
 ديگ؟  پشر  يه
 !است اسرائيل موعود  مسيح و  بشر خداوند مسيح عيسی

36-CH2:22 
 

 تصوير 
 از" معناست؟ چه به  این" جمعیت در برخی توسط شده مطرح سوال به پاسخ برای تالش با هنوز ما

v12، شود می  داده پاسخ خود موعظه در پیتر توسط است قرار حاضر حال در که! 
 

Kerusso --  طور همان است، پیتر« کریگما» اعالم این".  اعالم  به ، هرالد به ،  موعظه به" یونانی 

 مسیح عیسی در خدا  که  بدانید خدا، مردم معنای به  که. خواهد می  را اسرائیل بنی  همکارش، نبرادرا که

 (آیه 15 در بار 9)  v22 x2, 23 x 2, 24, 30, 32, 33 + 36 – کرد می کار
 

 شناسایی  او"  kerusso" در تم 6 ،(22-4:8 ؛26-3:6 ؛2:14-41)  Ch2-4 بین پیتر های موعظه در

 :او  موعظه است، شده
 

 !است  شده  دم سپیده ات عصر .1
 حساب  که است گرفته صورت مسیح عیسی رستاخیز و مرگ  زندگی، تولد، طریق از اتفاق این .2

 !مقدس کتاب طریق  از اثبات با  شود، می داده آن از مختصری
 !است  جدید  اسرائیل رئیس مسیح، عنوان به  خدا، راست دست به مسیح عیسی .3
 !است عیسی شکوه و قدرت حضور، و  پادشاهی، آغاز اصلی  نشانه القدس  روح خدا از ریختن .4
آمدنبا رسید، خواهد نتیجه به زودی به مسیان عصر .5

 !مسیح عیسی  2 
 !  است شده ساخته همیشه نجات به توبه  برای نظر تجدید درخواست و درخواست .6

 
 ۲۴-۲۲وی !  مسيح عيسی  مرد  درگير  علت
 !است  نشده  Ch1:21 از مسیح عیسی به ای اشاره هیچ

 
 !خدا مردم شود می  ادعا که مردم – V22 + V29 اسرائیل وستاند

 
 (عیسی یا او،  یا..... ) مرد این -- V23.... +  مرد -- V22 -- مسیح عیسی  انسانیت

 
 بود؟  کار در عیسی زندگی  در خدا که بدانیم کجا از

V22 – شما به خدا توسط( شده شناخته رسمیت  به رسما) معتبر! 
V22 -- شگفتی و آسا  معجزه های نشانه این ، داد  انجام  خدا که! 
V23 – خدا  توسط شده داده تحویل 
V23 – انسان خواهی آزاده  و  خدا( مقدر پیش نظر از) حاکمیت  - خدا  عمدی های برنامه! 
V24 -- بزرگ  مردگان از را او خدا  اما! 
 تواند  نمی مرگ  چرا» پرسیدیم می اگر!  رسید پایان به مرگ  تارهای - کودک  تولد در درد - مرگ  عذاب

 !است مسیح او که بود خواهد دلیل این به پیتر پاسخ«  دارد؟ نگه  را عیسی
 

 ۳۱وی-۲۵وی   بود شده بيني پيش  ديويد  پادشاه توسط  علتش
 اسرائیل مسیح مورد در پیامبر، دیوید، پادشاه  که  دده می توضیح و کند می استفاده ۱۶ مزبور از پیتر

 نگه را او تواند نمی مرگ  و شد خواهد  کشته مسیح که کند  می فاش ۱۶ مزوم!  است  کرده پیشگویی 

 .  دارد
 

 بود؟  کار در عیسی زندگی  در خدا که بدانیم کجا از



V30 – ساموئل 2 داد وعده خدا ch7:16 ,او مرگ  وص خص به , مسیح شاهد مقدس کتاب  همه ,

 .است هدف و شخصیت  آن که , گسترده جهان ماموریت و رستاخیز
 

 ۳۶-۳۲وی!  مسيح  هم  و  خداوند هم است، عيسی  علتش
 به را  عیسی خدا که دهد می توضیح ،110 مزبور دوباره، مقدس کتاب از استفاده با حاضر حال در پیتر

 خود قربانی  اوت ناک  دلیل به عالی، تقدر اعطای حال در برد، می بال  را خود راست دست  در نشستن

 !را
 

 بود؟  کار در عیسی زندگی  در خدا که بدانیم کجا از
V32 – بزرگ  زندگی به  را مسیح عیسی این خدا! 
V33 – موعود القدس روح خدا از دریافت! 
V33 -- خدا از شده  داده وعده القدس روح دریافت از پس ،  مطلق قدرت و عالی  افتخار موقعیت این از 

 !القدس روح از ریزد می مسیح عیسی ، پدر
V36 – مسیح و پروردگار دو هر, مصلوب شما که, مسیح عیسی  این شده ساخته  خدا! 

 
V36 - شود، می ظاهر اعمال در( مسیح) "مسيح" کلمه singly 12 times, Ch2:31, 36  ;

3:18 ;3:20 ;4:26 ;5:42 ;8:5 ;9:22 ;17:3a; 18:5, 28; + 26:23 and is used as a  

TITLE, not as a name, usually to a Jewish audience ! 
 

 برنامه 
 !است  شده داده پاسخ  V33 در حاضر  حال در ،V12 از سوال

 
 !بود مسيح  عيسی در کار محل در قطعا خدا

 
 !حاال بشناسيم، اونو  بايد ميشناسيم اونو ما چون

 
 !است اسرائيل موعود  مسيح و  بشر خداوند مسيح عيسی

 


