جایگاه هفته مقدس و قیام در زندگی روحانی ایمانداران ارتودکس
به نام پدر ،پسر و روح القدس  ،خداوند یکتا
 .1وقایع هفته مقدس حدود یک سوم حجم  4انجیل ( 30باب از مجموع  89باب) را به خود اختصاص می دهند.
 .2ایمانداران ارتودکس با روزه  ،توبه ازگناهان  ،دعاها و حضور در مشارکت های کلیسایی ،قرائت کتابمقدس و سرودهای روحانی
برای عید قیام آماده می شوند.
 .3در یکشنبه نخل ،کودکان به همراه ایمانداران با شادی خدا را پرستش می کنند و سرود "هوشعیانا ،متبارک است او که به نام خداوند
می آید" را می خوانند و به این طریق مسیح را به عنوان پادشاه و خداوند زندگی خود اقرار می کنند.
 .4تطهیر معبد توسط مسیح  ،نشاندهنده اشتیاق خدا برای قدوسیت و دعا در معبدهایش می باشد .کلیسا  ،خانواده و بدنهای ما مطابق کالم
خدا در اول قرنتیان  3:16معبد خداوند هستند و باید مقدس و محلی برای دعا برای تمام قومها و افراد باشد.
 .5روایات پولدوستی و خیانت یهودا ،ایمانداران را هشدار می دهد تا مراقب خطرات گناه و پول پرستی باشند تا زندگی روحانی آنها
نابود نشود ،بلکه با ماندن در مسیح ،ثمر فراوان بیاورند و زندگی پیروزمندی داشته باشند و مانند  5باکره دانا با دعا ،پری روح
القدس و بیداری روحانی در اطاعت منتظر داماد آسمانی باشند .
 .6شسته شدن پاهای رسوالن توسط مسیح در شام آخر نیاز هر روزه ما به شستشوی گناهانمان با راز اعتراف و توبه را نشان می دهد
تا بدین طریق عهد تعمید خود را با خداوند تجدید کنیم .
 .7مسیح در شام آخر راز قربانی مقدس را بنیاد نهاد  ،وقتی نان و شراب را برداشت و گفت ":این بدن من است".و "این خون من است
برای عهد جدید که بخاطر آمرزش گناهان بسیاری ریخته میشود ".ایمانداران با دریافت بدن و خون مسیح با ایمان  ،آمرزش الهی و
حیات جاودان را می یابند .
 .8صلیب و قیام چنان اهمیتی در کلیسای خداوند دارند که در تمام یکشنبه های سال با مراسم قربانی مقدس  ،ایمانداران به تعمق درمورد
آن دعوت می شوند .چون بوسیله صلیب و خون مقدس مسیح ما نجات می یابیم و فرزندان خدا میشویم .بنابرین ایمانداران میبایست
هر روزه گناهان خود را مصلوب کرده و صلیب خود را برداشته و مسیح قیام کرده را پیروی نمایند .راه صلیب راه فروتنی می
باشد.
 .9صلیب منشا تمام برکات روحانی در زندگی ایمانداران می باشد .رنجها و مصائب مسیح درمانی برای آمرزش روح ،آرامش روان و
شفای جسم ما می باشد همانطور که کالم خدا می گوید " :اززخمهای او شفا یافته ایم".
 .10مراسم تدفین عیسی و یادآوری قبر خالی او  ،بشارتی است که قدرت مرگ و ترس از آن در قیام مسیح شکسته شده است .قیام مسیح،
خبری خوش و امیدی واقعی برای خانواده های سوگوار و ماتمیان در دنیا می باشد.
 .11یکشنبه قیام یا صبح رستاخیز مهمترین روز در تاریخ جهان می باشد و مسیحیان با بشارت اینکه "مسیح از مردگان برخاسته" و
"متبارک است قیام مسیح خداوند" این عید را به همدیگر تبریک می گویند.
 .12رستاخیز مسیح اثبات حقانیت کتابمقدس و مسیحیت می باشد .مسیح خداوند زنده است و امروز هم کار می کند  .قبر خالی  ،وجود
شاهدان بسیار و از همه مهمتر تغییر میلیونها انسان همه شاهدی بر این رویداد تاریخی می باشد.
 .13بوسیله صلیب و قیام ،مسیح ما را از  4دشمن همه انسان ها آزاد کرد .گناه  ،مرگ  ،شیطان و جهنم .و خبر خوش انجیل این است
مسیح مرد تا ما برای او زندگی کنیم .او ما را با خون خود خریده است و ما به او تعلق داریم پس ما هم میبایست مانند مریم که مسیح
را تدهین کرد حاضر باشیم همواره بهترینهای خود را برای خداوندمان تقدیم کنیم.

 .14صلیب و قیام فقط رویدادهای تاریخی نیستند ،بلکه خداوند مصلوب و قیام کرده می خواهد هر روزه با ایمانداران بصورت انفرادی و
گروهی مالقات کند .فقط کافی است که با تمام قلب و فکر خود او را بطلبیم.
 .15در پایان با تبریک این ایام  ،دعا کنیم تا مسیح قیام کرده ،قلب ها و فکرهای تمام فرزندانش را مطابق اراده اش لمس کند ،مریضان را
شفا  ،اسیران را آزادی  ،ماتمیان را تسلی ،نیازمندان را برکت و همه ایمانداران را محافظت فرماید .در نام قدوس عیسی مسیح
خداوند زنده و قیام کرده .آمین.
فیض ،رحمت و برکات خداوند زنده با همگی ما باشد.

