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: 118؛ مزمور 19 -12 :12؛ يوحنا 44 -28: 19؛ لوقا 11 -1: 11؛ مرقس 17 -1: 21متي  :مورد مطالعه كالم قسمت

 9: 9؛ زكريا 26
شاگردان درك كنند كه عيسي مسيح منتظر است تا هر كدام از آنها شخصاَ مسيح را به عنوان  :هدف درس

. دهنده و پادشاه بپذيرندنجات
روزي عيسي مسيح به زمين برخواهد گشت و به عنوان پادشاه سلطنت خواهد  :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

. خواهد بر قلب هر ايمانداري سلطنت كندا آن زمان، او ميت. كرد
. اشتياق براي حاكميت عيسي ميسح بر قلب و فكرش :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

. اجازه دهد عيسي مسيح بر زندگي او مسلط شود :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

): جهت اطالع  معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

).  34 -28: 19؛ لوقا 6 -1: 11؛ مرقس 6 -1: 21متي ( شودي آمادة ورود به اورشليم ميعيس .1
 -12: 12؛ يوحنا 40 -35: 19؛ لوقا 10 -7: 11؛ مرقس 9 -7: 21متي ( پرستندانبوه جمعيت عيسي را مي .2

19(. 

 ).11 -10: 21؛ متي 44 -41: 19لوقا ( كندعيسي براي اورشليم گريه مي .3

 ).11: 11؛ مرقس 17 -12: 21متي (كند ودي را سرزنش ميعيسي رهبران يه .4

 :آيه حفظي

مرقس (» .زيرا كه پسر انسان نيامده است تا مخدوم شود بلكه تا خدمت كند و تا جان خود را فداي بسياري كند«
10 :45 (

 
 
 
 
 
 
 

درس اول 
 

ورود به اورشليم 

: قابل توجه معلم
جالب است بدانيد كه تقريباً يك سوم مطالب ثبت شده در اناجيل دربارة وقايعي است كه مربوط 

ا سعي خواهيم كرد كه در به آنها بپردازيم، ام به تفصيلتوانيم اگرچه ما نمي. به مرگ مسيح است
. آنها را پوشش دهيماين جلد و جلد بعدي تا حد امكان 

بسياري از وقايع مرتبط با مرگ . هاستمقدسي تحقق نبوتيكي از جذابترين مطالعات كتاب
ها خواهيم ديد كه در اين درس. گويي شده استمسيح و خود مرگ مسيح در عهد عتيق پيش

. كنندق پيدا ميها چگونه تحقگويياين پيش
 به تحقق به اورشليم االغيسوار بر در اين درس نبوتي را خواهيم ديد كه با ورود عيسي 




