Adult Baptism

ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ و دﻋﺎ
ﴎود:

ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳامﻧﯽ ،ای ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺤﺒﺖ

اﻧﻮار ﻣﻬﺮ اﺑﺪی ،ﺣﺎﻛﯽ از ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ

ده ﻣﺮا ﺗﻌﻤﯿﺪی ﻧﻮ ،ز ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ

ﺗﺎ ﺷﻮم ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮ ،ﻛﺎﻣﻞ ز ﻫﺮ ﺟﻬﺖ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧﺎدم

ﺗﻌﻤﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در راه ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﻋﻤﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا اﯾامن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ .او ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن
ﺧﻮد ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .متﺎم آدﻣﯿﺎن از
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺎﯾﻞ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﯿﺾ و رﺣﻤﺖ
ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﯿﭽﮑﺲ منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا وارد ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزهای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در آب و روح اﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ
ﮔﯿﺮد.
ﭘﺲ ای ﻋﺰﯾﺰان از ﺷام اﻟﺘامس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﻧﺠﺎت
دﻫﻨﺪۀ ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ،ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ از رﺣﻤﺖ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن و ﻓﯿﺾ ﺧﺪاوﻧﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ
اﯾﻦ دوﺳﺖ ﻣﺎ  ---------آن ﭼﯿﺰی را ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ منﯽﺗﻮادﻧﺪ داد ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻮﺑﮥ ﻗﻠﺒﯽ ،ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎن ،ﺗﻌﻤﯿﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ .ﺗﺎ او از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ
ﺑﺎ اﯾامن راﺳﺦ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻘﺪس ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻀﻮ ﻣﻔﯿﺪ و ﻓﻌﺎل و زﻧﺪهای ﺑﻮده دﯾﮕﺮان
را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ در ﺣﻀﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺑﺨﺸﻨﺪهای زاﻧﻮ
زﻧﺪه و دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺟامﻋﺖ ای ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ و ﴎﻣﺪی ،ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﺪ ﭘﴪ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد ،ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ در رود اردن ،ﻧﺪا دادی ﮐﻪ از او ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻫﺴﺘﯽ ،از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ از
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رﺣﻤﺖ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ  ------ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده او را ﺗﻌﻤﯿﺪ داده و ﺑﻪ روح
ﻣﻘﺪس و ﭘﺎک ﺧﻮد در ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ ﺑﭙﺬﯾﺮی ﺗﺎ در اﯾامن راﺳﺦ ﮔﺸﺘﻪ و
در اﻣﯿﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺷﺎد ﺑﻮده و در ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮ رﯾﺸﻪ زده از اﻣﻮاج اﯾﻦ ﺟﻬﺎن
ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﻣﯿﺪ و ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪﯾﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﻣﯿﻦ
ﺧﺎدم

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ و اﺑﺪی ﻣﺪدﮐﺎر متﺎم ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن و ﴎﭼﺸﻤﮥ اﻣﯿﺪ متﺎﻣﯽ
ﻧﺎاﻣﯿﺪان و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﻫﻤﮥ
اﯾامﻧﺪاران و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدﮔﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،ﻧﺰد ﺗﻮ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ------
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺗﻮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزهای ﺑﮕﯿﺮد ،ﮔﻨﺎﻫﺎن او را از رﺣﻤﺖ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن
ﺧﻮد ﺑﺨﺸﺶ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزهای داﺷﺘﻪ و در ﺟﻬﺖ ارادۀ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ای ﭘﺪر ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﭘﴪ ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ وﻋﺪه دادهای ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه دو
ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﺰد ﺗﻮ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﯿﺪه و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮدی ،ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎل ﻣﺎ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ،از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮده،
از ﻓﯿﺾ ﺧﻮد دﻟﻬﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و روح ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺎ را از ﺑﺮﮐﺖ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﻮد روﺷﻦ و
آرام ﻓﺮﻣﻮده ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ  ----ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺟﺎوداﻧﯽ
ﺗﻮ وارد ﺷﻮﯾﻢ .در ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﻣﯿﻦ.
ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس

اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ﺳﻪ آﯾﺎت ﯾﮏ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ )(۸-۱:۳
ﺟامﻋﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺧﺎدم ﺑﮕﻮﯾﺪ

ﺧﺎدم

ای ﻋﺰﯾﺰان ﻫامﻧﻄﻮری ﮐﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ از ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﻫﯿﭽﮑﺲ
منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اول از آب و روح ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿامن ﻣﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ و ﺗﻮﻟﺪ
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ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻗﺒﻞ از ﺻﻌﻮد ﺑﻪ
آﺳامن ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﴎﺗﺎﴎ ﺟﻬﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﱪ ﺧﻮش را ﺑﻪ ﻫﻤﮥ
ﺧﻼﯾﻖ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﮐﻪ اﯾامن آ َو َرد و ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﯿﺮد ،ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ا ّﻣﺎ
ﻫﺮﮐﻪ اﯾامن ﻧﯿﺎورد ،ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) «.ﻣﺮﻗﺲ  .(۱۶-۱۵:۱۶ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ .در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﻄﺮس رﺳﻮل در ﮐﺘﺎب اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب اول آﯾﺎت ۳۸-۳۹
ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ» :ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷام ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺧﻮد ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻄﺎی روحاﻟﻘﺪس را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ وﻋﺪه ﺑﺮای ﺷام
و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن و ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دورﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺧﺪاوﻧ ْﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ او را
ﻓﺮاﺧﻮاﻧَﺪ«.
ﭘﺲ ﻋﺰﯾﺰان ،ﺷﮏ ﻧﮑﺮده و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯽ را  -----ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ
واﻗﻌﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾامن ﻧﺰده او آﻣﺪه ،ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻨﺎﻫﺎن او را ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪه و روحاﻟﻘﺪس را ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ او در ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ وارد ﻣﻠﮑﻮت
اﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدد .ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺪر آﺳامﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ،ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾامن و ﺑﺎ متﺎﻣﯽ دل او را ﺷﮑﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ:
ﺟامﻋﺖ ای ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﴎﻣﺪی و ﭘﺪر آﺳامﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮ را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ
ﮐﻪ از رﺣامﻧﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﺑﻪ اﯾامن ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮدهای.
اﯾامن ﻣﺎ را ﻗﻮی ﮔﺮدان و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ  ------ﺑﺮﮐﺖ روحاﻟﻘﺪس را ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ
ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزهای ﯾﺎﻓﺘﻪ وارث ﻧﺠﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺗﻮ ﮔﺮدد .ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺎن ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ آﻣﯿﻦ.
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آﻧﮕﺎه ﮐﺸﯿﺶ ﺑﻪ داوﻃﻠﺐ ﺗﻌﻤﯿﺪ رو ﮐﺮده و ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﺧﺎدم

ای دوﺳﺖ  ----ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓنت آﻣﺪهای ،ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ دﻋﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ از رﺣﻢ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﺗﻮ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ آزاد ﮔﺮداﻧﺪ و
ﻣﻠﮑﻮت آﺳامﻧﯽ و ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ او در ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ
و ﺑﺪان ﮐﻪ او اﯾﻦ وﻋﺪه و متﺎم وﻋﺪهﻫﺎﯾﺶ را وﻓﺎ ﺧﻮاﻫﺪ منﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ وﻋﺪۀ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ در ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪان از ﺻﻤﯿﻢ
ﻗﻠﺐ ﻗﻮل دﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن و ﺟﻤﯿﻊ اﻋامل او را ﺗﺮک ﮐﺮده و در اﯾامن ﺑﻪ ﮐﻼم
ﻣﻘﺪس ﺧﺪا ،ﺛﺎﺑﺖ مبﺎﻧﺪ و اﺣﮑﺎم او را اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.

ﺧﺎدم

آﯾﺎ ﺗﻮ از ﺷﯿﻄﺎن و متﺎﻣﯽ اﻋامل او ،ﺟﺎه و ﺷﮑﻮه اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،ﺷﻬﻮات و ﻫﻮﺳﻬﺎی
ﺟﺴﻤﯽ را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟

داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ متﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺧﺎدم

آﯾﺎ ﺑﻪ متﺎﻣﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ از ﺟﺎن و دل اﯾامن داری؟

داوﻃﻠﺐ ﺑﻠﯽ اﯾامن دارم
ﺟامﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻫﻤﮕﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﯾامن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
ﺟامﻋﺖ ﻣﻦ اﯾامن دارم ﺑﻪ ﺧﺪای ﭘﺪر ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺎﻟﻖ آﺳامن و زﻣﯿﻦ .ﻣﻦ اﯾامن دارم ﺑﻪ
ﭘﴪ ﯾﮕﺎﻧﻪ او ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ روحاﻟﻘﺪس در رﺣﻢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،و از ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺎﮐﺮه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،و در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻨﻄﯿﻮس ﭘﯿﻼﻃﺲ درد ﮐﺸﯿﺪ و
ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ و ﻣﺮد و ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺑﻪ ﻋﺎمل ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﺰول ﮐﺮد و روز ﺳﻮم
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ آﺳامن ﺻﻌﻮد منﻮد ،و ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﭘﺪر ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن را داوری ﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ اﯾامن دارم ﺑﻪ روحاﻟﻘﺪس و ﺑﻪ
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ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ و ﺑﻪ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺑﺪی و ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان .آﻣﯿﻦ

آﻧﮕﺎه ﮐﺸﯿﺶ ﺑﻪ داوﻃﻠﺐ ﺗﻌﻤﯿﺪ رو ﮐﺮده و ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﺧﺎدم

آﯾﺎ اراده و اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺪس ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و در متﺎم اﯾﺎم ﻋﻤﺮت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﯾامن ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ؟

داوﻃﻠﺐ ﺑﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺎدم

آﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾامن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮی؟

داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ
ﺧﺎدم

ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﻫﻤﮕﯽ زاﻧﻮ زده و دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ای ﺧﺪا رﺣﯿﻢ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻫﻮﺳﻬﺎی
ﺟﺴﻤﯽ و وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی دﻧﯿﻮی در اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺮده و متﺎم ﺻﻔﺎت روﺣﺎﻧﯽ در وی
زﻧﺪه ﺷﻮد و منﻮ ﮐﻨﺪ .آﻣﯿﻦ
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،او را ﺑﻪ رﺣامﻧﯿﺖ ﺧﻮد از اﺧﻼق و ﻓﻀﺎﺋﻞ آﺳامﻧﯽ و
اﺟﺮای اﺑﺪی ﯾﺎری ﮐﻨﯽ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪۀ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ متﺎم
آدﻣﯿﺎن اﺳﺖ آﻣﯿﻦ
ﺧﺎدم اﯾﺴﺘﺎده و دﻋﺎی ﺗﻘﺪﯾﺲ آب را ﺑﺨﻮاﻧﺪ

ﺧﺎدم ای ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ و ﴎﻣﺪی ﮐﻪ ﭘﴪ ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮ ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ رﻓﺘﻪ و ﻫﻤﮥ اﻣﺘﻬﺎ را ﺷﺎﮔﺮد ﺳﺎزﻧﺪ و آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ آب و روحاﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺗﻮ متﻨﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺎ را
اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮده و اﯾﻦ آب را ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ و اﺟﺎزه دﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
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 ----ﺑﺎ آن ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﯿﺮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﭘﺎک ﺷﺪه و از ﺑﺮﮐﺎت ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮردارﮔﺮدد و در زﻣﺮۀ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و اﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪ مبﺎﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺎن ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺴﯿﺢ آﻣﯿﻦ.
ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺴﺘﺎد و داوﻃﻠﺐ ﺑﻄﺮف ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ رﻓﺘﻪ و ﺧﺎدم ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﺧﺎدم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آب ﭘﺎک ﺑﺮ ﺷام ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺷام را از
ﻫﻤﮥ ﻧﺎﭘﺎﮐﯿﻬﺎ ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و دل ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﺷام ﺧﻮاﻫﻢ داد و روح ﺗﺎزهای در
ﻧﻬﺎد ﺷام ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ).ﺣﺰﻗﯿﺎل (۲۶-۲۰:۳۶
ای ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪا ﮐﻪ از اﺳﺎرت ﮔﻨﺎه ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺧﻮن ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ در راه ﺗﻮ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای
ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﺎ ارادۀ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد آﻣﺪهای ﺗﺎ ازادی ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪر آﺳامﻧﯽ را
ﺑﭙﺬﯾﺮی ،اﮐﻨﻮن وارث ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻮ و در روحاﻟﻘﺪس مبﺎن.
آﻧﮕﺎه ﺧﺎدم داوﻃﻠﺐ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮده ﻧﺰد آب ﺗﻌﻤﯿﺪ آورده و داوﻃﻠﺐ زاﻧﻮ زده ،آﻣﺎده
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺧﺎدم او را ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﺪ.
ﺧﺎدم

ای دوﺳﺖ  -----ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﭘﺪر ،ﭘﴪ و روحاﻟﻘﺪس .آﻣﯿﻦ
ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮادر/ﺧﻮاﻫﺮ را در ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ وارد ﮐﺮده ﺧﻮش آﻣﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﯿﺐ را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ او ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ .ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﯿﺐ اﺷﺎره ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ از اﻋﻼم و اﻋﱰاف ﺑﻪ اﯾامن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب ﻋﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دﻟﯿﺮی زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ او ﺑﺎ ﮔﻨﺎه و دﻧﯿﺎ و ﺷﯿﻄﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮده و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ
ﴎﺑﺎز و ﺧﺎدم اﻣﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ مبﺎﻧﺪ .آﻣﯿﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻠﻠﻮﯾﺎه!
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ﺧﺎدم ای ﻋﺰﯾﺰان ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ  -----اﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزهای ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺢ
ﮐﻪ ﺑﺪن اوﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﯾﮑﺪل و ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﻪ
ﺑﻪ
ﺟامﻋﺖ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ ﺷﮑﺮ ﮔﻔﺘﻪ و از او اﺳﺘﺪﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﺳﺖ ﻣﺎ را در متﺎﻣﯽ
ﻋﻤﺮش در راه راﺳﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﭘﯿﺮوی ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻧﮕﻪ دارد .آﻣﯿﻦ.
دﻋﺎی رﺑﺎﻧﯽ
ﺟامﻋﺖ ای ﭘﺪر ﻣﺎ ﮐﻪ در آﺳامﻧﯽ  ،ﻧﺎم ﺗﻮ ﻣﻘﺪس ﺑﺎد .ﻣﻠﮑﻮت ﺗﻮ ﺑﻴﺎﻳﺪ  .اراده ﺗﻮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در آﺳامن اﺳﺖ  ،در زﻣني ﻧﻴﺰ ﮐﺮده ﺷﻮد .ﻧﺎن ﮐﻔﺎف اﻣﺮوز ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه .و
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ زﻳﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﴫﯾﻦ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻴﻢ .و ﻣﺎ را در
آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﺎور  ،ﺑﻠﮑﻪ از ﴍﻳﺮ رﻫﺎﻳﯽ ده.زﯾﺮا ﻣﻠﮑﻮت و ﻗﺪرت وﺟﻼل از آن ﺗﻮﺳﺖ
از ﺣﺎل ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد .آﻣﯿﻦ
دﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ
ﺧﺎدم ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻓﻮق از متﺎﻣﯽ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،دﻟﻬﺎ و ذﻫﻨامی ﺷام را در ﻣﻌﺮﻓﺖ و
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪای ﭘﺪر و ﭘﴪ او ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﮕﻬﺪارد و ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪای ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ  ،ﭘﺪر  ،ﭘﴪ و روح اﻟﻘﺪس ﺑﺎ ﺷام ﺑﺎد و ﺑﺎ ﺷام مبﺎﻧﺪ از ﺣﺎل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ .آﻣﯿﻦ
در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺪا رﻓﺘﻪ و او را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ
©ﮐﻠﯿﺴﺎی اﺳﻘﻔﯽ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۲۰۱۲
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