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خواهد ما را تسلی دهد خدايی که می  
 

 خوب، عصر شما بخير. می خواهم توجه شما را 
 جلب کنم. می خواهم شما را گرد هم بياورم،

 و بر موضوع مهم اين هفته،
 تمرکز نماييم، 

 و اين هفته موضوع اصلی ما عبارت است از،
 <<خدايی که ميخواهد ما را تسلی دهد.>>

دن يکی از ناب ترين و می خواهم امشب را با دا  
 مطالبم به شما شروع کنم،

 مطلبی که فکر می کنم هر جمع خوشی 
 را صد در صد ازبين می برد. مايل هستيد که بشنويد؟ حاضر هستيد؟

 حاال نگوييد که سخاوتمند نيستم.

 خوب، حاال ممکن است که راه های خودتان را 
 برای از بين بردن خوش گذرانی ها داشته باشيد،

فکر می کنم که اين راه ضمانت شده است، ولی  
 و هيچ ربطی به شخصيت افراد هم ندارد.

 يک راه جهانی برای ويران کردن خوش گذرانی.
 حاضر هستيد؟

 پس الزم است که به مهمانی برويد،
 می توانيد صحنه را تصور کنيد،

 شما به مهمانی وارد شديد
 و تا االن مهمانی عالی است.

ه ميشود، غذاخوب، موسيقی نواخت  
 وسوسه آور است، جمع خوبی است،

 و تمام دوستان شما آنجا هستند.

 و تا اين لحظه در زمين رقص کسی با حرکات 
 مسخره خودش را مورد تمسخر قرار نداده ،

 کسی با صدای گوش خراش 
 آواز نخوانده. اين يک مهمانی عالی است،

چه می گويم؟و شما از مهمانی لذت می بريد. خوب، متوجه هستيد   
 بسيار خوب، و اينست راه ويران کردن مهمانی.
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 صبر کن که گفت و گو بين مهمان ها شروع شود،
 و صدای خود را کمی باال ببريد،

 "به نظر من االن موقعيت خوبی است 
 که در مورد مرگ صحبت کنيم."

 خوب، به نظر شما چطوره؟ عالی نيست؟

 اگر شما به اين معروف شويد که 
انی ها از مرگ صحبت می کنيددر مهم  

 فکر کنم به طور يقين، ديگر کسی شما را به 
 بسياری ازمهمانی ها دعوت نخواهد کرد، درسته؟

 حقيقت اين است که 
 صحبت در مورد آخرت

 ومرگ در مهمانی ها زياد
 جايز نيست. حاال، من هم می دانم.

 ولی سؤال امشب من اين است که
قع ديگری؟اگر در مهمانی نه، پس چه مو  

 چه موقع در باره
 آنچه که يقيناً در انتظار ما است صحبت کنيم؟

 شما ممکن است بگوييد، "خوب، شايد بهتر است که 
 بعد از برگشت از سر کار در زمينه صحبت کنيم." 

 خوب، روز سختی در دفتر کار، 
 و يا در کارخانه يا سر هر کار ديگری که داشته ايم.

ورم و تلويزيون تماشا کنم.حاال می خواهم شام بخ  

 تعطيالت آخر هفته چطوره؟ آخر هفته نميشه
 چون آخر هفته سر ما شلوغ ميشه.

 می خواهيم استراحت کنيم.
 می خواهيم خوش باشيم.

 چطوره بگذاريم برای روزی که با دوستی
 به رستوران رفته ايم، 

 و يا زمانی که به خانه دوستی رفته باشيم؟
نيستند؟ هستند؟ نه، زمانهای مناسبی  

 خوب، شايد در زمان تشيع جنازه شخصی.
 حاال جالب شد.
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 شغل من مرا ملزم می کند که در تشيع جنازه ها صحبت کنم. ولی 
 حتی زمانی که در تشيع جنازه شخصی به شنوندگان خيره می شوم 

 و از آنها می خواهم که بگذارند
 که تابوت با آنها صحبت کند، 

د که باالخره چنين روزیو به آنها يادآورشو  
 برای آنها نيزخواهد بود، 

 می بينم که به من خيره شده اند، 
 و انگار می خواهند بگويند، "چه نامناسب!

 چه روز نامناسبی 
 که تو در مورد مرگ با من صحبت می کنی!"

 پس فکر می کنم، خوب ، چه موقعی در مورد روز 
 وفات خود صحبت کنيم؟

ه نمی گذارند داليل فراوانی هست ک  
 که ما با حقيقت روبرو شويم که باالخره روزی می آيد که می ميريم.

 ما در دنيايی هستيم که 
 بر اساس فرهنگ تفريحات بنا شده است،

 و همه ما جويای چيزهايی هستيم
 که ما را شاد و خوشحال کند، 

 و روی صفحه <<لبخند سنج>>، مرگ 
 در سطح باال نيست، هست؟

رهنگی داريم که واقعاً از آينده می ترسيم.همچنين ما ف  
 ما واقعاً به مرگ فکر نمی کنيم،

 چون جواب زيادی برای آن نداريم.
 ما از ناشناخته ها می ترسيم،

 ومن فکر می کنم که ما از معنی مرگ برای 
 آن همه پيشرفت و موفقيت می ترسيم.

 در زمينه تابوت چه ميدانيم؟ آيا درست نيست
ی برای چيز اضافه گذاشتن ندارد؟که تابوت جاي  

 ما نميتوانيم سابقه موفقيت ها 
 را با خود ببريم.

 هيچکدام از دارايی ها و امالک 
 خود را با خود نمی بريم.
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 و حقيقت مرگ اينست که مرگ تهديدی
 است برای تمام آن زمانها، 

 همه تالشها و پيشرفتها، هستی ما را تهديد می کند.

ه مرگ اين استو چيز ديگر در زمين  
 که ما فکر نمی کنيم که بزودی به سوی ما بيايد،

 و اين باعث ميشود که فکر مرگ را ذهن دور کنيم،
 اگر چه می دانيم که روزی به سوی ما می آيد.

 می دانيم که در آينده دوری 
 مرگ با ما مالقات خواهد کرد،

 ولی اما هرگز به نظر نمی رسد
 که در کمين ما نشسته است. 

س وقتی تمام اينهاپ  
 را در کنار هم می گذاريم

 به نظر می آيد که در اين فرهنگ
 ما می توانيم عمر را بگذرانيم

 بدون اينکه 
 صحبتی جدی در مورد مرگ کرده باشيم.

 حاال، همانطور که حدس زده ايد،
 ميخواهم امشب در مورد فانی بودن صحبت کنم.

 حاال، اين کار نميکنم 
تلندی> بدبخت و ناخوش هستم.چون من يک < اسکا  

 اميدوارم که تا حال تشخيص داده باشيد 
 که من چنين شخصی نيستم.

 من نميخواهم بدبخت باشم.
 من نميخواهم ناخوش باشم.

 ولی دليلی که می خواهم در مورد مرگ صحبت کنم
 اينست که دراين کتاب 

ات شگفت آميزی در زمينه مرگ داده،حعيسی توضي  
بخش به من و شما  توضيحاتی آرامش  

 در مورد اينکه حواريان عيسی چه انتظاری داشته باشند. 
 پس انجيل های خود را برداريد،

انجيل يوحنا. 11ورق بزنيد به باب  و لطفاً◌ً   
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را يافته ايد، اانجيل يو حن 11پس اگر باب   
 امشب سور شگفت آميزی در انتظار شما است.

هستيد. يوحنا 11آيه در باب  45شما چشم براه   
 آيا تحمل اينقدر مطالعه را داريد؟ بسيار عالی.

شروع ميکنيم. 1خوب، با آيه   
 ببينيد که به ما چه ميگويد:

 "مردی به نام ايلعاَزر بيمار بود. 
 و او از مردمان بيت َعنيا بود،

 دهکده ی مريم و خواهرش مرتا بود.

 (مريم همان زنی بود که برادرش ايلعاَزر در
ود، بستربيماری ب  

 او همان کسی بود که خداوند را
 با عطر تدهين کرد و با گيسوانش پاهای او را خشک نمود.)

 پس خواهران ايلعاَزر برای عيسی پيغام فرستاده، گفتند: 
 <سرور ما، دوست عزيزت بيمار است.>

 عيسی چون اين خير را شنيد، گفت: 
 <اين بيماری با مرگ پايان نمی پذ يرد،

ل خدا است،بلکه برای تجلي  
 تا پسر خدا به واسطه آن جالل يابد.>

 عيسی، مارتا و خواهرش و ايلعاَزر را دوست می داشت."
 حاال اينجا توقف می کنم

 و می خواهم از شما سؤالی بکنم.
 با توجه به آنچه که تا حال خوانده ايم، 

 به نظر شما مابقی داستان چه خواهد بود؟

ين خانوادهپس در مورد محبت عيسی نسبت به ا  
 به ما گفته ميشود،

 و به ما گفته شده که مردی 
 به نام ايلعاَزر بيمار است.....

 خوب، به نظر شما 
 بعد از اين چه می شود؟

 شايد، خوب، عيسی اين خبر را ميشنود
 و چون او را دوست داشت،
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 سوار تندرو ترين شتر شده 
 و، می دانيد، رهسپار بيت َعنيا می شود.

يد هم فکر کنيد ، خوب، شايد. يا شا  
 عيسی الزم نبود برای رفع مشکل به آنجا رود.

 قبالً چنين کاری را انجام داده بود، 
 در چند فصل پيش،

يوحنا آمده  4در باب   
 که او پسر يک افسر درباری را

 با کالمش شفا می دهد،
 بدون اينکه الزم باشد که به ديدن بيمار برود.

ين شکل عمل کند، خوب، عيسی می توانست به هم  
 چرا نه؟ سوار تندرو ترين شتر، 

 يا همان جايی که بود، می توانست 
 فوری او را شفا دهد.

.6ولی گوش کنيم به آنچه که به ما گفته ميشود: آيه   

 "پس چون شنيد که ايلعاَزر بيمار است،
 دو روز ديگر در جايی که بود، ماند."

 حاال، اين تکان دهنده است، مگر نه؟
ده بود که او بيمار است،شني  

 ولی عمداً دو روز ديگر 
 در جايی که بود توقف می کند،

 چرا؟ اين انتظار را داشتيد؟ 
 اين منزجر کننده است.

 دو روز به تاخير انداخت که مطمئن شود 
 که وقتی که به بيت عنيا می رسد، 

 در محل زندگی ايلعازر، مطمئن باشد
 که زمانی که به آنجا برسد،

روزی از مرگچند   
 ايلعازر گذشته باشد.

 خبر منزجر کننده ای است،
 که عمداً صبر کند

 تا مطمئن شود که ايلعازر بميرد. 
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 حاال شما فکر کرديد که اين عمل منزجر کننده است.
 ولی چرا به اين شکل عمل کرد؟

 خوب، عمداً اين کار را کرد
 تا مردمان آن زمان،

 و اشخاصی چون من و شما،
جالل خدا را مشاهده کنيم. قسمتی از  

 ببينيد، عيسی گفت که اين بيماری 
 به مرگ منتهی نميشود،

 و اين را نگفت 
 چون می دانست که قبل از مرگش 

 به نجات او می شتابد.
 او می دانست که ايلعازر می ميرد،

 ولی می دانست که باالخره می آيد
 که بدن او را از مردگان برخيزاند. 

که اين عمل  و عيسی می دانست  
 مکاشفه مجللی از خدا است.

 چون همانطور که شگفت انگيز است وقتی که 
 عيسی کسی را شفا می دهد،

 و چقدر مجلل تراست وقتی که عيسی 
 مرده را زنده کند،

 و نه تنها مرده،
 بلکه مرده ای که بدن او در قبر فاسد شده باشد.

 حاال، اين خيلی مجلل تر است.
چقدر بهتر است؟و برای من و شما   

 چونکه، بله ما دوست داريم
 که بيماران شفا يابند،

 ولی ما جويای کدام جواب اساسی هستيم؟

 نه تنها بيماری، ما جويای درک
 مرگ هستيم.

 و برای همين بود که عيسی به تاخير انداخت.
 تا ما جوابی برای مرگ داشته باشيم،

 و تا قسمتی از جالل خدا را ببينيم.
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ما با محاوره  16الی  7آيات حاال، در   
 عيسی با حواريانش،

 دو روز بعد از اين ماجرا، مواجه می شويم، 
:7و من عاشق اين قسمت هستم. بگذاريد اين آيات را برای شما بخوانم. آيه   

 "سپس به شاگردان خود گفت" (اين دو روز بعد از آن ماجرا است)، 
 "<بيايد باز به يهوديه برويم.>

فتند: <استاد، ديری نميگذرد شاگردانش گ  
 که يهوديان می خواستند سنگسارت کنند،

 و تو باز می خواهی بدانجا بروی؟>
 عيسی پاسخ داد: 

 <مگر روز، دوازده ساعت نيست؟

 آنکه در روز راه رود، نمی لغزد،
 زيرا نور اين جهان را می بيند.

 اما آنکه در شب راه رود،
 خواهد لغزيد، زيرا نوری ندارد.>

 پس از اين سخنان بدانها گفت:

 <دوست ما ايلعازر خفته است،

 اما ما می رويم تا بيدارش کنيم.>"
 آيا عاشق اين گفتار نشديد؟

: "پس شاگردان به او گفتند،12آيه   
 <سرور ما، اگر خفته است، بهبود خواهد يافت.>

 اما عيسی از مرگ او سخن می گفت،

 حال آنکه شاگردان گمان می کردند به 
 خواب او اشاره می کند." چقدر نسبت به خود 

 صادق هستند. 
 "آنگاه عيسی آشکارا به آنان گفت: <ايلعازر مرده است.

 و به خاطر شما شادمانم 
 که آنجا نبودم، تا ايمان آوريد.

 اما اکنون نزد او برويم.>
 پس توما (که به دوقلو ملقب بود)
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 به شاگردان ديگر گفت: <بياييد ما نيز 
و برويم تا با او بميريم.>"با ا  

 حاال، قسمتی را که می خواهم به نظر شما برسانم 
 اين است که عيسی به چه نحو مرگ ايلعازر را توضيح می دهد.

 او مطمئن بود که
 ايلعازر مرده بود.

 ولی مرگ او را به چه نحو توضيح می دهد؟ می گويد،
 <خفته است.> حاال، چرا اين را می گويد؟

می خواست  خوب، عيسی  
 ادعايی شگفت انگيز و خارق العاده بنمايد،

 به اين معنی که همانطور که می توانيم شخصی را 
 از خواب بيدار کنيم،

 به همان سهولت عيسی می تواند
 مرده را زنده کند.

 حال بگذاريد سعی کنم که مقصودم را برای شما 
 توضيح دهم.

 حاال، مواقعی است که به خانه می روم
درب که وارد می شوم،و از   

 می بينم که زنم روی نيمکت خوابش برده است.

 خوب، حاال شما فکر می کنيد 
 چه صحنه زيبا و جذابی، آنجا خوابيده،

 معموالً روی نيمکت ُخرُخر نمی کند،

 ولی يک جورخاص روی نيمکت ُچرت ميزنه، 
 و من به داخل اطاق می روم،

 و خوب، نمی روم،
ه!><آخ، داره ُچرت ميزن  

 آنجاست، و داره يک جوری مثل گربه ُخرُخر می کند،
 و می خواهم او را بيدار کنم،

 و بيدار کردن او خيلی آسان است. حاال،
 من از وقايع گذشته درس گرفته ام،

 بايد به نحو درستی او را بيدار کنم،
 چون اگر چه <کواال ها> خيلی جذاب هستند،
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 ولی اگر به نحو بدی بيدار شده باشند
 وحشتناک هم هستند،

 پس من نمی خواهم <ويکتوريا> بد خو و ترشرو باشد.

 ولی به هر حال
 بيدار کردن او مشکل نيست.

 خوب با همان سهولتی 
 که من زنم را بيدار می کنم،

 با همان سهولت عيسی می تواند
 مرده را زنده کند.

 خوب، اين ادعای اوست. ببينم
 در بدو ورود چه کار می کند.

: "چون عيسی بدانجا رسيد، دريافت17يه در آ   
 چهار روز است که ايلعازر را در قبر نهاده اند.

 بيت عنيا پانزده پرتاب تير
 از اورشليم فاصله داشت.

 يهودياِن بسيار نزد مريم و مارتا آمده بودند
 تا آنها را در 

 مرگ برادرشان تسلی دهند.
 پس چون مارتا شنيد که عيسی بدانجا می آيد

استقبالش رفت، به  
 اما مريم در خانه ماند.

 مارتا به عيسی گفت: <سرورم،
 اگر اينجا بودی برادرم نمی مرد.

 اما می دانم که هم اکنون نيز
 هر چه از خدا بخواهی به تو خواهد داد.>"

 حاال، از لحن گفتارش 
 متوجه نا اميدی اومی شويد.

 <اگر اينجا بودی 
 برادرم نمی مرد.>

دانی، اگر اينجا بودی،می   
 اگر زودتر به اينجا رسيده بودی،
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 آن وقت صحنه به اين شکل نمی بود. 
 حتی، با وجود کلماتی که نشان دهنده نا اميدی است،

 هنوز اميدی هست که 
 شايد عيسی بتواند کاری انجام دهد.

 موضوع اين است، که چه می تواند بکند؟

ره اينطور نيست که عيسی تازگی ها يک دو  
 پيشرفته پزشکی را گذرانده باشد،

 و می تواند با دادن برق قلب را بکار بياندازد. ولی آيا 
 اين درست است؟ چند روزی از مرگش می گذشت. 

 و حتی عيسی نمی توانست
 در تشيع جنازه کمک کند.

 او فرصت را از دست داده بود.
 و حاال که آمده، چه کاری از دستش بر می آيد؟

:23کنيد به گفتار عيسی در آيه خوب، توجه   

 "عيسی به او گفت: 
 <برادرت بر خواهد خاست.>

 مارتا به او گفت:
 <می دانم که در روز قيامت بر خواهد خاست.> 

 عيسی گفت،" 
 دقيقا اين کلمات را در نظر بگيريد،

 "<قيامت و حيات، منم. 
 آن که به من ايمان آورد،حتی اگر بميرد، 

و هر که زنده است باز زنده خواهد شد.  
 و به من ايمان دارد، به يقين تا به ابد نخواهد مرد؛

 آيا اين را باور ميکنی؟>
 مارتا گفت: <آری سرورم،

 من ايمان آوردم که تومسيحی،
 پسر خدا،

 همان که بايد به جهان می آمد.>"

 خوب، اين است جواب مارتا، ايشان
 اميد به يک نوع آينده داشتند،
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مرگ در آينده. يک نوع قيام از  

 بيشتر يهودی های آن زمان اين باور را داشتند،
 که روزی در آينده

 تمام آنها يی که به خدا ايمان آورده بودند 
 با بدنشان از قبر برخيزانده ميشوند.

 و اميد او به اين بود.
 می دانست که بار ديگر برادرش را خواهد ديد، 

 ولی نه تا روزی در آينده دور.
آن روز نيز ايمان داشت، و عيسی به  

 ولی اينجا، می بينيد، موضوع را 
 بيشترشخصی می کند 

 و به خودش بر می گرداند.
 <بله، بله، روز قيامتی هست که خواهد آمد،

 ولی بگذار در باره خودم به شما بگويم.> عيسی می گويد:
 <قيامت و حيات منم.>

 حاال، مقصودش چيست؟
رساند، خوب، دو نکته را به نظر ما می  

 و الزم است که هر دو نکته را درک کنيد
 تا متوجه مقصود عيسی بشويد.

 او می گويد، <من قيامت هستم،>
 و او می گويد، <من حيات هستم.>

 حاال، مقصودش چيست؟
 <من قيامت هستم،>

 او می گويد، <من همان شخصی هستم
 که مسئول زنده کردن مردم

 از بين مردگان 
 در روز قيامت است.

ن تنها جزوی از برنامه نيستم؛م  
 من سرور برنامه هستم.

 من همان شخصی هستم که 
 مردمان را با بدنهايشان زنده می کند.>
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 من عاشق اين موضوع هستم،
 چون همش مربوط به جسم می شود.

 اميد نهايی 
 قيام جسمانی از مرگ است. 

 نمی دانم که چه اميدی نسبت به ملکوت داريد، ولی
کننده نيست، يک جای خسته  

 ميدانی، بر روی ابرها،
 به نواختن ساز چنگ پرداختن. آيا اين تصوير شما را مشتاق می کند؟

 می دانيد، شايد چند دقيقه در نواختن چنگ....

 و بعد از آن چه؟
 خوب، عيسی می گويد که هدف نهايی 

 قيام جسمانی تمام حواريان از مرگ است.

 او ميگويد، <من قيامت هستم.>

نه تنها قيامت. او می گويد، ولی  
 <من حيات هستم.>

 و اينجاست که موضوع به بحث کشيده می شود.
 چون عيسی مدعی است 

 که بدون او <هستی> ممکن است، 
 ولی بدون او زنده ماندن ممکن نيست.

 او می گويد که بسيار امکان داردکه دراين دنيا 
 وجود داشته باشيم و نفس بکشيم، برقصيم،

نيم، و گوش بدهيم، تماشا ک  
 ولی زنده نباشيم،

 چون تنها در حواری بودن اوست 
 که حيات حقيقی يافت می شود،

 برگشت به يک رابطه روحانی
 با خدايی که ما را آفريد.

 حاال، هفته گذشته توجه داديم 
 به مثال آن نهنگی که در شن های دريا گير کرده بود،

 و اين موضوع هم کمی شبيه آن مثال است.
 نهنگ را در نظر داشته باشيد که در شن های کنار دريا گير کرده،
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 و در تالش است که نفس بکشد، درسته؟

 يک کمی نفس می کشد، 
 و می تواند کمی حرکت کند،

 ولی آيا واقعاً زندگی می کند؟
 خوب، نه. اين زنده بودن نيست.

 او می بايست از آن محيط برداشته شود
گذارده شود  و در محيط زيبای اقيانوس  

 تا زنده بماند و زندگی کند. خوب، عيسی 
 مدعی است که فقط او می تواند به ما حيات ببخشد.

 او قيامت و حيات است،
 و بنابراين او می تواند بگويد،

 <آنکه به من ايمان آورد، زنده می ماند و زندگی می کند،> و يا
 < آنکه به من ايمان آورد، 

خواهد شد.  حتی اگر بميرد، باز زنده  
 و هر که زنده است و به من ايمان آورد، به يقين تا ابد نخواهد مرد.>

 به عبارت ديگر، هر که به عيسی ايمان آورد

زندگی می کند، زنده خواهد بود و جسماً  روزی جسماً   
 حتی اگر جسماً بميرد.

 ولی هر کسی که شخصاً به عيسی رو کند
 زندگی جاودانی می يابد.

سؤال زيبا را از مارتا می کند. بعد عيسی آن   
 می بينيد چقدر اين سؤال خصوصی است؟

 <آيا اين را باور می کنی؟> و مارتا می گويد، خوب، 
 ببين چه می گويد؟ تنها <بله> نمی گويد.

 مارتا می گويد،
 <آری، سرورم، من ايمان دارم که تو مسيح هستی، پسر خدا، 

 همان که بايد به جهان می آمد.>

ارت ديگر او منتظر آن مسيحی بود به عب  
 که به يهودی ها قول آمدن او داده شده بود،

 و وقتی به صحنه وارد شود، 
 اومسئول
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 قيام جسمانی همه خواهد بود، 
 و مارتا ميگويد، <متوجه شدم.

 من می دانم کی هستی.
 شما همان مسيحی هستی که قول آمدن او داده شده بود.>

ست؟ درسته؟خوب، اين ادعا ی عظيمی ا  
 قيامت و حيات باشد.

 ما همه می دانيم اشخاصی هستند که ادعای فراوانی دارند،
 و هيچوقت نمی توانند ادعای خود را ثابت کنند.

 مثالً، اگرهمين االن به شما بگويم

 که من بهترين سراينده 
 دردنيا هستم.

 مثالً، "فرانک سيناترا حواست باشه، 
.توانگشت کوچيک منهم نمی شوی  

فقط صبر کن!"  -من خوش صداترين هستم   
 حاال شما چه به من می گوييد؟

 آنهايی که صدای من را موقع آواز خواندن شنيده اند ممکن است
 فکر کنند، <لطفا نخوان.>،

 ولی اگر مرا نشناسند ممکن است که بگويند،
 <ثابت کن! ثابت کن!>

 و چطوری ثابت کنم؟ خوب، 
دهد، کسی به من يک ميکروفون می  

 و دو ثانيه بعد گوش های لطيف شما 
 التماس رحمت می کنند.

 چون خيلی واضح است، که وقتی به آواز خواندن من گوش دهيد،
 متوجه می شويد که من گوش هايم نسبت به موسيقی کر هستند.

 من می توانم ادعا کنم، ولی نمی توانم
 ثابت کنم. ولی آيا عيسی می تواند ثابت کند؟

يار عظيم، که نفوذ ادعايی بس  
 بر حيات و مرگ داشته باشد. 

 خوب، ببينيم به چه نحوی ثابت می کند.
:28توجه کنيد به آيه   
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 " اين را گفت و رفت 
 و خواهر خود مريم را فرا خواند،

 او گفت: <استاد اينجاست،
 و تو را می خواند.>

 مريم چون اين را شنيد،
 بی درنگ برخاست و نزد او شتافت.

نوز وارد دهکده نشده بود،عيسی ه  

 بلکه همان جا بود
 که مارتا به ديدارش رفته بود.

 يهوديانی که با مريم در
 خانه بودند و او را تسلی می دادند،

 چون ديدند مريم با شتاب برخاست
 و بيرون رفت، از پی او روانه شدند.

 گمان می کردند به سر قبر می رود
 تا در آنجا زاری کند.

آنجا که چون مريم به   
 عيسی بود رسيد و او را ديد،

 به پای او افتاد و گفت:" و اينجا همان 
 اضطراب و هيجان قبلی را می بينيم، 

 "<سرورم اگر اينجا بودی
 برادرم نمی مرد.>

 چون عيسی زاری مريم و
 يهودياِن همراه او را ديد،

 در روح برآشفت و سخت منقلب گشت. 
>پرسيد: <او را کجا گذاشته ايد؟  

 گفتند: <سرور ما، بيا و ببين.> "
 و آيه بعدی؟

 کوتاه ترين آيه کتاب مقدس.
 "اشک از چشمان ايشان سرازير شد.

 پس يهوديان گفتند: <بنگريد چقدر
 او را دوست می داشت!>اما بعضی گفتند: 
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 <آيا کسی که چشمان آن مرد کور را گشود، 
 نمی توانست مانع از مرگ ايلعازر شود؟>"

ه ميگويند؟ "بله،ببينيد چ  
 يک مقدار شعبده بازی بلد است.

 می تواند چند تا معجزه بکند.
 ولی حاال می خواهد چه کار کند؟

-اين مرده چند روزی از مرگش می گذرد   
 چه کاری از دستش بر می آيد؟ تنها چند قطره اشک؟"

 خوب، چکار می تواند بکند؟ خوب، ادامه بدهيم،
حالی که برآشفته بود،: "سپس عيسی، باز در 38آيه   

 به سر قبر آمد. غاری بود 
 که بر دهانه اش سنگی نهاده بودند.

 فرمود: <سنگ را بر داريد.>"

 متوجه هستيد که اين امر احتياج به 
 اعتماد به نفس فراوانی دارد؟

 "مارتا خواهر متوفی گفت: <سرورم،
 اکنون ديگر بوی ناخوش می دهد،

 زيرا چهار روز گذشته است.>"

شده. نبه عبارت ديگر اين خانم ميگويد که بدن متعفّ   
 نبايد سنگ را ا ز جايش تکان داد.

 "عيسی بدو گفت: <مگر تو را نگفتم 
 که اگر ايمان آوری، جالل خدا را خواهی ديد؟> 

 پس سنگ را برداشتند.
 آنگاه عيسی به باال نگريست و گفت: 

 <پدر، تو را شکر می گويم که مرا شنيدی.
انستم که هميشه مرا می شنوی.و می د  

 اما اين را به خاطر کسانی گفتم 
 که در اينجا حاضرند،

 تا ايمان آورند که تو مرا فرستاده ای.>

 اين را گفت و سپس به بانگ بلند ندا در داد:
 <ايلعازر بيرون بيا!>"
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 می دانيد چه شد؟
 "پس آن مرده، 

 دست و پا در کفن بسته و دستمالی 
، بيرون آمد.درصورت پيچيده  

 عيسی به ايشان گفت: <او را باز کنيد 
 و بگذاريد برود.>

 پس بسياری از يهوديان 
 که به ديدار مريم آمده 

 و کار عيسی را ديده بودند،
 به او ايمان آوردند."

 خوب، اين هم رضايت شما. اين هم اثبات آنکه 
 عيسی به حيات و مرگ غلبه دارد.

ه به نظر من می رسد که نسبت ب  
 جنبه های فراوانی در زندگی مشکوک هستيم. 

 که احتياج است که متقاعد شويم.
 ولی به نظر می آيد که يک جنبه در زندگی هست

 که مردم تقريباً هر گفته
 بی پايه و اساس را قبول می کنند. 

 و آن در زمينه مرگ است.
 ما گفته های متفاوت و بی پايه و اساس 

ی کنيم.را در زمينه آينده باور م  
 اما يک مسيحی چطور؟

 اين همه صحبت در مورد عيسی 
 به عنوان خدای قيام از مرگ، و حيات، 

 آيا اين عقايد اساس و پايه دارند؟

 آيا می خواهيم باور کنيم 
 چون آرامش بخش است؟

 خوب، نه. اينجا عيسی
شخص مرده ای را با بدن کامل زنده ميکند.   

نين کاری انجام دهم. در حاال، من هيچوقت تصور نميکنم چ  
 تشيع جنازه ای که شرکت کردم، و يا اداره کردم.
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 می دانيد، فرض کنيد: 
 به تابوت نزديک می شوم،

 و می گويم، <ميخواهم در تابوت را 
 برای يک دقيقه بر دارم،

 که با جسمی که توی تابوت خوابيده صحبت کنم.>

 فکر می کنيد کس ديگری راضی می شود 
جنازه او را اداره کنم؟ که من تشيع  

 اين کار احتياج به اعتماد 
 به قدرت شخصی دارد، 

 و عيسی مطمئن بود که می تواند مرده را زنده کند. 

 حاال، چيزی که الزم به درک است 
 اينست که اين داستان شيرينی نيست. اين واقعه در حقيقت رخ داد.

 اشخاص معتبری اين وقايع را گزارش داده اند
بتوانيم تا ما   

 به عهد عظيم عيسی ايمان آوريم
 به عنوان اينکه او قيامت و حيات است. 

 حاال، بايد سؤال شود، آيا ما باور می کنيم؟
 آيا به حضور عيسی می رويم، 

 خود را به او، به عنوان پادشاه مان، تسليم می کنيم، 
 همانطور که هستيم به حضورش می رويم، و حواری او می شويم؟

اگر به حضور او برويم، عيسی می گويد، چونکه   
 "اگر به حضور من آييد، شما حيات می يابيد،

و در انتها  و آن حيات جاودانی می باشد،  

 به عنوان يکی از حواريان من
 با جسم خود به

قيام خواهيد کرد، دنيايی خالی از درد و رنج  

 و تا ابد در حضور خدا زيست خواهيد کرد."

يادی است که بايد خوب به آنها فکر کنيم؟ حاال، آيا مطالب ز  
 اينطور نيست؟ پس به جای خود بر گرديد

 و ببينيد که چه برداشتهايی
 از آنچه عيسی گفته است، داشته ايد؟



Identity Session 4 Talk - Farsi 

© Lee McMunn, 2011    20 

 
Identity – Who is God? Who are we? 

 
© Lee McMunn, 2011 

 
All rights reserved. Except as may be permitted by the Copyright Act, no part of this publication may be 

reproduced in any form or by any means without prior permission from the publisher. 
 

Published by 10Publishing, a division of 10ofThose Limited. 
 

All Farsi scripture quotations are taken from the New Millennium Version. © 2003 Elam Ministries. 
 

10Publishing, a division of 10ofthose.com 
Unit 19 Common Bank Industrial Estate, Ackhurst Road, Chorley, PR7 1NH, England. 

Email: info@10ofthose.com 
Website: www.10ofthose.com 

 


