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  تعميد در آب
  » حيات در بدن او«از کتاب 

  

در حين سخنهاي خود جماعت را تشويق و با اين جمالت از آنها ) تعميدي(يک کشيش بابتيست 
در اين هنگام يک نفر » .بگذاريد گناهان شما همه شسته شوند. بياييد، فرزندان من«: نمود دعوت مي

در اين » !مال من شسته شده است جناب کشيش، در کليساي متديست«: ميان جماعت گفتاز 
ايد، خشکشويي  شما شسته نشده«: لحظه صداي برادر جونز خشن شد و با لحني شديد گفت

  »!ايد شده
با اين حقيقت روبرو هستند که تعميد در آب جاي کامالًخوانند،  تمامي کساني که عهد جديد را مي

با اين وجود آنچه که روزي مايه اتحاد در . مي در زندگي و عمل کليساي اوليه قرار داشتبسيار مه
برخي . بين مسيحيان بود، اينک بيشتر باعث جدايي و شقاق و گونانوگوني در تعليم و عمل است

 .اند دهند، حال آنکه برخي کماکان به تعميد ايمانداران چسبيده ها را هم تعميد مي از کليساها بچه
دهند و برخي با ريختن آب بر سر و برخي  برخي از کليساها به صورت پاشيدن آب تعميد مي

برخي از مسيحيان به اين گمان هستند که فرد تعميد نگرفته . ديگر با فرو بردن ايماندار به زير آب
 اي جهت خلقت به هيچ عنوان به آسمان راه نخواهد يافت، حال آنکه برخي ديگر تعميد را وسيله

  .کنند به عنوان يک سمبل تلقي ميصرفاً اي ديگر هم آن را  تازه گمان دارند و عده
با . رسد از ميان اين ديدگاههاي مختلف رسيدن به يک نقطه روشن امري غيرممکن به نظر مي

اينحال مطالعه دکترين تعليم در کتابمقدس اين مطلب را با مطرح کردن چهار سوآل و جواب ساده 
  :کند مي
  گيرد؟ د چگونه صورت ميتعمي - ١
 گيرد؟  چه کسي تعميد مي - ٢

 تعميد چه معنايي دارد؟  - ٣

 چرا بايد تعميد بگيريم؟ - ٤

  

  گيرد؟ تعميد چگونه صورت مي
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گرچه تعميد در حال حاضر به سه صورت فروبردن کامل در آب و يا ريختن آب بر سر و يا 
هيچ عنوان سوآل اصلي پذيرد، ليکن در اين دکترين اين گوناگوني به  پاشيدن آب صورت مي

اين مطلب را از آن ! نه. اين سخن به اين معني نيست که شيوه انجام تعميد مهم نيست. نيست
گويم، چرا که سوآالت ديگري هم هستند که فشار آنها از اين يکي به مراتب بيشتر  جهت مي

کلمه . ده استمشتق ش» بپتيسم«و » بپتيسو«و تعميد گرفتن از واژه يوناني » تعميد«کلمه .است
بود، درست به همان » فرو بردن«رفت و معني آن  در ادبيات اوليه يوناني بيشتر به کار مي» بپتيسو«

بدين . گذاريم شکل که برخي از ما هنگام چاي خوردن، قند را در چاي فرو برده و در دهان مي
 لغت بپتيسو استفاده رفت، براي بيان اين واقعه از شد و به زير آب مي ترتيب اگر قايقي غرق مي

شد و يا در  زماني که کسي در آب غرق مي» .تعميد گرفت«: کردند که به فارسي انگار بگوييم مي
بنابراين معني خود کلمه . شد کرد، براي بيان آن اغلب از واژه بپتيسو استفاده مي خزينه استحمام مي

  .ه شودبيشتر موافق اين شيوه است که شخص به طور کامل به زير آب برد
در ترجمه سپتواَجنت، که ترجمه يوناني عهد عتيق است، کلمه بپتيسو فقط دوبار در تمامي کتابهاي 

 اين کلمه در مورد نعمان به کار رفته است که خود را ١٤: ٥ پادشاهان ٢در . آن استفاده شده است
در . رفت  زير آب ميبهکامالًدر آن نعمان مطمئناً برد، عملي که  هفت بار در آب رود اردن فرو مي

در کتابهاي » .و دهشت مرا فرو گرفته است... « اين کلمه به شکل مجازي به کار رفته ٤: ٢١اشعيا 
هم اين واژه دو بار به کار رفته است که در هر دو آن منظور استحمام ) آپوکريفا(غير الهامي 

مان عهدجديد افرادي را که عالوه بر آن، يهوديان در ز). ٢٥: ٣٤، سيراخ ٢: ١٢جوديت (باشد  مي
در اين » ايسرائيل آبراهامز«همانطور که محقق يهودي . دادند گرويدند، تعميد مي به يهوديت مي

جاي هيچ شبهه نيست که تعميد يهودي در قرن اول ميالدي به صورت فرو بردن «: نويسد مورد مي
 تعميد آنهايي که به يهوديت او وايت در رابطه با.ئي.آر» .گرفته است کامل بدن در آب صورت مي

کند که يحيي تعميد دهنده اين شکل از تعميد را ادامه داده و  گرويدند، اين مطلب را اضافه مي مي
  .داد مردم را به آن تعليم مي

دهد که  به خوبي نشان مي)  گالون١٠٠حدود (ميزان گنجايش حوض تعميد مذکور در تلمود « 
در . اند به صورت فرو بردن کامل آنها در آب بوده است ويدهگر تعميد اشخاصي که به يهوديت مي

  ».کردند خوانيم، دنبال مي اين امر لباس از تن بدر بود و بيشتر همان مدلي را که در الويان مي
  

بنابراين فرو بردن کامل بدن نه فقط معني بنيادين واژه بپتيسو است، بلکه عملي هم بوده است که 
  .اند آشنا بودهکامالًاند و مسيحيان اوليه با آن  ورزيده يهوديان بدان مبادرت مي
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با اينحال اين واژه چه در ادبيات غير مذهبي و چه در عهد جديد به معني فرو رفتن کامل در آب 
: ١، مرقس ١٤ و ١١: ٣متي (القدس  اين کلمه به شکل مجازي در مواقع تعميد در روح. نبوده است

: ١٢، لوقا ٣٩ و ٣٨: ١٠مرقس (و در موقع مرگ مسيح ) ١٣: ١٢قرن ١، ٥: ١، اعمال ٣٣: ١، يوحنا ٨
کند که شايد قرار   تعميد صحبت از آيين شست و شو مي٣٨: ١١در لوقا . هم به کار رفته است) ٥٠

اي در دست نيست که در آن واژه  در عهد جديد نمونه. شده است دادن بازوان در آب را شامل مي
از آن گذشته زبان . و فرو رفتن کامل بدن در آب مناسبت نداشته باشدبپتيسو به کار رفته باشد 

هاي  واژه) اپيکو، پراسکوسيس(و ريختن آب بر سر ) رانتيزو(يوناني براي پاشيدن آب بر سر 
و نيز در مواقع تعميد در عهد جديد روي . واضح و روشني دارد که از آنها استفاده نشده است

، )٣٩ – ٣٦: ٨، اعمال ٢٣: ٣، يوحنا ١٠ و ٩: ١مرقس (گردد   ميموجود بودن آب مکفي تأکيد
بود که تعميد به صورت ريختن و يا پاشيدن آب بر  نمود، اگر قرار مي حقيقتي که ديگر الزم نمي

کند، به   آمده است، جلب مي٣٦: ٨توجه ما را به آنچه که در اعمال » سوسي«.  سر صورت گيرد
رسند و  کند که به ميزان متنابهي از آب مي ي تعميد درخواست ميسرا زماني برا جايي که خواجه

سرا در کاروان خود به اندازه کافي آب داشت که با آن بتوان تعميد را هر  خواجهمطمئناً «: گويد مي
  ».خواست با پاشيدن و يا ريختن آب بر سر انجام داد وقت که مي

در رابطه با تعميد دستورالعملهاي ) حواريتعاليم دوازده (» ديداخه«در دوره آغازين قرن دوم 
. در اين نوشته دستورالعمل چنين آمده است که تعميد بايد در آب جاري صورت پذيرد. دقيقي داد

توان از آب گرم  و اگر آب جاري در دسترس نباشد، از آب سرد استفاده گردد، و در نهايت مي
  .را سه بار به سر ايمانداران ريختتوان آب  اگر کمبود آب بود، آنگاه مي. استفاده کرد

عالوه بر . اي فرو بردن کامل بدن در آب شيوه مرسوم تعميد بوده است از اين رو، بي هيچ شبهه
واضح است کامالً، )او اکچه(آن، از آنجا که براي ريختن آب بر سر واژه ديگري به کار رفته است 

  .که واژه بپتيسو جهت بيان آن معني به کار نرفته است
با توجه به شواهد مختلف باال کليساي عهد جديد بدون شک تعميد را به شکل فرو بردن کامل 

و تنها به همين شيوه است که معني و سمبول کتابمقدسي آن جامه . داده است بدن در آب انجام مي
خود مشخص کننده ) بيتيسم(همين کلمه تعميد «: گويد چنانکه جان کالون هم مي. پوشد عمل مي

و يقين کامل وجود دارد که کليساي قديم تعميد را به شکل فرو بردن . و بردن کامل بدن استفر
  ».داده است کامل بدن در آب انجام مي

  

  گيرد؟ چه کسي تعميد مي
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قرنهاست . تر از شکل انجام تعميد است ، به مراتب اساسي»گيرد چه کسي تعميد مي«اين سوآل که 
کند؟  ولي آيا کتابمقدس اين امر را تأييد مي. دهند خود را تعميد ميکه ايمانداران فرزندان خردسال 

تعميد کودکان در الهيات جديد به مطلب داغي تبديل شده و براي دکترين کليسا نتايج مهمي بار 
  .آورده است

. داند شکّي نيست که عهد جديد در رابطه با اين سوآل فقط و فقط تعميد ايمانداران را مجاز مي
به آيات . توان به عنوان مطلبي که کتابمقدس به آن صحه گذارد، مطرح نمود دکان را نميتعميد کو

  :زير توجه کنيد
القدس   قومها را شاگرد سازيد و ايشان را به نام پدر، پسر و روحهپس برويد و هم «١٩: ٢٨متي 

  .تعميد براي ايمانداران بالغ است که قادر به دريافت تعليم هستند» .تعميد دهيد
در همان روز حدود سه هزار تن بديشان . پس پيام او را پذيرفتند و تعميد گرفتند «٤١: ٢اعمال 
  » .پيوستند
اما چون به بشارت فيليپس دربارة پادشاهي خدا و نام عيسي مسيح ايمان آوردند، « ١٢: ٨اعمال 

  ».همگي، مرد و زن، تعميد يافتند
شود، شکّي نيست  ياري از متون يوناني اصيل يافت نمي در بس٣٧ گرچه آيه ٣٩ – ٣٥: ٨در اعمال 
  .سرا قبل از تعميد ايمان آورده بوده است که خواجه

همان دم چيزي مانند فَلس از چشمان سولُس افتاد و او بينايي خود را بازيافت و « ١٨: ٩اعمال 
  .گيرد بينيد که ايمان آوردن قبل از تعميد صورت مي  مي».برخاسته تعميد گرفت

تواند مانع از  اند، آيا کسي مي القدس را درست همانند ما يافته حال که اينان روح« ٤٧: ١٠اعمال 
  »تعميدشان در آب گردد؟

 در ميان آنان زني خداپرست از شهر تياتيرا بود که به سخنان ما گوش فرا« ١٥ و ١٤: ١٦اعمال 
 خداوند قلب او را گشود تا پيام .هاي ارغوان بود او ليديه نام داشت و فروشندة پارچه. داد مي

  ».اش تعميد گرفت چون او با اهل خانه .پولُس را بپذيرد
در همان ساعت از شب، زندانبان آنها را برداشته، زخمهايشان را شست، و « ٣٤ و ٣٣: ١٦اعمال 

 اي برايشان او ايشان را به خانة خود برد و سفره .اش تعميد گرفتند درنگ او و همة اهل خانه بي
  ».اش از ايمان آوردن به خدا بسيار شاد بودند او و همة اهل خانه. گسترد
همچنين . اش به خداوند ايمان آوردند اما کريسپوس، رئيس کنيسه، با تمام اهل خانه« ٨: ١٨اعمال 

  ».بسياري از اهالي قُرِنتُس چون پيام را شنيدند، ايمان آورده، تعميد گرفتند
گفت به آن که پس از او  او به قوم مي. تعميد يحيي، تعميد توبه بود: فتپولُس گ« ٥ و ٤: ١٩اعمال 

  .آمد ايمان بياورند، يعني به عيسي مي
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  ».چون اين را شنيدند، به نام خداوند عيسي تعميد گرفتند
ماند که ايمان آوردن امري بود که قبل از تعميد صورت  بر اساس آيات فوق جاي هيچ باقي نمي

ن صحيح است که بر اساس روايت کتابمقدس، در دوره رسوالن هر که ايمان اين سخ. گرفت مي
ايده فرد «: نويسد بروس مي. اف.چنانکه مفسر و محقق بزرگ اف. گرفت آورد، تعميد مي مي

  ».مسيحي تعميد نگرفته چيزي نبود که کليساي عهد جديد را خوشايند باشد
از اين . سخن از تعميد کودکان نرفته استاين سخن هم صحيح است که در عهد جديد هيچ جايي 

براي تعميد کودکان نبايد مطلب «: گويد نظري قدري پرت را ارائه داده و مي» بي وارفيلد.بي«رو نيز 
سخن کورت آلند نيز صحيح است که بعد از تحقيق » !را در عهد جديد جست، بلکه در عهد عتيق

 ميالدي هيچ مدرکي ٢٠٠تا قبل از سال «: نويسد ميو مطالعه بسياري از متون ادبيات کليساي اوليه 
  ».توان يافت که بتواند تعميد کودکان را ثابت کند نمي

اولين مطلب اين . کنند، بر سه مطلب پافشاري دارند آنهايي که در تأييد تعميد کودکان مباحثه مي
اي که فکر  آيه. است که معتقدند تعميد براي قوم جاي ختنه را که نشانه عهد بود، گرفته است

او .ئي.آرليکن نوشته انتقادي . باشد  مي١٢ و ١١: ٢کنند، کولسيان  کنند اين ايده را حمايت مي مي
  .وايت در اين امر قابل توجه است

در نظر يهوديان مطمئناً . خود همين باور که تعميد جاي ختنه را گرفته است، جاي بسي شبهه دارد«
شده  گرويدند، طلب مي اند و هر دو آنها از کساني که به يهوديت مي اين دو آيين با هم يکي نبوده

نطيکاست تا کورنليوس همه هم ختنه شدند و هم خود مسيح، تمامي اعضاي کليسا از پ. است
امري که قابل درک «). ٣: ١٦اعمال (در مورد تيموتائوس هم بعد از تعميد همينطور . تعميد گرفتند

. ح(» .باشد اگر فرض کنيم که پولس بر اين باور بوده است که تعميد جاي ختنه را گرفته است نمي
پولس در هيچ جا روي اين ... نه فرزندان خود برنداشتندمسيحيان يهودي نژاد دست از خت). مارتين

مطلب صحبت نکرده که تعميد جاي ختنه را گرفته است، حتي در جاهايي هم که بيان چنين 
بوده است تا غيريهوديان را با يهوديان در عهد مساوي قرار  مطلبي به سخن او کمک فراواني مي

در نهايت، اعالن اينکه . ه براي مسيحيان مبارزه کنددهد و يا با به اين طريق با نظريه لزوم ختن
گشته است،  الفور در شوراي اورشليم مطرح مي تعميد جاي ختنه را گرفته است، مطلبي بوده که في

  »...اي به اين مطلب نيست که هيچ يک از طرفين آن را مطرح کرده باشند ليکن هيچ اشاره
  

گويند  آورند، اين است که مي  تأييد اين مطلب ميدومين مطلبي که طرفداران تعميد کودکان در
بگذاريد «: عيسي گفت« است که ٤: ١٩انکار تعميد کودکان در واقع رد کردن دعوت مسيح در متي 

 گفته ».کسان است کودکان نزد من آيند و ايشان را بازمداريد، زيرا پادشاهي آسمان از آن چنين
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کرد و آيه باال را  ک نفر از کليساي باپتيست بحث ميشده است که يک نفر از کليساي اسقفي با ي
 ٢٠: ١٣٦شخص باپتيست در جواب او از مزمور . آورد تا تعميد کودکان را توجيه کند دائم دليل مي
فرد اسقفي از او » .و عوج پادشاه باشان را، زيرا که رحمت او تا ابداالباد است«: کند نقل قول مي

درست . هيچي«: دهد فرد باپتيست جواب مي. ه تعميد کودکان داردپرسد که اين آيه چه ربطي ب مي
شايد منصفانه نباشد که ما با امري چنين جدي بدين شکل برخورد کنيم، ولي واقعيت » !مثل مال تو

تعميد ايمانداران مسلم است که .  هيچ ربطي به تعميد کودکان ندارد٤: ١٩اين است که آيه متي 
  !کند آيد، رد نمي  جهت نجات ميدعوتي را که از کودکان به

اهل «هايي است که در آنها عبارت  آخرين بحث اين گروه در تأييد تعميد کودکان اشاره به آيه
در هيچ کدام از . ١٦: ١قرنتيان ١ و ٣٤ و ٣٣ و ١٥ و ١٤: ١٦هايي چون اعمال  آمده است، آيه» خانه

شود که   بطور واضح بيان مي٣٤: ١٦ل اين آيات تعميد کودکان باالخص ذکر نشده است و در اعما
عالوه بر آن، در . ».اش از ايمان آوردن به خدا بسيار شاد بودند و همة اهل خانه«زندانبان فيليپي 

در . ، ايمان آوردند)شد ها هم مي که شامل خادمين و بچه( تمامي اهل خانه کريسپوس ٨: ١٨اعمال 
مسلما ليديه يا شوهر نداشته . آيد ر او به ميان نميذکري از شوه) ١٥ و ١٤: ١٦اعمال (مورد ليديه 

در هيچ . رسد و يا اينکه بيوه بوده است و امکان اينکه فرزندي کودک داشته باشد، بعيد به نظر مي
آمده است، چيزي نيست که نشان دهد که در آنها » اهل خانه«کدام از مواردي که در آنها تعميد کل 

  .د رعايت نشده استشيوه ايمان آوردن قبل از تعمي
شواهد واضحي که در . هيچ بحثي در رابطه با تعميد کودکان وجود ندارد که بتواند قانع کننده باشد

اين مورد در عهد جديد وجود دارد و نيز ماهيت خود تعميد هر دو تعميد ايمانداران را حمايت 
ه بعد از اعتراف به ايمان بي کردند، هميش بعالوه، تعميد در کليسايي که رسوالن خدمت مي. کنند مي

به اين دليل است که عهد جديد ايده فرد مسيحي تعميد نيافته را . پذيرفت هيچ معطلي صورت مي
پولس هرگز با مشکل ايماندار «: گويد ويلر در اين مورد چقدر بجاست که مي. سخن ح. پذيرد نمي

  ».تعميد نيافته روبرو نگرديد

  
  تعميد چه معنايي دارد؟

را در عهد جديد از يکديگر » تعميد«افت به ويژگي اين آيين، مهم است که دو کاربرد کلمه در رهي
القدس با انجام آن همه ايمانداران را در  القدس عملي است که روح تعميد در روح. تشخيص دهيم

د آور دهد که فرد به مسيح ايمان مي اين امر زماني روي مي). ١٣: ١٢قرن ١(دهد  بدن مسيح قرار مي
پنطيکاست ). ٥: ١ به موازات اعمال ١٤، ١١: ٣متي ( خداوند عيسي مسيح است  و انجام آن وعده
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بدين . القدس بود و اولين تجلي کار تعميد در روح) ١٧ – ١٥: ١١اعمال (در واقع روز تولد کليسا 
ت که اين همان کار خداس. شويم القدس ما با مسيح و بدن او يکي مي ترتيب توسط تعميد در روح

  . و ديگر آيات مشابه به آن اشاره دارند١٠ – ١: ٦روميان 
و بخاطر همين واقعيت هم . القدس است تعميد در آب سمبل مشهود و ظاهري تعميد در روح

شوند تا اين رابطه نزديک بين واقعيت روحاني را با  هست که اينقدر نزديک به هم استعمال مي
  :رد بايد توجه داشتبه چند مو. جنبه مشهود آن نشان دهند

القدس، در آب تعميد گيريم، چنانجه در تجربه  ضروري نيست که براي دريافت روح - ١
  ). ٤٨ – ٤٣: ١٠اعمال (بينيم  کورنليوس مي

 ).٤٨ – ٤٣: ١٠اعمال (ضروري نيست که براي بخشش گناهان در آب تعميد گيريم  - ٢
س رابطه بسيار نزديکي دارد، ولي القد با اينکه تعميد در آب با بخشش گناهان و تعميد در روح - ٣

اما از آنجا که اعتراف به . القدس نيست وسيله کسب بخشش به جهت گناهان و دريافت روح
ايمان فرد بالفاصله با تعميد او در آب همراه بود که بدين وسيله اعتراف به ايمان خود را به 

 .اند  تقريبا همزمان بودهالقدس و تعميد در آب صورت مرئي بيان دارد، زمان تعميد در روح
  

گذارد که نجات تنها  بر اين مطلب صحه ميدائماً کالم خدا . دهد تعميد در آب کسي را نجات نمي
تواند گناهان را  فقط اوست که مي. بر اساس و از طريق مرگ کفّاره کننده مسيح استصرفاً و 

شويم و نتايج مرگ او   يکي ميتوسط اوست که با مسيح. بشويد و به انسان حيات جاودان عطا کند
  .گردد و حيات در قيام او به ما عطا مي

نمايند، اگر تعميد را بنياد به جهت  آن آياتي که به نظر تعميد را در امر نجات به طريقي مربوط مي
تعميد صورت مشهود و مرئي و ظاهري اعتراف به . اند دهند، بدرستي درک نشده نجات قرار مي

زماني که  . بدون ايمان تعميد در آب ارزشي ندارد. شود نه در حرف مل بيان ميايمان است که در ع
ايمان واقعي و اصيل است، تعميد تجلّي دراماتيک آن واقعيتي است که در درون انسان صورت 

در زمان رسوالن، اعتراف به ايمان و امتناع از گرفتن تعميد، واقعيت آن اعتراف را در شک . گيرد مي
به همان اندازه مصداق دارد که حلقه در ) ٢١: ٣پطر ١(دهد  ما را نجات مي» تعميد«. ددا قرار مي

اين حلقه عروسي نيست که ما را با همسرمان پيوند . نمايد انگشتان يکديگر کردن ما را مزدوج مي
لقه ح» .آورم به ازدواج خود درمي... با اين حلقه تو را «دهد اگر با اين سخنان همراه نباشد که  مي

نشانه مشهود عشق متعهدي است که به يار خود داريم، درست به همان شکل که تعميد نشانه 
تعميد . پذيرد مشهود ايمان ما به عيسي مسيح است که در حضور خدا، مومنين، و دنيا صورت مي
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گيرد، وجداني که توسط عيسي مسيح  بيان ايمان ما به خداست که از وجدان خوب سرچشمه مي
  ).٢١: ٣پطر ١(ز خطا و تقصير شسته شده است خداوند ا

چرا که اينکار . توان آن را از زندگي مسيحي جدا کرد بخاطر هدفي که خداوند در تعميد دارد، نمي
نشانه مرئي . نمايد که سوگند ازدواج را از دادن حلقه به يکديگر جدا کنيم به همان اندازه غريب مي

تعميد در آب، بر اساس کالم خدا، . ي به همديگر جورندو واقعيت غيرمرئي به شکلي بسيار عال
تا بدينجا دريافتيم که تعميد در آب . آيين نخستين ورود به زندگي مسيحي و جامعه مومنين است

کنند؛ اينکه هر فرد ايماندار بطور کامل به زير  عملي است که مسيحيان همه جهان بدان عمل مي
راي ورود به کليساي محلي و يکي شدن در بدن مسيح يکي از آنجا که شرايط ب. شود آب برده مي

  ».رود است، تعميد نشانه مشهود ورود به جامعه مومنين نيز به شمار مي
  

    چرا بايد تعميد بگيريم؟

  :به شکل خالصه. تا بدينجا بايد ديگر معلوم باشد که چرا مسيحيان بايد تعميد بگيرند
  
تعميد عملي . کند ه طور ويژه به انجام آن امر مي ب٢٠ – ١٦: ٢٨خداوند عيسي مسيح در متي  - ١

کند و بر ما درک اين مطلب الزم  است که عيسي آن را مستقيما به شاگرد او بودن مربوط مي
  .توانيم شاگرد مسيح باشيم و در عين حال تعميد را رد کنيم است که نمي

پولس از کورنليوس . کنند تعميد امري است که گرفتن آن را رسوالن به هر فرد ايماندار امر مي - ٢
دستور داد تا ايشان را در نام عيسي مسيح تعميد «نخواست که در آب فرو روند، بلکه صرفاً 
 ). ٤٨: ١٠اعمال (» .دهند

و اعالن مشهود و دراماتيک ايمان ما به ) ٢١: ٣پطر ١(ماهيت تعميد به عنوان تعهد ما به خدا  - ٣
 .نمايد  ايمان مسيحي امري ضروري ميمسيح، انجام آن را به عنوان آيين آغازين 

شد، تا به آن حد که کوچکترين سخني از ايماندار تعميد  اين امر توسط کليساي اوليه انجام مي - ٤
 .نگرفته در دست نداريم

  
اگر تعميد براي . ليکن در تأکيد امر تعميد نبايد بيش از حد پافشاري کرده به افراط کشيده شويم

بينيم، از خود   مي١٧ – ١: ١قرن ١توانست منشي را که از او در  نميبود، پولس  نجات ضروري مي
گرفت و شاگردان او هم به امر تعميد مبادرت  و زماني که خود خداوند عيسي تعميد . نشان دهد
ليکن در مورد معني و ارزش تعميد مسيحي دستورالعمل مشخصي ، )٢ و ١: ٤يوحنا (ورزيدند 

 دوازده رسول و يا آن هفتاد نفر به آن ارسال شدند، دادن تعميد داده نشد و در ماموريتي که آن
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از ايمان آورندگاني چون الوي، زکّي، و مريم مجدليه انجام ) دانيم و تا آنجا که مي. (شامل نگرديد
با اين وجود، نه اين سخن که تعميد صرفاً آييني ظاهري است و نه اصرار بر اين كه . آن طلب نشد

  . تواند از اقتدار بدون چون و چند تعميد بکاهد روري است، ميتعميد جهت نجات ض
. مسلما نجات را دارد. ايمانداري که تعميد نيافته است، در وضعيتي خارج از قانون الهي قرار دارد

ليکن دستور مستقيم منجي خود را نديد گرفته و از عمل غني و پرمعني کتابمقدسي آن محروم 
آورد، هر چه سريعتر بايد  کتابمقدس شخصي که به مسيح ايمان ميبر اساس تعليم . مانده است

اکنون کالمي که براي هر . اي در پيش گيرد که در اطاعت از خداوند اوست تعميد بگيرد و زندگي
  ).١٦: ٢٢اعمال (» .حال منتظر چه هستي؟ برخيز و تعميد بگير«: فرد ايماندار باقي است، اين است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 


