
 ۹،۹زکریا 

 !ای مردم صهیون شادمانی کنید

 !ای اهالی اورشلیم از خوشی فریاد برآورید

 زیرا پادشاه شما با پیروزی

 .آیدو با فروتنی سوار بر کّره االغی نزد شما می 

 

  ینمهرگز  یوجود دارند. هر حکومت که باشد ، مردم عاد یاریبس یکتاتورها ید یدر جهان ما پادشاهان ، حاکمان و حت

آن را بخواهند   یاگر دولتها  یتا مشکالت خود را ارائه دهند. حت رندیتوانند با آنها تماس بگ یو نم نندی توانند حاکمان را بب

 آنها هستند.  ریهستند و مردم ز تیآنها بالتر از بشر نی. بنابراندتوانند با همه مردم صحبت کن ی،آنها نم

 

هست که از   باال باشد ، اما به    یکس ا یوجود دارند. اما آ ریاند: مقام باال و زبوده و خواهد م نیچن شهیهم ا یدن نیا در

 باشد؟  ریدنبال توجه خودش نباشد ، بلکه به فکر رفاه و نجات افراد ز

 

 خواهد کرد.  دیشود. خود خدا او را تول ینم یاز مردم ناش نی! اما ، ادیآ ی: بله! او مدیفرما یم امبریپ

 

نداشته اند،   ی ا هودهیب د ی. امدیا یب رونیاز خانه و تبار داود ب دیبا   حیو منتظر ماندند و اعالم کردند که مس دواریام ا یانب

 منتظر نمانده اند ، به باد  موعظه نکرده اند.  هودهیب

 

 همراه داشت.  اوریپادشاه ، فرد صالح و    ک یواقعاً  حیمس یسیع

  یازدواج کرده است ، بلکه   از ازل بود، هست و خواهد ماند ... ...  خدا میبا مر وسفی رایاست ز امدهین حیمس یسیع

 , ستی , که مولود است ومخلوق نیق یحق یاز خدا یقیحق

 .افتی اتیح  زیاو همه چ  ۀ لیذات است. بوس ک یاو را با پدر  و

 نجات ما از آسمان نزول کرد یوبرا انیاو بخاطر ما آدم و

 . دیباکره متولد شده,  بشر گرد میقدرت روح القدس از مر وبه

 

 

جز پسر، و آنان   شناسدیپدر را نم کسچ یجز پدر، و ه  شناسدیپسر را نم کسچ یرا به من سپرده است. ه زیهمه چ  »درم

 (   ۳۰، ۱۰ وحنا ی." )میهست ی کیمن و پدر ( " ۲۷، ۱۱ یآشکار سازد.". )مت شانیکه پسر بخواهد او را بر ا

 

 از ناصره.  یسیمثل ماست. ع یفرد عاد کیحال او  نیو با ا

  دید دیخواستند او را مصلوب کرد ، گفت: " هستم، و پسر انسان را خواه یکه آنها م یهنگام یحت ستیداند ک یم یسیع

 (  ۶۲، ۱۴.«". ) مرقس دیآی آسمان م یکه به دست راست قدرت نشسته، با ابرها 

 خواهد بود.  شه یآمد و هم گانیفروما     یانسانها  یما را مراقبت کند. او برا  پادشاه  است که یسیع

 

 (   ۱۰، ۱۹و نجات بخشد.«" )  لقا.    دی"  پسر انسان آمده تا گمشده را بجو

 

:  میکن یاست که ما دعا م لیدل نیقضاوت را انجام خواهد داد. و به هم نیروزها خواهد آمد و آخر انیاو در پا  نیبنابرا

 !" دییآ یخدا م یپادشاه"

 

 . دیآ ی ، پادشاه شما به شما م دینیبب

 . دیآ یما م ی به سو م یمنتظر او هست یوقت یسیع

 د یآ یبه ما م لی انج  قیاز طر او

 . دیآ یبه ما م دیتعم قیاز طر او

 رسد.  ی شود ، به ما م  یم دهیکه گناهان ما بخش یهنگام

 د یآ یمقدس به ما م ی یربان  یدر ارتباط اشا  نیهمچن او

 

با  می. در آن زمان در اورشلدیآ ینم ی. اما با لباس پادشا دیا یبه عنوان پادشاه ب دیبا  یسیکه ع میانتظار دار شهیما هم اما 

 .دیآ یامروز  م نیآمد. و بنابرا یاالغ

 

 . دیآ ی، و با نان . شراب م دی، آب تعم لیاکنون کلمه انج  -وارد شد   بیاالغ ، با صل  کیبا  یسیآن زمان ع در

 



. »خوشا به  میقضاوت مداومت کن نیدر آخر میتوان یو م  میکن یم افتیرا در یسی، ع میکن یم افتیرا در زها ی چ  نیا یوقت

 حال گرسنگان 

 . “یی”پارسا ا ی 5:6تشنگان عدالت، و

به دنبال خدا هستند ،   اقیو با اشت نندیب یخود را م یبها یرا که ع یاو کسان( ۵،۶ یخواهند شد.. «)مت ریآنان س رایز

 اعالم کرد.  حیدر مورد مس امبری! سرانجام پیاوری.  میکن  دایکه کجا او را پ  دیگو  یبه ما م قاً یدق یسیکند. و ع یم شیستا 

 است.  ک یخدا به ما نزد یاری. در او یسینام او است: ع  ی یدر حال حاضر معن نیمددکار است. ا کی یسیع

  یسی. عمییآ یم یاو و ما به خانه پدر ابد نکهیکمک ما باشد. تا ا ندهیآ یسا یوسط باشد و در سال کل دیبا یسیع نیبنابرا

 نی، آم شه یهم ی. برامیکن شیرا ستا  حیمس
 


