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 خواهران و برادران گرامی صبح شما به خیر!

من اعتراف می کنم به  "می کنیم: در باورنامه، که هر یکشنبه ایمان خود را از راه آن اعتراف می کنیم، اعالم 

 "درِ". این تنها اشارة روشن به یک آئین در متن باورنامه است. براستی، تعمید "یک تعمید برای بخشایش گناهان

به سرتاسر جهان بروید و  "ایمان و زندگی مسیحی است. عیسای برخاسته این وظیفه را بر)دوشِ( رسوالن گذاشت: 

(. 61-61: 61)مر  "موعظه کنید، هر که ایمان آوَرَد و تعمید گیرَد، نجات خواهد یافت خبر خوش را به همة خالیق

مأموریت کلیسا بشارت رسانی و آمرزش گناهان از راهِ آیین تعمید است. اما بیایید به واژگانِ باورنامه برگردیم. 

 ."مرزش گناهانبرای آ"؛  "یک تعمید"؛  "من اعتراف می کنم "عبارت را می توان سه بخش کرد: 

. این به چه معنی است؟ این عبارتی است رسمی که اهمیت بسیارِ موضوع را "من اعتراف )اعالم ( می کنم " -6

که تعمید است، می رساند. در واقع، ما با گفتنِ این سخنان، هویتِ راستین مان به عنوانِ فرزندان خدا را تأیید می 

دتِ مسیحیان و نشانِ زاده شدنِ فرد در کلیسا است. همة کنیم. تعمید به معنای واقعی، کارتِ شناسایی و گواهیِ وال

شما روزِ به دنیا آمدن تان را می دانید و آن را به عنوانِ روز تولدتان جشن می گیرید، مگر نه؟ همة ما تولدمان را 

از شما جشن می گیریم. پرسشی از شما می کنیم که پیشتر بارها آن را پرسیده ام، اما دوباره می پرسم: کدام یک 

روز تعمیدتان را می داند؟ دستتان را ببرید باال: خیلی کم اند )و من از اسقفان نمی پرسم تا شرمنده شان نکنم ...(. 

بیایید کاری بکنیم: امروز هنگامی که به خانه می روید، ببینید چه روزی تعمید یافته اید، دنبال تاریخش بگردید 

ا است. نخستین زادروز شما روزی است که به دنیا آمدید و دومین زادروزِ برای اینکه آن روز دومین روزِ تولد شم

شما روزی است که به کلیسا آمدید. آیا این کار را می کنید؟ این تکلیفِ شب شما است: روزی که در کلیسا از نو 

ما گشود. همزمان، تعمید زاده شدید را پیدا کنید، و خدا را سپاس بگزارید، چراکه او در تعمید، درِ کلیسا را به رویِ 

 که است "دوباره تعمیدِ " یک واقع در اعتراف با بخشایش گناهان به سرنوشت ما پیوند خورده است. آئینِ توبه یا 

 این آغازِ نقطة ما تعمیدِ روز معنا، این به. کند نو کرده، تقویت را آن تا گردد می بر نخست تعمید به همواره

پیوسته با آئین بازگشت )توبه(  که دگرگونی از سفری عمر، درازای به خداوند سوی به سفری است، سفر زیباترین

 تا رویم می رویم، می مان گناهان و ها ناتوانی کردنِ اعتراف برای ما وقتی تقویت می شود. به این بیاندیشید: 

 این است، زیبا این و. کنیم تازه را تعمیدمان او بخششِ راهِ  از تا رویم می همچنین اما بخواهیم را عیسی بخشش

در هر اعتراف است. بنابراین، اعتراف، نشستن در اتاقِ بازجویی نیست، بلکه یک جشن  تعمید روز گرفتنِ  جشن

 است. اعتراف از آنِ ما تعمید یافتگان است! تا جامة شایستگیِ مسیحی مان را پاک نگاه داریم!

 یک ایمان، یک خدا، یک ": گردد می بر قدیس پولس سخنِ به عبارت این . "تعمید یک "عنصر دوم:  -2

است و در واقع این آیین،  "فرو بُردن-آب-در"( در لغت به معنیِ Baptism) "تعمید"(. کلمة 1: 4)افس  "میدتع

دارندة یک غوطه وریِ روحانی در مرگ مسیح است که فرد پس از آن همچون آفرینشی تازه با مسیح بر می  -بر-در

(. این شستشوی نوزایی و روشنگری است. نوزایی از آن رو که تعمید، آن زایش از آب و روح را به 4: 1خیزد )روم 

(. روشنگری به این سبب که از 1: 3کار می اندازد که بدونِ آن هیچ کس نمی تواند به پادشاهی آسمان درآید )یو 

( 9:  6)یو  "هر انسانی را روشن می کند آن روشنی راستین که "راهِ تعمید، انسان از فیض مسیح سرشار می شود، 

و تعمید سایه های گناه را نابود می سازد. از این رو است که در جشنِ تعمید به پدر و مادر )نوزادِ تعمیدگیرنده یا به 

خود تعمیدیابندة بزرگسال(، به نشانة این روشنایی، شمعی روشن داده می شود: تعمید ما را از درون با نور مسیح 

نورِ  -باشند "نور "می کند. در پاکدامنیِ این موهبت، تعمیدیافتگان فراخوانده می شوند تا برای برادران شان  روشن
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به ویژه برای آنانکه در تاریکی هستند و هیچ کورسویِ روشنی در افق زندگی خود نمی  -ایمانی که دریافت کرده اند

 بینند.

دادِ سپری شده است در یک روز مشخص، همان روزیکه شما از خودمان بپرسیم: آیا تعمید برای من یک روی

امروز دنبال تاریخش خواهید گشت، یا اینکه یک واقعیتِ زنده است، که به اکنونِ من، به هر لحظه وابسته است؟ آیا 

با قدرتی که خدا با مرگ و رستاخیزش به شما داده است، احساس قدرت می کنید؟ یا احساس ناتوانی دارید؟ 

قدرت و روشنایی می بخشد. آیا با آن روشنی که از مسیح می آید احساس روشن شدگی می کنید؟ آیا شما تعمید 

مردان و زنانِ نور هستید؟ یا فردی هستید تاریک و بدون روشنایی مسیح؟ باید از فیض تعمید سخن بگوییم، که 

 موهبتی است، و نوری بشویم برای تمام مردم!

ئین تعمید تمامی گناهان پاک آ در. "گناهان آمرزش برای ": سوم عنصر به( دارم) کوتاهی اشارة در پایان،  -3

می شوند، گناه اصلی و تمامی گناهانِ فردی ما، همینطور رنجِ گناه. با تعمید در به سوی زندگیِ تازة مؤثری گشوده 

یِ پادشاهی آسمان را احساس می می شود، زندگی ای که زیرِ بارِ گذشتة منفی نیست بلکه از پیش زیبایی و نیک

کند. این مداخلة قدرتمندانة رحمتِ خداست در زندگی ما برای رستگاری. این مداخلة رهایی بخش، طبیعتِ انسانیِ 

و مسئولیتِ بخشش خواستن برای هر اشتباه را از  -ما همه ناتوان و گناهکاریم -ما و ناتوانی هایش را از بین نمی برد

می توانم بارها تعمید بیابم، اما می توانم به اعتراف بروم و با این کار، فیضِ تعمید را تازه کنم. )و ما نمی گیرد! من ن

هربار( چنان است که انگار از نو تعمید یافته ام. خداوند عیسی بسیار بسیار خوب است و هرگز از بخشیدنِ ما خسته 

یسا به روی ما می گشاید، به خاطر ناتوانی ها و نمی شود. حتی آن هنگام که دری که تعمید برای ورودِ به کل

گناهانِ ما، کمی بسته می شود، اعتراف این در را دوباره باز می کند، به ویژه از این رو که یک تعمید دوباره است که 

برویم، ما را از هر چیز پاک کرده، ما را روشن می کند تا با نور خداوند پیش برویم. بیایید در این راه شادمانه پیش 

 چراکه زندگی باید با شادیِ عیسی مسیح زیسته شود ؛ و این فیضِ خداوند است. 
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 میدان سنت پیتر

 

 

 

 

 

 


