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 تأسيس سر المعمودية
 ما ىي المعمودية؟: أووًال 

المعمودية ليست فقط ماء، لكنيا مياه ُتستخدم وتُقّدسبكممة اهلل، فبدون الصالة 
   .واإ الن كممة اهلل يبقق الماُء ماءً 

 ما ىي كممة اهلل؟
ُدوُىْم : "كممة اهلل ىي ما َأمَرالسيد المسيح لتالميذه َفاْذَىُبوا َوَتْمِمُذوا َجِميَع اأُلَمِم َوَ مِّ

وِو اْلُقُدسِ    ."ِباْسِم ااآل َوااْبِن َوالرُّر
 كيف تاسس سر المعمودية؟. 265

دفع إلي كل سمطان : فتقدم يسوع وكمميم قائال. "19,18 :28متق  ( 1299 
  وعمدوىم فاذىبوا وتممذوا جميع األمم،في السماء و مق األرض  
 "باسم ااآل واابن والروو القدس  

تاسَّس سر المعمودية المقدس بأمر من يسوع لتعميد كل األمم باسم 
  .الثالوث اوقدس

 بالمغة اليونانية؟" ُيعّمد"ما ىي المعاني التي تحمميا كممة . 266
 " بالماء، وأما ىو فسيعمدكم بالروو القدسعمدتكمأنا . "8 :1مرقس  ( 1300 
 أيدييم يغسمواألن الفريسيين وكل الييود إن لم . "4,3 :7مرقس  ( 1301 
  ومن السوق إن لم ،با تناء ا يأكمون، متمسكين بتقميد الشيوخ  
وأشياء أخرى كثيرة تسمموىا لمتمسك بيا، من . يغتسموا ا يأكمون  
 "غسل كؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسرَّة  
 [يعّمد باليونانية يعني غسلالفعل الذي ترجم ]  
تغطيس : تعني استخدام الماء بطرق متنوعة" يعمَّد"الكممة اليونانية 

 . وغسل وتدفق ورش
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 لماذا و يعتبر الماء في سر المعمودية المقدس ماءاًال عاديِّا؟. 267
 "وعمدوىمفاذىبوا وتممذوا جميع األمم . " 19 :28متق  (1302 

 .ألن اهلل أمر استخدامو: أووًال 
وعمدوىم باسم اآلب فاذىبوا وتممذوا جميع األمم . "19 :28متق  ( 1303 
 "واوبن والروح القدس  
أييا الرجال، أحبوا نساءكم كما . "26,25 :5الرسالة الق اافسسيين  ( 1304 
مطيرا لكي يقدسيا،،أحآل المسيح أيضا الكنيسة وأسمم نفسو ألجميا  
 "إياىا بغسل الماء بالكممة  

ألن الماء مقترن بكممة اهلل التي تقدسو وتجعمو وسيمة غسل : ثانياًال 
 . وتطيير
 ؟ما معنى التعميد باسم الثالوث األقدس. 268

 "اسمي عمى بني إسرائيل، وأنا أباركيمفيجعمون . "27 :6العدد  ( 1305 
 اعتمدتم بالمسيحألن كمكم الذين . "27 :3الرسالة الق الغالطيين  ( 1306 
 "لبستم المسيحقد   
 اعتمدنا ألننا جميعنا بروو واحد أيضا. "13 :12كورنثوس ااولق  ( 1307 
 "إلى جسد واحد  
رعية فمستم إذا بعد غرباء ونزا، بل . "19 :2الرسالة الق اافسسيين ( 1308 
مبنيين  مق أساس الرسل واألنبياء، ،مع القديسين وأىل بيت اهلل  
 "ويسوع المسيح نفسو حجر الزاوية  

التعميد باسم الثالوث المقدس يعني أن اهلل يجعمنا أعضاءًال في جسده وفي 
 . عائمتو المقدَّسة التي ىي الكنيسة

 ؟" كل اومم"ما معنى أمر يسوع بأن يعمدوا . 269
 ألن ...وليعتمد كل واحد منكمتوبوا . "39,38 :2ا مال الرسل  ( 1309 
 "لكم وألوودكمولكل الذين عمى بعدالمو د ىو   
 (طمآل ااثيوبي ان يعتمد) 26040 :8ا مال الرسل  ( 1310 
 (طمآل السجان ان يعتمد ىو و ائمتو). 34-29 :16ا مال الرسل  ( 1311 

 .ىذا يعني أن ُنعمِّد كل الذين يطمبون العماد ألنفسيم وألوودىم
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ماذا يعممنا الكتاب المقدس أن نفعل قبل أن ُنعمِّد األشخاص  . 270
 البالغين؟

 (تعمد ااثيوبي بعد ان سمع  ن يسوع). 40-26 :8ا مال الرسل  ( 1312 
 (السجان تعمد بعد ان سمع  ن يسوع). 34-16:29ا مال الرسل ( 1313 

 . يعممنا الكتاب المقدس أن نعّمماألشخاص البالغين عن يسوع ثم نعّمدىم
 لماذا نعمِّد األطفال الصغار؟. 271

 و مدوىم باسم ااآل جميع األممفاذىبوا وتممذوا . "19 :28متق  ( 1314 
 "واابن والروو القدس  
 ولكل الذين لكم وألوودكمألن المو د ىو . "39 :2ا مال الرسل  ( 1315 
 " مق بعد، كل من يد وه الرآل إلينا  

 ."جميع اومم"ألنيم مشمولينفي عبارة : أووًال 
 " حبمت بي أميبالخطية صّورُت، وباإلثم ىأنذا . "5 :51المزامير  ( 1316 
 ا يقدر أن و يولد من الماء والروحإن كان أحد . " 6,5 :3يوحنا  ( 1317 
المولود من الجسد جسد ىو، والمولود من الروو ،يدخل ممكوت اهلل  
 "ىو روو  

  .ألنَّيم مولودين بطبيعة خاطئةوىم بحاجة لميالد جديد من الروح: ثانياًال 
 فخير لو ىؤوء الصغار المؤمنين بيومن أ ثر أحد . "6 :18متق  ( 1318 
 "أن يعمق في  نقو حجر الرحق ويغرق في لجة البحر  
، فمما رآىم األطفال أيضا ليممسيمفقدموا إليو . "17-15 :18لوقا  ( 1319 
 وا دعوا األوود يأتون إلي: التالميذ انتيروىم أما يسوع فد اىم وقال  
من ا يقبل :  الحق أقول لكم،تمنعوىم، ألن لمثل ىؤاء ممكوت اهلل  
 " فمن يدخمومثل ولدممكوت اهلل   

 . ألنَّنا نؤمن بأن لألطفال المقدرة عمى اويمان:ثالثاًال 
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 سر المعمودية ىي

من 
 أجل

الثالوث  باسم
 القدس

 يستخدم الماء

 جميع الناس

 األطفال  البالغين   

  مؤمنين     خطاة   كل 
 األمم



 خادم السر 
طمآل يسوع من تالميذه ان يعمدواوىذا يعني ان كل المؤمنين ليم  

حق التعميد، فمماذا اذن الكاىن فقطيعّمد في الكنيسة؟ والجواآل ىو ان اهلل 
(. 40 :14كورنثس ااولق )يطمآل منَّا ان نتمم كل شئ بمياقة وترتيآل   

لذلكوتجنبًا لمفوضق فالجما ة الكنسيَّة التي تد وامؤمنًا ليكون كاىنًا ورا يًا 
  .ليا ىي ُتوِكمو ميمة التعميد أيضاً 

 

 المعمودية الطارئة
اذا كان ىناك طفال يحتضر وكان الكاىن غائآل فيستطيع أي  

واذا  اش الطفل، فميس من الضروري تعميده بعد ذلك . مسيحي أن يعمده
الشيء الميم في التعميد ىو ليس َمن ُيعمِّد، بل . حتق من قبل الكاىن

الطريقة التي طمآل منا اهلل أن نمارس بيا العمادوىي أن نستخدم ماء ونقدِّسو 
في الحاات الطارئة إذن نأخذ ببساطة ماء ونسكبو، أو نرشو، أو . بكممة اهلل

أنا أعمِّدك باسم اآلب واإلبن والروح القدس، ":نغسل بو وجو الطفل ونقول
واذا كان ىناك وقت كافي فيجآل أن يسبق أو يتبع ."اإللو الواحد، أمين

، ود اء،ويختم 17-15 :18المعمودية قراءة من الكتاآل المقدس مثل لوقا 
 . بالصالة الربانية

 
 الكفالء والشيود

فيو ليس . ان وجود كفيل او را ي في العماد ليس من طمآل اهلل 
جزءًا ميمًّا من العماد، بل ىي  ادة استخدمتيا الكنيسة بسبآل بعض اامور 

فالكفيل ايؤمن من اجل الطفل، بل . الخاصة التي يفعميا الكفيل لمطفل
والكفيل يقدر ان . ااىل يطمبون من الكفيل ان ييتم بامور الطفل الروحية

وايضا يؤكد لمطفل بانو تعمد اذا شك . يذَّكر الطفل بعماده وما معنق العماد
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أيضا يصمي الكفيل لالبن بالمعمودية، ويشجع . في اي وقت بيذا اامر
وايضا يؤكد لالبوين اذا َتوفَّوا، بأنو . اابن  مق دراسة كممة اهلل بايمان

 .سييتم بحاجات الطفل الروحية ويجمبو الق اايمان الصحيح
اذا طمبنا من شخص . مسؤولية الشيود تختمف  ن مسؤولية الكفيل

ان يكون شاىدا  مق  ماد الطفل فيذا يعني اننا نطمآل منو ان يكون شاىدا 
واذا كان الشاىد من دين اخر فنطمآل منو ان يكون فقط شاىدا .  مق العماد
 . وليس كفيال
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  بركات المعمودية
 ما ىي عطايا وبركات المعمودية؟: ثانياًال 

استنادًا إلق و د الرَّآل يسوع في إنجيمو، المعمودية َتمنحنا ُغفران الخطايا، 
بميس، وُتعطينا ِنعمة الميالد الثاني وِىبَة الحياة األبدية  . وتخمَّصنا من الموت واإ

 

 أين وعد يسوع بيذا؟
َمْن آَمَن َواْ َتَمَد : "قال ربنا وسيدنا المسيح في أخر اصحاو من إنجيل مرقس

 ".َخَمَص، َوَمْن َلْم ُيْؤِمْن ُيَدنْ 
 

 ماىي البركات التي يقدميا اهلل لنا في سر المعمودية؟. 272
 كل واحد توبوا وليعتمد: قال ليم بطرس. " 38 :2ا مال الرسل  ( 1320 
، فتقبموا  طية الروو لغفران الخطايامنكم  مق اسم يسوع المسيح   
 "القدس  
 "الرآل  دا يا باسمواعتمد واغسل خطاياكقم . "22:16ا مال الرسل ( 1321 

  .اهلل يقدِّم لنا بسر المعمودية ُغفران الخطايا:أووًال 
 ليسوع من اعتمدأم تجيمون أننا كل . "3 :6الرسالة الق رومية  ( 1322 
 "اعتمدنا لموتوالمسيح   
فإذ قد تشارك األواد في المحم . "15,14 :2الرسالة الق العبرانيين  ( 1323 
يبيد بالموت ذاك الذي لو والدم اشترك ىو أيضا كذلك فييما، لكي   
  ،خوفا من الموت، ويعتق أولئك الذين،أي إبميس، سمطان الموت  
 "تحت العبوديةكانوا جميعا كل حياتيم   

ية من قوة الموت والشيطان:ثانياًال    .اهلل يقدِّم لنا بسر المعمودية الحرِّ
 "، ومن لم يؤمن يدنخمصمن آمن وا تمد . "16 :16مرقس  ( 1324 
 في أيام نوو، إذ كان الفمك . " 21,20 :3رسالة بطرس ااولق  ( 1325 
مثالو  الذي ،، أي ثماني أنفس بالماءفيو خمص قميمونيبنق، الذي   
 "المعمودية نحن اان، أي يخمصنا  

  .اهلل يقدِّم لنا بسر المعمودية الخالص والحياة اوبدية: ثالثاًال 
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 بركات 
 المعمودية

مغفرة 
 الخطايا

التَّحرير من 
 الموت وابميس

الخالص 
 األبدي

 أوود اهلل
 وورثة الحياة األبدية



 لماذا نعتبر المعمودية واسطة من وسائط النعمة؟. 273
 أم تجيمون أننا كل من ا تمد ليسوع . "3 :6الرسالة الق رومية  ( 1326 
 "اعتمدنا لموتوالمسيح   
أي الذي مثالو يخمصنا نحن اان، . "21 :3رسالة بطرس ااولق  ( 1327 
ا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح  ن اهلل، . المعمودية  
 "بقيامة يسوع المسيح   
 عتمدتم بالمسيحألن كمكم الذين ا. "27 :3الرسالة الق الغالطيين  ( 1328 
 "قد لبستم المسيح  

تعتبر المعمودية واسطة من وسائط النعمة ألن من خالليا نحصل عمى 
 كل البركات التي قدميا لنا يسوع المسيح 

 لماذا تعتبر معمودتي راحة وضمان عظيم؟. 274
من  إن كان أحد ا يولد ...إن كان أحد و يولد. "5,3 :3يوحنا  ( 1329 
 " ا يقدر أن يدخل ممكوت اهللالماء والروح  
أبناء اهلل باإليمان ألنكم جميعا . "27,26 :3الرسالة الق الغالطيين  ( 1330 
 " ألن كمكم الذين ا تمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح،بالمسيح يسوع  
ا بأ مال في بر  ممناىا نحن، بل بمقتضق . "7-5 :3تيطس  ( 1331 
 الذي سكبو ،بغساللميالد الثانيوتجديد الروح القدسخمصنا ،رحمتو  
، نصير تبررنا بنعمتوحتق إذا ،بغنق  مينا بيسوع المسيح مخمصنا  
 " حسآل رجاء الحياة األبديةورثة  

تعتبر معمودتي راحة وضمان عظيم ونيا تؤكد لي باني ولدت من جديد 
 كابن مبرر من اهلل ووريث لمحياة اوبدية
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 فعَّالية المعمودية
 كيف يمكن لمماء أن يصنع أموراًال عظيمة كيذه؟: ثالثاًال 

 

من المؤكد أن الماء ا يصنع ىذه األشياء، لكن كممة اهلل التي في  
يماُنَنا بأنَّ الكممة ىي الَّتي تقدِّسنامستخدمًة المياه كأداٍة بشريٍَّة َمنظورة . الماء، واإ

. فبدون كممة اهلل يبقق الماُء ماًء وليس معمودية، لكن مع الكممة ُيصبح معمودية
ل الماء إلق غسٍل، وبالتَّالي الكممة والروو الُقدس َتسَتخِدم  كممة اهلل ىي التي تحوِّ

 .الماء لغفرانالخطايا والميالد الثاني وضمان الحياة الجديدة
 أين كتب ىذا؟

: قال القديس بولس في رسالتو إلق تمميذه تيطس ااصحاو الثالث 
وو الُقُدس"  الِّذي َسكَبُو بغنًق  مينا بيسوع ،خمَّصنا بغسِل الميالِد الثَّاني وتجديد الرُّر

رنا بنعمِتو، َنصيُر َورَثًة حسآل رجاء الحياة ، المسيح ُمخمِّصنا حتَّق إذا تبرَّ
 ."صادقٌة ىي الكممة،األبدية

 

 كيف تقّدم لنا المعموديةىذه البركات العظيمة؟. 275
 ا يقدر أن الماء والروحإن كان أحد ا يولد من . "5 :3يوحنا  ( 1332 
 "يدخل ممكوت اهلل  
توبوا وليعتمد كل واحد منكم  مق اسم يسوع . "38 :2ا مال الرسل  ( 1333 
 "عطية الروح القدسالمسيح لغفران الخطايا، فتقبموا   
 ،ا بأ مال في بر  ممناىا نحن، بل بمقتضق رحمتو. "5 :3تيطس  ( 1334 
 "وتجديد الروح القدسخمصنا بغسل الميالد الثاني   

نحن نحصل عمى ىذه العطايا من خالل عمل الروح القدس في سر 
 .المعمودية

 كيف يعمل الروح القدس في المعمودية؟. 276
أحآل المسيح أيضا الكنيسة . "26,25 :5الرسالة الق اافسسيين  ( 1335 
 "بغسل الماء بالكممةوأسمم نفسو ألجميالكي يقدسيا، مطيرا إياىا   
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 فعَّالية 
 المعمودية 

 الروح القدس  
 يعمل من خالل

 بالماء    -  الُمَقِترَنة-     الكممة     
 

 تعطي    َتِعُد 
 اويمان  بالبركات  

 

 "غسُل الميالد الثاني"
 (وسائط النعمة)



 مولودين ثانية، ا من زرع يفنق، بل . "23 :1رسالة بطرس ااولق  ( 1336
 " الباقية إلق األبدبكممة اهلل الحيةمما ا يفنق،  

 .الروح القدس يعمل ِمن خالل كممة اهلل المرتبطة بالماء
 ما ىي وعود الروح القدس من خالل كممة اهلل في المعمودية؟. 277

 كل توبوا وليعتمد: فقال ليم بطرس. "39,38 :2ا مال الرسل  ( 1337 
، فتقبموا  طية لغفران الخطاياواحد منكم  مق اسم يسوع المسيح   
ىو لكم وألوادكم ولكل الذين  مق بعد، الموعد  ألن ،الروو القدس  
 "كل من يد وه الرآل إلينا  

 .َيعدنا الروح القدس ببركاٍت عظيمٍة منيا التَّوبة وغفران الخطايا: أووًال 
 "من آمن وا تمد خمص، ومن لم يؤمن يدن. "16 :16مرقس  ( 1338 
مدفونين معو في المعمودية، التي . "12 :2الرسالة الق الكموسيين  ( 1339 
 "فييا أقمتم أيضا معو بإيمان  مل اهلل، الذي أقامو من األموات  
ا بأ مال في بر  ممناىا نحن، بل بمقتضق . "5و7 :3تيطس  ( 1320 
 الذي ، خمصنا بغسل الميالد الثاني وتجديد الروو القدس،رحمتو  
حتق إذا تبررنا بنعمتو، ،سكبو بغنق  مينا بيسوع المسيح مخمصنا  
 "نصير ورثة حسآل رجاء الحياة األبدي  
 تقوى ايمان الرجل ااثيوبي بعدما ). 39-26 :8ا مال الرسل  ( 1341 
 (تعمَّد، لذلك ذىآل وىو مبتيج  

من خالل كممة اهلل في المعمودية، الروح القدس َيخمق وُيقوِّي : ثانياًال 
عالن ِنعم . اإليمان فينا ىذا العمل ُيعمَّمنا أيضاًال الثِّقة بوعود اهلل، وا 

  .المعمودية كبركات شخصيَّة عمى حياتنا
 كممة اهلل بماء المعمودية؟تفعل ماذا . 278

 الذي مثالو يخمصنا نحن اان، أي . "رسالة بطرس ااولق  ( 1342 
، سؤال ضمير صالح عن اهللا إزالة وسخ الجسد، بل . المعمودية  
 "بقيامة يسوع المسيح  
ا بأ مال في بر  ممناىا نحن، بل بمقتضق . " 7-5 :3تيطس  ( 1343 
 الذي ،بغسل الميالد الثاني وتجديد الروح القدس خمصنا ،رحمتو  
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حتق إذا تبررنا بنعمتو، ،سكبو بغنق  مينا بيسوع المسيح مخمصنا  
 "نصير ورثة حسآل رجاء الحياة األبدية   

كممة اهلل تجعل ماَء المعمودية ماءًالُيعطي الحياة، وغسالًالنغتسل بو من 
  .خطايانا ونولد من خاللو ميالداًال ثانياًال بالروح القدس
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 ما معنى أن أكون معمداًال؟: رابعاًال 

 

دًا يعني أن ُأِغرَق، َيوميًّا، ومن خالل التَّوبة والصَّالة،   أن أكون معمَّ
اإلنسان القديم، أي الطبيعة القديمة، وُأحِيي اإلنسان الجديد، أي الطبيعة الجديدة،  

 .لكي َأسُمَك في نعمة الحياة الجديدة
 

 أين كتب ىذا؟
 

أم ُيخفق : "قال القديس بولس في الرسالة إلق رومية ااصحاو السَّادس 
 ميكم َأننا جميعًا، نحن الذين تعمَّدنا إتحادًا بالمسيح يسوع، قد تعمَّدنا إتحادًا 

فدفنا معو بالمعمودية لمموت، حتَّق كما ُأقِيَم المسيح من األموات، بمجد بموتو، 
 ." جديدةٍ  ِنسُمك نحن أيضًا في حياةٍ لكااآل، كذ

 

 ماىي األشواق الجديدة التي َيخُمقيا الروح القدس فيَّ بالمعموديَّة؟. 279
 أم تجيمون أننا كل من ا تمد . "6,3 :6الرسالة الق الرومانيين  ( 1344 
 ألنو إن كنا قد صرنا متحدين معو اعتمدنا لموتوليسوع المسيح   
َأنَّ ِإْنَساَنَنا اْلَعِتيَق َقْد : َ اِلِميَن ىَذا،بشبو موتو، نصير أيضا بقيامتو  
ا ِلْمَخِطيَّةِ ُصِمآَل َمَعُو ِلُيْبَطَل َجَسُد اْلَخِطيَِّة،   " َكْي َو َنُعوَد ُنْسَتْعَبُد َأْيضًال
حتى فدفنا معو بالمعمودية لمموت،. "5,4 :6الرسالة الق الرومانيين  ( 1345 
نسمك نحن أيضا  أقيم المسيح من األموات، بمجد ااآل، ىكذا كما  
 ألنو إن كنا قد صرنا متحدين معو بشبو موتو، ، الجديدةفي الحياة  
 "نصير أيضا بقيامتو  
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الروح القدس في المعموديةَيخُمق فيَّ اوشتياقممعيش والسموكبحسب الحياة 
 . الجديدة وذلك ِبصمب جسد الخطيئة وعدم اوستعباد لو

 

 كيف يقاوم آدم القديم أشواق الروح القدس الجديدة في حياتي؟. 280
 ألن الجسد يشتيي ضد الروو . "17 :5الرسالة الق الغالطيين  ( 1346 
، حتق تفعمون ما ا وىذان يقاوم أحدىما اآلخروالروو ضد الجسد،   
 "تريدون  
، التي وأعمال الجسد ظاىرة. "21-19 :5الرسالة الق الغالطيين  ( 1347 
  بادة األوثان، سحر،  داوة، ،زنق،  يارة، نجاسة، د ارة: ىي  
 ".حسد، قتل، سكر، بطر،خصام، غيرة، سخط، تحزآل، شقاق، بد ة  

يقاوم آدم القديم ىذه األشواق الجديدة عندما يحاول أن يخمَّق فيَّشيواٍت 
د اهلل في حياتي   .وأشواٍق  شريرٍةو تمجِّ

 

 

كشخٍص ُمعمَّد،كيف يجب أن أتعامل بشكٍل يومي مع آدم القديم . 281
 الذي يعمل في داخمي؟

وبو أيضا ختنتم ختانا غير . "12,11 :2الرسالة الق الكموسيين  ( 1348 
مدفونين ،، بختان المسيحبخمع جسم خطايا البشريةمصنوع بيد،   
معو في المعمودية، التي فييا أقمتم أيضا معو بإيمان  مل اهلل،   
 "الذي أقامو من األموات  
 نحن الذين متنا  ن . "13,12,6,3,2 :6الرسالة الق رومية  ( 1349 
أم تجيمون أننا كل من ا تمد ليسوع ،الخطية، كيف نعيش بعد فييا  
إنساننا العتيق قد صمب معو أن :  المين ىذا،المسيح ا تمدنا لموتو  
إذا ا تممكن ،، كي ا نعود نستعبد أيضا لمخطيةليبطل جسد الخطية  
 و تقدموا و،الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوىا في شيواتو  
، بل قدموا ذواتكم هلل كأحياء من األموات أعضاءكم آوت إثم لمخطية  
 "وأ ضاءكم آات بر هلل  

  .يجب عميَّ أن أخمع عنَّي كل يوم آدم القديم وشيواتو
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 معنى 
 المعموديَّة في حياتنا

 بشكٍل يومي

 نقوم               ندفن     
 مع المسيح       مع المسيح 

 نحب الِبر          نكره األعمال  
 والطيارة         الشريرة   
 

 نمبس          نخمع     
 اونسان الجديد            آدم القديم 

 منالنابعة         بالتوبة     
 المحبة والشكر            والندامة القمبية  



 كيف أخمع عنَّي يوميِّا آدم القديم وشيواتو؟. 282
 بكق بطرس نادما  مق ). 17-15 :21يوحنا . 75 :26متق  ( 1355 
 (خطيئتو وا ترف بحبو ليسوع مخمصو  

أخمععنَّي آدم القديم بالتَّوبة واوعتراف اليومي، وبإعالن إيماني يوميِّا بأنَّ 
 .اهلل يغفر ذنوبي بالمسيح يسوع

 

كشخٍص ُمعمَّد، كيف يجب أن أتعامل بشكٍل يومي مع آدم الجديد . 283
 الذي يعمل في داخمي؟

فدفنا معو بالمعمودية لمموت، حتق كما . "4 :6الرسالة الق رومية  ( 1356 
نسمك نحن أيضا في أقيم المسيح من األموات، بمجد ااآل، ىكذا   
 " الجديدةالحياة  
 من جية التصرف تخمعواأن . "24-22 :4الرسالة الق اافسسيين  ( 1357 
 بروو وتتجددوا،السابق اإلنسان العتيق الفاسد بحسآل شيوات الغرور  
اإلنسان الجديدالمخموق بحسآل اهلل في البر وقداسة وتمبسوا ،ذىنكم  
 "الحق  
وا تقدموا أ ضاءكم آات إثم لمخطية، . "13 :6الرسالة الق رومية  ( 1358 
 " وأ ضاءكم آات بر هلل كأحياء من األمواتبل قدموا ذواتكم هلل   
 (ندم زّكا قاده الق حياة جديدة). 10-1 :19لوقا  ( 1359 
محبة، : أما ثمر الروو فيو. "23,22 :5الرسالة الق الغالطيين  ( 1360 
ضد . ودا ة، تعفف،فرو، سالم، طول أناة، لطف، صالو، إيمان  
 "أمثال ىذه ليس ناموس  

يجب أن ألبسآدم الجديدالذي يقوم من الموت إلى الحياة يوميِّافي داخمي 
  .ليعيش إلى األبد أمام اهلل ببٍر وطيارة

 

لماذا تجدد المعمودية في داخمي رغبة السموك بحسب الحياة . 284
 الجديدة المقدسة؟
 ألن كمكم الذين ا تمدتم بالمسيح قد. "27 :3الرسالة الق الغالطيين  ( 1361 
 "لبستم المسيح  
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 أنو ...محبة المسيح تحصرناألن . "15,14 :5كورنثوس الثانية  ( 1362 
 وىو مات ،إن كان واحد قد مات ألجل الجميع، فالجميع إذا ماتوا  
ألجل الجميع كي يعيش األحياء فيما بعد ا ألنفسيم، بل لمذي مات   
 "ألجميم وقام  
 فكما قبمتم المسيح يسوع الرآل . "7,6 :2الرسالة الق الكموسيين  ( 1363 
  متأصمين ومبنيين فيو، وموطدين في اإليمان، كما ،اسمكوا فيو  
 "متفاضمين فيو بالشكر ممتم،   

تجدد المعمودية ىذه الرغبة ألشكر المسيح يسوع عمى كل البركات والنعم 
  .التي أعطاه لي بسر المعمودية
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