ﭼﺮا ﺗﻮﻟﺪ از ﺑﺎﮐﺮه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ از ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ )اﺷﻌﯿﺎء ﻓﺼﻞ  ۷آﯾﻪ  ،۱۴ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ، ۲۳ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ
ﻫﺎی  ۲۷و  .(۳۴ﻧﺨﺴﺖ ،ﻧﺎﻫ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭼﻮﻧﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﯾﻌﻨ ﺗﻮﻟﺪ از ﺑﺎﮐﺮه را
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﺪ .در ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻣﺮﯾﻢ“ ،اﯾﻦ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ؟” )ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ،(۳۴ﺟﺒﺮاﯾﯿﻞ ﻣ
ﮔﻮﯾﺪ “روحاﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﺪرت ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﻨﺪ .از اﯾﻦ رو آن ﻧﻮزاد ﻣﻘﺪس
ﺑﻮده ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ” )ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  .(۳۵ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﯾﻮﺳﻒ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣ

ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺘﺮﺳﺪ “از ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺮان ﻧﺒﺎش .ﮐﻮدﮐ ﮐﻪ در رﺣﻢ اوﺳﺖ ،از روحاﻟﻘﺪس
اﺳﺖ” )ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  .(۲۰ﻣﺘ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺮه “ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ روحاﻟﻘﺪس آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪ” )ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ
 .(۱۸ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  ۴ﻫﻢ ﺗﻮﻟﺪ از ﺑﺎﮐﺮه را اﻋﻼم ﻣ ﮐﻨﺪ ” او ﻓﺮزﻧﺪش را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ﯾ زن ﺑﺪﻧﯿﺎ
ﺑﯿﺎﯾﺪ”.

از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﯿﺴ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر روح اﻟﻘﺪس در ﺑﺪن ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮد .ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ
ﻏﯿﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧ) روح( و ﺟﺴﻤﺎﻧ) رﺣﻢ ﻣﺮﯾﻢ( در ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺗﻮﻟﺪ دﺧﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺣﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ و او ﻓﻘﻂ ﯾ“ ﻇﺮف” ﺑﻮد .ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﺠﺰه ﺗﺠﺴﻢ ) در ﺟﺴﻢ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ( را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﻧﺎر ارﺗﺒﺎط ﻓﯿﺰﯾ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﯾﻢ و ﻋﯿﺴ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﻋﯿﺴ در واﻗﻊ اﻧﺴﺎن
ﻧﺒﻮد .ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ،ﮐﺎﻣﻼ از ﻧﻈﺮی ﻓﯿﺰﯾ و ﺟﺴﻤﺎﻧ ﯾ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﺴﻢ و ﺑﺪﻧ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ .او اﯾﻦ )ﺑﺪن ﺟﺴﻤﺎﻧ (را از ﻣﺮﯾﻢ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻋﯿﺴ ﺧﺪای ﮐﺎﻣﻞ
و اﺑﺪی ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ذاﺗ ﺑﯿﻨﺎه ﻫﻢ ﺑﻮد )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ۱۴؛ اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ ۱۶؛ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن
ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۴ﺗﺎ (۱۷

ﻋﯿﺴ در ﮔﻨﺎه ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ذاﺗ ﺑﺪون ﮔﻨﺎه داﺷﺖ )ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۷آﯾﻪ  .( ۲۶ﺑﻨﻈﺮ ﻣ
آﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد از ﯾ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺪر ﺑﻪ ارث ﻣ رﺳﺪ )روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ ﻫﺎی
 .(۱۹ ،۱۷ ،۱۲ﺗﻮﻟﺪ از ﺑﺎﮐﺮه ،اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻨﺎه از ﻧﺴﻠ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﺮ را از ﺳﺮ راه ﺑﺸﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺪی ﺑﻪ ﯾ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
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