در ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﭼﻪ روی ﻣ دﻫﺪ؟) ﻗﺴﻤﺖ .(۸
ﭼﺮا واژۀ »آب« در ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ،۳اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﻧﯿﺴﺖ؟

ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ آب در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب اﺷﺎره ﻧﻤﮐﻨﺪ .در اداﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺎن در
ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ »آب« ﺑﻪ ﭼﻪ اﺷﺎره دارد.

 (۱در اداﻣﮥ ﻓﺼﻞ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﻪ ،اﮔﺮ واژۀ آب در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب اﺷﺎره ﻣداﺷﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺪِ
آب ،ﻻزﻣﮥ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﻣﺑﻮد ،ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻠ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن از
ﺣﯿﺎت اﺑﺪی ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﺟﺰﯾ از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی او ﻧﺒﺎﺷﺪ .آﯾﮥ » :۱۵ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آرد ،ﺣﯿﺎت
ﺟﺎوداﻧ ﯾﺎﺑﺪ «.آﯾﮥ » :۱۶ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ او اﯾﻤﺎن آورد ،ﻫﻼک ]ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ[ ،ﺑﻠﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧ ﯾﺎﺑﺪ «.آﯾﮥ
» :۱۸آن ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آرد ،ﺑﺮ او ﺣﻢ ﻧﺸﻮد «.اﮔﺮ ﺗﻌﻤﯿﺪِ آب ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻦ ،اﺳﺎﺳ
ﻣﺑﻮد ،ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻤﺎن ،ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 (۲ﺑﺎد ،ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﻧﯿﺴﺖ

دوم اﯾﻨﻪ ،اﮔﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺑﻮد ،ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﮥ  ،۸ﺑﻪ ﺑﺎد
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﯿﺴ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎد ،ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣوزد؛ و ﺻﺪای آن را ﻣﺷﻨﻮی .ﻟﯿﻦ
ﻧﻤداﻧ از ﮐﺠﺎ ﻣآﯾﺪ؛ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣرود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ از روح ،ﻣﻮﻟﻮد ﮔﺮدد «.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ،
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎد ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻣوزد ،ﺧﺪا ﻧﯿﺰ در ﺑﻪ وﺟﻮد آوردنِ ﺗﻮﻟﺪ
ﺗﺎزه ،ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .ﺣﺎل آﻧﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺑﺮ ﻧﻮزادان ،ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎزه رخ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،آن را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺑﻮد ،ﺑﺎد را ﺑﺴ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
آﯾﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺪِ آب ﻣﻧﻤﻮد.

 (۳ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ،ﺑﺎ ﻧﻮﻫﺶ ﺷﺪنِ ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﺗﻨﺎﺳﺒ ﻧﺪارد

ﺳﻮم اﯾﻨﻪ ،اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﯿﺴ ،ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ﻣﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺠﯿﺐ ﻣرﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آﯾﮥ  ،۱۰ﺑﻪ ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮسِ
ﻓﺮﯾﺴ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻫﺴﺘ و اﯾﻦ را ﻧﻤداﻧ؟« اﮔﺮ ﻋﯿﺴ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺷﺎره ﻣﻧﻤﻮد
ﮐﻪ در ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ درک ﻣﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،وﻟ اﮔﺮ
ﻣﻨﻈﻮرش ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب اﺳﺖ ،ﻟﺰوﻣ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﻘﻮدﯾﻤﻮس را ﮐﻪ ﯾ از ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﺪم درک ﮔﻔﺘﻪاش ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ در آب ،ﭘﺲ از ﺣﯿﺎت و ﻣﺮگ ﻋﯿﺴ ﻣﻌﻨﺎ ﯾﺎﻓﺖ.

 (۴آب و روح ،ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺷﻮﻧﺪ

و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪ در آﯾﮥ  ،۱۰ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻓﺼﻞ  ،۳۶و
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮﻣﮔﺮداﻧﺪ ،ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾ ِآب و روح را ﺑﺎ وﻋﺪهﻫﺎی ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ درﻣﯾﺎﺑﯿﻢ .ﭘﺲ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻓﺼﻞ ،و ﻣﺘﻨ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ اداﻣﮥ ﭘﯿﻐﺎم اﻣﺮوز را ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ.

اداﻣﻪ دارد……

ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭙﺮ ) (John Piper

