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ﭘﯾروی ﺑﺧش  ۲درس
۹۱

ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺧدا ﮐﯾﺳت

از زﻧدﮔﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽ آﻣوزﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﮐﯾﺳت .در ﻋﮭد ﻗدﯾم ﺑﺳﯾﺎری از ﺧﺻوﺻﯾﺗﮭﺎی ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﺧدا را ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﯾم .ﯾﮏ ﺧﺻوﺻﯾت ھﺳت ﮐﮫ ھﻧوز آﺷﮑﺎر ﻧﺷده و آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﻣﯾﺧواھد ﭘدر ﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎ اﺟﺎزه
دارﯾم ﻓرزﻧدان و وارﺛﯾن او ﺑﺎﺷﯾم .ﻋﯾﺳﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ اﮔر ﻣﺎ او راﺑﺷﻧﺎﺳﯾم ﭘدر را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾم.
ﻋﯾﺳﯽ و ﭘدر ﯾﮏ ھﺳﺗﻧد.

ﯾوﺣﻧﺎ ۷ :۱۴

ﻣﺳﯾﺢ ﻣوﻋود

در ﻋﮭد ﻗدﯾم ﻣﺎ ﮐﺷف ﮐردﯾم ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺻﻠﺢ ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﺷده اﺳت .در ﻋﮭد ﻗدم اﯾن ﻣﻠﮑوت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ
ﻋﻧوان روز ﮐﮫ ﺧدا ﻣﯽ آﯾد و ﯾﺎ روز ﺧدا ﻧﺎﻣﯾده ﺷده .ﺑﺳﯾﺎری از ﯾﮭودﯾﺎن در اﻧﺗظﺎر اﯾن روز ﺑوده اﻧد و
ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﯾن روز ﻣﺳﯾﺢ ﺧواھد آﻣد .ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯾﺎﯾد وﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺻﻠﺢ را ﺑرﻗرار
ﻣﯾﮑﻧد .در ﺑﺳﯾﺎری از ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ھﻣﺎن ﻣﺳﯾﺢ ﻣوﻋود اﺳت.
ﻣﺗﯽ ۱۷ ،۱۶ :۱۶

ﻋﯾﺳﯽ از ﭘطرس ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر او ﻋﯾﺳﯽ ﮐﯾﺳت .ﭘطرس ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯾدھد » :ﺗو ﻣﺳﯾﺢ ھﺳﺗﯽ ،ﭘﺳر
ﺧدای زﻧده« .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘدر ﻋﯾﺳﯽ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﮐﻧد ﭘس ﻋﯾﺳﯽ ﺧود را
اﯾﻧﺟﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺳر ﯾوﺳف ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺳر ﺧدا ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﭘﺳر ﺧدای ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ آﻣده ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ زﻣﯾن را ﻧﯾز ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻧد .ﭘس او ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺳر ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣوﻋود و ﻣﺳﺢ ﺷده ﻧﯾز ھﺳت.

ﻋﯾﺳﯽ از ﻧﺳل ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﭘﺎدﺷﺎه داود

ﻣرﯾم و ﯾوﺳف ﺷوھر ﻣرﯾم ،از ﻧﺳل داود ھﺳﺗﻧد .داود ﭘﺎدﺷﺎه اﺳراﺋﯾل ﺑود .ﻣرﯾم و ﯾوﺳف از ﻧﺳل اﺑراھﯾم
ﻧﯾزھﺳﺗﻧد ،ﻣردی ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ او ﻋﮭد ﺑﺳت .ﯾوﺳف ﭘدر ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺑود ،اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧدا اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﺑود
ﺗﺎ از ﻋﯾﺳﯽ ﻣراﻗﺑت ﮐﻧد.
ﻟوﻗﺎ ۵۰ ،۴۹ ،۴۸:۲

ﯾﮭودﯾﺎن ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻣوﻋود از ﻧﺳل اﺑراھﯾم و از ﻗوم داود ﺧواھد آﻣد .آﻧﮭﺎ ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ او در ﺑﯾت
ﻟﺣم ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺧواھد آﻣد و ﺑﮫ ﺻﻠﯾب ﮐﺷﯾده ﺧواھد ﺷد.

ﭘﯾﺎﻣﺑران درﺑﺎره ﻣﺳﯾﺢ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ؟
ﭘﯾداﯾش ۱۸ -۱۵ :۲۲
اﺷﻌﯾﺎ ۲ ،۱ :۱۱
ﻣﯾﮑﺎه ۲ :۵
اﺷﻌﯾﺎ ۹ -۵ :۵۳

۱
۲
۳
۴

ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﮭودﯾﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن آﻣد او را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .آﻧﮭﺎ از ﻗرار ﻣﻌﻠوم ﺗﺻور
دﯾﮕری از ﻣﺳﯾﺢ ﻣوﻋود ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺳﺢ ﺷده داﺷﺗﻧد.

ﻏﻼم

ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﯾﺎﯾد او ﻧزد ﺧدا ﺑود .او در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑود و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ زﻣﯾن آﻣد.

ﻣﻧز ﻟت ﻋﯾﺳﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از آﺳﻣﺎن ﺑﮫ زﻣﯾن آﻣد ﭼﮫ ﺑود؟
ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن ۸ -۵ :۲

ﻗدرت ﻋﯾﺳﯽ ﺑر زﻣﯾن ظﺎھری ﻧﺑود .او ﻣردی ﻓروﺗن و ﻏﻼم ﺑرای اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑود .او اﻟوھﯾت ﺧود را ﮐﻧﺎر
ﮔذاﺷت و اﻧﺳﺎن ﺷد.
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ﻋﯾﺳﯽ ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧد ﭘﺳر اﻧﺳﺎن ﺑﺎﺷد ؟

ﺑﺎ ھم آﻣوﺧﺗﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ اﺑراھﯾم ﻋﮭد ﺑﺳت .ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ اﺑراھﯾم ﺣﺎﺿر ﺷد ،از روی اﯾﻣﺎن ،ﭘﺳرش را
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد .ﺧدا ﻧﺳل اﺑراھﯾم را ﺑرﮔزﯾد ﺗﺎ از طرﯾﻖ آن ﺣﺿورش را ﺑر زﻣﯾن ﺑﯾﺎورد .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ
اﺑراھﯾم ﺣﺎﺿر ﺑود ﭘﺳرش اﺳﺣﺎق را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد .ﺧدا ﻧﯾز ﺣﺎﺿر ﺷد ﺗﺎ ﭘﺳرش را ﺑرای ﻧﺳل اﺑراھﯾم
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد .ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻋﯾﺳﯽ اﻧﺳﺎن را ﺑﺎ ﺧدا آﺷﺗﯽ ﻣﯾﮑرد و ﻗدرت ﺷﯾطﺎن را در ھم ﻣﯽ ﺷﮑﺳت .ﻣرﯾم از
ﻧﺳل اﺑراھﯾم ﺑود .او زﻧﯽ ﺟوان و ﺑﺎﮐره ﺑود .ﺧدا او را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ روﺣش ﺑﺎردار ﺷود .ﺑﭼﮫ
ای ﮐﮫ در ﺷﮑم ﻣرﯾم ﺑﮫ وﺟود آﻣد ﯾﮏ ﻣﻌﺟزه ﺑود .ﺣﺎﻻ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻧﺳﺎن ﺑر زﻣﯾن آﻣد .ﺧدا در ﺑدن
ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑر زﻣﯾن آﻣد.

ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣرﯾم و ﯾوﺳف زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧدا ﻣﯾﺷﻧوﻧد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧواھد اﻓﺗﺎد،
ﭼﯾﺳت؟
ﻟوﻗﺎ ۳۵ ،۳۲ -۳۰ :۱
ﻣﺗﯽ ۲۴ -۱۸ :۱

۱
۲

ﻋﯾﺳﯽ  ،ﭘﺳر اﻧﺳﺎن

ھدف اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻧﺳﺎن ﺑر زﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد .او ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﺗﺟرﺑﯾﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ و
ﺣس ﻣﯾﮑرد .او وﺳوﺳﮫ ﻣﯾﺷد ،اﻣﺎ ﮔﻧﺎه ﻧﮑﻧد .او ﮔرﺳﻧﮫ و ﺗﺷﻧﮫ ﺷد .رد ﺷد ،ﺗرس را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد ،ﮔرﯾﺳت.
او ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻧﻣﯾداﻧﺳت و داﻧش او ﺑﺎﯾد رﺷد ﻣﯽ ﮐرد .او ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ اﻧﺳﺎن درد ﻣﯽ ﮐﺷﯾد و ﻣﯽ ﻣرد.

ﻣﺗﯽ ۱۷ -۱۳ :۱۶

ﻣﺸﻖ
آﯾﺎ ﺑﺎ دو درس ﮔذﺷﺗﮫ ﺗواﻧﺳﺗﯾد ﺗﺻوﯾری از ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮕﯾرﯾد؟ اﮐﻧون ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﭼﮫ ﭼﯾزی درﺑﺎره
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .آﯾﺎ او را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﯾد؟
ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾز ﺑرای ﺷﻣﺎ واﺿﺢ ﺷده و از او ﺑﺧواھﯾدﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﺗﺎ
ﺑﯾﺷﺗر او را ﺑﻔﮭﻣﯾد و ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد او را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد
)اﻟﺑﺗﮫ اﮔر اﯾن دﻋﺎ را ﻗﻠﺑﺎ ً ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮑﻧﯾد(.
ﺑﺎ ﻣرﺑﯽ ﺧود درﺑﺎره ھر ﻗﺳﻣت درس ﺻﺣﺑت ﮐرده و ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾد ﭼﮫ ﭼﯾز درﺑﺎره ﻋﯾﺳﯽ ھﻧوز ﺑرای
ﺗﺎن واﺿﺢ ﻧﺷده.
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آﯾﺎت درس ۹.۱

ﯾوﺣﻧﺎ ۷ :۱۴

۷اﮔر ﻣرا ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯾد ﭘدر ﻣرا ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯾد ،از اﯾن
ﭘس ﺷﻣﺎ او را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾد و او را دﯾده اﯾد«.

ﻣﺗﯽ ۱۷ ،۱۶ :۱۶

ﺗرس ﺟواب داد» :ﺗو ﻣﺳﯾﺢ ،ﭘﺳر ﺧدای زﻧده
۱۶ﺷﻣﻌون ﭘِ ُ
ھﺳﺗﯽ۱۷ «.آﻧﮕﺎه ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت» :ای ﺷﻣﻌون ﭘﺳر ﯾوﻧﺎ،
ﺧوﺷﺎ ﺑﺣﺎل ﺗو! ﭼون ﺗو اﯾن را از اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺎﻣوﺧﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ
ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣن آن را ﺑر ﺗو آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.

ﭘﯾداﯾش ۱۸ -۱۵ :۲۲

۱۵ﻓرﺷﺗ ٴﮫ ﺧداوﻧد ﺑرای ﺑﺎر دوم از آﺳﻣﺎن اﺑراھﯾم را ﺻدا
ﮐرد ۱۶و ﮔﻔت» :ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣن ﺑﮫ ﺗو وﻋده
ﻣﯽ دھم و ﺑﮫ اﺳم ﺧودم ﻗﺳم ﻣﯽ ﺧورم ﮐﮫ ﺗو را ﺑﮫ
ﻓراواﻧﯽ ﺑرﮐت ﺑدھم .زﯾرا ﺗو اﯾن ﮐﺎر را ﮐردی و ﭘﺳر
ﻋزﯾز ﺧود را از ﻣن درﯾﻎ ﻧﮑردی ۱۷.ﻣن وﻋده ﻣﯽ دھم
ﮐﮫ ﻧﺳل ﺗو را ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺗﺎرﮔﺎن آﺳﻣﺎن و رﯾﮓ ھﺎی ﺳﺎﺣل
ﺑﺣر زﯾﺎد ﮐﻧم .أوﻻد ٴه ﺗو ﺑر دﺷﻣﻧﺎن ﺧود ﭘﯾروز
ﻣﯽ ﺷوﻧد ۱۸.ﺗﻣﺎم ﻣﻠت ھﺎ از ﻣن ﺧواھﻧد ﺧواﺳت ھﻣﺎن
طوری ﮐﮫ ﻧﺳل ﺗو را ﺑرﮐت داده ام ﻧﺳل آن ھﺎ را ھم
ﺑرﮐت دھم .ﻓﻘط ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺗو از ﻣن اطﺎﻋت
ﮐردی«.

اﺷﻌﯾﺎ ۲ ،۱ :۱۱

۱ﺷﺎﺧﮫ ای از ﺗﻧ ٴﮫ درﺧت ﺧﺎﻧواد ٴه ﯾﺳﯽ ﺟواﻧﮫ ﻣﯽ زﻧد و
از رﯾﺷﮫٴ آن ﻧﮭﺎﻟﯽ ﻧﻣو ﻣﯽ ﮐﻧد ۲.روح ﺧداوﻧد ﮐﮫ روح
ﺣﮑﻣت و داﻧش ،روح ﻣﺷورت و ﻗدرت و روح ﻣﻌرﻓت
و ﺗرس از ﺧداوﻧد اﺳت ،ﺑر او ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﻣﯾﮑﺎه ۲ :۵

»۲ای ﺑﯾت ﻟِﺣِ ِم اﻓراﺗﮫ ،ﮔرﭼﮫ ﺗو ﯾﮑﯽ از ﮐوﭼﮑﺗرﯾن
ﺷﮭرھﺎی ﯾﮭودا ھﺳﺗﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻧﮭم از ﺗو ﭘﯾﺷواﺋﯽ ظﮭور
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از ازل وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت و ﺑر ﻗوم اﺳراﺋﯾل
ﺳﻠطﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد«.

اﺷﻌﯾﺎ ۹ -۵ :۵۳

۵او در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺧﺎطر ﮔﻧﺎه و ﺧطﺎی ﻣﺎ زده و زﺧﻣﯽ ﺷد.
او ﺟزا دﯾد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺳﻼﻣﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و از زﺧﻣﮭﺎﺋﯽ او
ﮔوﺳﻔﻧدان ﺳرﮔردان ،ﮔﻣراه
ﻣﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺗﯾم ۶.ﻣﺎ ھﻣﮫ ﻣﺛل
ِ
ﺷده و ﺑﮫ راه ﺧود روان ﺑودﯾم ،اﻣﺎ ﺧداوﻧد ﮔﻧﺎه ھﻣﮫٴ ﻣﺎ
را ﺑﮕردن او ﻧﮭﺎد.
۷ﺑر او ظﻠم ﺷد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓروﺗﻧﯽ ﺗﺣﻣل ﮐرد و از زﺑﺎﻧش
ﺣرف ﺷﮑﺎﯾت ﺷﻧﯾده ﻧﺷد .ﻣﺛل ﺑره ای او را ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎرﮔﺎه
ﺑردﻧد .او ﻣﺎﻧﻧد ﮔوﺳﻔﻧدی ﮐﮫ ﭘﯾش ﭘﺷم ﭼﯾن ﺧﺎﻣوش
ﻣﯽ اﯾﺳﺗد ،دھﺎن ﺧود را ﺑﺎز ﻧﮑرد ۸.او دﺳﺗﮕﯾر ،زﻧداﻧﯽ
و ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ ﺷد .او را ﺑﺧﺎطر ﮔﻧﺎھﺎن ﻣردم ﮐﺷﺗﻧد
و وﻗﺗﯾﮑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ،ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ اﻋﺗﻧﺎﺋﯽ ﻧﮑرد ۹.او را ﺑﺎ
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ﮔﻧﺎھﮑﺎران ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘردﻧد و ﺑﺎ ﺛروﺗﻣﻧدان دﻓن ﺷد ،ھر
ﭼﻧد او ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ظﻠم ﻧﮑرده و ھﯾﭻ ﺣرف دروغ از
زﺑﺎﻧش ﺷﻧﯾده ﻧﺷده ﺑود.

ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن ۸ -۵ :۲

۵طرز ﺗﻔﮑر ﺷﻣﺎ در ﺑﺎر ٴه زﻧدﮔﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد طرز ﺗﻔﮑر
ﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎﺷد ۶:اﮔرﭼﮫ او از ازل دارای اُﻟوھﯾت
ﺑود،
اﯾﻧرا ﻏﻧﯾﻣت ﻧﺷﻣرد ﮐﮫ ﺑراﺑری ﺑﺎ ﺧدا را ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣﺗﯽ
ﺣﻔظ ﮐﻧد۷ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧود را از ﺗﻣﺎم ﺑرﺗری ھﺎی آن ﺧﺎﻟﯽ
ﻧﻣوده
ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻏﻼم درآﻣد و ﺷﺑﯾﮫ اﻧﺳﺎن ﺷد ۸.ﭼون او
ﺑﮫ ﺷﮑل اﻧﺳﺎن در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ظﺎھر ﮔﺷت ،ﺧود را ﭘﺳت ﺗر
ﺳﺎﺧت و از روی اطﺎﻋت ﺣﺎﺿر ﺷد ﻣرگ ـ ﺣﺗﯽ ﻣرگ
ﺑر روی ﺻﻠﯾب ـ را ﺑﭘذﯾرد.

ﻟوﻗﺎ ۳۵ ،۳۲ -۳۰ :۱

۳۰ﻓرﺷﺗﮫ ﺑﮫ او ﮔﻔت» :ای ﻣرﯾم ،ﻧﺗرس زﯾرا ﺧداوﻧد ﺑﮫ
ﺗو ﻟطف ﻓرﻣوده اﺳت ۳۱.ﺗو ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺧواھﯽ ﺷد و ﭘﺳری
ﺧواھﯽ زاﯾﯾد و ﻧﺎم او را ﻋﯾﺳﯽ )ﯾﺷوﻋﮫ( ﺧواھﯽ
ﮔذاﺷت ۳۲.او ﺑزرگ ﺧواھد ﺑود و ﺑﮫ ﭘﺳر ﺧدای ﻣﺗﻌﺎل
ﻣﻠﻘب ﺧواھد ﺷد ،ﺧداوﻧد ،ﺧدا ﺗﺧت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺟدش داود
را ﺑﮫ او ﻋطﺎ ﺧواھد ﻓرﻣود.
۳۵ﻓرﺷﺗﮫ ﺑﮫ او ﺟواب داد» :روح اﻟﻘدس ﺑر ﺗو ﺧواھد آﻣد
و ﻗدرت ﺧدای ﻣﺗﻌﺎل ﺑر ﺗو ﺳﺎﯾﮫ ﺧواھد اﻧداﺧت و ﺑﮫ اﯾن
ﺳﺑب آن ﻧوزاد ﻣﻘدس ،ﭘﺳر ﺧدا ﻧﺎﻣﯾده ﺧواھد ﺷد.

ﻣﺗﯽ ۲۴ -۱۸ :۱

۱۸ﺗوﻟد ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﭼﻧﯾن ﺑود :ﻣرﯾم ،ﻣﺎدر ﻋﯾﺳﯽ ،ﮐﮫ
ﻧﺎﻣزد ﯾوﺳف ﺑود ،ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷوھر ﺑرود از
روح اﻟﻘدس ﺣﺎﻣﻠﮫ دﯾده ﺷد ۱۹.ﯾوﺳف ﮐﮫ ﻣرد ﻧﯾﮑوﮐﺎری
ﺑود و ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﻣرﯾم را در ﭘﯾش ﻣردم رﺳوا ﮐﻧد،
ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ از او ﺟدا ﺷود ۲۰.ﯾوﺳف ھﻧوز در
اﯾن ﻓﮑر ﺑود ،ﮐﮫ ﻓرﺷﺗﮫٴ ﺧداوﻧد در ﺧواب ﺑﮫ او ظﺎھر
ﺷد و ﮔﻔت» :ای ﯾوﺳف ﭘﺳر داود ،از ﺑردن ﻣرﯾم ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫٴ ﺧود ﻧﺗرس .زﯾرا آﻧﭼﮫ در َرﺣِ م اوﺳت از
روح اﻟﻘدس اﺳت ۲۱.او ﭘﺳری ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺧواھد آورد و ﺗو
او را ﻋﯾﺳﯽ )ﯾﺷوﻋﮫ( ﺧواھﯽ ﻧﺎﻣﯾد؛ زﯾرا او ﻗوم ﺧود را
از ﮔﻧﺎھﺎن ﺷﺎن رھﺎﯾﯽ ﺧواھد داد«.
۲۲اﯾن ھﻣﮫ واﻗﻊ ﺷد ﺗﺎ آﻧﭼﮫ ﺧداوﻧد ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫٴ ﻧﺑﯽ اﻋﻼم
ﻓرﻣوده ﺑود ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳد »۲۳:دﺧﺗر ﭘﺎﮐداﻣن ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷده
ﭘﺳری ﺧواھد زاﯾﯾد ﮐﮫ ﻋِﻣﺎﻧوﺋﯾل ـ ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا ﺑﺎ ﻣﺎ ـ
ﺧواﻧده ﺧواھد ﺷد«.
۲۴ﯾوﺳف از ﺧواب ﺑﯾدار ﺷد و ﻣطﺎﺑﻖ اﻣر ﻓرﺷﺗﮫٴ ﺧداوﻧد
ﻋﻣل ﻧﻣود و ﻣرﯾم را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫٴ ﺧود آورد ۲۵.اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣرﯾم ﭘﺳر ﺧود را ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺎورد ﺑﺎ او ھﻣﺑﺳﺗر ﻧﺷد و
ﮐودک را ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺎم ﻧﮭﺎد.
ﻋﯾﺳﯽ ﮐﯾﺳت؟ )ﻗﺳﻣت www.highimpactsupport.nl |(۱

ﻣﺗﯽ ۱۷ -۱۳ :۱۶

۱۳وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ اطراف ﻗﯾﺻرﯾﮫ ﻓﯾﻠﯾﭘُس رﺳﯾد
از ﺷﺎﮔردان ﺧود ﭘرﺳﯾد» :ﺑﮫ ﻧظر ﻣردم ﭘﺳر اﻧﺳﺎن
ﮐﯾﺳت؟« ۱۴آن ھﺎ ﺟواب دادﻧد» :ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
ﯾﺣﯾﺎی ﺗﻌﻣﯾد دھﻧده اﺳت و ﻋده ای ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :اﻟﯾﺎس ﯾﺎ
ارﻣﯾﺎ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﺑﯾﺎ اﺳت۱۵ «.ﻋﯾﺳﯽ ﭘرﺳﯾد» :ﺷﻣﺎ
ﺗرس ﺟواب داد» :ﺗو
ﻣرا ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾد؟« ۱۶ﺷﻣﻌون ِﭘ ُ
۱۷
ﻣﺳﯾﺢ ،ﭘﺳر ﺧدای زﻧده ھﺳﺗﯽ «.آﻧﮕﺎه ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت:
»ای ﺷﻣﻌون ﭘﺳر ﯾوﻧﺎ ،ﺧوﺷﺎ ﺑﺣﺎل ﺗو! ﭼون ﺗو اﯾن را
از اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺎﻣوﺧﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣن آن را ﺑر ﺗو
آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
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