
 اهمیت مرگ و قیام مسیح در چیست؟

 (24:7)لوقا 
 

 قرائت از کالم خدا:
 

 چنانكه   .ار بلند خواهد شدیو بس عیو رف یرفتار خواهد كرد و عال با عقل من بنده نكیا
 آدمیاو از بن صورت و منظر او از مردمان كه جهت بودند )از آن از تو در عجب یاریبس

او  سبب د و بهیخواهد پاش اریبس یهابر اّمت همچنان   بود(. دهیگرد شتر تباهیب
 نشده انیب شانیا یبرا را كه ییزهایرا چیز خواهند بست خود را دهان پادشاهان

 .دیفهم بودند خواهند دهینشن را كه د و آنچهیبود خواهند د
 شده بر او منكشف  خداوند  ساعد كه ستیك و نموده قیخبر ما را تصد كه ستیك

د. او را ییرو خواهد خشك نیدر زم شهیو مانند ر نهال مثل یحضور و را بهیز  باشد؟
او  مشتاق ندارد كه یمنظر مینگریاو را م باشد. و چونیم یجمال و نه یصورت نه

ها را یرو كه یكس و مثل دهید غمها و رنج مردود و صاحب . خوار و نزد مردمانمیباش
ما را بر خود  یهااو غم لكن  .میاوردین حساب او را به كه از او بپوشانند و خوار شده

و  دهیكش خدا زحمت نمود. و ما او را از جانب حمل شیما را بر خو یو دردها گرفت
 سبب و به ما مجروح یرهایتقص سبب به آنكه و حال   .میبرد و مبتال گمان مضروب
او ما شفا  یآمد و از زخمها یما بر و یسالمت بیو تأد .دیگرد ما كوفته گناهان

خود  راه از ما به یكیو هر میبود شده گمراه گوسفندان ما مثل عیجم   .میافتی



، نموده تواضعشد اّما  او مظلوم  .نهاد یما را برو عیجم گناه  خداوند بود و برگشته
 نزد پشم كه یبرند و مانند گوسفندیم ذبح یبرا كه یابره خود را نگشود. مثل دهان
شد.  گرفته یاز داور و از ظلم  خود را نگشود. دهان همچنان است زبانیب اشبرنده

 من قوم گناه تجه شد و به منقطع زندگان نیاو از زم تفكّر نمود كه او كه و از طبقه
. با دولتمندان نمودند و بعد از مردنش نییتع رانیو قبر او را با شر   د؟یگرد مضروب
او را  را پسند آمد كه  خداوند  اّما  .نبود یالهیح یو نكرد و در دهان ظلم چیه هرچند

 تیذر ، آنگاهساخت گناه یاو را قربان جان دردها مبتال سازد. چون ، بهنموده مضروب
ّسر یم او در دست خداوند  د و عمر او دراز خواهد شد و مسرّتیخود را خواهد د

 عادل بنده ر خواهد شد. وید و سیرا خواهد د شیخو جان مشّقت ثمره   خواهد بود.
ر را ب شانیا گناهان او را كهید زیخواهد گردان را عادل یاریخود بس معرفت به من
 متیداد و غن خواهم بینص بزرگان انیاو را در م نیبنابرا   خواهد نمود. حمل شتنیخو

و از  ختیر مرگ خود را به جان نكهیا جهت خواهد نمود، به میتقس را با زورآوران
 شفاعت خطاكاران یو برا بر خود گرفت را یاریبس شد و گناهان محسوب خطاكاران

 (53:12-52:13 ا)اشعی .نمود
 م(ی)دعا کن

 

 :مقدمه

 
ام کرد یدن ما از گناهانمان قیبرگردان یگناهان ما مصلوب شد و برا یح برایمس

 و ییسایچ کلیکرد، امروز ه یام نمیشد و ق یح مصلوب نمی(. اگر مس3:26)اعمال 
)اول  داشتیات جاودن وجود نمیبه ح ینانیو اطم یو نجات یدیو ام یمانیچ ایه

)اول قرنتیان ام کرد یح مصلوب شد و قیخدا را شکر که مس ی. ول(15:14قرنتیان 
 خدا را ثابت کرد. یت و کتاب مقدس و وعده هایحیت محبت خدا و مسیو حقان( 15:20

و  یر نو ارتودکسیت )نظیحینو و غلط در مس یها یاتیش الهیدایمتاسفانه با پ
م ید بدانیز بایقبل از هر چ یحیک مسیا به عنوان د غلط بولتمان( ، میم و عقاسیبرالیل

که  یدادیاست. رو یخی% تار 100داد یک رویح یام مسیکه واقعه مصلوب شدن و ق
آن را  یر مذهبیغ یخیو هم منابع تار 1سایپدران کل یل ، هم نوشته هایهم انج

ح یام مسیم واقعه مصلوب شدن و قیر عظیگزارش کرده اند. عالوه برموارد باال ، تاث
 کند. یبودن آن م یخیخ و بر انسانها ، خود گواه از تاریدر تار

باب( به هفته  89باب از  30ل )حدود یک سوم حجم اناجیم که ینیب یل ما میدر اناج
،  24-22، لوقا  16-14، مرقس   28 -26 یگردد و در مت یح مربوط میمس یآخر زندگ

م رساالت یمال رسوالن و تعالکتاب اع یاز موعظه ها یمیو حجم عظ 22-18وحنا ی
 ح بنا شده است.یمس یسیام خداوندمان عیواقعه مصلوب شدن و ق یر بنایبر ز

دانستند و نه تنها  یم یهیرا بد یسیام عیز مصلوب شدن و قیسا نیه کلیپدران اول
 وردن آنها در میدر ب یمان آنها بود و هرگز بحثیبه آنها بارها اشاره کردند بلکه اساس ا

 داد نبوده است .ین رویا یخیت تاریواقع
قرن  یوس مورخ رومی، تاس 3زیتیکیدر کتاب انت 2وسفوسیز  ین یر مذهبیدر منابع غ

س قرن دوم، با وجود یان ، طنز نویبه تراژان و لوس 4جوان ینی، گزارش پل یالدیدوم م

                                                 
1  Fathers of the Church : شود که در دیانت و پدران)آباء( کلیسا در واقع به نخستین معلمان و نویسندگان کلیسای مسیحی گفته می

 council of)شورای نیقیهای که هکردند. دورزندگی می )میالدی( ۷تا  )میالدی( 1فضیلت و تجربه و تقوا شهرت داشتند و از اواخر قرن 

Nicaeaآن را به دو عهد آباء پیش و پس از نیقیه تقسیم کرد. کلمنس رومی، ایگناتیوس انطاکی، پولیکارپ ازمیری،  )میالدی( ۳۲۵( در

شهید، کلمنس اسکندرانی، اوریگنس، ترتولیانوس و کوپریانوس جمعا مشهور به آباء رسولی، از آباء پیش از نیقیه ، یوستینوس برناباقدیس 

دهان، ائوسبیوس قیصری، باسیلیوس کبیر، آمبروسیوس میالنی، اوگوستین قدیس، از بودند و سیریل اسکندرانی، آتاناسیوس، یوحنای زرین

 کی پدیا()مرجع : سایت وی آباء پس از نیقیه.
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ح اشاره یام مسیمخالفت با آن به واقعه مصلوب شدن و ق ینبودنشان و حت یحیمس
 کرده اند. 
ز یکشنبه و ... نیض روز شنبه به ی، تعو یح ، قبر خالیح ، کفن مسیب مسیوجود صل

 کنند. یح  را اثبات میام مسیهمه و همه واقعه مصلوب شدن و ق
ح نوشته است، امروز یق م در مورد زحمات مس 700ا یم اشعیکه در باال خواند یمتن

 ح صحبت کنم.یام مسیو ق ن زحماتیل ایخواهم در مورد دال یم
 

 :یبخش اصل
 

 ح:یت مصلوب شدن مسیل و اهمیدال -1
 

  آمرزش گناهان و نجات:-1

 

ح و مصلوب شدنش نجات انسانها از گناهانشان یل آمدن مسین دلیشک مهمتر یب

ما مجروح و به سبب  یرهاید:"به سبب تقصیگو ین میچن ینب یایبوده است. اشع

د یگو ین میچن 2:14ان ی( و کالم خدا در کولس53:5ا ید" )اشعیگناهان ما کوفته گرد

ه ما قد علم ین برضنند ما نوشننته شننده و علیموجب قوانآن سننند قرضننها را که به  "

اسننننتها و یان برداشننننت. و ریخکوبش کرده، از میب میکرده بود، باطل کرد و بر صننننل

بر آنها ب یلۀ صننلیوسننقدرتها را خلع سننالح کرده، در نظر همگان رسننوا سنناخت و به

ما را از هر  یسننیخون پسننر او ع سنند: "ینو یوحنا در رسنناله اش می" و روز شنند.یپ

ن و عادل اسنننت، یم، او که امیسنننازد.... اگر به گناهان خود اعتران کنیگناه پاک م

ن را به شما یسازد... فرزندانم، ایپاکمان م یآمرزد و از هر نادرستیگناهان ما را م

 یعنیم، ینزد پدر دار یعیکرد، شننف یگناه ی. اّما اگر کسنندیسننم تا گناه نکنینویم

ح پارسننا. او خودک کّفارگ گناهان ما اسننت، و نه گناهان ما فقط، بلکه یمسنن یسننیع

 (2:1.2و1:7.9وحنا ی" )اول ز.یجهان ن یگناهان تمام

شکر برا سینجات عظ یخدا را  و  5هیح همه گناهان ما را اعم از گناه اولیمش. خون م

 ت و لعنتیکند و ما را از عذاب وجدان و محکوم یتمام گناهان گذشننته مان را پاک م

ا یدن یغام براین پین خوش تریبخشنننند.ا یآزاد سنننناخته ، نجات م (3:13)غالطیان 

توانند از گناه آزاد شننده و فرزند  یل اسننت که همه میاسننت و همان خبر خوش انج

 (2:14)عبرانیان  گناه را در هم شکست. ح قدرتی. مرگ مس(1:12)یوحنا  خدا گردند

 

  درون: یشفا -2

 

س کند و روح و جان و تن شننما تا آمدن یتقد یتمامآرامش، خودک شننما را به یخدا "

س یسیخداوندمان ع شما را فرامیعیح، بیم ن یخواند، امیب محفوظ بماند. او که 

 (24و23:5ان یکی" )اول تسالونن را خواهد کرد.یاست و ا

                                                 
( و ما معتقدیم هر شخصی با ذات گناه آلود به دنیا می 1۲:۵منظور گناه آدم و حوا می باشد که باعث تباهی کل نژاد بشری گشت )رومیان   5

 آید



وحنا او را تنها گذاشتند ، یان کردند ، همه شاگردانش بجز یب عریصل یرا رو حیمس 

 بیتأدبر صننننورتش تف کردند ، او را مسننننخره کردند ، او را آدم حسنننناب نکردند و" 

، صننورت او بخاطر تاخ خار و خون و عرق و  ( 53:5ا ی)اشننع آمد" یما بر و یسننالمت

 یله شالقهای" داشت . پوست او بوس یجمال و نه یصورت " نه یو تشنگ یخستگ

برند، کنده شد.او در  یکه پشمش را م یوانات بود مثل گوسفندیکه از استخوان ح

ا در تمام اعصنننار از غم رو به موت بود ، او یبخاطر گناهان تمام مردم دن یجتسنننمان

شد و او همه ایتحق شفایر  شد و ما  ینها را تحمل کرد تا امروز ما را  کامل درون ببخ

 یب هایر شننندنها ، از همه آسنننیده ، از همه تحقیرا از تمام احسننناسنننات صننندمه د

بی عداتیهای که در  ها و خاطرت بد و  یگذشته و از همه ترسها و غم ها و افسردگ

ر بد گذاشننته و به ما ضننربه زده اسننت، کامال یهر آنچه بر ما تاثحق شننما شننده و  از 

کنم که درون شما کامال شفا  یح خداوند دعا میمس یسینام ع آزاد سازد و من در

 6م. یان سالم از نظر روان باشیحیابد تا مسی

 

7بدن یشفا -3  : 

 
جسم  یت برایحیمس یکتاب مقدس و خدا ی" خدا  .میافتیاو ما شفا  یاز زخمها "

داد. با  یماران را شفا میب هم قیت قائل است. خدا در عهد عتیز اهمیو بدن ما ن
ار مردم قرار گرفت . رسوالن یار گسترده در اختیبس یاله یح شفایمس یسیآمدن ع

مان یخ ایا در طول تاریدن یساهایدادند و تمام کل یماران را شفا میح بیدر نام مس
ونها شهادت در یخواهد شفا دهد و مل یتواند و م یماران را میداشته اند که خدا ب

ح یمس یاز برکات زخمها یکیز هم خدا همان خداست و ن مورد وجود دارد. امرویا
مان به یاست. ما با ا یاله یگردد ، شفا یب ما میدستها سوراخ شده او نص که از

 م.یبطلب یاله یگران شفایخود و د یم برایتوان یح میخون مس
 

 زش روح القدس:یر -4

 

مان آَوَرد، یکه به من اد و بنوشنند. هریکه تشنننه اسننت، نزد من آهر»ح گفت:"یمسنن

ن یا« آب زنده روان خواهد شنننند. ید، از بطن او نهرهایگویهمانگونه که کتاب م

را یافت؛ زیاورند، آن را خواهند یمان بیسننننخن را دربارگ روح گفت، که آنان که به او ا

( 39و38:7وحنای" )افته بود.یهنوز جالل ن یسیرو که عروح هنوز عطا نشده بود، از آن

ام او دارد و امروز نهر روح القدس همان یاشننناره به مصنننلوب شننندن و قافتن یجالل 

ست )مزمور  یم و همان نهرینیب یم 47ال  یکه در حزق ینهر ( از  65:9که پر از آب ا

 انمان گردد.یات ما و اطرافیو ح یدرون ما روان است تا باعث تازگ

                                                 
احساسات آسیب دیده"، کتاب "پیروزی بر تاریکی ها"، کتاب "شفای امروزه مسیحیانی زیادی به شفای درون نیاز دارند ، کتاب "شفای   6

ه درون" ، کتاب "شفا از حس طرد شدگی" و ... می توانند به ما در این موضوع کمک کنند. خداوند در این مورد این موارد را در قلبم اینگون

، "من دردها و عذابهای که کشیده اید می بینم و درک می گذاشته است : "من برای شما زخمی شده ام، پس شما نیازی نیست زخمی بمانید" 

من می توانم روحهای شکسته شما را طوری شفا دهم که  ۳۷کنم و شما را دوست دارم و عدالت را برقرار خواهم ساخت" ، "مثل حزقیال 

دس می توانید در آزادی و شادی و تسلی و هیچ آثاری از دردها و زخمها نباشد" ، "شما بوسیله مالقات مستمر با من و پر شدن از روح الق

تر آرامشی که مسیح برای شما آماده کرده است لذت ببرید"، "این اتفاقات در زندگی شما ، می تواند عاملی برای رشد بیشتر شما و مبارزه بیش

کنید و این هم باعث جالل خدا و هم  با شریر گردد" ، "شما چون خود زخمی شده اید می توانید به ملیونها انسان زخمی در این دنیا خدمت

 شفای خودتان و هم شفای دیگران و هم نابودی ملکوت شریر می باشد"
 کتاب "شفای الهی" کتابی عالی در این مورد می باشد.   ۷



 یشت و نه پروجود دا یکاستیکرد نه پنط یام نمیشد و ق یح مصلوب نمیاگر مس 

ح را فرسننتاد تا با مرگ یمسنن یسننیکن پدر را شننکر که پسننرش عی. لیروح القدسنن

صلح با ما، برکت ابراهیصل یخودش رو ضمن  سیب ،  که همانا  یسیح عیم را در م

 ( .3:14ان یم )غالطیافت کنیمان دریله ایروح القدس است بوس

ا ، نحوه یحکمت ، عطاات ، یروح القدس به ما قوت ، تقدس ، محبت ، شننننجاعت ، ح 

 یدهد.  روح خدا امروز م یگر را مید یزهایچ یلیو خ یدرسننننت دعا کردن و آزاد

، هر  یو شننننکسننننت یثمر یخواهد ما را از هر اسننننارت ، هر گناه ، هر لعنت ، هر ب

به قوت نام و خون  یو روان ی، هر ترس و عذاب و صننندمه عاطف ییطلسنننم و جادو

 ت کامل ببخشد.و نجا یح خداوند آزادیمس یسیع

 

  طان ، مرگ ، قدرت گناه و جهنم:یغلبه بر ش-5

 

 آیا ما از شیطان می ترسیم یا شیطان از ما و مسیحی که در ماست می ترسد؟!

بخشم که یشما را اقتدار م د: "یگو یر میما بر شر یروزیکالم خدا درباره اقتدار و پ

ب یز به شنننما آسنننیچچیو هد، یمال کنیقدرت دشنننمن را پا یماران و عقربها و تمام

جوانان، به  یا د: "یگو ین میوحنا چنی( در رساله اول 10:19" )لوقا  دینخواهد رسان

رور غلبه ییرا توانایشننما نوشننتم، ز د و کالم خدا در شننما سنناکن اسننت، و بر آن شننَ

د و بر آنها غلبه یفرزندان، از خدا هسننننت یا ن "ی( و همچن2:14وحنا ی" )اول د.یاافتهی

روح القدس( بزرگتر اسننننت از آن که در  یعنیرا آن که در شننننماسننننت )ید، زیاهافتی

آنان  م "یخوان یم 12:11( و در مکاشفه 4:4وحنا ی" )اول ح(یاست. )روح ضد مسیدن

 "اند. روز شدهیطان( پیبا خون بره و با کالم شهادت خود بر او )ش

که ینیب یپس م  نداریم زیرا م  طان  بر ارواح  یروزیپهیچ دلیلی برای ترس از شننننی

است.  یسر و قطعیح میح و کار نجات بخش مسیطان به قوت خون مسیر و شیشر

8انیبه گفته جان بن ،  یزیدارد و نه دندان ت یزیکه در کنار راه است نه پنجه ت یریش 

ده است یرا کوب طانیح سر شیده است .مسیح همه آنها را در جلجتا کشیرا مسیز

ا.  با ید. هللویطان را کوبی، سننر شنن یسننیخکوب شننده عیم ی( پاها3:15ش یدای.)پ

س ست چون کلیمرگ م شده ا سته  شک ات در یمرگ و ح یدهایح قوت مرگ در هم 

ست ع س یسید شفه یم ست )مکا س ین مرگ برای( و بعد از ا1:18ح ا نفع  یحیم

بودن با  یکه تولد تازه دارند به معنا یکسننان ی( چون مرگ برا1:21ان یپیلیاسننت )ف

گر مردم یح دیح تا ابد و االباد اسننت. با مرگ مسننیمسنن یسننیشننان عیخداوند و منج

ح و یمان به مسیتوانند با ا یستند بخاطر گناهانشان به جهنم بروند بلکه میمجبور ن

شان ح ست آورند. خدا را برایات جاودان را رایتوبه از گناهان ش میض عظیف یگان بد

 شکر.

 

 روزمندانه: یپ یزندگ-6
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س شد تا ما از فقر او دولتمند گردیب فقیصل یح بر رویم ن ی( ا8:9ان یم. )دوم قرنتیر 

 یو کتاب مقدسننن یپر برکت روحان یات ندارد بلکه زندگیبه ماد یربط یدولتمند

9باشنننند یجالل خدا م یبرا ح یما همواره در مسنننن یح زندگیله کار مسننننی. بوسنننن

( ، 15و14:2ان یح )دوم قرنتیمسننن یحه خوش بوید راید باشننند و ما بایروزمندانه بایپ

 م . یا باشیاو و نور و نمک دن یرساله خواندن

سیکبار در ی سه دعا ک س ینگونه دعا میا یک جل ح ما محکوم به یکرد "بخاطر کار م

 ا. یهللو! م"  یهست یروزیپ

م یشنننو یما و کالم ما قادر به انجام اراده خداسنننت . چون ما دهان خداوند م یدعا

( 58:9ا ینک حاضننننرم" )اشننننعید "ایگو یم خدا میکن ی( و چون دعا م19:15ا ی)ارم

ح در آمدن ، یبه شننباهت مسنن یعنیموثر و پر ثمر ،  یزندگ یعنیروزمندانه یپ یزندگ

ه مردم محتاخ محبت در ح به همیمقدس و پخش محبت مسننن یداشنننتن زندگ یعنی

 ا.یدن

 یل برایدل 50"د به کتاب یتوان یهم دارد که م یگریاد دیار زیبس تح ثمرایمرگ مس

 د.ید و بخوانیمراجعه کن "حیمرگ مس

 

 ح:یام مسیت قیل و اهمیدال -2
 

همه  ین خبر خوش برایخ بشر و بهتریداد تارین رویح از مردگان بزرگتریام مسیق
د به آن یت است و ما نه فقط بایحیاز مردگان اساس مس حیام مسیانسانها است. ق

( همانگونه که 3:10ان یپیلیم )فیام او را بچشید قوت قیم بلکه بایمان داشته باشیا
 (34:8م )مزمور ید خود خدا را بچشیبا
خ ، یا )تارین دنیا و ابزارهای نیبا قوان یح چنان واضح است که حتیام مسیق

 قابل اثبات است.  یبراحتز یو ...( ن یباستانشناس
 

به  ت نسبتیحیز و منحصر بفرد بودن مسیح باعث متمایامت مسیق-1
 :تمام ادیان و فالسفه می گردد

 
،  ی، واعظان قو یم شاهد سخنوران عالیکن یم یکه ما در آن زندگ یاین دنیا

همه آنها بدون  یبوده است ول یمعجزه گران یر گذار ، و حتیمشهور و تاث یمردان
روز شد. یح بر مرگ پیان و فالسفه مردند. اما مسیانگذاران ادیاستثناء مردند . تمام بن

 ا. یهللو
ات است و یست بلکه حیامش از مردگان نشان داد که کالم او تنها کالم نیاو با ق

ن بود. او چون امروز هم زنده است. یزم یست که بر روین یمعجزات او محدود به زمان
تازه  یدن تولد و زندگینش همان بخشیکند که مهمتر یم یمیامروز هم معجزات عظ

 به انسانهاست.
ح به عنوان تنها یمس یسیع یبوده است و هست ول یادیز یا شاهد راهنماهایدن

 ی( برا4:12له )اعمال ی( و تنها نام و وس14:6وحنا یشه زنده ، تنها راه )یهم یراهنما
 نجات است. 

 

 امت مردگان:ینان از قیرگ و اطمغلبه برم-2
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ونها انسان عزادار هر روز منتظر یرد و ملیم یهزار انسان م 200ا حدود یهر روزه در دن
 100ن هستند یزم یکه االن رو یعتیارد جمیلیم 7 یاست. تمام یواقع یک تسلی

 یر ، و هر کسیسواد ، جوان ، پ یلکرده ، بیرند . واعظ ، دزد ، تحصیم یسال بعد م
 ین و واقعیح بزرگتریام مسیرد. قیم یک روز می یو هر نوع نحوه زندگ یبا هر شغل

 انسانها است.  ید براین امیتر
ح یکار مس یتوانند جلو یح میکردند که با کشتن مس یح فکر میا و دشمنان مسیدن

 یو وقت (19:30)یوحنا اد زد "تمام شد" یب فریصل یح از رویمس یرند ، و وقتیرا بگ
ح بر مرگ یکردند که مس یقبر او گذاشتند ، آنها هرگز فکر نم یآن سنگ بزرگ را جلو

ح با مرگ خود یمان آورد که مسیند و ایا ببیده شد تا دنیروز گردد. سنگ بزرگ غلطانیپ
 یرا که در ترس از مرگ زندگ ید و آنانیر کشیطان را به زیش یعنیصاحب قدرت مرگ 

 یتوانست جلو ی( قبر مهر و موم شده نم2:14.15ن ایکنند آزاد کرد. )عبران یم
می  %100او امروز زنده است و به ما اطمینانی رد. یام کرده را بگیح خداوند و قیمس

( و روزی همه ایمانداران را در آسمان 14:19بخشد که ما هم خواهیم زیست )یوحنا 
 مالقات خواهیم کرد.

 

 :و ما را عوض کند اشدراهنمای ما بتواند  یتنها شخص زنده م-3
 

کبار با آزاد یح یل کرد .مسیتبد یامش به شادیه را با قیم مجدلیمر یح اشکهایمس
ح مرده یو حال که مس (8:2)لوقا  ده بودیروح ناپاک او را نجات بخش 7م از یکردن مر
م گفت یام کرده به مریح قیمس ید ولید ید میت خود را تنها و ناامینهایم بیبود، مر
 کند. یل میتبد یما را به شاد یح اشکهایام مسی؟" . قیکن یم هی"چرا گر

ح  را جبران یبار انکار کردن مس 3د که یدوباره به پطرس بخش یح فرصتیام مسیق 
ح( فرار کردند و یر شدن مسی)محل دستگ ید از جتسمانیکند.شاگردان ترسو و ناام

بعد از  ید ، آنها حتچ کدام در موقع مصلوب شدن خداوندشان نبودنیوحنا ، هیبجز 
ح یام مسیق یشدند. ول یبسته و قفل شده جمع م یام پشت درهایدن خبر قیشن

ل کرد که نه فقط با زبانشان یزنده و شجاع و پر از روح القدس تبد یآنها را به شاهدان
 10انیز به قول ترتولیح را بشارت دادند. مرگ آنها نیو معجزاتشان مس یزندگ بلکه با

ه را یان اولیحیمس یح آنچنان زندگیام مسیسا شد. قیسا( بذر کلی)از پدران کل
اسقف  11وسیگناسیکردند. مثل ا یاز مرگ استقبال م یدگرگون کرد که آنها با شاد

د یآنان شه یخواست مانع شهادت او نشوند و برا یش میسایقرن اول که از کل
 بزرگ بود. یح آرزویشدن در راه مس

 

 ما :ن یحضور او امروز در ب-4
 

شان یان ایا چند نفر بخاطر اسم من جمع شوند ، آنجا در میح گفت "هر گاه دو یمس
 ح.یام مسیله قیافت مگر بوسی ین تحقق نمی( و ا18:20 یحاضرم" )مت

                                                 
10  Tertullianus (160 )آثار او عبارتند از:  م :De  -  De Spectaculis (The Shows) -  On Idolatry - The Apology -  
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 گردد. یک امر عادیل به ید تبدیست و نباین یک امر عادین ما یح بیحضور مس 
ن یاز مهمتر یکیر است یر ناپذییتغ ین ماست تا ما را عوض کند . او که خدایاو ب 

 ر دهد و به شباهت خود بسازد.یین است که ما را تغیش ایکارها
له یما و بوس ین ماست تا در درون ما ، برایدارد. او ب یاو در هر بار حضورش با ما کار

 ما کار کند . 
 یدما را پر از روح القدس سازد . غم ما را به شا ،او زنده است تا ما را مالقات تاره کند

 ر دهد.ییروزمندانه تغیپ یو ضعف ما را به قوت و اسارت ما در گناه را با تقدس و زندگ
ن به من داده شده یقدرت در آسمان و زم ید"تمامیگو یام کرده میح قیحال که مس

 یزندگ ، ین خداینان به چنیم با اطمیتوان یپس ما م (28:18)متی  است "
 م.یداشته باش یو خدمت پر ثمر یحیخداپسندانه مس

 

 جه:ینت

 
شتر مفهوم مرگ یم . ما هر چقدر بیکه ما دار یرینظ یب ین خدایا یخدا را شکر برا

م . امروز در مورد یکن یمان رشد میروحان یشتر در زندگیم بیح را بفهمیام مسیو ق
ن یم تا ایم دعا کنیخواه یحال م یم ولیاز کتاب مقدس صحبت کرد یقیحقا

م دعا یخواه یما مشهود گردد . م یح در زندگیام مسیات و ثمرات مرگ و قیخصوص
م یزیخود را به حضور او بر ین ما بکند . قلبهایب یمیزنده امروز کار عظ یم که خدایکن

 بکند .  یقیم امروز خدا در ما کار عمیو اجازه ده
 م.یدعا کن

 


