ﻣﻔﻬﻮم و اﻫﻤﯿﺖ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ در اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤ

ﻣﺴﯿﺢ ﻗﺒﻞ از ﺻﻌﻮدش ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد ”: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 .(۲۰

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 .(۱۲

ﻓﺮو 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.

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.

