درباره غسل تعميد
در ابتداي انجيل يوحنا نوشته شده كه ،عيسي به عنوان نور و حيات براي انسانها به اين دنيا آمده است .ولي
عالم از شناخت او عاجز ماند و حتي قوم خودش نيز او را نپذيرفت .ولي كساني كه به او ايمان آوردن و او
را پذيرفتن ،فرزندان خداوند ناميده شدند .اينها با اتكا به قدرت و توان انساني خود قادر نبودند كه فرزندان
خداوند شوند ،و همچنين آنها از جانب خداوند تولدي دوباره يافتند ،نه همچون تولدهاي معمولي كه حاصل
اميال و خواسته هاي انساني است) .يوحنا ١؛(٩-١٣
وقتي كه نيكودموس براي شنيدن پيام خداوند پيش عيسي رفت ،عيسي فرمود :هر كس كه از نو تولد نيابد
نميتواند به پادشاهي خداوند قدم گذارد .وقتي كه نيكودموس با ترديد باز سؤال كرد ،عيسي گفته خود را كامل
ت رر بيان كرد :هر كس كه از طريق آب و روح )القدوس( دوباره تولد نيابد ،نمي تواند به ملكوت خداوند قدم
گذارد) .يوحنا ٣؛(٣-٧منظور عيسي اين بود كه بگذار تو را غسل دهند!
ماموريت غسل تعميد دادن را عيسي به صراحت قبل از عروج آسماني خود به شاگردانش داده است .برويد
و همه قوم ها را شاگردان و پيروان من سازيد .آنها را به نام پدر و پسر و روح مقدس غسل داده و به
آنان هر آنچه كه من به شما آموختم را بياموزيد) .متي ٢٨؛ (١٩-٢٠و به نقاط مختلف دنيا برويد و پيام
انجيل را به گوش همه مخلوقات برسانيد .هر كس كه ايمان آورده و غسل گيرد ،رستگار خواهد شد .و
كسي كه ايمان نياورد در لعنت أبدي گرفتار خواهد ماند) .مرقس ١٦؛ (١٥-١٦به دستور عيسي بعد از غسل
تعميد آموزش و موعظه هاي كليسا نيز بايد رعايت شود و ما بايد به او به عنوان نجات دهنده و ياري كننده
خود ،ايمان داشته باشيم.
در هنگام غسل تعميد چه اتفاقي رخ ميدهد
كلمه غسل به معني زير آب رفتن ،غوطه رو شدن ،شستن ،تطهير كردن ،شستن گناهان مي باشد .فرمان
عيسي براي غسل تعميد در واقع همان غسلي ميباشد كه يحي تعميد دهنده منظورش بوده)مرقس ١؛ (٨من
شما را با آب غسل مي دهم؛ ولي او شما را با روح مقدس غسل خواهد داد.
در موعظه پطرس آمده) :اعمال رسولن ٢؛ (٣٨هر يك از شما مي بايست توبه كرده و گناهان خود را
إقرار كند و به نام عيسي مسيح و براي بخشش گناهان خود غسل تعميد شود و شما اينطور روح مقدس را
به عنوان هديه دريافت مي كنيد .اين همان تولد روحاني مجدد براي ما انسانها مي باشد كه عيسي درباره آن
با نيكودموس سخن گفته است .از طريق غسل تعميد ،ما تولد تازه مي يابيم و فرزندان عزيز خداوند به شمار
مي رويم و اين همان مژده اي مي باشد كه يوحنا در ابتداي انجيل خود نوشته است و همچنين در نامه هاي
خود تكرار كرده است١) .يوحنا ٣؛ :(١بنگريد كه خداوند پدر چه محبتي نسبت به ما دارد كه او ما را
.فرزندان خدا ناميده است و حقيقتا نيز اين چنين است
پولوس رسول نوشته است)تيتوس ٣؛ :(٥او ما را سعادتمند گردانيد )ما را نجات داده( و اين امر نه
بخاطر عدالتي كه ما با اعمال خود انجام داده ايم و شايسته آن هستيم ،بلكه به سبب رحمت و از طريق
غسل تعميد و تولد دوباره و جديد در روح مقدس مي باشد كه بر ما جاري شده و بخاطر عيسي مسيح
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پطرس همچنين ادامه مي دهد)غلطيان ٣؛ :(٢٧همه شمايي كه به نام عيسي مسيح غسل شده ايد ،عيسي را
بر تن داريد.
٢قرنتيان ٥؛ :١٧پس اگر کسی در مسيح باشد ،خلقت تازهای است؛ چيزهای هکهنه درگذشت ،اينک ،همهچيز
تازه شده است.
١قرنتيان ١٢؛ :٢٧،١٣زيرا که جميع ما به يک روح در يک بدن تعميد يافتيم ،خواه يهود ،خواه يونانی،
خواه غلم ،خواه آزاد و همه از يک روح نوشانيده شديم ....شما جسم مسيح هستيد)كليسا( و هر يك از شما
عضوي از آن بدن هستيد.
كسي كه گناهانش بخشيده شده و روح مقدس را دريافت كرده است ،و فرزند تازه تولد يافته خداوند شده
است ،نجات يافته و به حيات جاودان رسيده است.
همانطور كه پولوس رسول نوشته )روميان ٦؛ :(٣-٩ايا نمیدانيد که جميع ما که در مسيح تعميد يافتيم ،و در
موت او نيز تعميد يافتيم؟ پس چونکه در موت او تعميد يافتيم ،با او دفن شديم تا آنکه به همين قسمی که
مسيح به جلل پدر از مردگان برخاست ،ما نيز در تازگی حيات رفتار نماييم .زيرا اگر در مرگ او شريك
گشتيم ،هرآينه در رستاخيز وی نيز چنين خواهيم شد .زيرا اين را میدانيم که انسانيتت کهنه ما با او مصلوب
مبرا شده است.
شد تا جسد گناه معدوم گشته ،ديگر گناه را بندگی نکنيم .زيرا هر که همرد ،از گناه ت
پس هرگاه با مسيح مرديم ،يقين میدانيم که با او زيست هم خواهيم کرد .زيرا میدانيم که چون مسيح از
مردگان برخاست ،ديگر نمیميرد و بعد از اين موت بر او تسلتط ندارد
گناه إرثي كه به ما رسيده است زمينه گناه را در ما پايه ريزي كرده است و اين ميل در ما مي ماند .بنابراين
ما نمي توانيم هميشه طبق زندگي و تولد تازه خود عمل كنيم و نمي توانيم بدون گناه زندگي كنيم .پولوس اين
موضوع را نيز اينطور توضيح داده كه)روميان ٧؛ (١٨-٢٥ما از طريق عيسي مسيح از مرگ نجات يافتيم
.و در عين حال هميشه گناهكاراني هستيم كه بخشش عيسي را اجازه داريم دريافت كنيم
به عنوان فرزندان خداوند ما اين اجازه را داريم كه وقتي مرتكب گناه شديم هميشه و هميشه به سوي پدر
آسماني خود برگرديم و از او طلب بخشش كنيم ،مانند داستان پسر گم شده در انجيل) .لوقا ١٥؛ .(١١اين كه
ما اجازه داريم هميشه به سوي خدا بازگرديم و خداوند به نام پسر ،هميشه ما را مورد مغفرت قرار مي دهد،
در غسل تعميد به ما وعده داده شده است.
چرا ما حتي كودكان و خردسالن و حتي نوزادان را نيز غسل مي دهيم،
زيرا حتي نوزادان نيز بي گناه نيستند و آنان نيز دچار اين گناه إرثي هستند و به همين دليل نيز حتي آنها به
بخشش و نجات از طريق عيسي مسيح نياز دارند .و والدين مسيحي مي خواهند كه فرزندانشان نيز از اين
نعمت نجات بهره مند شوند و به حيات جاودان برسند .عيسي مي فرمايد)مرقس ١٠؛" :(١٤-١٥بگذاريد تا
كودكان نزد من آيند و انها را از من مرانيد ،زيرا ملكوت خدا به آنها تعلق دارد" .
ولي هر كس كه غسل شده و تولد مجدد گرفته به ملكوت راه ميابد) .يوحنا ٣؛ (٣-٧عيسي به ما فرموده
است :به مانند كودكان باشيد و همانند يك كودك به من ايمان آورده و اعتماد كنيد .شما نبايد براي من كار
خاصي انجام دهيد ،تنها بايد غسل تعميد را به عنوان هديه از من قبول كنيد .خداوند انسانها را از روي لطفي
كه ليق آن نيستند نجات مي دهد) .روميان ٣؛ (٢٢-٢٨
وقتي كه بيان مي شود رسولن يك شخص را با كل خانه اش غسل تعميد دادند ،منظور اين است كه ان
شخص را با همه أهل آن خانه و بچه ها غسل دادند) .اعمال رسولن ١٦؛ ٣٣.١٥
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