سؤال و جواب ها در باب تعميد
سؤال :1
اگر تعميد همان تولد تازه است ،چرا پس از تعميد يافتن گناه ميكنيم؟
تعميد ،طبق تعليم كتابمقدس)روميان  ،(4:6تولد تازه است ،اما لغزش ناپذيري را اعطاء نميكند .ما در تعميد به تولد تازه،
حيات نو و فيضهاي نو ميرسيم ،و طبيعت تازه مييابيم .رسول ميفرمايد ...» :محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل
تولد تازه و تازگياي كه از روحالقدس است .«1چنين طبيعتي ،توانايي و استعداد زندگي روحاني را دارد.
ليكن تا زمانيكه در جسم هستيم ،از لغزشها در امان نيستيم .در اينجا ما امتحان ميشويم و اراده آزاد در انتخاب خوب و بد را
داريم زيرا كه فيض نو شدن  -كه در تعميد يافتهايم  -آزادي ما را از بين نميبرد ،چراكه شبيه خدا آفريده شدهايم .به همين
دليل ،ممكن است شخص پاكدامن هفت بار در روز بيافتد و باز برخيزد .ولي ما لغزش ناپذيري و تاج عدالت را در حيات آتي
خواهيم يافت .معلم ما پولس رسول در زمانهاي آخر خود بارها گفت» :بعد از اين تاج عدالت براي من حاضر شده است كه
خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد؛ و نه به من فقط بلكه نيز به همه كساني كه ظهور او را دوست ميدارند.«2

سؤال 2
اگر كشيش تعميددهنده گناهكار باشد ،آيا در آن صورت آثار تعميد پابرجا خواهد ماند؟
فيضهايي كه در تعميد مييابيم را خدا به ما ميدهد نه كشيش ،زيرا او كسي نيست جز خادم خداوند .اين فيضها برپايه
وعدههاي خدا استوار است و به كشيش تعميددهنده ارتباطي ندارد.
 روحاني همانند نامهرساني است كه نامه شادي بخش را براي شما ميآورد ،اگر او خوشرو يا بدرو باشد فرقي نميكند،نامهاي كه به شما ميرسد شادي بخش است.
 همچنين ميتوانيم كشيش روحاني را با باغباني مقايسه كنيم كه بذرها را بر زمين ميكارد تا محصول بار آورد؛ چه اوگناهكار باشد و چه پاك ،مسأله اين است كه خود بذرها حيات دارند نه دستهاي باغبان.
 ممكن است شما با فنجان زرين يا مسي آب بنوشيد ،اما آب همان آب است.در مباحثه در مورد تعميد و ثمراتش ،بايد اصول ايماني را به صورت عيني مورد بحث قرار دهيم .نبايد بر روي موضوعات
ذهني كه ما را به قضاوت ديگران هدايت ميكند  -بدون توجه به آن نعمتهايي كه خداوند در تعميد ،بر مبناي انجيل حقيقي
خود ،به انسان عطا كرد  -دست بگذاريم.
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سؤال 3
آن دزد روي صليب چگونه بدون تعميد نجات يافت؟
ما در جواب ميگوييم كه آن دزد بهترين تعميد را يافت ،تعميدي كه همه ما مشتاقش هستيم .تعميد چيست جز مردن با

مسيح ،چنانكه پولس رسول در رساله روميان باب  6به ما ميآموزد؟ آن دزد حقيقتاً با مسيح مرد و مرگ او ،تعميدش شد.
شهيداني كه به وقت آزارها و شكنجهها به مسيح ايمان آورده و در راه او كشته شدند ،اما پيش از كشته شدن فرصت تعميد
آب را نداشتند ،به همين شكل تعميد خون يافتند .مرگ ايشان به عنوان تعميدشان به حساب آمد زيرا كه همچون آن دزد،
با مسيح مردند .

سؤال 4
اگر تعميد ضروري است ،چرا پولس رسول و سيﻼس به زندانبان فيليپي گفتند» :به خداوند يسوع مسيح ايمان آور كه تو و
اهل خانهات نجات خواهيد يافت «3و نگفتند» :ايمان آور و تعميد ياب«؟ آيا همين ثابت نميكند كه ايمان براي نجات كافي
است؟

جواب اين پرسش اين است كه هر دو رسول با يك بيايمان صحبت ميكردند .اگر او ايمان نميآورد ،هركاري هم كه ميكرد
نجات نمييافت .پس آنان نخست بايد او را به ايمان هدايت ميكردند .اگر او ايمان ميآورد آنگاه در مورد مسائل ضروري براي
نجات صحبت ميكردند .به همين دليل است كه در ادامه به اين دو واقعه ميرسيم:
)الف( »آنگاه كﻼم خداوند را براي او و تمامي اهل بيتش بيان كردند.«4
)ب( »خود و همه كسانش فيالفور تعميد يافتند.«5
بنابراين ما نبايد تنها به يك آيه اكتفا كنيم و به ساير آيات مربوطه توجه نكنيم .در كنار آيه مربوط به ايمان زندانبان فيليپي،
بايد آيه مربوط به تعميد او را نيز قرار دهيم .و در كنار سخنان رسوﻻن يعني» :ايمان آور كه تو و اهل خانهات نجات خواهيد
يافت» ،همچنين بايد سخنان خداوند را قرار دهيم كه ميگويد» :هر كه ايمان آورده ،تعميد يابد نجات يابد .«6به عﻼوه ،تمام
آياتي كه مربوط به نجات از طريق تعميد هستند را بايد در كنار اينها قرار دهيم ،آياتي همچون اول پطرس  21 :3و تيتوس

.5 :3

سؤال 5
اگر تعميد اينقدر مهم است ،آيا پيامبران عهد عتيق تعميد يافتند؟
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اگر حكم تعميد در آن زمان وجود داشت ،آنان تعميد مييافتند .اما اين حكم به مسيحيان داده شد .چرا؟ زيرا تعميد يعني
مردن با مسيح ،و مسيح در عهد عتيق هنوز نمرده بود.
پيامبران عهد عتيق ،آنچه ميتوانستند در عصر خود انجام دهند ،كردند يعني :نمونههاي تعميد از جمله ختنه و عبور از درياي
سرخ .ايشان همچنان عيد فصح را برگزار كردند كه نماد خون مسيح بود .ما نبايد انتظار داشته باشيم مردم از حكمي اطاعت
كنند كه برايشان ناآشنا بود.

سؤال 6
آيا نجات بوسيله كﻼم است يا آب؟
آيا گفتار رسول در مورد كليسا يعني» :تا آن را به غسل آب بوسيله كﻼم طاهر ساخته ،تقديس نمايد «7بدين معناست كه
چون طاهر شدن بوسيله كﻼم است ،پس نجات نيز بوسيله كﻼم است؟ و در مورد ساير آياتي كه ضرورت كﻼم را براي نجات
نشان ميدهند چه؟ آياتي همچون» :تولد تازه يافتيد نه از تخم فاني بلكه از غيرفاني يعني به كﻼم خدا كه زنده و تا ابداﻻباد
باقي است »8و »او محض اراده خود ما را بوسيله كلمه حق توليد نمود «9و چرا نميگويد » :بوسيله تولد تازه  ....بوسيله
تعميد« و »ما را بوسيله تعميد نجات داد«؟
اهميت آب براي نجات چيست؟

از آنجا كه خداوند گفت» :هر كه ايمان آورده ،تعميد يابد نجات يابد« ،پس نجات از اين طريق حاصل خواهد شد .اما فراز »هر
كه ايمان آورد« بايد از طريق موعظه و تعليم حاصل شود ،زيرا رسول ميگويد» :پس چگونه بخوانند كسي را كه به او ايمان
نياوردهاند؟ و چگونه ايمان آورند به كسي كه خبر او را نشنيدهاند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟ .«10اهميت كلمه در اينجا

نمايان ميشود.

ابتدا كﻼم ،ايمان را به بار ميآورد و سپس با تعميد ،نجات و تازگي حيات حاصل ميشود .اگرچه نجات و تولد تازه از طريق
تعميد حاصل ميشود ،اما ابتدا بايد كلمه باشد تا شخص را به ايمان هدايت نمايد و ايمان منجر به تعميد گردد .به همين
دليل رسول ميگويد» :ما را بوسيله كلمه حق توليد نمود «11و »تولد تازه يافتيد  ...به كﻼم خدا «12بدين مقصود كه »كﻼم«
سرچشمهايست كه ما را به همه آنها هدايت ميكند .و گفتههاي رسول در مورد كليسا يعني» :تا آن را به غسل آب بوسيله
كﻼم طاهر ساخته ،تقديس نمايد «13بدين معناست كه طاهر شدن با تعميد )يعني غسل آب( كامل ميشود و اين از طريق
كﻼم است يعني موعظه و بشارت كﻼم كه ايمان و تعميد را حاصل ميكند.
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مشاهده ميكنيم كه رسول ميفرمايد» :به غسل آب بوسيله كﻼم« و نميگويد» :به غسل آب يعني كﻼم« .اگر غسل آب به
معناي كﻼم باشد ،در آن صورت نيازي به تكرار نبود .اما »غسل آب بوسيله كﻼم« به معناي غسل آب است كه در اثر كﻼم
انجام ميپذيرد .بدون كﻼم و اثرات آن مردم نميتوانند غسل آب يعني تعميد يابند.

همچنين مشاهده ميكنيم كه در فرازهاي زير به كلمه »ايمان« اشاره نشده است» :تولد تازه يافتيد  ....به كﻼم خدا« و »ما را
بوسيله كلمه حق توليد نمود« .آيا كﻼم بدون ايمان براي تولد تازه كافي است؟ ممكن نيست! واژه »ايمان« بيان نشده است

زيراكه خود متن اين مفهوم را ميرساند.

وقتي مفهومشان در خود متن آشكار است ،نيازي نيست كه كلمات هر بار تكرار شوند .ما نميتوانيم هر بار كلماتي چون :كﻼم،
ايمان ،تعميد ،تولد تازه را تكرار كنيم .موعظه كﻼم اهميت خود را دارد و كسي منكر آن نيست .اما با اين حال ،نميتوان در
مورد همه گفت» :بوسيله كلمه حق توليد شده« خواه ايمان داشته باشد خواه نداشته باشد .در مورد تعميد نيز به همين گونه
است.
فراز »غسل آب بوسيله كﻼم« دو چيز را نشان ميدهد :كﻼم و تعميد .توجه كنيد كه به كلمه »ايمان« اشاره نشده است زيرا
خود متن گوياي آن است.
پروتستان ها دائماً بر ايمان تأكيد ميكنند .آيا فقدان كلمه ايمان در افسسيان  ،26 :5يعقوب  18 :1و اول پطرس  23 :1به
اين معناست كه ايمان مهم يا ضروري نيست؟ البته كه نه .گاهي نبود يك كلمه آن را بياهميت نميسازد ،بلكه متن به
خودي خود گويا است .كلمه »تعميد« نيز چنين است.

سؤال 7
جايگاه آب در نجات و تولد ثانوي چيست؟
)الف( اگرچه واژه »آب« در فراز »ما را بوسيله كلمه حق توليد نمود« و »تولد تازه يافتيد  ....به كﻼم خدا« ذكر نشده است،
ليكن در سخنان خداوند به وضوح آمده است» :اگر كسي از آب و روح مولود نگردد ،ممكن نيست كه داخل ملكوت خدا
شود .«14در اين آيه مشخص است كه تولد تازه با آب است ،آب به معناي واقعي و نه نمادين.
)ب( همچنين زمانيكه كرنليوس و همراهانش ايمان آورده به كليسا ملحق شدند ،اين امر ديده ميشود .در اين مورد ،مردان
عادل بوسيله خدا به ايمان دعوت شدند :فرشتهاي بر كرنليوس ظاهر شد و پطرس رويايي ديد و حكم خداوند را شنيد .سپس
حضرت پطرس كﻼم را به ايشان موعظه كرد و روحالقدس بر همه كساني كه پيام را شنيدند نازل شد 15و آنان به زبانها سخن
گفتند.
آيا اين براي تولد ثانوي آنان كافي بود؟ آيا حضرت پطرس ميتوانست به آنان بگويد» :اين تولد تازه بر همگي شما مبارك
است؟« خير بلكه حضرت پطرس پس از همه اينها بديشان گفت» :حال كه اينان روحالقدس را درست همانند ما يافتهاند ،آيا
كسي ميتواند از تعميدشان در آب مانع گردد؟ پس دستور داد ايشان را در نام يسوع مسيح تعميد دهند.«16
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نويسنده كتاب اعمال رسوﻻن در مورد اين واقعه چنين شرح ميدهد» :امتها نيز كﻼم خدا را پذيرفتهاند .«17در اينجا اهميت
آب در كنار اهميت كلمه ديده ميشود و واژه »آب« به معناي »كلمه« نيست آنگونه كه برخي در رساله افسسيان اشتباه
فهميدند.

)ج( نمونه مبرهن ديگر ،تعميد خواجه سراي حبشي است .وقتي او ايمان آورد ،كتابمقدس ميگويد» :و چون در عرض راه
به آبي رسيدند ،خواجه گفت" :اينك آب است! از تعميد يافتنم چه چيز مانع ميباشد؟" فيلپس گفت" :هر گاه به تمام دل
ايمان آوردي ،جايز است ".او در جواب گفت" :ايمان آوردم كه يسوع مسيح پسر خداست ".پس حكم كرد تا ارابه را نگاه
دارند و فيلپس با خواجهسرا هر دو به آب فرود شدند .پس او را تعميد داد.«18
اين تعميد نيز همانند تعميد كرنليوس و همراهانش ،با آب انجام شد؛ تعميد با آب واقعي بﻼفاصله پس از موعظه كﻼم ضروري
بود .در اين مورد نيز »آب« برابر »كﻼم« نبود .اگر خواجه سرا با كﻼم از نو متولد ميشد و با كﻼم غسل ميگرفت ،ديگر چه
نيازي به آب بود؟

اهميت آب و نمادهاي آن در كتابمقدس
به منظور درك بيشتر كه چرا آب براي غسل و تولد تازه طي راز تعميد انتخاب شده است ،بايد يادآوري كنيم كه حتي در
آغاز آفرينش ،ميان آب و حيات ارتباط وجود داشت .كتابمقدس ميگويد» :روح خدا سطح آبها را فرو گرفت .»19و خدا گفت:
»آبها به انبوه جانوران پر شود و پرندگان باﻻي زمين بر روي فلك آسمان پرواز كنند .«20پس حيات از آب بيرون آمد و ما
ميتوانيم ارتباط ميان آب ،حيات و روح خدا را مشاهده نماييم.

همچنين در عهد عتيق ميخوانيم كه خدا خود را به آب تشبيه ميكند آنگاه كه مردم را سرزنش كرده ميگويد» :زيرا قوم من
دو كار بد كردهاند .مرا كه چشمه آب حياتم ترك نموده و براي خود حوضها كندهاند ،يعني حوضهاي شكسته كه آب را نگاه
ندارد .«21اين همبستگي همچنين در كﻼم مسيح خداوند ديده ميشود"» :كسي كه به من ايمان آورد ،چنانكه كتاب
ميگويد ،از بطن او نهرهاي آب زنده جاري خواهد شد" .اما اين را گفت درباره روح كه هر كه به او ايمان آرد او را خواهد
يافت زيرا كه روحالقدس هنوز عطا نشده بود ،چونكه يسوع تا به حال جﻼل نيافته بود.«22
اين سخنان همانند سخنان خداوند در مورد خودش هستند آنگاه كه با زن سامري راجع به آب حيات مباحثه ميكرد» :ليكن
كسي كه از آبي كه من به او ميدهم بنوشد ،ابداً تشنه نخواهد شد ،بلكه آن آبي كه به او ميدهم در او چشمه آبي گردد كه تا
حيات جاوداني ميجوشد.«23
بنابراين آب نمادي از حيات و گاهي نماد خود روحالقدس است .چه زيباست آن وحي الهي در اولين مزمور در مورد مرد
پاكدامن» :پس مثل درختي نشانده نزد نهرهاي آب خواهد بود ،كه ميوة خود را در موسمش ميدهد ،و برگش پژمرده
نميگردد و هر آنچه ميكند نيكانجام خواهد بود .«24اين ميوه ،همان ثمره روحالقدس است.
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ارتباط ميان آب ،حيات و روحالقدس در كتابمقدس از كتاب پيدايش آغاز ميشود ) (2 :1و تا انتهاي كتاب مكاشفه يوحنا
ادامه مييابد» :من به هر كه تشنه باشد ،از چشمه آب حيات ،مفت خواهم داد «25و »و نهري از آب حيات به من نشان داد كه
درخشنده بود ،مانند بلور و از تخت خدا و بره جاري ميشود «26و » ...و هر كه تشنه باشد ،بيايد و هر كه خواهش دارد ،از آب
حيات بيقيمت بگيرد .«27در عبور از درياي سرخ ،آب توأماً نماد حيات و موت بود؛ موت انسان اسير و حيات انسان آزاد كه از
آب خارج ميشود.
28
در پنجشنبه مقدس آب به نشان پاكي است .به همين علت است كه خداوند پس از شستن پاهاي رسوﻻن گفت ...» :و شما
پاك هستيد.«29
مزمورنويس ميگويد» :دستهاي خود را در صفا ميشويم.»30
اين پاكي و طهارت ،غسلِ تولد تازه همراه با كﻼم است؛ پاكياي كه در غسلِ تولد تازه يعني تعميد به دست ميآوريم چنانكه
رسول ميگويد» :و بدنهاي خود را به آب پاك غسل داده ،نزديك بياييم.»31

آب و خون
وقتي روي صليب ،يكي از سربازان به پهلوي مسيح نيزه زد» :در دم خون و آب از آن روان شد .«32در اين امر ،حكمت الهي
چه بود؟ از پهلوي او خون جاري شد تا به ما نشان دهد كه بازخريد شدهايم .اما چگونه بازخريد ميشويم؟ از طريق آب در
تعميد .بنابراين ،خروج توأم خون و آب از پهلوي مسيح ،رهايي ما را معلوم ميسازد .ما خون مسيح را ،كه از گناهانمان طاهر
ميسازد ،از طريق آب دريافت ميكنيم .و چه زيباست كه در راز عشاي رباني ،خون و آب مخلوط ميشوند.

يوحناي رسول ،شاگرد محبوب ،كه شاهد خروج خون و آب بود ،موضوع را روشن ساخته ميگويد» :زيرا سه شاهد وجود دارد:
روح و آب و خون؛ و اين سه با هم توافق دارند .«33اين آيه رستگاري را شرح ميدهد .رستگاري به واسطه خون )خون مسيح(
به ما داده شد و ما شايستگي دريافت آن را از طريق تولد تازه از آب و روح به دست ميآوريم .پس اين سه يعني روح و آب و
خون در تعميد فراهم ميآيند.

سؤال 8
آيا آب تمام اين اثرات را دارد؟
)الف( اين سؤال مرا به ياد اعتراض نعمان سرياني مياندازد كه اليشع از او خواست تا خود را در اردن بشويد تا پاك شود .او
نميتوانست باور كند كه مشكل آنقدر ساده است كه با شستن در آب حل ميشود ،بخصوص اينكه در دمشق رودهاي بهتري
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وجود داشت .34اما وقتي او اطاعت كرد و خود را شست ،بواسطه ايمانش پاك شد .نبي به نعمان حكم كرد كه خود را در رود
اردن بشويد ،همان رودي كه يوحناي تعميددهنده بعداً در آن تعميد ميداد )متي  .(6 :3آيا ما بايد همانند نعمان گمان كنيم
كه آب نميتواند چنين تأثيراتي داشته باشد؟
خدا مطابق رأي اراده خود به ما فيض ميبخشد .در اين مورد ،فيض در خود آب رود اردن نبود بلكه در قوت تطهيري بود كه
خدا بدان بخشيده بود .در مورد تعميد نيز چنين گفته ميشود ،كه در ادامه توضيح خواهيم داد.

)ب( زمانيكه خداوند كور مادرزاد را شفا داد ،گل را روي چشمانش قرار داده گفت» :برو در حوض سيلوحا )كه به معني
مرسﻼست( بشوي .پس رفته شست و بينا شده ،برگشت .»35با ايمان بود كه كور مادرزاد بينا شد ،اما خدا چنين اراده فرمود

كه او را از طريق آب بينا كند )و تعميد بينايي روحاني است( .باشد كه اراده خدا چنانكه خود ميخواهد كرده شود؛ ما طراح
برنامههاي خدا نيستيم؛ نامش متبارك باد.
)ج( بعﻼوه ،ما در جواب اين سؤال ميگوييم كه آبِ تعميد تنها يك آب معمولي نيست و شخص تعميد يافته نيز تنها از آب
متولد نشده بلكه از آب و روح .روحالقدس آب تعميد را تقديس ميكند و به آن طبيعت خاصي ميبخشد چنانكه هركه در آب
فرو ميرود از آب و روح متولد ميشود .پس شخص تعميد يافته شايستگي رهايي بواسطه خون مسيح را پيدا ميكند .وقتي او
در اين آب فرو رفت ،با مسيح مدفون شد و در مرگ او شريك شد تا شايستگي شراكت در رستاخيز او را نيز پيدا كند .به
همين دليل است كه در تقديس آب تعميد ،روغن مسح ،يعني روغن روحالقدس را در آن ميريزيم .بنابراين آب بواسطه
روحالقدس تقديس ميگردد .هركه از اين آب زاده شود ،از آب و روح زاده شده است.
در تقديس آب تعميد ،شخص روحاني مناجات تقديس آب را ميخواند و روحالقدس را فرا ميخواند .او همچنين عبارات
خاصي از كتابمقدس را قرائت ميكند .از اين رو آب تعميد كه ما را پاك ميكند بواسطه كﻼم تقديس ميشود.
سؤال 9

بهتر نيست بگوييم تعميد ،رستاخيز با مسيح است و نه مردن با مسيح؟ چراكه مرگ مضر است حال آنكه رستاخيز سودمند
ميباشد.

تعميد ،مردن با مسيح و رستاخيز با اوست چنانكه پولس رسول در رساله به روميان شرح ميدهد» :زيرا اگر بر مثال موت او
متحد گشتيم ،هرآينه در قيامت وي نيز چنين خواهيم شد «36و »پس هرگاه با مسيح مرديم ،يقين ميدانيم كه با او زيست
هم خواهيم كرد .«37در اين مورد كسي نبايد به تفكرات خود متوسل و از تعليم كليسا دور شود و بگويد كه مردن بيفايده
است اما رستاخيز سودمند است .كتابمقدس ميگويد» :آيا نميدانيد كه جميع ما كه در مسيح يسوع تعميد يافتيم ،در موت
او تعميد يافتيم؟ پس چونكه در موت او تعميد يافتيم ،با او دفن شديم تا آنكه به همين قسمي كه مسيح به جﻼل پدر از
مردگان برخاست ،ما نيز در تازگي حيات رفتار نماييم .«38پولس رسول در رساله به كولسيان نيز تكرار كرده ميگويد» :و با
وي در تعميد مدفون گشتيد كه در آنهم برخيزانيده شديد به ايمان بر عمل خدا كه او را از مردگان برخيزانيد .«39از اين
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آيات مشخص است كه تعميد هم موت و هم رستاخيز است.
بواقع كسانيكه موت مسيح را خوار ميشمارند نميتوانند از بركات رستاخيز برخوردار شوند.
ممكن است سؤال شود :چرا در تعميد موت هست و اهميت آن چيست؟

)الف( شراكت با مسيح خداوند .پولس رسول نگفت كه تنها در قدرت رستاخيز او شريك ميشود بلكه گفت» :ميخواهم
مسيح و نيروي رستاخيزش را بشناسم و در رنجهاي او سهيم شده ،با مرگش همشكل گردم «40و » با مسيح مصلوب
شدهام .»41فراز »مردن با مسيح« بارها در نامه روميان تكرار شده است )باب .(6
)ب( طبيعت فاسد انسان )انسان كهنه( بايد در تعميد بميرد و طبيعت تازه را در بر كند .به همين دليل است كه رسول در

سخنان خود از مصلوب شدن انسان كهنه در تعميد سخن ميگويد .در همان باب از رساله روميان ميفرمايد» :زيرا اين را
ميدانيم كه انسانيت كهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته ،ديگر گناه را بندگي نكنيم .زيرا هر كه مرد ،از گناه
مبرا شده است .«42اينجا فايده مرگ آشكار ميشود .برخﻼف گمان برخي ،موت مضر نيست ،بلكه براي ما بهتر است كه
طبيعت كهنه بميرد تا بتوانيم با طبيعت تازه رستاخيز نماييم ،طبيعتي كه شبيه خدا است .چراكه طبيعت فاسد قدرت
رستاخيز با مسيح را ندارد .ﻻزم است كه طبيعت كهنه بميرد تا زندگي كند.
)ج( با شراكت در مرگ او اعتراف مي كنيم كه محكوم به موت و در گناهان خود مرده بوديم و مسيح به جاي ما مرد و مدفون
گشت .و چون مزد گناه موت است ،با او در تعميد مدفون ميشويم .بدين روش شايستگي بركات رستاخيز مسيح را بدست
ميآوريم.
)د( بديهي است كه براي رستاخيز نخست بايد بميريم .هركه در تعميد با مسيح قيام ميكند نخست بايد با او بميرد .اگر
نميرد چگونه رستاخيز كند؟

سؤال 10
چرا كسي كه والدينش تعميد يافته و از گناه آدم مبرا شدهاند ،بايد همانگونه تعميد يابد تا از اين گناه آزاد شود؟
ما مجازات موت را از والدين خود به ارث نميبريم كه با تعميد آنان ،ما نيز نجات يابيم ،بلكه آن را مستقيماً از آدم و حوا -
يعني نخستين انسانها  -به ارث ميبريم .،ما نسل آدم هستيم .وقتي طبيعت آدم گناه كرد و به مرگ محكوم شد ،همه چيز در
نسل او فاني شد .ما از نسل آدم و تحت مجازات مرگ هستيم .لذا نه تنها قائن ،هابيل و شيث ،بلكه همگي فرزندان نسل آدم
به مرگ محكوم شدند .در مورد اين ،كتابمقدس ميگويد:
 40فيليپيان 10 :3
 41غﻼطيان 20 :2
 42آيات  6و 7

»پس همانگونه كه گناه به واسطه يك انسان وارد جهان شد ،به واسطه گناه ،مرگ آمد ،و بدين سان مرگ دامنگير همه
آدميان گرديد ،از آنجا كه همه گناه كردند «43و همچنين ميگويد» :و چنانكه در آدم همه ميميرند در مسيح نيز همه زنده
خواهند گشت .«44از اين رو ،مرگ مجازاتي براي تمامي نسل انسان ،يعني بني آدم بود .هر انسان متولد شدهاي محكوم به
مرگ است زيرا نسل آدم است.

نجات از مرگ ،يك نجات شخصي است ،خواه والدين آن را پذيرفته و خواه نپذيرفته باشند .اين نجات به توبه و ايمان به
تعميد و خون مسيح و ديگر بركات وفيضها نياز دارد .هيچ والدي بيگناه نيست .مزمورنويس ميگويد» :اينك در معصيت
سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گرديد.«45
ما در گناه متولد ميشويم تا زمانيكه از بند فساد رهايي يابيم )روميان  .(21 :8چه زماني از اين فساد رهايي مييابيم؟ پولس

رسول در مورد بدنهاي ما ميگويد» :در مورد رستاخيز مردگان نيز چنين است .آنچه كاشته ميشود فسادپذير است؛ آنچه بر
ميخيزد ،فسادناپذير ...زيرا اين بدنِ فسادپذير بايد فسادناپذيري را بپوشد و اين بدن فاني بايد به بقا آراسته شود .«46اين چه
موقع ممكن است؟ زمانيكه شيپور به صدا در آيد و مردگان برخيزند.

سؤال 11
آيا ممكن است تعميد تكرار شود؟

سؤال :آيا ممكن است تعميد تكرار شود؟ آيا در »اعتقادنامه نيقيه« گفته نميشود» :ما اعتقاد داريم به يك تعميد براي آمرزش
گناهان«؟ و در كتابمقدس گفته نشده» :يك تعميد«47؟
جواب :درست است كه نوشته شده» :يك تعميد« ليكن بايد كل آيه خوانده شود» :يك ايمان ،يك تعميد«.
هرجا كه يك ايمان باشد ،يك تعميد نيز خواهد بود.
ما هرگز نميتوانيم كسي را كه در كليساي همايمانمان تعميد يافته ،دوباره تعميد دهيم.
ليكن تعيمد بايد توسط روحاني شرعي ،كه اقتدار كهانتي دارد و ميتواند راز تعميد را انجام دهد ،صورت پذيرد .همچنين
تعميد ،منوط به ايمان شخص به تمام تأثيرات اين تعميد است.
چگونه ميتوانيم تعميد كليساهايي را كه به كهانت ،تعميد به عنوان راز كليسا ،و اثرات آن اعتقاد ندارند بپذيريم؟
همين امر در مورد كليساهايي كه به راز تعميد و كهانت اعتقاد دارند ،اما توسط پدران كليسا لعن شدهاند ،صادق است .ابتدا
بايد لعنها از ميان برداشته شود تا بتوانيم رازهاي كليسايشان را بپذيريم.
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