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 "هوذا ماء, ماذا يمنع ان اعتمد .. ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز" ( اعمال الرسل 8: 36-37)
 اعلن 10 شخصا ايمانهم بالمسيح, عندما دفنوا مع المسيح في المعمودية في نهر الاردن

الاشخابتاريخ 2012-10-07, حيث اعتمد ربنا, وقاموا مع المسيح من الماء كما هو اقامنا معه.
ص الذين اخذوا خطوة الطاعه هذه هم: 

1- وسيلي خوري
2- سليم شهاب - شفاعمرو
3- لويس عجاج - الناصره

4- سجود ابو رزق - ابوسنان
5- علا ابو رزق - ابوسنان

6- جهان متى - عيلبون
7- لارا متى - عيلبون

8- سهيلة سرور - عيلبون 
9- مروة ابو رزق - ابوسنان

10 - فيقيان ريشة

 ترانيم, قراءات عن المعمودية, وقبل البدء بمراسيم المعموديةتخللت خدمة المعمودية:
شارك القس خالد بكلمة قصيرة عن معنى المعمودية وتلاها مشاركات من المعتمدين باختبار

الأيمان معبرين عن الفرح الذي يعم قلوبهم بالقدوم على هذه الخطوة المباركة. 
وبعدها قام الاخ حنا عيد ( عيلبون ) بالصلاة لتحل بركة الرب يسوع على مراسيم العماد

بالماء. 
ومن ثم ابتدء المعتمدون بالسير نحو نهر الاردن ( مكان المعمودية ) برفقة القس خالد ,الاخ

غسان والاخ حنا, على انغام و كلمات ترنيمة "صممت اني اتبع يسوعي"
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ليس الامر مجرد تغطيس بالماء, انما هو اعلان امام الله, والناس وحتى الشياطين أنّ نحن
الذين قلبنا المسيح قد لبسنا المسيح, "فدفنا معه بالمعمودية للموت, حتى كما اقيم المسيح

من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة" ( رومية 6: 4)
ومن نهر الاردن- يردينيت انتقلت المجموعة الى جولة في السفينة في بحيرة طبريا وقد شارك

الاخ غسان ببعض الامور الجغرافيه التي تخص بحيرة طبريا والضواحي , والقس خالد شارك
ببعض الاحداث الكتابية التي جرت في بحيرة طبريا. ولا ننسى انه قد علت اصوات والحان

وبعد جولت السفينة تابعتالترانيم خلال الجولة وخصيصا ترنيمة "المركب اهي جاي" .
المجموعة مساراها الى كنيسة الروم في كفرناحوم لكي يتناولوا طعام الغذاء في احضان

نصلي ان الرب يثبتالطبيعة.  
هؤلاء الذين اقدموا على هذه الخطوة المباركه ونسأل الرب أن يهدي كل من لم يخط ُ هذي

الخطوة المجيده, كيف لا والرب قال: " من آمن واعتمد خلص" ( مرقس 16: 16 ) 

/:http فيديو يلخص خدمة المعمودية الشكر للرب على هذه الخطوة وبركتها للأعضاء المعمدين
/www.youtube.com/watch?v=9mvMsVZKC84
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