 - ۱۴ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ
»ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ،اﯾامن ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻗﯿﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﻗ ﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑـﻪ ﺟـﺪاﯾﯽ ﺧـﻮد از ﮔـﻨﺎه ﺷـﻬﺎدت داده و ﻧﯿﺖ ﺧـﻮد را ﺑ ﺮای ﮔـﺎم ﺑﺮداﺷـنت در زﻧـﺪﮔﯽ ﺗـﺎزه ﻋﯿﺎن
ﻣﯽﺳـﺎزﯾﻢ .ﺑـﺪﯾﻦﺳـﺎن ﻣﺴﯿﺢ را ﺑـﻌﻨﻮان ﴎور و ﻣﻨﺠﯽ ﺧـﻮﯾﺶ اﻗﺮار منﻮده و ﺑـﻪ ﺟـﻤﻊ اﯾامﻧـﺪاران وی ﻣـﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ .ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ منـﺎدی از اﺗـﺤﺎد ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ،آﻣﺮزش
ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ و ﭘـﺬﯾﺮﻓنت روحاﻟـﻘﺪس اﺳـﺖ .ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑـﺎ ﻓﺮو رﻓنت ﮐﺎﻣـﻞ در آب و ﻣﴩوط ﺑـﺮ اﯾامن ﺑـﻪ ﻣﺴﯿﺢ و ﺷـﻬﺎدت ﺑـﺮ ﺗـﻮﺑـﻪ از ﮔـﻨﺎﻫـﺎن اﺳـﺖ .ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﭘﯿﺮوی
از آﻣﻮزهﻫﺎی ﻛﻼم ﺧﺪا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓنت ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ آن اﺳﺖ«.
ﺑـ ﺮای ﻣـﻠﺤﻖ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺟـﻤﻊ اﯾامﻧـﺪاران و اﻋـﻼم اﺗـﺤﺎد ﺑـﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﮏ اﻣـﺮ ﴐوری اﺳـﺖ .متـﺎﻣﯽ آﯾﻪﻫـﺎ را ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﺪ در ﭘـﺎﯾﺎن ﻫـﺮ درس
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ دارﯾﻢ .اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ .۳۸
اﻋﱰاف اﯾامن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ ۱۲؛ ﻓﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪﻫﺎی  ۳۰ﺗﺎ .۳۳
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای متﺎم آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾامن در ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﴍﮐﺖ منﺎﯾﻨﺪ وﻋﺪه روحاﻟﻘﺪس را داده اﺳﺖ .اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ ۳۸؛ ﻓﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪ .۱۰
ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ منﺎدی اﺳﺖ از ﺑﺨﺸﺶ و ﭘﺎک ﺷﺪن از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ .اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۲۲آﯾﻪ .۱۶
ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ و ﴍﮐﺖ در آن ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﺮگ و ﻗﯿﺎم ﻋﯿﺴﯽ از ﻣﺮدﮔﺎن و ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن ﻣﺎ در آن واﻗﻌﻪ ﻋﻈﯿﻢ را
ﺑﻪ ﻃﺮزی منﺎدﯾﻦ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ ۶؛ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ ۲
آﯾﻪﻫﺎی  ۱۲ﺗﺎ .۱۳
ﺑﺎ ﴍﮐﺖ ﮐﺮدن در آﯾﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﯾامﻧﺪاران ﯾﺎ ﺑﺪن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ
ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫﺎی  ۱۲ﺗﺎ ۱۳؛ اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ .۴۱
ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺧﺪا ،ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮو رﻓنت ﯾﺎ ﻏﺮق ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ در آب ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .اﻋامل رﺳﻮﻻن
ِ
ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫﺎی  ۳۶ﺗﺎ ۳۸؛ اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ .۲۳
ﻓﺮاﮔﺮﻓنت ﺗـﻌﺎﻟﯿﻢ ﮐﻼم ﺧـﺪا ،اﻋﱰاف اﯾامن ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ و ﺗـﻮﺑـﻪ از ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ،ﺳـﻪ ﴍط ﴐوری ﺑﺮای آﻧـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓـ ﺮاﮔﯿﺮی ﺗـﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻼم ﺧـﺪا ،ﻧـﻈﺮ و ﻫامﻫﻨﮕﯽ اﻋـﺘﻘﺎداﺗﯽ را در ﺑﯿﻦ اﯾامﻧـﺪاران ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣﯽآورد .اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ
ﻓﺼﻞ  ۲۸آﯾﻪﻫﺎی  ۱۸ﺗﺎ .۲۰
اﮔـﺮ ﴍاﯾﻂ آن اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑـﺎﯾﺪ در ﺣـﻀﻮر ﺟـﻤﻊ دﯾﮕﺮ اﯾامﻧـﺪاران ﺑـ ﺮای ﺗـﺄﯾﯿﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑـﻌﻨﻮان ﻧـﺠﺎت
دﻫﻨﺪه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۱۸آﯾﻪ .۱۸
مثﺮات ﺗـﻮﺑـﻪ از ﮔـﻨﺎه ﻧـﺸﺎﻧـﻪ ﻓـﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺾ ﺧـﺪاوﻧـﺪ اﺳـﺖ ﺑﺮای متـﺎم آﻧـﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃـﺮﯾﻖ ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑـﻪ اﻣـﺖ او ﻣـﻠﺤﻖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫﺎی  ۷ﺗﺎ .۸
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ

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 واﻗـﻌﻪای اﺳـﺖ ﺑـﺲ ﻋﻈﯿﻢ و وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻣـﻠﺤﻖ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺟـﻤﻊ اﯾامﻧـﺪاران و ﻣـﻦ را ﻣـﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓـﺖ روحاﻟـﻘﺪس ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮار ﺳـﺎﺧنت ﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺮوز و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﯽمنﺎﯾﺪ.
ﺗﻌﻬﺪ
ﺧـﺪاوﻧـﺪا ،ای ﭘـﺪر آﺳامﻧﯽ اﻋﱰاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻨﺠﯽ ﻣـﻦ اﺳـﺖ و از ﮔـﻨﺎﻫـﺎﻧـﺎﻧـﻢ ﺗـﻮﺑـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﯽﺧـﻮاﻫـﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﺧـﻮد ﻣﺮده و زﯾﻦ
ﭘـﺲ در ﺗـﺎزﮔﯽ و ﭘﯿﺮوزی در ﻋﯿﺴﯽ و ﺑـﺎ ﻗـﺪرت روحاﻟـﻘﺪس زﻧﺪﮔﯽ منـﺎﯾﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﻫـﻢ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﴍﮐﺖ در ﻣﺮاﺳـﻢ ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑـﻪ ﺟـﻤﻊ اﯾامﻧـﺪاران ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮم .آﻣﯿﻦ!

info@ahdejadeed.com
www.ahdejadeed.com

Email:
website:

address: P.O. BOX 837 MURRIETA, CA 92564

ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ+1 818 341 5547 :

اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓـﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  :۳۸ﭘـﻄﺮس ﺑـﻪ اﯾﺸﺎن ﮔـﻔﺖ» :ﺗـﻮﺑـﻪ ﻛﻨﯿﺪ و ﻫـﺮ ﯾﮏ از ﺷام ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔـﻨﺎﻫـﺎﻧـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻏﺴـﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻛـﻪ روحاﻟـﻘﺪس
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻄﯿ ٔﻪ ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۸آﻳﻪ  :۱۲ا ّﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﮋد ٔه ﻓﯿﻠﯿﭙُﺲ درﺑﺎر ٔه ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﺪا و ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﯾامن آوردﻧﺪ ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﻓـﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۳۰ﺗـﺎ  ۳۰ :۳۳ﺳـﭙﺲ آﻧـﺎن را ﺑﯿﺮون آورد و ﮔـﻔﺖ» :ای آﻗـﺎﯾﺎن ،ﻣـﻦ ﭼـﻪ ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﻜﻨﻢ ﻛـﻪ ﻧـﺠﺎت ﯾﺎﺑـﻢ؟«  ۳۱ﭘـﺎﺳـﺦ دادﻧـﺪ» :ﺑـﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﺧـﺪاوﻧـﺪ اﯾامن آور ﻛـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺎ اﻫـﻞ ﺧـﺎﻧـﻪات ﻧـﺠﺎت ﺧـﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓـﺖ ۳۲ «.آﻧـﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﺧـﺪاوﻧـﺪ را ﺑـﻪ او و ﺟـﻤﯿﻊ اﻫـﻞ ﺧـﺎﻧـﻪاش رﺳـﺎﻧﯿﺪﻧـﺪ ۳۳ .درﺳـﺖ در ﻫامن ﻣـﻮﻗـﻊ ﺷـﺐ
زﻧﺪاﻧﺒﺎن آﻧﺎن را ﺑﯿﺮون آورد و زﺧﻤﻬﺎﯾﺸﺎن را ﺷﺴﺖوﺷﻮ منﻮد و ﺑﯽدرﻧﮓ او و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۲۲آﯾﻪ  :۱۶ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ﻣﻌﻄﻞ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺧﺪا روی آور و از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﭘﺎک ﺷﻮ'.
رﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۶آﯾﻪﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۱ :۶ﭘـﺲ ﭼـﻪ ﺑـﮕﻮﯾﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮔـﻨﺎه اداﻣـﻪ دﻫﯿﻢ ﺗـﺎ ﻓﯿﺾ ﺧـﺪا اﻓﺰون ﮔﺮدد؟  ۲ﺑـﻪ ﻫﯿﭻ وﺟـﻪ! ﻣـﺎ ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﻨﺎه
ﻣﺮدهاﯾﻢ ،ﭼـﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﻪ زﻧﺪﮔﯽ در آن اداﻣـﻪ دﻫﯿﻢ؟  ۳آﯾﺎ منﯽداﻧﯿﺪ 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 ﴍﯾﮏ ﮔﺸـﺘﯿﻢ ﺗـﺎ ﻫامن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ ﻗـﺪرت ﭘـﺮ ﺷـﻜﻮه ﭘـﺪر ،ﭘـﺲ از ﻣﺮگ زﻧـﺪه ﺷـﺪ ،ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺗـﺎزهای ﺑـﻪ ﴎ 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
ﻣﯽداﻧﯿﻢ 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  ۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۲ﺗـﺎ  ۱۲ :۱۳وﻗﺘﯽ ﺷام ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺑـﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣـﺪﻓـﻮن ﺷـﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ وﺳﯿﻠ ٔﻪ 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 ﻫـﻤ ٔﻪ ﮔـﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ
را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
رﺳـﺎﻟـﻪ اول ﺑـﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓـﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۲ﺗـﺎ  ۱۲ :۱۳ﺑـﺪن اﻧـﺴﺎن ،واﺣـﺪی اﺳـﺖ ﻛـﻪ از اﻋـﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷـﺪه و اﮔﺮﭼـﻪ دارای اﻋـﻀﺎی ﻣـﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎز ﻫـﻢ
ﺑـﺪن واﺣـﺪ اﺳـﺖ و ﻣﺴﯿﺢ ﻫـﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻣﯽﺑـﺎﺷـﺪ ۱۳ .ﭘـﺲ ﻫـﻤ ٔﻪ ﻣـﺎ ﺧﻮاه ﯾﻬﻮد ،ﺧﻮاه ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاه ﺑﺮده و ﺧﻮاه آزاد ﺑـﺎ ﯾﮏ روح در ﺑـﺪن ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓـﺘﻪاﯾﻢ و ﻫـﻤﻪ از
ﻫامن روح ﭘﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ از او ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ.
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ  :۴۱ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﭘﯿﺎم او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﻫامن روز در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓـﺼﻞ  ۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۳۶ﺗـﺎ  ۳۶ :۳۸ﻫامنﻃﻮر ﻛـﻪ ﻣﯽرﻓـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ آﺑﯽ رﺳﯿﺪﻧـﺪ .ﺧﻮاﺟـﻪ ﴎا ﮔـﻔﺖ» :ﻧـﮕﺎه ﻛـﻦ ،در اﯾﻨﺠﺎ آب ﻫﺴـﺖ؛ ﭼـﻪ ﭼﯿﺰی ﻣـﺎﻧـﻊ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓنت
ﻣـﻦ اﺳـﺖ؟«  ۳۷ﻓﯿﻠﯿ ُﭙﺲ ﮔـﻔﺖ» :اﮔـﺮ ﺑـﺎ متـﺎم دل اﯾامن آوری ﻫﯿﭻ ﻣـﺎﻧﻌﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد «.ﺧﻮاﺟـﻪ ﴎا ﭘـﺎﺳـﺦ داد» :ﻣـﻦ اﯾامن دارم ﻛـﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﭘﴪ ﺧـﺪاﺳـﺖ۳۸ «.
ﺧﻮاﺟﻪ ﴎا دﺳﺘﻮر داد ﻛﺎﻟﺴﻜﻪ را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .او و ﻓﯿﻠﯿ ُﭙﺲ داﺧﻞ آب رﻓﺘﻨﺪ و ﻓﯿﻠﯿ ُﭙﺲ او را ﺗﻌﻤﯿﺪ داد.
اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  :۲۳ﯾﺤﯿﯽ ﻧﯿﺰ در ﻋﯿﻨﻮن ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﻟﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ دادن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ آب ﻓﺮاوان ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮔﺮﻓنت ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓـﺼﻞ  ۲۸آﯾﻪﻫـﺎی  ۱۸ﺗـﺎ  ۱۸ :۲۰آﻧـﮕﺎه ﻋﯿﺴﯽ ﺟـﻠﻮﺗـﺮ آﻣـﺪه ﺑ ﺮای آﻧـﺎن ﺻـﺤﺒﺖ ﻛﺮد و ﻓﺮﻣـﻮد» :متـﺎم ﻗـﺪرت در آﺳامن و ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣـﻦ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
 ۱۹ﭘـﺲ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻫـﻤ ٔﻪ ﻣـﻠّﺘﻬﺎ را ﺷـﺎﮔﺮد ﻣـﻦ ﺳـﺎزﯾﺪ و آﻧـﻬﺎ را ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﭘـﺪر و ﭘﴪ و روحاﻟـﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﯿﺪ  ۲۰و ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻤ ٔﻪ ﭼﯿﺰﻫـﺎﯾﯽ را ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷام ﮔـﻔﺘﻪام،
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ روزه ﺗﺎ آﺧﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺷام ﻫﺴﺘﻢ«.
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﻓـﺼﻞ  ۱۸آﯾﻪ  :۸ﻛﺮﺳـﭙﺲ ﻛـﻪ ﴎﭘﺮﺳـﺖ ﻛﻨﯿﺴﻪ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻣـﻮﻗـﻊ ﺑـﺎ متـﺎم اﻫـﻞ ﺧـﺎﻧـﻪاش ﺑـﻪ ﺧـﺪاوﻧـﺪ اﯾامن آورد .ﺑـﻪﻋﻼوه ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻫـﺎﻟﯽ ﻗﺮﻧـﺘﺲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ
ﭘﯿﺎم ﺧﺪا ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﯾامن آوردﻧﺪ و ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ﻓـﺼﻞ  ۳آﯾﻪﻫـﺎی  ۷ﺗـﺎ  ۷ :۸وﻗﺘﯽ ﯾﺤﯿﯽ دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓـﺮﯾﺴﯿﺎن و ﺻـﺪوﻗﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺪ آﻣـﺪهاﻧـﺪ ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﮔـﻔﺖ» :ای ﻣـﺎرﻫـﺎ ﭼـﻪ ﮐﺴﯽ ﺷام را آﮔـﺎه ﻛﺮد ﺗـﺎ
از ﻏﻀﺐ آﯾﻨﺪه ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﺪ؟  ۸ﭘﺲ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻛﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘ ٔﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
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