ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ؟
روﻣﯿﺎن ۴:۶-۲۰:۵
اﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺎ زﯾﺎده ﺷﻮد ،ﻟﮑﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه زﯾﺎده ﮔﺸﺖ ﻓﯿﺾ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻨﺎه در ﻣﻮت
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﺾ ﻧﯿﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ،ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ِ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟
آﯾﺎ در ﮔﻨﺎه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﯿﺾ اﻓﺰون ﮔﺮدد؟ ﺣﺎﺷﺎ! ﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎه ﻣﺮدﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ در آن زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﮐﻪ در
ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ در ﻣﻮت او ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ؟ ﭘﺲ ﭼﻮن ﮐﻪ در ﻣﻮت او ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ او دﻓﻦ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﯽ
ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺟﻼل ﭘﺪر از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎزﮔﯽِ ﺣﯿﺎت رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﭼﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد؟
ﮔﺎه ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد و ﭼﺮا ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻌﻤﯿﺪ آب وﺟﻮد دارد؟ اﮔﺮ ﻣﺤﺾ ﻓﯿﺾ
و ﻣﺤﺾ اﯾﻤﺎن ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﭼﺮا آﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﻤﺎدی ﺑﻨﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ آن اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن را اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮﺧﺖ.
ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻣﺒﺸﺮ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً در ﮐﺸﻮر ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ اﺳﺖ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ
ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ را ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﻣﺪارا ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ آن دﺷﻤﻨﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ رخ
ﺷﺨﺺ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ،ﯾﻌﻨﯽ آﯾﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﻮاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد
ِ
ﺗﻌﻤﯿﺪﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده و ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه
ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﺑﻮد .او آﻣﺪ و ﺗﻌﻤﯿﺪ ِ ﺗﻮﺑﻪ را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮد و آن ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﻮﻋﻈﮥ او ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺠﻠﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺒﺸﺮان« در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪاش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻌﻤﯿﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد .در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﻋﮑﺲ
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد» :ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮥ رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ «.ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ ً از ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء دﻻﯾﻞ ﺧﺪا آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ
ﭼﺮا در ﺣﮑﻤﺘﺶ ﺗﻌﻤﯿﺪ را ﻣﻌﯿﺎری ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای اﺑﺮاز اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺎ او و ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺶ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در
ﺧﺼﻮص ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ را ﺑﺮﺷﻤﺎرﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﮥ ﺛﻤﺮات ﺧﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای را ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
ذﻫﻨﻤﺎن راه دﻫﯿﻢ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺪرﻣﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ او ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
او ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن؟
ﺳﻌﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن  ۴:۶-۲۰:۵ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ آﯾﯿﻦ را ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮال ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد
ﺷﯿﻮۀ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ در آب ﻓﺮو رﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺷﯿﺪن آب ﺑﺮ ﺷﺨﺺ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد؟ در واﻗﻊ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ
ﭘﺎﺷﯿﺪن آب ،ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ .دﺳﺖﮐﻢ ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮاه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ درﺑﺎرۀ ﺷﯿﻮۀ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در آب ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ِ
ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ اﺷﺎره دارد (۱ .در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،واژۀ »ﺗﻌﻤﯿﺪ« اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻏﻮﻃﻪور ﮐﺮدن« ﯾﺎ »ﻓﺮو
ﺑﺮدن« اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﭘﺎﺷﯿﺪن«؛  (۲ﻋﻬﺪﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﻌﻤﯿﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص در آب ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ آب ﺑﺮ آﻧﻬﺎ

۱

رﯾﺨﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ )ﻣﺘﯽ » :۶:۳در اردن« و » :۱۶:۳از آب ﺑﺮآﻣﺪ«؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ » :۲۳:۳در آﻧﺠﺎ ،آب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد«؛ اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن » :۳۸:۸ﺑﻪ آب
ﻓﺮود ﺷﺪﻧﺪ (۳ («.ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای دﻓﻦ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ )روﻣﯿﺎن ۴-۱:۶؛ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن .(۱۲:۲
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ ﺗﻌﻤﯿﺪ را ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در آب ﻣﯽداﻧﺪ و آن را ﺟﺰﯾﯽ از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺤﻠﯽ )اﻣﺎ ﻧﻪ در ﺑﺪن ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﻣﺴﯿﺢ( ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد.
ﻣﺎ ﺑﺎور ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﮐﻨﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﯿﻮۀ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ
زﯾﺮ ﺳﻮال ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ .ﺣﺎل ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ »ﭘﺲ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه دارﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻤﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ آب ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ؟« ﻣﺎ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ.
 (۱آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮهای از ﺗﻌﻤﯿﺪ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ »ﺗﻌﻤﯿﺪ« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاﻫﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ
آن ﺷﯿﻮۀ ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن از آﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،آﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮدش در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ اﻧﮕﺎﺷﺖ؟
 (۲اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺎم دارد ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﺑﺎور و ﻋﻘﯿﺪهای ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ
اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽِ ﻧﺠﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽﻣﺎن در ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،داﯾﺮۀ

ﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ و اﻗﺘﺪار ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻬﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
اﺻﻮل اﯾﻤﺎن را ﺗﻨﮓ و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺳﺎزﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻫﻤﯿ ِ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ آن دﺳﺘﻪ از اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس رﯾﺸﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺮ روی آن اﻋﺘﻘﺎدات ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮادراﻧﮥ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪاران اﺑﺮاز دارﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ﻫﻢ
ﻣﺤﺒﺖ را ﺑﻪﺟﺎی آوردهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺷﺒﺎﻧﺎن در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ درآﯾﻨﺪ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ و اﺗﺤﺎد را ﺟﺪی ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻫﻢ ﺟﺪی ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ،در ﻧﺴﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺻﻮﻟﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪن اﯾﻦ اﺻﻮل و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ
ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺮدد ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ،روﻣﯿﺎن  ۴:۶-۲۰:۵را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ؟ و در درﺟﮥ دوم اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﯿﻮهای از ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﻫﺪﻓﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻢ ﺗﺎ آن واﻗﻌﯿﺖ ﭘﺮﺟﻼﻟﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﺪان اﺷﺎره دارد،
ﻫﺪﻓﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺧﻮدِ آن واﻗﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در درﺟﮥ دوم دل و ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ از زﯾﺒﺎﯾﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﺪ آﮐﻨﺪه ﺷﻮد .روﻣﯿﺎن
:۴:۶-۲۰:۵
اﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺎ زﯾﺎده ﺷﻮد ،ﻟﮑﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه زﯾﺎده ﮔﺸﺖ ﻓﯿﺾ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰون ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻨﺎه در ﻣﻮت
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﺾ ﻧﯿﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ،ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ِ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ؟ آﯾﺎ
در ﮔﻨﺎه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﯿﺾ اﻓﺰون ﮔﺮدد؟ ﺣﺎﺷﺎ! ﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎه ﻣﺮدﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ در آن زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ
ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ در ﻣﻮت او ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ؟ ﭘﺲ ﭼﻮن ﮐﻪ در ﻣﻮت او ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ او دﻓﻦ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ
ﺟﻼل ﭘﺪر از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎزﮔﯽِ ﺣﯿﺎت رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﺎت وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ درک ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،در واﻗﻊ ،اﯾﻦ را درک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﺷﻤﺎ روی ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ در
۲

ﻟﺤﻈﮥ اﯾﻤﺎن آوردن و ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﻤﺎن داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای
اﯾﻤﺎﻧﺘﺎن ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز داﻧﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﺑﯿﺪ .از اﯾﻦرو ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﭘﺲ از ﺗﻌﻤﯿﺪﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﻓﺮا ﮔﯿﺮﯾﺪ.
ﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ »آه! ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدم و دوﺑﺎره ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮم ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺗﻌﻤﯿﺪ آب اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﻧﻪ ،ﻧﻪ .اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺘﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ دورهای ﮐﻪ اﻟﻬﯿﺎت ﺗﺎزهای را از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﯽآﻣﻮزﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺧﯿﺮ،
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻋﻮض ،از اﯾﻦ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﮥ ﺗﻌﻤﯿﺪ اﯾﻤﺎن ﺳﺎدهﺗﺎن را در اﻃﺎﻋﺖ از ﻋﯿﺴﯽ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﻧﯿﺰ در رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :او اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ از اﯾﻦ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ
در آب ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﻧﺪ .از اﯾﻦ
آﯾﺎت ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ًدر ﭼﺸﻢ ﺧﺪا ﭼﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی داﺷﺘﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﺷﻤﺎ روی داد.
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد از ﻣﻮاردی ﻣﯽﭘﺮدازم ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.

 .۱ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﻣﺮگ ﻣﺎ را در ﻣﺮگ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ
آﯾﺎت » :۴-۳ﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ در ﻣﻮت او ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ؟ ﭘﺲ ﭼﻮن ﮐﻪ در ﻣﻮت او ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ
او دﻓﻦ ﺷﺪﯾﻢ «.ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻈﯿﻢ درﺑﺎرۀ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﺎ ﻣﺮدهاﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺎن داد ،ﻣﺮﮔﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﺳﺖﮐﻢ دو ﻣﻌﻨﺎ دارد (۱ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﺎ ﻫﻤﺎن آدﻣﻬﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮐﻬﻨﮥ ﻣﺎ ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻫﻤﺎن
اﺷﺨﺎص ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛  (۲دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺢ آن ﻣﺮﮔﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،در آن ﺻﻮرت ،ﻣﺮگ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
آﯾﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻧﻤﯽداﺷﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮدهاﯾﻢ و او ﻣﺮﮔﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ،
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺮگ ﻣﺎ ﻣﺨﻮف و ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺨﻮف و ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ» :ای ﻣﻮت ،ﻧﯿﺶ ﺗﻮ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ و ای ﮔﻮر،
ﻇﻔﺮ ﺗﻮ ﮐﺠﺎ؟« )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .(۵۵:۱۵ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺶ و ﭘﯿﺮوزی ِ ﻣﺮگ ،ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺗﮑﺮار واژۀ »در« ﮐﻪ در آﯾﺎت  ۳و  ۴ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ» :در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ« ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و »در ﻣﻮت او« ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ
)آﯾﮥ  (۳و »در ﻣﻮت« ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ )آﯾﮥ  .(۴ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ اﺗﺤﺎد ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺮگ او ﻣﺮگ ﻣﺎ و ﺣﯿﺎت او ﺣﯿﺎت ﻣﺎ ﮔﺮدد .ﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺷﺪن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ از ﮐﺠﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .رﺳﺎﻟﮥ ﻏﻼﻃﯿﺎن  ۲۰:۲ﻧﯿﺰ در رﺑﻂ دادن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪهام ،وﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﻦ« ﮐﻬﻨﻪ و ﺳﺮﮐﺶ و ﺑﯽاﯾﻤﺎن
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﺤﺎل در ﺟﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ  « . . .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آن »ﻣﻦ« ﮐﻪ ﻣﺮد » ِ

ﻣﻦ« اﯾﻤﺎن ﺑﻮد» :زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﺤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ «.ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ
ﺑﻮد و آن »ﻣﻦ« ﮐﻪ زﻧﺪه ﮔﺸﺖ » ِ

ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ» :ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ« و ﻣﻦ در اﺗﺤﺎد روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ او در او زﯾﺴﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻣﺮگ او ﻣﺮگ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺣﯿﺎت او
در ﺣﯿﺎت ﻣﻦ ﺟﺮﯾﺎن دارد.
رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۷-۶:۲ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﭘﺲ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ در وی رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
ﮐﻪ در او رﯾﺸﻪ ﮐﺮده و ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و در اﯾﻤﺎن راﺳﺦ ﮔﺸﺘﻪاﯾﺪ «.در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﺑﺎ او را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهﺗﺎن اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﺪ و در آن اﯾﻤﺎن ﺑﺎ او ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ» ،در او«
ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و »در او« ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

۳

ﭘﺲ ،وﻗﺘﯽ رﺳﺎﻟﮥ روﻣﯿﺎن  ۴-۳:۶ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ و در ﻣﺮگ او ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻤﺎن
اﺳﺖ ،اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪاش ﯾﮑﯽ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺪا ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮۀ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در آب را ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺪ
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ دﻓﻦ ﺷﺪن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﯾﮑﯽ ﺷﺪﻧﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ در آب ﻓﺮو ﻣﯽروﯾﻢ :ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در آب ﻧﻤﺎد دﻓﻦ ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﻣﻦ« ﮐﻬﻨﻪ و ﺳﺮﮐﺶ و ﺑﯽاﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺷﻤﺎ در آب اﯾﻦ
ﭘﺲ ،ای اﯾﻤﺎﻧﺪاران ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدهاﯾﺪ .آن » ِ
ﻣﻌﻨﯽ را داﺷﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را دارد.

 .۲ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﺗﺎزﮔﯽِ ﺣﯿﺎت ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.

ت او ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ او دﻓﻦ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺟﻼل ﭘﺪر از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در
آﯾﮥ » :۴ﭼﻮن ﮐﻪ در ﻣﻮ ِ
ﺗﺎزﮔﯽِ ﺣﯿﺎت رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ «.ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮد در زﯾﺮ آب ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎ از آب ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﯿﻢ .ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎزه
ﻣﻦ« ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺮد
ﻣﻦ« ﮐﻬﻨﻪ و ﺳﺮﮐﺶ و ﺑﯽاﯾﻤﺎن ﻣﺮد و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ » ِ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﯾﻤﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﮑﯽ ﮔﺸﺘﻢ ،آن » ِ

ﻣﻦ« ﺗﺎزه ﺣﯿﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎزه و روﺣﺎﻧﯽ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
» ِ
رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۱۲:۲ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ را در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﺎ وی در ﺗﻌﻤﯿﺪ
ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺸﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ در آن ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﺪا ﮐﻪ او را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ
ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺷﺪﯾﻢ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ روﻣﯿﺎن  ۴:۶ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﺎزﮔﯽِ ﺣﯿﺎت ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را از

ﺟﻼل ﭘﺪر از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﺪا
ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ روﻣﯿﺎن  ۴:۶ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ
ِ

ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ.

از اﯾﻦرو ،ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۱۲:۲آﻧﭽﻪ روﻣﯿﺎن  ۴:۶ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب اﯾﻤﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﺪا
ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪ اﺑﺮاز ﻣﯽدارد .ﻣﺎ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ از ﻗﺒﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﻣﺮوز در دﺳﺖ راﺳﺖ ﭘﺪر ،در آﺳﻤﺎن ،ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دوﺑﺎره در ﻗﺪرت و ﺟﻼل از آﺳﻤﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .آن اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ آن را ﺟﻼل ﺧﺪا ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﻃﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ت ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
وﺳﯿﻠﮥ آن در ﺗﺎزﮔﯽ ﺣﯿﺎ ِ
ت اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﻼل و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺪا اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪهام ،وﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ . .
در واﻗﻊ ،آن ﺗﺎزﮔﯽِ ﺣﯿﺎ ْ
ت ﺣﯿﺎ ِ

 .و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﺤﺎل در ﺟﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ «.آن ﺗﺎزﮔﯽِ ﺣﯿﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺪا ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ
ﺟﻼل ﺧﺪا ،اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب آن ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪﻧﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﭘﺲ ﻣﻄﻠﺒﻤﺎن را ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب آن ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪﻧﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .آﻧﭽﻪ
ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺸﺘﯿﻢ .ﻣﺮگ او ﻣﺮگ ﻣﺎ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ او ﻣﺮدﯾﻢ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﯿﺎت او ﺣﯿﺎت ﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﺎل ﻣﺎ
ﺑﺎ ﺣﯿﺎت ﻣﺴﯿﺢ ،ﮐﻪ در ﻣﺎ اﺳﺖ ،زﯾﺴﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﯾﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ :ﻫﺮ روز ،ﭼﺸﻢ از ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﻢ ،ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ در واﻗﻌﯿ ِ
آن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪهام .ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪ
ﺧﺪا ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﯿﺢ ،ﭘﺴﺮت ،ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻢ .ﻣﻦ در او از ِ
ﻣﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮم .ﻣﻦ ﻫﺮ روزه آن ﭘﺬﯾﺮش را از ﻧﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﺮگ او ﺑﺮای ﻣﻦ و ﻣﺮگ ﻣﻦ در او اﺳﺘﻮار
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اﺳﺖ .ﺣﯿﺎت ﻣﻦ در او ﺣﯿﺎت اﯾﻤﺎن در ﺗﻮ اﺳﺖ ای ﭘﺪر .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻮ در ﻣﻦ و ﺑﺮای ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻫﻤﺎن ﻗﺪرت و ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ
در ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﯿﺪن او از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدی ﺑﺮای ﯾﺎری ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮد .ﻣﻦ آن وﻋﺪۀ ﻓﯿﺾ آﯾﻨﺪه را ﺑﺎور دارم و ﺑﻪ آن اﻣﯿﺪوارم و
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺮا ﺗﺎزه ﻣﯽﺳﺎزد .ای ﻣﺴﯿﺢ ،ﭼﻘﺪر در آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ِ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﮐﻪ ﻣﺮﮔﯽ را
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪم و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﯿﺎت ﺗﺎزه ﺑﺨﺸﯿﺪی ،آﻣﯿﻦ«.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
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