
 
 

الم اتـحاد بـا عیسی غسـل تعمید یک امـر رضوری اسـت. متـامی آیه هـا را می تـوانید در پـایان هـر درس  رای مـلحق شـدن بـه جـمع ایامنـداران و اعـ بـ
مشاهده بفرمایید! 

همه ما نیاز به غسل تعمید داریم. اعامل رسوالن فصل ۲ آیه ۳۸. 
اعرتاف ایامن به عیسی باید با غسل تعمید همراه باشد. اعامل رسوالن فصل ۸ آیه ۱۲؛ فصل ۱۶ آیه های ۳۰ تا ۳۳. 

خداوند برای متام آنانی که با ایامن در غسل تعمید رشکت منایند وعده روح القدس را داده است. اعامل رسوالن فصل ۲ آیه ۳۸؛ فصل ۱۹ آیه ۱۰. 
غسل تعمید منادی است از بخشش و پاک شدن از گناهان گذشته. اعامل رسوالن فصل ۲۲ آیه ۱۶. 

غسل تعمید و رشکت در آن یادبود مرگ و قیام عیسی از مردگان و سهیم شدن ما در آن واقعه عظیم را 
به طرزی منادین اعالم می کند. رساله به رومیان فصل ۶ آیه های ۱ تا ۶؛ رساله به کولسیان فصل ۲ 

آیه های ۱۲ تا ۱۳. 
با رشکت کردن در آیین تعمید ما به جمع ایامنداران یا بدن عیسی ملحق می شویم. رساله اول به 

قرنتیان فصل ۱۲ آیه های ۱۲ تا ۱۳؛ اعامل رسوالن فصل ۲ آیه ۴۱. 
بر حسِب کالم خدا، غسل تعمید باید با فرو رفنت یا غرق شدن کامل در آب صورت بگیرد. اعامل رسوالن 

فصل ۸ آیه های ۳۶ تا ۳۸؛ انجیل یوحنا فصل ۳ آیه ۲۳. 

فراگرفنت تـعالیم کالم خـدا، اعرتاف ایامن بـه عیسی و تـوبـه از گـناهـان، سـه رشط رضوری برای آنـانی اسـت که 
کاندید غسل تعمید می باشند. 

راگیری تـعالیم بنیادی کالم خـدا، نـظر و هامهنگی اعـتقاداتی را در بین ایامنـداران بـه وجـود می آورد. انجیل متی   فـ
فصل ۲۸ آیه های ۱۸ تا ۲۰. 

رای تـأیید عیسی بـعنوان نـجات   اگـر رشایط آن ایجاب می کند غسـل تعمید بـاید در حـضور جـمع دیگر ایامنـداران بـ
دهنده صورت گیرد. اعامل رسوالن فصل ۱۸ آیه ۱۸. 

 مثرات تـوبـه از گـناه نـشانـه فـعالیت فیض خـداونـد اسـت برای متـام آنـهایی که از طـریق غسـل تعمید بـه امـت او مـلحق 
می شوند. انجیل متی فصل ۳ آیه های ۷ تا ۸. 

 
 

واژه «نسبت به گناه مردن» به چه معنی است؟ 
آیا آن قدرتی که عیسی را از میان مردگان برخیزاند توان زنده کردن من از مرگ روحانی را دارد؟ 

واژه «اتحاد با عیسی» به چه معنی است؟ 

غسـل تعمید واقـعه ای اسـت بـس عظیم و وسیله ای برای مـلحق شـدن بـه جـمع ایامنـداران و مـن را مـشمول دریافـت روح الـقدس برای برقرار سـاخنت یک 
زندگی پیروز و هدفمند می مناید. 

خـداونـدا، ای پـدر آسامنی اعرتاف می کنم که عیسی منجی مـن اسـت و از گـناهـانـانـم تـوبـه می کنم. می خـواهـم نسـبت بـه گـناهـان خـود مرده و زین 
پـس در تـازگی و پیروزی در عیسی و بـا قـدرت روح الـقدس زندگی منـایم. می خواهـم که بـا رشکت در مراسـم غسـل تعمید بـه جـمع ایامنـداران عیسی 

ملحق شوم. آمین! 
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۱۴ - غسل تعمید

«غسـل تعمید، ایامن خـود را بـه قیام عیسی مسیح اقرار می کنیم و بـه جـدایی خـود از گـناه شـهادت داده و نیت خـود را برای گـام برداشـنت در زنـدگی تـازه عیان 
می سـازیم. بـدین سـان مسیح را بـعنوان رسور و منجی خـویش اقرار منوده و بـه جـمع ایامنـداران وی مـلحق می شـویم. غسـل تعمید منـادی از اتـحاد مـا بـا مسیح، آمرزش 
گـناهـان مـا و پـذیرفنت روح الـقدس اسـت. غسـل تعمید بـا فرو رفنت کامـل در آب و مرشوط بـر ایامن بـه مسیح و شـهادت بـر تـوبـه از گـناهـان اسـت. غسـل تعمید پیروی 

از آموزه های كالم خدا و همچنین پذیرفنت تعالیم آن است.»

استفاده شخصی

تعهد
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اعامل رسوالن فـصل ۲ آیه ۳۸: پـطرس بـه ایشان گـفت: «تـوبـه كنید و هـر یک از شام برای آمرزش گـناهـانـتان بـه نـام عیسی مسیح غسـل تعمید بگیرید كـه روح الـقدس 
یعنی عطیٔه خدا را خواهید یافت. 

اعامل رسوالن فصل ۸ آيه ۱۲: اّما وقتی به مژدٔه فیلیپُس دربارٔه پادشاهی خدا و نام عیسی مسیح ایامن آوردند مردها و زنها تعمید یافتند. 

اعامل رسـوالن فـصل ۱۶ آیه  هـای ۳۰ تـا ۳۳: ۳۰ سـپس آنـان را بیرون آورد و گـفت: «ای آقـایان، مـن چـه بـاید بـكنم كـه نـجات یابـم؟» ۳۱ پـاسـخ دادنـد: «بـه عیسی 
خـداونـد ایامن آور كـه تـو بـا اهـل خـانـه ات نـجات خـواهی یافـت.» ۳۲ آنـگاه پیام خـداونـد را بـه او و جـمیع اهـل خـانـه اش رسـانیدنـد. ۳۳ درسـت در هامن مـوقـع شـب 

زندانبان آنان را بیرون آورد و زخمهایشان را شست وشو منود و بی درنگ او و خانواده اش تعمید گرفتند. 

اعامل رسوالن فصل ۲۲ آیه ۱۶: حاال چرا معطل هستی؟ برخیز، تعمید بگیر و به خدا روی آور و از گناهان خود پاک شو.' 

رسـالـه بـه رومیان فـصل ۶ آیه هـای ۱ تـا ۶: ۱ پـس چـه بـگوییم؟ آیا بـاید بـه زندگی در گـناه ادامـه دهیم تـا فیض خـدا افزون گردد؟ ۲ بـه هیچ وجـه! مـا كـه نسـبت بـه گـناه 
مرده ایم، چـگونـه می توانیم بـه زندگی در آن ادامـه دهیم؟ ۳ آیا منی دانید كـه وقتی مـا در اتّـحاد بـا مسیح عیسی تعمید یافتیم، در اتّـحاد بـا مرگ او تعمید یافتیم؟ ۴ 
پـس بـا تعمید خود بـا او مـدفون شـدیم و در مرگـش رشیک گشـتیم تـا هامن طوری که مسیح بـه وسیلٔه قـدرت پـر شـكوه پـدر، پـس از مرگ زنـده شـد، مـا نیز در زندگی 
تـازه ای بـه رس بـریم. ۵ زیرا اگـر مـا در مرگی مـانـند مرگ او بـا او یكی شـدیم، بـه هامن  طـریق در رسـتاخیزی مـانـند رسـتاخیز او نیز بـا او یكی خـواهیم بـود. ۶ این را 

می دانیم كه آن آدمی كه در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او كشته شد  تا نفس گناهكار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم. 

رسـالـه بـه کولسیان فـصل ۲ آیه هـای ۱۲ تـا ۱۳: ۱۲ وقتی شام تعمید گرفتید بـا مسیح مـدفـون شـدید و نیز در تعمید خـود بـه وسیلٔه ایامن بـا قـدرت خـدا كـه مسیح را 
پـس از مرگ زنـده گردانید، بـا او قیام كردید. ۱۳ خـدا شام را كـه بـه عـلّت خـطاهـای خود ُمرده و در جـسم خود نـامـختون بودید، بـا مسیح زنـده كرد و هـمٔه گـناهـان مـا 

را بخشیده است. 

رسـالـه اول بـه قرنتیان فـصل ۱۲ آیه هـای ۱۲ تـا ۱۳: ۱۲ بـدن انـسان، واحـدی اسـت كـه از اعـضای بسیار تشكیل شـده و اگرچـه دارای اعـضای مـتفاوت می بـاشـد، بـاز هـم 
بـدن واحـد اسـت و مسیح هـم همین طور می بـاشـد. ۱۳ پـس هـمٔه مـا خواه یهود، خواه یونـانی، خواه برده و خواه آزاد بـا یک روح در بـدن تعمید یافـته ایم و هـمه از 

هامن روح پر شده ایم تا از او بنوشیم. 

اعامل رسوالن فصل ۲ آیه ۴۱: پس کسانی که پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در هامن روز در حدود سه هزار نفر به ایشان پیوستند. 

اعامل رسوالن فـصل ۸ آیه هـای ۳۶ تـا ۳۸: ۳۶ هامن طور كـه می رفـتند بـه آبی رسیدنـد. خواجـه رسا گـفت: «نـگاه كـن، در اینجا آب هسـت؛ چـه چیزی مـانـع تعمید گرفنت 
مـن اسـت؟» ۳۷ فیلیپُس گـفت: «اگـر بـا متـام دل ایامن آوری هیچ مـانعی وجـود نـدارد.» خواجـه رسا پـاسـخ داد: «مـن ایامن دارم كـه عیسی مسیح، پرس خـداسـت.» ۳۸ 

خواجه رسا دستور داد كالسكه را نگه دارند. او و فیلیپُس داخل آب رفتند و فیلیپُس او را تعمید داد. 

انجیل یوحنا فصل ۳ آیه ۲۳: یحیی نیز در عینون، نزدیک سالیم، به تعمید دادن مشغول بود. در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفنت تعمید می آمدند. 

انجیل متی فـصل ۲۸ آیه هـای ۱۸ تـا ۲۰: ۱۸ آنـگاه عیسی جـلوتـر آمـده برای آنـان صـحبت كرد و فرمـود: «متـام قـدرت در آسامن و بـر زمین بـه مـن داده شـده اسـت. 
۱۹ پـس بروید و هـمٔه مـلّتها را شـاگرد مـن سـازید و آنـها را بـه نـام پـدر و پرس و روح الـقدس تعمید دهید ۲۰ و تعلیم دهید كـه هـمٔه چیزهـایی را كـه بـه شام گـفته ام، 

انجام دهند و بدانید كه من هر روزه تا آخر زمان با شام هستم.»  

اعامل رسوالن فـصل ۱۸ آیه ۸ : كرسـپس كـه رسپرسـت كنیسه بود در این مـوقـع بـا متـام اهـل خـانـه اش بـه خـداونـد ایامن آورد. بـه عالوه، بسیاری از اهـالی قرنـتس كـه بـه 
پیام خدا گوش می دادند، ایامن آوردند و تعمید گرفتند. 

انجیل متی فـصل ۳ آیه هـای ۷ تـا ۸: ۷ وقتی یحیی دید بسیاری از فـریسیان و صـدوقیان برای تعمید آمـده انـد بـه آنـان گـفت: «ای مـارهـا چـه کسی شام را آگـاه كرد تـا 
از غضب آینده بگریزید؟ ۸ پس کارهایی را كه شایستٔه توبه باشد، انجام دهید.
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