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 ؟دارد معنی چند یحیی توسط مسیح عیسی تعمید:  سؤال

 

 چون رسید، نتیجه به مسیح آمدن درباره قبلی هاینبوت همه او در که بوده پیغمبری آخرین یحیی- ۱:  جواب

 که ماندند او با و رفتند عیسی دنبال به و کردند ترک را او شاگردانش تا دو آن شنیدن با و ،خدا بره اینک گفت خودش

 (7:-۱::۱ یوحنا) .است بوده عیسی شاگردان کلیسای افتتاح واقع در

 ماند او بر و شده نازل آسماناز  که کبوتری شکل به دیدم را روح من گفت و داده شهادت یحیی ایناز  قبل ولی

 (2::۱ یوحنا)

 د(مان او بر:) است شده مسح(  قبلی پادشاهان مثل)  روغن با نه و روح باکه  است مسیح همان عیسی بنابراین

 

 :داد ارائه را تعمیدش معنی بود کرده تعجب ما مثل که یحیی به عیسی خود-2

 دارد؟ معنی چه عدالت اینجا اما( ۱۱ خط : باب متی)شود برپا اینطور عدالت همه تا دهید اجازه

 چطور؟ اینجا در اما باشدمی انسانها مابین ارتباط به مربوط کلمه این معموال

 جای به که شوند خدا مثل خواستند شیطان وسوسه طبق حوا و آدم ،: باب افرینش کتاب نیست؟ خدا به نسبت آیا

 توبه و گناهکاران میان در کامل فروتنی با عیسی اینجا در اما شدند، خدا به نسبت عدالت ضّد بر کامالً او به محبت

 حوا و آدم تکبر برعکس درست کامل فروتنی این ،بگیرد تعمید یحییاز  خواهدمی آنها مثل و است گرفته قرار کاران

 .پدر به نسبت عدالت کردن برپا و باشدمی

 

 راه گناهکاران تمام ومی باشد  عمیق فروتنی این توسط عدالت کردن برپا راه واقع در خدا به نسبت آدمیان عدالت-:

می ( ۱:2۱ یوحنا)"دارد می بر یا گرفته عهده به را جهان گناهان که خدا بره" یحیی طبق او چون شد خواهند عادل او

 قربانی بره آن راهدر است  گرفته را تعمید راز و آمده او سوی به ایمانی و فروتنی چنین با که شخص هر بنابراینباشد، 

 .شود می پاک گناهانش و شودی م شمرده عادل شده
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 چرا پس است، دهوب "اردن رود طرف آن عبرا "بیت در عیسی تعمید که شده گفته( ۱:2۱) یوحنا انجیل در هم باز-4

 که جایگاهی ،موعود سرزمین از بیرون یعنی اردن طرف آن ؟ بود جایی چه کند؟می یادآوری را دقیق نکته این یوحنا

 به که کردند عبور اردن رود از چگونه اما رسیدند موعود سرزمین به صحرا از عبور از بعد یوشع زمان در برگزیده قوم

 و شده برده آب میان در بود خدا حضور نشانگر که مقدس خیمه یوشع کتاب 4 و : باب طبق برسند؟ موعود سرزمین

 با خدا) واقعا عیسی حال کردند، حرکت موعود سرزمین سوی به قوم همه که ایستاد باز حرکت از رودخانه جریان

 ملکوت یعنی واقعی موعود سرزمین سوی به راه کلیسا یعنی خویش قوم به اردن رود همان در تعمیدش با که (ماست

 .است داده ما به را تعمید راز توسط خدا

 

 صمیمیت در انسان یعنی رسید موعود سرزمین به واقعا آمد بیرون آب از چون عیسی( ۱7-۱۱::) متی انجیل طبق-۱

 از بنابراین " است من محبوب پسر اینک "گفت می آسمان از صدایی و آمدمی او بر که دید را خدا روح: خدا با کامل

 .شویممی پدر فرزندان پسر، یکتا او در نیز ما راه این

 

 پسر این... پدر صدای: است شده آشکار ما بر اقدس گانه سه راز بار اولین برای عیسی تعمید روز واقع در-۱

 روح و پسر و پدر نام در ما زیرا باشدنمی ما زندگی از بیرون و ما از دور راز این اما... آمد او بر القدس روح...محبوب

 ... در رفتن فرو یعنی تعمید معنی میدانید که همانطور ایم، یافته تعمید القدس

 

 ؟ است کافی

 

 


