقدّس، فيعني بالنّسبة لي أن يسوع يصير جزءاً من جسدي.
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