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 اس کاهال اٍ ایٌکِ تِ علن تا زّس، تعویس عیسی تِ زٌّسُ تعویس یَحٌا هیثایست زلیل، چِ تِ کِ کززیس هطزح سوال

 (۴۱  آیِ ۳ تاب هتی)  "...زارم احتیاج هي ":کززُ اعالم یحیی ذَز کِ ّواًطَر ّست، ٍ َُزت پاک گٌاُ

 

 کنیم؛ تعمق دقیقتر قسمت این بر باید: جواب 

 یَحٌا)  تَز ارزى رٍز آًطزف زر کٌس هی اضارُ یَحٌا، اًجیل کِ ّواًطَر است؟ ضسُ اًجام کجا زر عیسی تعویس اٍل،

 (۱۱  آیِ ۴۱ تاب

 ٍ تاضس هی هعٌی پز  ذیلی اسن ایي اها عثَر جای  هعٌی تِ ،( ۸۲  آیِ ۴ تاب یَحٌا)  عثزُ تیت اسن تِ  ذاصی جای زر ٍ

 ..ترَاًیس آًزا تایس کِ ۳ تاب اضعیا کتاب تِ زارز اضارُ

 قَم تِ ذسا، فزهاى طثق تَز، اٍ جاًطیي کِ اضعیا هَسی، راٌّوای تا صحزا اس عثَر ٍ هصز اس فزار اس تعس

 چگًَِ؟ اها هیسّس، ًطاى هَعَز سزسهیي سَی تِ ارزى رٍز اس را راُ تزگشیسُ،

 هثل ضسُ، قطع آب جزیاى تا ضَز آٍرزُ رٍزذاًِ ٍسط زر ذسا حعَر اس ای ًطاًِ  یعٌی عْس تاتَت هیثایست

 سزسهیي تِ صحزا اس ایٌک ٍ کٌٌس فزار تَاًستٌس هصز اس قَم ّن آًَقت ٍ هَسی سهاى زر سزخ زریای اس عثَر سهاى

 زر ٍ تَز ایستازُ صحزا زر ارزى رٍز آًطزف زر کِ زٌّسُ تعویس یحیی تِ گززین تزهی تٌاتزایي هیطًَس، ٍارز هَعَز

 کار گٌاُ را ذَزضاى چَى هَعَز، سزسهیي اس تیزٍى تَزًس، آهازُ اٍ ًشز تِ تزگشیسُ قَم اس ّا  ذیلی ٍ تَز زعا ٍ رٍسُ

 چٌسیي زعا، ٍ رٍسُ ٍ تَتِ تِ را ایطاى یحیی پس تواًٌس، هَعَز سزسهیي زر کِ زاًستٌس ًوی ایي الیق ٍ هیساًستٌس

  آى هیساز تعویس ارزى آب زر را آًْا اًس، ضسُ آهازُ تعویس تزای افزاز ایي کِ هیساز تطریص  ٍقتی ٍ هیکزز زعَت ّفتِ

 هیساز، راُ هَعَز سزسهیي سَی تِ آًْارا

 "کزز اعالم آهس، اٍ ًشز عیسی کِ  ٍقتی ٍ تاضس هی ای ًطاًِ صَرت تِ هزاسن ایي کِ زاًست هی یحیی ذَز اها

 "زارز هی تز را جْاى گٌاُ کِ ذسا تزُ ایٌک

 را ایطاى گٌاّاى ٍ هیکزز زعا ٍ گزفت هی رٍسُ ایطاى تا ٍ تَز ضسُ پیسا ا ى کاراى گٌاُ ّوِ هیاى زر عیسی، ٍ

 تزگطت هَعَز سزسهیي سَی تِ یحیی، تعویس تَسط اٍ  یعٌی رساًیس، ّسف تِ را آًْا تالش ٍ کَضص ٍ گزفتِ عْسُ تز

 رستاذیش  یعٌی آى اس کززى قیام ٍ صلیة  یعٌی هزگ آب زر ضسى ٍر غَطِ راُ اس ، گزفتِ عْسُ تِ هزا، کِ  هعٌی ایي تِ

 رساًس هی را ها پسر تا کاهل اتحاز  یعٌی هَعَز سزسهیي سَی تِ
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 آى اس قثل تسّس، تعویس ذَاّس هی کطیص کِ  ٍقتی اتفاقا ٍاذت س آهازُ ها تزای را تعویس راس فیط رفتار، ایي تَسط

 .تاضس زاضتِ زٍتارُ زازى  سًسگی ٍ کززى پاک قسرت کِ ضَز ضثیِ ارزى آب تِ ٍاقعا ایي تا هیسّس تزکت آب تِ

 کٌیس ًگاُ عیسی تعویس ضوایل تز هَظَع ایي تز تیطتز تحقیقات ٍ زازى تطریص تزای

 

 است؟ نشده اشاره تعمید مراسم به عیسی، از قبل چرااما 

 جذام، هزس اس سَریِ ارتص افسز ضسى پاک  چگًَگی  یعٌی ۸۲ تا ۴  آیِ ۵ تاب پازضاّاى زٍم هتي زر اتفاقا :جَاب

 ارزى، آب زر رفتي فزٍ  یعٌی تعویس تَسط

 اس قثل سال چٌس تارید، طثق طَر ّویي تیٌس، هی تعویس راس اس ٍاظحی ًطاًِ کلیسا، هقسس، کتاب هتي ایي زر

 تزای هزاسوی آب تا زاضتٌس عازت ضَز، تزگشیسُ قَم ٍارز ذَاست هی یَْزی غیز ضرص یک  ٍقتی فزیسیاى عیسی،

 اس  ذاصی گزٍُ طَر ّویي ٍ کززُ عَض آًزا  هعٌی  ٍلی زازُ اًجام زٍتارُ یحیی را عازت ّواى ٍ کٌٌس اجزا ایطاى

 پاک گٌاُ اس تیطتز ٍ تیطتز تا رًٍس فزٍ آب زر رٍساًِ حتی ٍ هزتة صَرت تِ زاضتٌس عازت کوزاى زیز زر یَْزیاى

 زگزگَى آًزا هعٌی  ٍلی گزفتِ عْسُ تز یحیی ّن ٍ عیسی ّن را یَْزیاى هزاسن ایي هیثیٌین کِ ّواًطَر. ضًَس

 ًوَزًس تاسُ آًزا ٍ ساذتِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


