دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس
درس سی و یک :تعمید
هطالؼه :یىدًا،باب3

تعمید شروعی تازه
گًاه ها سا اص خذا جذا کشده و هشگ سا به همشاه داسد .اگش هی خىاهین به خذا باصگشدین بایذ اص ساه خىد بشگؾته و به ساه او بشوین .تؼمیذ ساهی اعت که خذا بشای ها بىجىد آوسد تا ؽشوػی تاصه
داؽته باؽین.

تعمید برای نجات ضروری است.
 -1آهىصػ های هغیخ و ؽاگشدايؼ :ػیغی هغیخ دسعت لبل اص ػشوجؼ به آعماو به ؽاگشدايؼ گفت  ":دس تمام ػالن بشویذ و جمیغ خالیك سا به ايجیل هىػظه کًیذ.هشکه
ایماو آوسده تؼمیذ یابذ و يجات یابذ و اها هشکه ایماو يیاوسد بش او دکن خىاهذ ؽذ( ".هشلظ،باب،16آیات  15و . )16پطشط سعىل دس سوص پًطیکاعت به یهىدیاو آهىخت":
تىبه کًیذ و هش یک اص ؽما به اعن ػیغی هغیخ به جهت آهشصػ گًاهاو تؼمیذ گیشیذ و ػطایای سوح المذط سا خىاهیذ یافت" (اػمال،باب،2آیه )38تؼمیذ دکن ػیغی
هغیخ و ؽاگشدايؼ اعت و بشای بخؾؼ گًاهاو و يجات ضشوسی اعت.
 -2هثال کشيیلیىط :کشيیلیىط" با تماهی اهل بیتؼ ّهتمی و خذا تشط بىد صذله بغیاس به لىم هی داد و پیىعته يضد خذا دػا هی کشد(.اػمال ،باب،11آیه .) 2ؽایذ فکش کًیذ که
خذهت او به خذا کاهل بىد و او به هیچ چیض دیگشی يیاص يذاؽت اها پطشط سعىل به او دعتىس داد تا تؼمیذ بگیشد .پًذ ایى لغمت آؽکاس اعت.دتی ايغاو های هتمی و خذا
تشط يیض تًها به واعطه تؼمیذ يجات هی یابًذ.
 -3تؼمیذ دس ػهذ جذیذ يیض تکشاس هی ؽذ.
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يکات
هغیخ خىد تؼمیذ گشفته بىد او به تؼمیذ بشای بخؾیذه ؽذو گًاهايؼ يیاصی يذاؽت.یکی اص خىیؾايؼ یذیی تؼمیذ دهًذه بش ایى اهش آ گاه بىد و
يمی خىاعت او سا تؼمیذ دهذ اها هغیخ به او گفت ":اآلو بگزاس صیشا که ها سا همچًیى هًاعب اعت تا تماهی ػذالت سا به کمال سعايین ".هغیخ
هثالی سا بشای پیشوی بمیه يؾاو داد.
هغیخ دس تؼمیذ دیگشاو يیض هذاخله کشد.
دس يتیجه اهىصػ های سعىالو دس سوص پًطیکاط  3111يفش تؼمیذ گشفتًذ .
فلیپظ هشدم عاهشی سا تؼمیذ داد.
فیلیپ ؽخص دبؾی سا تؼمیذ داد.
ً
عىلظ (که بؼذا به اعن پىلظ سعىل هؼشفی ؽذ) تؼمیذ گشفت.او دس ساه سفتى به دهؾك بشای لتل هغیذیاو بىد که ػیغی هغیخ اص آعماو با او
ً
عخى گفت و بؼذ عىلظ هتىجه ؽذ که ػیغی هغیخ والؼا پغش خذاعت و او دس صذد ايجام کاس اؽتباهی بىد پظ تؼمیذ گشفته و ؽخص
دیگشی ؽذ.
پطشط سعىل کشيیلیىط سا به ػًىاو اولیى غیش یهىدی ایمايذاس تؼمیذ داد.
یک خايىاده و یک داسوغه دس فیلیپی تؼمیذ یافتًذ.
پىلظ سعىل کشعپظ و لایىط و اعتیفاو و خايىاده اػ سا تؼمیذ داد.

مردم چگىنه تعمید یافتند
یىيايی ها اص واژه "  " Baptizoبشای تىصیف سيگ کشدو لباط ها اعتفاده هی کشديذ.لباط کاهل دس سيگ غىطه وس هی ؽذ.هیچ لغمتی اص پاسچه يبایذ بیشوو اص هایغ هی هايذ وگشيه ػملیات
ً
سيگشصی کاهل ايجام يمی ؽذ  .دس ساعتای همیى ػمل تؼمیذ يیض غىطه وس ؽذو کاهل دس آب اعت.ؽخص تؼمیذ گیشيذه کاهال به صیش آب هی سود.دشکت هغیخ که با پاؽیذو آب اجشا هی
ؽىد دس کتاب همذط آهىصػ داده يؾذه اعت.تؼمیذ ها یی که دس کتاب اص آيها هی خىايین همذاس صیادی آب دس آو هذاخله داسد چىو ؽخص تؼمیذ گیشيذه کاهل به صیش آب هی سفت.


یذیی تؼمیذ دهًذ دس ػًیىو تؼمیذ هی داد" صیشا که دس آيجا آب بغیاس بىد" (یىدًا،باب،3آیه)23



هغیخ دس سودخايه تؼمیذ گشفت بؼذ اص آو او " اص آب بش آهذ" (هشلظ،باب،1آیه 9و)11



فیلیپظ به خىاجه دبؾی کمک کشد تا کاس بضسگ هغیخ سا دسیابذ.

به ها گفته ؽذه اعت ":چىو دس ػشض ساه به آبی سعیذيذ خىاجه گفت :ایًک آب اعت اص تؼمیذ یافتن چه چیض هايغ هی باؽذ؟ فیلیپظ گفت :هش گاه به تمام دل ایماو آوسدی جایض اعت.او
دس جىاب گفت که ایماو آوسدم که ػیغی هغیخ پغش خذاعت پظ دکن کشد تا او سا يگاه داسيذ و فیلیپظ با خىاجه عشا هش دو به آب فشو ؽذيذ پظ او سا تؼمیذ داد و چىو اص آب باال آهذيذ
سوح خذا فیلیپظ سا بشداؽته بىد ( "...اػمال باب  8آیه  36تا )39
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تعمید الزمه نجات است و به معنای غىطه ور شدن کامل در آب می باشد.

معنای تعمید
تؼمیذ يمادی اص ؽغتى گًاهاو گزؽته اعت چىو دس تؼمیذ همه ایًها بخؾیذه هی ؽىد و به ها اجاصه یک ؽشوع تاصه سا هی دهذ":.و دال چشا تاخیش هی يمایی بشخیض و تؼمیذ بگیش و يام
خذاويذ سا خىايذه ،خىد سا اص گًاهايت غغل ده ( ".اػمال ،باب،22آیه . ) 16اها تؼمیذ چیضی فشاتش اصؽغتى گًاهايماو اعت  .همايطىس که دس لغمت هایی اص سوهیاو ،باب 6هی بیًین.
سوهیاو،باب،6آیات  3و 4
آیا يمی دايیذ که جمیغ ها که دس هغیخ ػیغی تؼمیذ یافتین دس هىت او تؼمیذ یافتین؟
پظ چىيکه دس هىت او تؼمیذ یافتین با او دفى ؽذین.
تا آيکه به همیى لغمی که به جالل پذس اص هشدگاو بشخاعت ها يیض دس تاصگی دیات سفتاس هی
يمایین
.

يکات
پىلظ با ایمايذاساو تؼمیذی عخى هی گىیذ که دس ػیغی هغیخ تؼمیذ گشفتًذ – دس هشگ او
با سفتى کاهل به صیش آب دفى هی ؽىین1.و ایى اهش ها سا به هشگ هغیخ هشتبط هی عاصد
همايگىيه که هغیخ اص هشدگاو بشخاعت تا صيذگی جذیذی سا آغاص کًذ پظ ها يیض پظ اص
تؼمیذ آغاصی يى داسین.

تؼمیذ يمادی اص هشگ ،دفى و سعتاخیض هغیخ اعت همايطىس که بذو هغیخ دس لبش دفى ؽذ بذو ها يیض دس تؼمیذ دس آب دفى هی ؽىد.سفتى کاهل به صیش آب يمادی اص هشگ هغیخ اعت.اص
ایى طشیك اػتشاف هی کًین که به خاطش گًاهاو خىد هی هیشین و همیًطىس يؾايه ای اص پایاو صيذگی اعت که دس آو بشده گًاه بىدین.بؼذ صهايی که هغیخ اص لبش بشخاعت ها يیض اص آب بیشوو
هی آیین .اص گًاهاو گزؽته سها ؽذه و صيذگی جذیذی سا دس هغیخ آغاص هی کًین.صيذگی که ولف ػیغی هغیخ هی ؽىد.اص آيجایی که تؼمیذ يمادی اص هشگ و بشخاعتى به همشاه هغیخ اعت
بذیهی اعت که ؽخص يیاص داسد که کاهل به صیش آب بشود تا تؼمیذ گشدد يه ایًکه لطشاتی بش او پاؽیذه ؽىد.هغیخ به يیمىدیمىط یکی اص عشاو یهىدی گفت":اهیى اهیى به تى هی گىین اگش
کغی اص آب و سوح هىلىد يگشدد همکى يیغت که داخل هلکىت خذا ؽىد" ( .یىدًا،باب،3آیه . ) 5هغیخ دس هىسد تىلذ صيذگی تاصه ای که بؼذ اص تؼمیذ آغاص هی ؽىد عخى هی گفت و
تىضیخ داد که یک ؽخص يمی تىايذ دس پادؽاهی آیًذه خذا جایی داؽته باؽذ هگش ایًکه تؼمیذ گشفته
باؽذ.کلمه " سوح" يؾاو هی دهذ که تؼمیذ فشاتش اص تًها غىطه وس ؽذو فیضیکی دس آب اعت یک تىلذ
سودايی اعت" .تىلذی تاصه" با تاثیش کالم خذا بش رهى و للب هاعت (.اول پطشط ،باب،1آیه) .23
تؼمیذ صهايی تاثیش گزاس اعت که همشاه با سفتاسی صادلايه باؽذ ":تؼمیذ  ...اکًىو ها سا يجات هی
بخؾذ يه دوس کشدو کثافت جغن،بلکه اهتذاو ضمیش صالخ به عىی خذا به واعطه بشخاعتى ػیغی
هغیخ " (اول پطشط،باب،3آیه)21
تؼمیذ يؾايه ظاهشی ػکظ الؼمل ها به خذاعت که اص للبماو هی آیذ  .بیايی اعت به خذا که هؼتمذین
گًاهايماو بخؾیذه هی ؽىد و آسصو هیکًین که صيذگی جذیذی سا دس ػیغی هغیخ آغاص کًین و تًها

سوهیاو،باب،6آیات  5تا  8و آیه11
صیشا اگش بش هثال هىت او هتؼهذ گؾتین هش آیًه دس لیاهت وی يیض چًیى
خىاهین ؽذ صیشا ایًشا هی دايین که ايغايیت کهًه ها با او هصلىب ؽذ تا
جغذ گًاه هؼذوم گؾته و دیگش گًاه سا بًذگی يکًین.صیشا هشکه هشد اص گًاه
هبشا ؽذه اعت پظ هشگاه با هغیخ هشدین یمیى هی دايین با او صیغت هن
خىاهین کشد  ........همچًیى ؽما يیض خىد سا بشای گًاه هشده ايگاسیذ اها
بشای خذا دس هغیخ ػیغی صيذه .

تشریفات ػضى یک کلیغا ؽذو يیغت.

قدم هایی به سىی زندگی تازه
گشفتى تؼمیذ و ؽشوع صيذگی دس ػیغی هغیخ ههمتشیى تصمیمی اعت که هی تىايین بگیشین .تصمیمی بشای صيذگی اعت و بایذ با ّ
جذیت گشفته ؽىد.ساه تؼمیذ و صيذگی تاصه دس هغیخ دس
هشاتب صیش خالصه هی ؽىد:
 -1ؽًاخت و ایماو به آهىصه های صذیخ کتاب همذط
ؽخص بایذ لبل اص تؼمیذ پیغام خىػ سا دسک کشده و ایماو بیاوسد  .هشلظ،باب،16آیه 15و همیًطىس اػمال سا يیض ببیًیذ  .لبل اص تؼمیذ عاهشی ها پیام ايجیل به آيها تؼلین داده ؽذ و ایماو
آوسديذ " :لیکى چىو به بؾاست فیلیپظ که به هلکىت خذا و يام ػیغی هغیخ هی داد ایماو آوسديذ هشداو و صياو تؼمیذ یافتًذ.
 -2تىبه
یذیی تؼمیذ دهًذه آهىخت  ":تىبه کًیذ که پادؽاهی آیًذه يضدیک اعت(".هتی،باب ،3آیه  ) 2پطشط گفت ":تىبه کًیذ و هش یک اص ؽما به اعن ػیغی هغیخ به جهت آهشصػ گًاهاو
تؼمیذ گیشیذ و ػطای سوح المذط سا خىاهیذ یافت"( .اػمال ،باب،2آیه) 38و همچًیى اػمال،باب،3آیه 19سا هن هطالؼه کًیذ .تىبه لبل اص تؼمیذ ضشوسی اعت  .کلمه تىبه دس کتاب
همذط به هؼًای تغییشی دس رهى اعت ولتی کغی پیغام ايجیل سا هی ؽًىد و دسهیابذ چمذس دس يظش خذا گًاه کاس اعت بشای گًاهاو خىد هتاعف ؽذه و دس پی سدمت و بخؾؼ خذا هی
سود.آؽکاسا گًاهاو خىد سا يضد خذا باصگى کشده و اػتشاف هی کًذ که دیگش ایًچًیى گًاه يخىاهذ کشد ایى اهش ؽاهل تغییش کاهل للب و اهیال دس جهت عاختى صيذگی تاصه اعت.
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 -3باصگؾت
بشگؾتى و تغییش هغیش اعت.پطشط سعىل گفت ":تىبه و باصگؾت کًیذ تا گًاهاو ؽما هذى گشدد" (اػمال،باب3آیه.) 19ؽخصی که به ساعتی تىبه هی کًذ (رهًؼ سا ػىض هی کًذ) پظ
دس پی تغییش صيذگی خىد بشای ؽشوػی جذیذ هی ؽىد.ایى پشوعه تغییش اص خىد بیى بىدو به خذا بیى بىدو آعاو يیغت و تا پایاو صيذگیؼ اداهه خىاهذ داؽت.
 -4تؼمیذ
ؽغتى گًاهاو گزؽته که هشتبط با هشگ هغیخ هی ؽىد دس ایى يماد ها با هغیخ هی هیش ین و الشاس هی کًین که الیك هشگ هغتین چىو گًاه کاسین  .به همیى ؽکل با هغیخ بشخاعته و صيذگی
جذیذ سا دس ساعتای کالم او اداهه هی دهین.
 -5صيذگی تاصه دس هغیخ
ً
دس تؼمیذ گًاهاو گزؽته کاهال بخؾیذه هی ؽىد.پایاو ايغايیت گزؽته ها اعت.ها بایذ هغیخ گىيه تغییش یابین.ایى اهش دس ػشض یک ؽب اتفاق يمی افتذ و تا پایاو صيذگی اداهه داسد.ایى
تغییش تا آهذو پادؽاهی خذا کاهل يخىاهذ ؽذ .صیشا ها هًىص رات ايغايی داسین پظ اص تؼمیذ يبایذ بشده گًاه ؽىین ( سوهیاو،باب،6آیه )6اگشچه پظ اص تؼمیذ بشای گًاهايی که ايجام دادین
دػا کشده تا بخؾیذه ؽىد.دس هىسد صيذگی تاصه دس دسط  36بیؾتش تىضیخ خىاهین داد.

تعمید برای کىدکان نیست
کتاب همذط به طىس واضخ يؾاو داده اعت که یک ؽخص بایذ به کالم ایماو بیاوسد .هتىجه گًاهکاس بىديؼ بؾىد و ادتیاج خىد سا به يجات دسک کًذ .پظ تىبه کشده و تغییش صيذگی سا
لبل اص تؼمیذ آغاص کًذ .یک يىصاد چگىيه هی تىايذ ایى کاس سا ايجام بذهذ؟ يىصاد تىايایی تؾخیص گًاه دس صيذگی سا يذاسد و تغییش سا ادغاط يمی کًذ.تؼمیذ یک تصمین بشای ايغاو های بالغ
اعت.هیچ هثالی اص تؼمیذ کىدکاو دس کتاب همذط وجىد يذاسد.
تؼمیذ بشای بضسگغاالو اعت ،تؼمیذ کىدکاو دس کتاب همذط آهىصػ داده يؾذه

وارث ابراهیم از طریق تعمید
تؼمیذ ها سا واسد سابطه جذیذی با خذا و پغشػ هی کًذ .به واعطه تؼمیذ دس هغیخ ها ػضىی اص خايىاده خذا هی ؽىین.غالطیاو،باب 3يؾاو هی دهذ که با تؼمیذ اص يىادگاو ابشاهین
خىاهین ؽذ (اعشائیل هؼًىی) پظ دس يتیجه واسث وػذه هایی که خذا به ابشاهین داد يیض هی ؽىین( .دسط  12سا ببیًیذ) به همیى خاطش اعت که هی تىايین اهیذواس به صيذگی دس پادؽاهی خذا
بش سوی صهیى باؽین ":صیشا همگی ؽما به وعیله ایماو دس هغیخ ػیغی پغشاو خذا هی باؽیذ صیشا همه ؽما که دس هغیخ تؼمیذ یافتیذ هغیخ سا دس بش گشفتیذ اگش ؽما اص آو هغیخ باؽیذ هش
آیًه يغل ابشاهین و بش دغب وػذه واسث هغتیذ(".غالطیاو،باب،3آیه 26و )29

مردمان عهد عتیق
افشادی که لبل اص هغیخ صيذگی هی کشديذ يمی تىايغتًذ دس هشگ او تؼمیذ یابًذ .بًابشایى افشادی همايًذ ابشاهین تؼمیذ يگشفتًذ اها همايطىس دس دسط  24يؾاو دادین خذا به واعطه ایماو
ابشاهین او سا ػادل ؽمشد .ادکاهی که خذا به هىعی داد گًاه کاس بىدو هشدم اعشائیل سا يؾاو هی داد .لشبايی کشدو دیىايات يؾايه لشبايی ؽذو هغیخ بی گًاه بىد  .اگش هشدم صهاو ػهذ
ً
ػتیك والؼا هی خىاعتًذ که بخؾیذه ؽىيذ و ایماو هی آوسديذ که خذا کمکؾاو هی کًذ.خذا ایى کاس سا هی کشد  ":خىؽابذال کغی که ػصیاو او آهشصیذه ؽذ و گًاه وی هغذود گشدیذ.
خىؽابذال کغی که خذاويذ به وی جشهی دس دغاب يیاوسد و دس سوح او دیله ای يمی باؽذ(.هضاهیش باب،32آیه1و )2ادکام هىعی و لشبايی کشدو دیگش به واعطه هغیخ يیاصی
يیغت.چىو یک لشبايی بی يمص بشای ها هشد .ایمايذاساو اکًىو هی تىايًذ با تؼمیذ ؽشیک دس لشبايی ؽذو او ؽىيذ.

خالصه:
 -1تؼمیذ بشای بخؾیذه ؽذو گًاهاو و يجات ضشوسی اعت.
 -2غىطه وس ؽذو کاهل دس آب يمادی اص ؽغته ؽذو گًاهاو گزؽته هاعت .
 -3تؼمیذ يمادی اص هشگ و بشخاعتى هغیخ يیض هغت.پایاو صيذگی لذیمی که دس آو بشده گًاه بىدین و ؽشوع صيذگی جذیذ دس هغیخ سا يؾاو هی دهذ.
 -4به واعطه تؼمیذ واسد سابطه تاصه ای با خذا و پغشػ هی ؽىین و ػضىی اص خايىاده خذا خىاهین بىد.
 -5تؼمیذ بشای بضسگغااليی اعت که گًاهکاس بىدو خىد سا دسیافته و تىبه هی کًًذ.
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دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس
درس سی و یک :تعمید

آیاتی بشای هطالؼه:
سوهیاو،باب،6آیات  3و 4
باب هایی بشای هطالؼه:
اػمال،باب های 8و9و11
سوهیاو ،باب6
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