اﻫﻤﯿﺖ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾ از دو اﺻﻮﻟ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد .او ﻗﺒﻞ از ﺻﻌﻮدش ﺑﻪ

آﺳﻤﺎن ﮔﻔﺖ”:ﭘﺲ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﻬﺎ را ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻦ ﺳﺎزﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس
ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﯿﺪ؛ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮراﺗ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادهام ،اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ

ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺣﺘ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ” )ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۲۸آﯾﻪ
ﻫﺎی  ۱۹ﺗﺎ  .(۲۰اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺴﺌﻮل آﻣﻮزش ﮐﻼم ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﺎﮔﺮدان و ﺗﻌﻤﯿﺪ دادن آن ﺷﺎﮔﺮدان ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ و ﺗﺎ آﺧﺮ
زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﻢ ﺑﺮای اﻫﻤﯿﺖ ﻏﺴﻞ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ

ﻣﺴﯿﺢ دﺳﺘﻮر ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺑﺮای ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ را اﺟﺮا ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ذات او را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﺷﺎن ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺤﯿ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه ،ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ
را ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن راه ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاد و ﻫﻤﻪ ،ﭼﻪ ﯾﻬﻮدی و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻏﺴﻞ
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣ داﻧﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺤﯿ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻮد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۱۸آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲۴ﺗﺎ  ۲۶و ﻓﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪ
ﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۷ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ،ﻧﯿﺴﺖ.

ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺎم ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﺴﯿﺤ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯿﻪ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺗﻮﺳﻂ روح اﻟﻘﺪس در ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ .اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ
 ۱۳ﻣـ ﮔﻮﯾـﺪ ”:ﻫـﺮ ﯾـ از ﻣـﺎ ﻋﻀـﻮی از ﺑـﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﺑـﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻌﻀـ از ﻣـﺎ ﯾﻬـﻮدی ﻫﺴـﺘﯿﻢ و ﺑﻌﻀـ
ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدی؛ ﺑﻌﻀ ﻏﻼم ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻌﻀ آزاد .اﻣﺎ روحاﻟﻘﺪس ﻫﻤﮥ ﻣﺎ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داده و ﺑﺼﻮرت ﯾ
ﺑﺪن درآورده اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﯾ روح ،ﯾﻌﻨ روحاﻟﻘﺪس ،در ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ،از ﻫﻤﺎن روح ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ”.

ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ،راﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﻓﺮد ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ و ﭘﯿﺮوی از او را اﻋﻼم
ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮد زﻣﺎﻧﯿﻪ درون آب ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻓﺮو ﻣﯿﺮود درون ﻗﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ”،ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ
اﯾﻤﺎن ﻣ آورم ،او روح ﻣﺮا از ﮔﻨﺎه ﭘﺎک ﻧﻤﻮد و ﺣﺎل ﻣﻦ دارای ﯾ زﻧﺪﮔ ﻧﻮ و ﻣﻘﺪس ﻣ ﺑﺎﺷﻢ”.

ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ در واﻗﻊ ﺳﻤﺒﻠ ازﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ ،دﻓﻦ ﺷﺪن او و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش از ﻣﺮدﮔﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺮگ ﻣﺎ در ﮔﻨﺎه و زﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯿﻪ ﯾ ﮔﻨﺎﻫﺎر ،ﺑﻪ اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ اﻋﺘﺮاف ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﻨﺎه آﻟﻮدش در ﮔﻨﺎه ﻣ ﻣﯿﺮد )روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  (۱۱و ﺑﻪ او ﯾ
زﻧﺪﮔ ﻧﻮ اﻋﻄﺎ ﻣ ﺷﻮد )ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  .(۱۲ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در آب ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﻣﺮدن در ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،و
ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از آب ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺪن ﭘﺎک و زﻧﺪﮔ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل رﺳﺘﺎری ﻣ رود .روﻣﯿﺎن
ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  ۴اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ”:ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮد ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻬﻨﮥ ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه را دوﺳﺖ
ﻣداﺷﺖ ،ﺑﺎ او در آبِ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻓﻦ ﺷﺪ؛ و زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪای ﭘﺪر ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﺮ ﺟﻼل ﺧﻮد ،ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در آن زﻧﺪﮔ ﺗﺎزه و ﻋﺎﻟ ﺷﺮﯾ ﺷﺪﯾﻢ”.

ﺑﻄﻮر ﺳﺎده ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾ ﺷﻬﺎدت و ﮔﻮاﻫ ﺑﯿﺮوﻧ ﺑﺮای ﯾ ﺗﻐﯿﯿﺮ دروﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﺴﯿﺤ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺲ از ﻧﺠﺎت ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺠﺎت ﻣ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﺮط ﻻزم و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻧﺠﺎت واﻗﻌ زﻣﺎﻧ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد و از اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ،ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه

ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﺑﺘﺪا ﯾ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن ﻣ آورد ﺳﭙﺲ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣ ﮔﯿﺮد )اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ
 ۴۱و ﻓﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۴ﺗﺎ .(۱۵

ﯾ ﻧﻮﮐﯿﺶ ﻣﺴﯿﺤ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﻮری ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن
ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ ﻫﺎی  ۳۵ﺗﺎ  ۳۶ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ”:ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻪ ﮐﺎﻟﺴﻪ ﭘﯿﺶ ﻣرﻓﺖ ،ﺑﻪ ﯾ ﺑﺮﮐﮥ آب رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺮد
ﺣﺒﺸ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎه ﮐﻦ! اﯾﻦ ﻫﻢ آب! آﯾﺎ اﻣﺎن دارد ﺣﺎﻻ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﯿﺮم؟” آﻧﻬﺎ ﻓﻮرا ﮐﺎﻟﺴﻪ را ﻧﻪ
داﺷﺘﻪ و ﻓﯿﻠﯿﭗ ،آن ﻣﺮد را ﺗﻌﻤﯿﺪ داد.

ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﻣﺴـﯿﺤ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ارﺗﺒـﺎط اﯾﻤﺎﻧـﺪار ﺑـﺎ ﻣـﺮگ ،دﻓـﻦ و رﺳـﺘﺎﺧﯿﺮ ﻋﯿﺴـ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻫﺮﺟﺎﯾﯿﻪ ﭘﯿﺎم اﻧﺠﯿﻞ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن ﻣ آوردﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊgotquestions :

