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 بوده؟ تعمید دهنده چه کسی ییحی:  پدر، سوال

 

یهوه مهربان،  نیست که در قرآن آمده است بلکه به معنی اسم ایشان آن معنی در ابتدا باید بگویم که معنی:  جواب

 .باشدیهوه نجات میدهد، می عیسی )یشوع یا یسوع ( هم به معنیدانیم که اسم باشد و همچنین میمی

یهوه، مخفف اسم قدوس خدا است که به موسی داده شده و  دانیم، قسمت اول یعنیدر این دو اسم همانطور که می

 .باشد)او هست ( می"او وجود دارد "آن  معنی

 

 بوده؟ حال ببینیم که یحیی چه کسی

داده )همانند قوم که در بیابان با غذای ساده که خدا به او می(  ۴آیه  ۳یحیی فردی زاهد و ریاضت کش بود )متی باب 

 ( ۸و  ۷آیه  ۱میکرد. ) یوحنا باب  بردند( زندگیبرگزیده که در زمان موسی در صحرای سینا به سر می

اینک بره "ور ایمان بیاورند و اتفاقا با شنیدن شهادت او که گفت او نور نبود بلکه فرستاده شده بود تا همه از راه او به ن

که به احتمال قوی یوحنا بوده به دنبال عیسی راه افتادند و از او  دیگر از شاگردان یحیی ، آندریاس و یکی "خدا

 پرسند که تو کجا می مانی؟می

 ( ۳۳آیه  ۱ا باب سپس توسط اندریاس برادرش شمعون پطرس نیز به سوی عیسی آمد )یوحن

 .شروع شد : نور عیسی با این جرقه روشن شد

 (کیست؟ باز هم سوال اینجاست که او )یحیی

پادشاه نیست که از خاندان داوود باید بیاید همانطور که از راه  یعنی(  ۳۳تا  ۸۸آیه  ۳) یوحنا باب  "مسیح نیست"

 .ناتان نبی خداوند قول داده بود

باز هم او (  ۸۲آیه  ۳باشد ) یوحنا باب می "دوست شوهر"او شوهر قوم خدا نیست، مانند یهوه در عهد قدیم بلکه تنها 

های زمان خروج را دوباره بایست معجزهکه می ۱۳آیه  ۱۸موسی نوین. طبق کتاب تثنیّه باب  آن پیغمبر نیست، یعنی

 .غمبر خود عیسی بودبر پا کند و حقیقت کامل را بیان کند که آن پی

های زمان خروج بایست معجزهکه می ۱۳آیه  ۱۸موسی نوین. طبق کتاب تثنیّه باب  باز هم او آن پیغمبر نیست، یعنی

 .را دوباره بر پا کند و حقیقت کامل را بیان کند که آن پیغمبر خود عیسی بود

بایست برگردد، ، او ایلّیا نبی نیست که میدیگری که بیشتر باعث تعجب ما می شود باز هم یک پاسخ منفی ولی

!! باید بیشتر افتضاح شد(  ۸۱خط  ۱و یوحنا باب  ۱۴آیه  ۱۱بر ضدّ حرف خود عیسی، ) متی باب  عجب!!! حرف یحیی

 تعمق کنیم.
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 برای کلیسای اولیه خطرناک بود؟ آیا اهمیت و نفوذ یحیی

نظیر دیگر( به تعمید عیسی توسط یحیی به صورت غیر مستقیم انجیل  میبینیم که در انجیل یوحنا ) برعکس سه

 .کندکند و فقط به شهادت یحیی در مورد عیسی اشاره میاشاره می

 دارد؟ که به یهودیان داده شده و دیدیم چه معنی های منفیاین مالحظه کاری در انجیل یوحنا، عالوه بر این پاسخ

 :انجیل را بخوانیم

کند که گروه شاگردانش با آیند و این خطر را قبول میآنقدر بزرگ بود که شاگردان زیادی دور او گرد می یحیی

شاگردان عیسی به رقابت بپردازند و اتفاقا می بینیم که بحث مابین این دو گروه، نشانگر حسادت شاگردان عیسی 

صغیر وجود  این رقابت در زمان کلیسای اولیه در اسیای و باز هم(  ۸۳آیه  ۳باشد ) یوحنا باب می نسبت به یحیی

 .داشته

دانستند که روح القدس آمده است و آسمان کند که حتی نمیرا مالقات می باز پولس در شهر افسوس، شاگردان یحیی

 (۴و  ۳آیه  ۱۲اعمال باب  ).دوباره باز شده است

نیم در اطراف شهر اهواز و همچنین کشور عراق صابئین مندایی باشد چرا که میبیاین موضوع امروزه نیز قابل درک می

رون غسل تعمید مرتباً در آب کادانند )که عادت دارند میکنند و خودشان را شاگردان یحیی تعمید دهنده می زندگی

 یحیی را به جا آورند(

باید او "میتوانیم در نتیجه این گفتار بفهمیم که چرا در انجیل یوحنا جمله یحیی اهمیت به سزأی دارد که میگفت 

 (۳۳آیه  ۳) یوحنا باب  "بزرگ شود و من کوچک

 

 او فقط صدایی در بیابان؟

و بر ضدّ تاکید عیسی که (  ۸۱) یوحنا باب یک خط  "من ایلیا نیستم "به یهودیان  یاز طرف یحی آخرین پاسخ منفی

تعجب آور ( ۱۴آیه  ۱۱) متی باب  "بایست برگردداگر بخواهید بفهمید اوست آن ایلیا که می "به شاگردانش گفت 

قول داده بود که قبل از روز داوری، ایلّیا آن (  ۴خط  ۴باب  مالکینبی، آن آخرین پیغمبر )  مالکیاست زیرا از راه 

 "آن روز خداوند "ردد تا قلب انسان را آماده سازد، پس در اینجا دو سوال مطرح میشود بایست برگپیامبر بزرگ می

 باشد؟می چه کسی "ی نوین ایلیا " چه روزی خواهد بود؟ و آن

باشد، همانطور که انجیل لوقا اشاره بود همانطور که خود عیسی فرموده بود؟ یا ایلیا نوین خود عیسی می آیا یحیی

 کند؟می

کند. در ناصره، عیسی ماموریتش را در ارتباط با جیل لوقا را ببینیم که مکرراً ایلیا و عیسی را با هم مقایسه میپس ان

باز (  ۱۱آیه  ۷کند ) لوقا باب مثل ایلیا ، عیسی دختر بیوه زن را زنده می(  ۸۳خط  ۴کند ) لوقا باب ایلیا مشخص می

در بیابان  مثل یحیی(  ۴۲آیه  ۱۸روح القدس خواهد بود ) لوقا باب  کند ولیهم مثل ایلیا آتشی از آسمان نازل می

یابد و باالخره مثل ایلّیا عیسی به آسمان صعود کرده و روح می ای دلداری و تسلیعیسی، در باغ زیتون، توسط فرشته

همراه با  عالوه بر این یاد آوری کنیم که ایلیا در کوه تجلی( ۳۱آیه  ۸۴ القدس را به شاگردانش میدهد ) لوقا باب
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 .کندموسا، به عیسی شهادت میدهد و به او اشاره می

 باشد؟می نبی چه کسی مالکییی که برگشته طبق در نتیجه آن روز خداوند، و آن ایلیا

باشد، روز خداوند، روز باشد و اگر ایلیا عیسی میبود، روز خداوند روز رستاخیز عیسی میهمان ایلیا می اگر یحیی

 .آمدن پر جالل او خواهد بود

نبی دو قسمت داشته، قسمت  مالکیت گر را تکمیل میکنند و اتفاقا نبوپس در اینجا دو نوع تعمق را میبینیم که همدی

و این همان توبه و دگرگون  "دهد دل پدران به سوی پسران خود و دل پسران به سوی پدران خود، آشتی "اول 

 .باشدهمان ایلیا می اعالم میکرد، پس یحیی بود که یحیی ساختن زندگی

دانیم که از راه مرگ و رستاخیز و می "لعنت کنم مبادا) من ( خداوند بیاید ، کشور را "نبی داریم  مالکیاما باز هم در 

 .عیسی، لعنت گناهان ما را بر عهده گرفته و بخشش پدر را به ما داد: پس عیسی همان ایلیا هست

 .باز هم بیشتر در این زمینه گفتگو خواهیم کرد

 

 در دعا و سپاسگزاری با هم

 کشیش پطرس

 

 

 


