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 ببضین؟ داضتِ تعویذ هیتًَین ایوبى بذٍى کِ، بَد پزسیذُ سَال هي اس  کسی تعویذ درببرُ هب بحث ًتیجِ در  :سوال

 :است دادُ فزهبًی چِ رستبخیشش اس بعذ ضبگزداًص بِ عیسی ببیٌین اٍل  :جواب

 غسل القذس رٍح ٍ پسز ٍ پذر اسن بِ را ایطبى ٍ سبسیذ هي ضبگزد را قَهْب توبم ٍ بزٍیذ پس" ۹۱  آیِ ۸۲ ببة هتی

 جب ّز ببضیذ هطوئي. کٌٌذ اطبعت ، ام دادُ ضوب بِ کِ را دستَراتی توبم کِ دّیذ تعلین ایطبى بِ ٍ ۸۲ دّیذ؛ تعویذ

 " ! ّستن ضوب ّوزاُ ّویطِ هي ببضذ، دًیب ًقطِ دٍرتزیي حتی بزٍیذ، کِ

 .القدس روح و پدر و پسر  زندگی در رفتن فرو  یعنی تعمید اول نتیجه

 عولی ٍ ًذارد هعٌی تعویذ پس ببضین، ًذاضتِ ایوبى ٍ ببضین ًذاضتِ خبز ای اًذاسُ تب اقذس گبًِ سِ راس ایي اس هب اگز

 در کِ ّوبًطَر.هیذّذ ربط ًشدیک کبهال صَرت بِ ّن بِ را دادى تعویذ ٍ دادى تعلین عیسی ببضذ، هی  هعٌی  بی

 تعویذ ٍ بیبٍرد ایوبى کِ  کسی کٌیذ، اعالم دًیب توبم بِ را اًجیل بزٍیذ:  هیگَیذ عیسی ۹۱ ٍ ۹۱  آیِ ۹۱ ببة هزقس

 بِ کلیسب اس ببیذ طبعب کطبًذ، هی ٍ کٌذ هی دعَت هسیح سَی بِ را  کسی القذس رٍح اگز پس.یبفت خَاّذ ًجبت یببذ،

 .یببذ تعویذ ٍ بیبٍرد ایوبى کبهال تب ضَد، دادُ تعلین ضخص ایي

 ٍ کٌذ هی هطزح را ضزط ایي فیلپَس خَاّذ، هی تعویذ کِ  ضخصی بِ ،۸۲ تب ۸۱  آیِ ۲ ببة ًیش رسَالى اعوبل در

 " ّست پذیز اهکبى داریذ، ایوبى اگز ":هیگَیذ

 چیست؟ ایوبى ٍ ببضذ هی چگًَِ بِ آٍردى ایوبى: کِ هیبیذ پیص سَال ایي حبل

 :هیذّذ  جَابی چِ یَحٌب اًجیل ببیٌین

 را هسیح عیسی فزستبدی، تَ آًکِ ٍ بطٌبسٌذ را  حقیقی خذای یکتب تَ ببضذ: کِ هیگَیذ عیسی ،۹۸  آیِ ۷ ببة

 بطٌبسٌذ،

 ببضن داضتِ اٍ بب ارتببط یعٌی  کسی ضٌبختي ببضذ، هی داًستي کلوِ اس عویقتز  خیلی ضٌبختي کلوِ هیبیٌین ایٌجب در

 کِ ًیست  کبفی پس. هیطٌبسذ را خَد سى هزد، هثال کِ ّوبًطَر ببضین، کزدُ  سًذگی ّن بب  طَالًی سهبى هذت در ٍ

 چیش ضٌبختي ٍ هیببضٌذ داًستِ ایٌْب ،... ٍ کٌذ هی صحبت سببًی چِ ٍ کٌذ هی  سًذگی کجب ٍ کجبست اٍ بذاًذ ضخص

 .است دیگزی

 هب ًشد پسزش یکتب عٌَاى بِ را هسیح عیسی خذا ٍاقعب کِ کزدى اعتزاف ٍ کزدى قبَل  یعٌی ضذى ضبگزد بٌببزایي،

 (۸۱  آیِ ۹۷ ببة یَحٌب) است فزستبدُ
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 :اًذ ًوَدُ بیبى سیببییزا خیلی هثبل عیسی هسیح، عیسی خَد استبد ٍ ضبگزد هببیي صویویت ٍ ارتببط ایي درببرُ

  سًذگی اٍ بب صویویت در گَسفٌذاى بزعکس، ٍ هیطٌبسذ اسن بِ ٍ تک تک را گَسفٌذاًص توبم کِ ضببى هثبل

 .هیکٌٌذ

 پذر کِ ّوبًطَر ضٌبسٌذ هی هزا ًیش گَسفٌذاى ٍ ضٌبسن هی را خَد گَسفٌذاى ٍ ّستن ًیکَ ضببى هي ":گفت عیسی
 "را خَد پذر هي ٍ هیطٌبسذ هزا

 ایي کلیسب فقط اگز ٍ ًیست  کبفی  ٍلی است السم عیسی درببرُ داًستي ٍ اطالعبت داضتي، ایوبى بزای بٌببزایي،

 اس ضٌبخت بِ عیسی هَرد در ّب داًستِ ایي راُ اس ببیذ ضخص چَى کٌذ، هی کَتبّی خَد کبر در هیذّذ، را اطالعبت

 .کٌذ  سًذگی اٍ گفتبر طبق ٍ بزسذ صویویت بِ اٍ بب ٍ بزسذ عیسی

 اس کِ دعب ٍ تعوق هخصَصب ٍ کلیسب تعلین ّن ، اًسبى خَاستي ّن داضتي، ایوبى بزای کِ ببیٌین هیتًَین ًتیجِ در

 .ببضذ هی السم کٌذ هی بزپب ایوبًذار در را هسیح عیسی بب صویویت ایي القذس رٍح راُ ایي

 سهبى بِ کلیسب در تعلین بٌببزایي ببضذ، هی القذس رٍح تَسط خذا  هجبًی فیض اٍل  ٍلی اًسبى کَضص ًتیجِ ایوبى

 .ضَد ًوی دادُ سزعت بِ ًَیي تَلذ کٌذ، رضذ ًَر ایي در ٍ راس ایي در در ایوبى کِ دارد احتیبج

 رٍح ٍ پسز ٍ پذر در تعویذ آًَقت بزسذ، خَد  سًذگی سبختي دگزگَى ٍ ضٌبخت ٍ صویویت ایي بِ کِ  کسی پس

 .ببضذ داضتِ هیتَاًذ را القذس

 


