
" هارمچچهل و " شماره پاسخ های ایمان مسیحی    

 

www.irancatholic.com | پاسخ های ایمان مسیحی به آنها... سواالت اساسی  و  1 

 

 چرا تعمید یکی از هفت راز کلیساست؟راز تعمید چیست؟ و   :سوال

 

ای که در آن خدا حضور در قلبِ ایمان مسیحیت قرار دارد و به واقعۀ فیض الهی برمیگردد، واقعه« راز»مفهوم   :جواب

کلیسا در عیسی نوعی »زندگی ما عمل میکند. دومین شورای واتیکان در ابتدای قانون برای کلیسا میگوید: مییابد و در 

)نور ملتها، « تمام بشریت است ای از خدا و ابزاری برای اتحاد قلبی با خدا و اتحاد باراز است، یعنی همزمان نشانه

  (1ش

کلیسا جامۀ عمل میپوشند، کلیسایی که همچون راز این بدان معنی است که هفت راز کلیسا در داخل خود 

شمول، عمل مصلحانه و زنده ساز مسیح را ادامه میدهد. هم اوست که بالانقطاع با نیروی روح القدس در جوامع همه

 .مسیحیت نفوذ میکند و آنان را از طریق کالم و عمل و موعظه و رازها برای صلح، به تمام دنیا میفرستد

ان رازی است که ایمان ما بر آن پی ریزی شده و ما را همچون اعضایی زنده در عیسی و در کلیسایش : تعمید همالف

ورود »دهد. تعمید و آیین سپاسگزاری و راز تثبیت روح القدس با هم چیزی را تشکیل میدهند که آنرا به هم پیوند می

را هم شکل خداوند میگرداند و ما را به آیتی زنده از ای است که ما مینامند، این تنها واقعۀ بزرگ رازگونه« به مسیحیت

وجود و محبت او تبدیل میکند. اما ممکن است یک سؤال برایمان مطرح شود: آیا واقعاً تعمید برای زندگی مسیحی و 

پیروی از مسیح الزم است؟ آیا تعمید در واقع غیر از یک مراسم ساده که در طی آن نوزادی نامگذاری میشود، چیز 

یگری است؟ این سؤالی است که ممکن است مطرح شود. آنچه که پولس رسول در این باره نوشته،موضوع را برایمان د

مگر شما نمیدانید که وقتی ما در اتحاد با عیسی مسیح تعمید یافتیم، در اتحاد با مرگ او تعمید »روشن میکند: 

ک گشتیم تا همانطوری که مسیح توسط قدرت یافتیم؟ پس با تعمید خود، با او مدفون شدیم و در مرگش شری

(. پس تعمید یک آیین نیست.  4-3، 6)روم « ای بسربریمپرشکوه پدر، پس از مرگ زنده شد ما نیز در زندگی تازه

مان ربط دارد. بچۀ تعمید یافته با بچۀ تعمید نیافته یکی نیست. شخص تعمید یافته با عملی است که به عمق هستی

نشدنی زندگی و این چشمه همان مرگ ته یکی نیست. تعمیدگرفتن یعنی ورود به چشمۀ خشکشخص تعمید نیاف

ای عیسی است، یعنی بزرگترین عمل از روی محبت در تاریخ بشریت ؛ و به خاطر این محبت میتوانیم زندگی تازه

 .با برادرانمان میباشیمداشته باشیم که در آن دیگر طعمۀ بدی و گناه و مرگ نیستیم بلکه در مشارکت با خدا و 

شان اندکی پس از تولدشان ای از این آیین ندارند و چنانچه تعمید یافتندر بین ما افراد زیادی کوچکترین خاطره ب:

بوده، به خاطر نداشتنِ آن امری عادی است. دو یا سه بار در این میدان این سؤال را مطرح کردم: آنهایی که تاریخ 

ارند دستشان را باال برند. به یاد داشتن تاریخ روزی که در آن به کشتی نجات عیسی وارد تعمید خود را به یاد د

ایم مهم است. و با اجازه شما یک نصیحت و حتی بیشتر از یک نصیحت دارم، چیزی که امروز یک تکلیف است، شده

میدمان به معنی بیاد داشتن یک واقعۀ امروز در خانه به دنبال تاریخ روز زیبای تعمیدتان بگردید. بیاد داشتن تاریخ تع

خوش و دلپذیر میباشد. ولی خطر ندانستن در این است که آنچه را خداوند در ما انجام داده و آنچه را از او دریافت 

 ایواقعه–ای مربوط به گذشته بدانیم ایم فراموش کنیم. در این صورت به جایی میرسیم که تعمید را فقط واقعهکرده
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 خاطرۀ باید. ندارد اثری امروز زندگی بر دلیل همین به و –استۀ خودمان نبوده بلکه خواستۀ والدین بوده خو حتی که

 اگر. کنیم برخورد روزانه واقعیتهای با تعمید طبق بر که شده دعوت ما از آن ازای در و. نگهداریم زنده را تعمیدمان

ه پیروی از عیسی میشویم، دقیقاً به خاطر رمزی است که با آن ب موفق گناهانمان و هاناتوانایی و هامحدودیت علیرغم

ای شده و ردای عیسی را پوشیده ایم. در حقیقت، به موجب تعمید، از گناهِ ازلی آزاد گشته و به رابطۀ مخلوق تازه

ید رفتن به راه عیسی با خدای پدر، پیوند میخوریم و امید جدیدی داریم، چون تعمید این امید تازه را به ما میدهد: ام

نجات در تمام طول عمر. این امیدواری را هیچ کس و هیچ چیزی نمیتواند خاموش کند چون امید سبب ناامیدی 

آورد. این به خاطر تعمید است که میتوانیم نمیشود. بیاد داشته باشید: امید در خداوند هیچوقت ناامیدی ببار نمی

ا ما بدی میکنند، ببخشیم و دوست بداریم؛ و به خاطر تعمید است که آنهایی را که به ما بیحرمتی میکنند و یا ب

آید و به ما نزدیک میشود، بشناسیم. تعمید به ما کمک میتوانیم چهرۀ خدا را که از طریق فقرا و امثالهم به دیدار ما می

هیم. همۀ اینها به میکند که در چهرۀ محتاجین و همنوعانمان و آنانی که رنج میبرند، چهرۀ عیسی را تشخیص بد

 !خاطر نیروی تعمید است

یک مورد دیگری که مهم است، این پرسش است: آیا کسی میتواند خودش را تعمید بدهد؟ هیچکس به تنهایی  -پ

نمیتواند خود را تعمید دهد! هیچکس. میتوانیم درخواست تعمید کنیم و آنرا بطلبیم، ولی همیشه احتیاج داریم که 

ای است که با طلبیدن و مشارکت برادرانه در ارتباط این رمز را به ما عطا کند. زیرا تعمید عطیه شخصی به نام خداوند

است. در تاریخ همواره یکی آن دیگری را تعمید داده و دیگری نفر بعدی را... همچون یک زنجیر. زنجیر بخشش. ولی 

واست کرد. این عملی برادرانه است، این عمل یک نمیتوان به تنهایی خود را تعمید داد: تعمید را باید از دیگری درخ

رابطۀ پدر فرزندی با کلیسا است. در مراسم برگزاری تعمید میتوانیم خطوط اصیل کلیسا را تشخیص بدهیم، کلیسایی 

که همچون یک مادر به زادن فرزندان جدید در عیسی و در باروری روح القدس ادامه میدهد. از صمیم قلب از خداوند 

ایی که در روز تعمید دریافت کرده ایم م که همواره در زندگی روزانه قادر به تجارب بیشتری در رابطه با عطیهبخواهی

باشیم. و اینکه با مالقات ما، برادرانمان بتوانند فرزندان واقعی خدا، برادران و خواهران حقیقی در عیسی مسیح و 

را فرامش نکنید: تاریخ تعمید خودتان را بجویید و بپرسید. اعضای واقعی کلیسا را مالقات کنند. و تکلیف امروز 

 .تاریخ تعمیدم را نیز باید بدانم چون این یک جشن است همانطوری که تاریخ تولدم را میدانم،

 

 


