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؛ 56 -50: 23؛ لوقا 11 -1: 16؛ 47 -42: 15؛ مرقس 15 -1: 28؛ 66 -57: 27متي : مورد مطالعه كالم قسمت

 18 -1: 20؛ يوحنا 12 -1: 24

كرده دهندة قياماهميت قيام و عظمت داشتن مشاركت با نجات :هدف درس

. عيساي مسيح مرد و زنده شد تا هر كس به او ايمان آورد، نجات يابد :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

تمايل براي داشتن نجات  :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

به عيساي مسيح خداوند به عنوان پسر خدا ايمان بياورد و او را به عنوان  :انجام دهنددان شما بايد آنچه شاگر
. نجات دهنده بپذيرد

): جهت اطالع  معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

). 56 – 50: 23؛ لوقا 61 -57: 27متي (دوستان عيسي جسدش را دفن كردند .1

). 66 -62: 27متي (او نگهباني كنند  دشمنان عيسي خواستند تا از قبر.2

 -1: 20؛ يوحنا 12 -1: 24؛ لوقا 8 -1: 16؛ مرقس 8 -1: 28متي (پيروان عيسي با قبري خالي روبرو شدند .3

10 .(

). 18 -11: 20؛ يوحنا 11 -9: 16مرقس (كند عيسي خود را به مريم مكشوف مي.4

: آية حفظي

و در دل خود ايمان داشته باشي كه خدا او را از مردگان » ند استعيسي خداو«اگر به زبان خود اعتراف كني «

) ترجمة هزارة نو( 9: 10روميان  ».برخيزانيد، نجات خواهي يافت

درس 

آنها با . توصيف بودغم دوستداران او غيرقابل .روز مصلوب شدنش تاريكترين روز تاريخ بود. عيسي مرده بود

.   ه شدندديدن مرگ پسر خدا بر روي صليب درماند

 
 

درس اول 

! عيسي زنده است
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دوستان عيسي جسدش را دفن كردند  .1

 ).56 – 50: 23؛ لوقا 61 -57: 27متي (

او به جلجتا رفت و بدن مسيح را با . آمدفقط يك كار از دستش برمي اما يوسف، مرد ثروتمندي از روستاي رامه،

.  اي سفيد پيچيداحتياط پايين آورد و آنرا در پارچه

و آنها را در  كيلوگرم عطر خوشبو آورد 45او تقريباً . وس، حاكمي يهودي، نيز كاري كردمرد ديگري به نام نيقوديم

تقريباً غروب بود كه . بود آن قبر شبيه غاري بزرگ در داخل صخره. قبري كه متعلق به يوسف بود گذاشت

. آميزشان را تمام كردندنيقوديموس و يوسف اين كار محبت

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

. را نشان دهيد 1تصوير شمارة 

سپس آنها سنگي صاف، گرد و بزرگي را به سمت ورودي قبر غلطاندند و از باغ خارج 

. شدند

دو زن، كه نام هر دو مريم بود، در تمام اين مدت منتظر و شاهد قرار دادن عيسي در قبر 

: قابل توجه معلم
، روزي بود كه پسر خدا با برخودگرفتن گناهان مردم جهان به صليب اريختاريكترين روز ت

نهايت اي قيام كرده بيدهندهآموزه يا تعليم نجات. روشنترين روز، روز قيام او بود. كشيده شد
گذارش از تواند ادعا كند كه پايههيچ ديني نمي. بناي ايمان ماستاين سنگ. باارزش است

خداوند . در اين موضوع، ايمان مسيحي با ديگران مذاهب متفاوت است .مردگان برخاسته باشد
حتي قبر هم نتوانست او را در . عيساي مسيح با قيامش ثابت كرد كه به درستي پسر خداست

. خود نگاه دارد
، معلم عزيز. توانيم عظمت قيام را دريابيم كه بتوانيم قدردان بزرگي نجات باشيمتنها زماني مي

رسد را به كرده به اثبات مياي قيامدهندهاه تا بتواني حقيقت عالي كه با نجاتاز خدا بخو
دهندة قيام كرده ديگران انتقال دهي و همچنين بتواني نشان دهي كه تجربة مشاركت با نجات

.  بسيار پرجاللتر از خود اين تعليم است
اين شناخت و نيرو بايد در . )10: 3فيليپيان (” مسيح و نيروي رستاخيزش را بشناسيم“باشد كه 

.  تدريس شما منعكس شود
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دو مريم از باغ خارج  وقتي كه سنگ روي در قبر قرار گرفت،. آنها نيز پسر خدا را صميمانه دوست داشتند .بودند

توانند انجام دانستند كه براي نشان دادن محبتشان به خداوند چه كاري مياما مي. آنها غمگين و تنها بودند. شدند

توانستند به خانه بروند و عطرهاي تدهين جسد را آماده كنند تا بعد از روز سبت در كنار جسد او آنها مي. دهند

. قرار دهند

اميدهاي آنها براي . انگار با مرگ مسيح همه چيز تمام شده بود. يلي نگران و مضطرب بودندشاگردان مسيح خ

كردند پادشاهاشان خواهد بود حاال مرده و دفن شده بود، استاد و آقايشان، كسي كه فكر مي. آينده از بين رفته بودند

كردند؟ آنها افكارشان پر از ترس، شك، و ديگر چطور بايد از او پيروي مي. توانستند با او صحبت كنندآنها نمي

آنها فراموش . آمد؟ اما آنها چيزي را فراموش كرده بودندحاال كه عيسي مرده بود، بر سر آنها چه مي. وهم بود

. اينكه او از مردگان برخواهد خواست: كردند كه عيساي مسيح وقتي با آنها بود چه گفت

 

گهباني كنند دشمنان عيسي خواستند تا از قبر او ن.2

 ).66 -62: 27متي ( 

. را نشان دهيد 2تصوير شمارة 

كاهنان اعظم و اين دشمنان-.  اما دشمنان عيسي فراموش نكرده بودند و نگران بودند

حاال ديگر چه : پيالطس با خود فكر كرد .به سرعت پيش پيالطس رفتند فريسيان-

چرا دست از . انداال دوباره برگشتهح. خواهند؟ من كه اجازة مصلوب كردن عيسي را دادممي

.  دارندسرم بر نمي

: اي پيالطس، ما به ياد داريم كه وقتي عيسي زنده بود گفت«: يكي از آنها توضيح داد و گفت

خواهيم كه دستور دهي تا از قبر با دقت تا روز سوم حاال مي» .بعد از سه روز، از مردگان برخواهم خواست«

. گويند از مردگان قيام كرده استدزدند و ميآيند و جسدش را مياينصورت، شاگردان ميدر غير . نگهباني كنند

منظور آنها اين بود كه عيسي ادعا كرد پسر خداست؛ و اينكه (» .اين حتي از زنده بودن عيسي هم بدتر است

.) كنند او از مردگان برخاسته استشاگردانش ادعا مي
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برويد و خوب . توانيد نگهبانان را با خود ببريدمي«: يان گوش كرد و بعد گفتپيالطس به صحبتهاي كاهنان و فريس

» .از قبر محافظت كنيد

به قبر با طنابي . آنها مطمئن شدند كه آن سنگ برزگ سرجايش قرار دارد. كاهنان و فريسيان به سرعت دور شدند

انسان هر . ني براي نگهباني مستقر شدندسربازا. و مهر رسمي پيالطس بر آن زده شد. اين دو طرف مهر و موم شد

. آمد را براي نگهداري عيساي خداوند در آن قبر تاريك انجام دادآنچه از دستش بر مي

.  ساعتها سربازان از قبر نگهباني كردند تا اجازه ندهند كسي مهر را بازكند و بشكند

پيروان عيسي با قبري خالي روبرو شدند  .3

). 10 -1: 20؛ يوحنا 12 -1: 24؛ لوقا 8 -1: 16؛ مرقس 8 -1: 28متي (

. را نشان دهيد 3تصوير شمارة 

صبح خيلي زود و قبل از طلوع آفتاب . اولين روز هفته، يكشنبه، روز سوم دفن عيسي بود

مريم مجدليه و مريم ديگر و زني به نام سالومه از خانه بيرون آمدند تا عطريات آماده شده 

. عيسي قرار دهند را ببرند و در كنار جسد

وقتي به آنجا رسيديم، چه «: زدند، يكي از آنها پرسيدزمانيكه در مسير منتهي به باغ قدم مي

» زند؟كسي آن سنگ بزرگ را از در قبر كنار مي

سنگهاي . (دانستند كه تكان دادن آن سنگ بزرگ برايشان غيرممكن بودهر سة آنها مي. دو زن ديگر جوابي نداشتند

دانستند چطور اما آنها غمگين به راه خود ادامه دادند، در حاليكه نمي.)  كيلوگرم وزن دارند 450معموالً  اينچنيني

.  دانستند كه قبر توسط سربازان مهر شده بوداحتماالً نمي. بايد آن سنگ را تكان بدهند و به داخل قبر بروند

يعني ! آن سنگ بزرگ كنار رفته بود و قبر خالي بود. موقع طلوع خورشيد، وقتي وارد باغ شدند چيز عجيبي ديدند

دانست كه او نمي. و رفت تا به پطرس و يوحنا خبر بدهد دويد. چه؟ مريم مجدليه صبر نكرد تا بداند كه چه شده

صورت فرشته نوراني بود و لباسش . اي از آسمان آمده و سنگ را كنار زده و دم در قبر نشسته استقبالً فرشته

وقتي باالخره از . اندسربازان خيلي ترسيده بودند و طوري به زمين افتاده بودند كه انگار مرده. ف سفيد بودمانند بر

. جايشان بلند شدند، با ترس از باغ فرار كردند

. اما او آنجا نبود. آنها داخل قبر رفتند تا بدن عيسي را پيدا كنند. مريم ديگر و سالومه نزديك در قبر آمدند
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زنها آنقدر ترسيده بودند كه سرشان را به سمت . و مرد با لباسهايي نوراني و درخشان در كنارشان ايستادندناگهان د

چرا كسي را كه زنده است در «: آن دو مرد گفتند. آنها تا به حال چنين چيز درخشاني نديده بودند. زمين خم كردند

پسر “: او را وقتي كه در جليل بود به خاطر بياوريدصحبتهاي ! كنيد؟ او اينجا نيست و قيام كردهقبر جستجو مي

”» .انسان بايد به دستان گناهكاران تسليم شود و مصلوب شود و در روز سوم دوباره زنده شود

چرا قبالً به فكرشان نرسيده بود؟ . زنها به ياد آوردند كه اينها دقيقاً همان حرفهاي عيسي بود

انگيز را و دوان دوان پيش شاگردان رفتند تا اين خبر شگفت» !او زنده است! ستاو زنده ا«: آنها فرياد زدند و گفتند

. بدهند

پطرس و يوحنا را پيدا كرد و هر آنچه ) دانست كه عيسي زنده شدهكه هنوز نمي(در همان حال، مريم مجدليه 

وقتي پطرس و يوحنا » گذاشتند؟دانيم كه او را كجا آنها خداوند را از قبر درآوردند و نمي«: دانست به آنها گفتمي

پطرس وارد شد و . اول يوحنا به آنجا رسيد و به داخل نگاه كرد. اين را شنيدند زودتر از مريم به سمت قبر دويدند

آنها را تاكرده بودند و همانجا در كنار گذاشته . ها و دستمالي را كه به سر و بدن عيسي بسته بودند پيدا كردپارچه

هايشان پطرس و يوحنا با شادي به خانه. او نيز ديد و باور كرد كه عيسي قيام كرده است. ا وارد شدبعد يوحن. بودند

 . برگشتند

كند عيسي خود را به مريم مكشوف مي.4

). 18 -11: 20؛ يوحنا 11 -9: 16مرقس ( 

تي كه ايستاد و داخل وق. انگيز اطالعي نداشتاو هنوز از خبر شگفت. در همان زمان، مريم مجدليه به قبر برگشت
آنجا دو فرشتة سفيدپوش و نوراني را ديد، يكي بر باال و ديگري در پايين . را نگاه كرد، چشمانش پر از اشك بود

چون آنها خداوندم را «: مريم جواب داد» كني؟چرا گريه مي«: ها پرسيدندفرشته. جايي كه عيسي بود نشسته بودند
» .اندجا گذاشتهدانم كه او را كاند و نميبرده

»  گردي؟كني؟ به دنبال چه كسي ميچرا گريه مي«: شخصي كه پشت سر مريم ايستاده بود پرسيد
. را نشان دهيد 4تصوير شمارة 

. رسيد كه او باغبان باشدمريم از ميان اشكهايش به آن مرد نگاه كرد و به نظر مي
كه او را كجا گذاشتي تا  اي، به من بگواي آقا، اگر تو او را برده«: به او گفت

مريم صميمانه عيساي خداوند را دوست داشت چون او » .بروم و پيدايش كنم
.  روزي هفت روح شرير را از او اخراج كرده بود
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» .مريم«: آن مرد گفت
! او خود عيسي بود. او غريبه يا باغبان نبود. در آن لحظه، مريم آن صدا را شناخت

» !خداوندا«: كرد فرياد زد وگفتعزيزش نگاه ميهمانطور كه به صورت خداوند 
پيش برادرانم برو و به آنها بگو كه . امبه من دست نزن چون هنوز پيش پدر نرفته«: عيسي به او گفت

» .روممن قيام كرده و پيش پدرم و پدرت و خدايم و خدايت مي
اين . اما آنها باور نكردند »!من خداوند را ديدم«: مريم با سرعت پيش شاگردان رفت و به آنها گفت

. توانستند باورش كنندخبر آنقدر خوب بود كه نمي
گفتند، سربازها با سرعت به شهر رفتند تا كاهنان اعظم بودن عيسي را ميوقتي زنها خبر خوش زنده

ازان كاهنان و مشايخ فوراً تصميم گرفتند تا پول زيادي به سرب. را از آنچه اتفاق افتاده بود باخبر كنند
توافق شد كه سربازان بگويند كه شاگردان عيسي . بدهند تا دربارة آن اتفاق به ديگران دروغ بگويند

در آن روزگار، اگر سربازي . (اندآمده بو جسد او را در زمانيكه سربازها خواب بودند از قبر دزديده
ن اعظم به سربازان قول اما كاهنا. رفت ممكن بود به مرگ محكوم شوددر زمان نگهباني به خواب مي

پس سربازان .) دادند كه اگر حاكم از به خواب رفتن آنها خبردار شود، جلوي مجازات آنها را بگيرند
. بسياري از مردم حرفشان را باور كردند. انداين خبر را شايع كردند كه جسد عيسي از قبر دزديده

خواهد تا كسي بداند كه عيسي حقيقتاً نميشيطان نخواست و . كنندامروز نيز بسياري اين را باور مي
. از مردگان برخاسته است

اگر به : گويدبه ما مي 9: 10آيا تو باور داري كه عيسي زنده است، كه از مردگان برخاست؟ روميان 
و در دل خود ايمان داشته باشي كه خدا او را از ” عيسي خداوند است“زبان خود اعتراف كني كه 

اي؟ آيا با گفتن اين خبر به ديگران آن را آيا تو نجات يافته. نجات خواهي يافت مردگان برخيزانيد،
ات خواهي به خداوند معرفي كني را در دفترچهمي اين هفتهاي؟ نام كساني را كه در اعتراف كرده
. يادداشت كن
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 1 شمارة تصوير: 1درس 
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 2 شمارة تصوير :1درس 
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 3 شمارةتصوير:  1درس 



 11 

 

 
 
 4 شمارة تصوير:  1درس  
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  8 -4: 15؛ اول قرنتيان 31 -19: 20؛ يوحنا 48 -13: 24؛ لوقا 13 -12: 16مرقس  :لعه كالمقسمت مورد مطا

  .عيساي مسيح با ظاهر شدن ثابت كرد كه زنده است :هدف درس

دهنده بپذيريم و توانيم او را به عنوان نجاتتوانيم عيسي را ببينيم، ميحاال كه نمي :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
. ن داشته باشيم كه روزي او را خواهيم ديداطمينا

تمايل براي ايمان به مسيح  :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

  :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

. دهنده بپذيرندبه عيسي به عنوان پسر خدا ايمان بياورند و او را به عنوان نجات: نيافتگاننجات

صلح بر «: شك كردند، يا ايمانشان ضعيف شد حرفهاي عيسي را به ياد بياورند اگر روزي ترسيدند، :يافتگاننجات
» .شما باد

 
): جهت اطالع  معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

) 27 -13: 14لوقا (دوستان عيسي مرگش را زير سئوال بردند .1

) 32 -28: 24؛ لوقا 13 -12: 16مرقس (دوستان عيسي او را شناختند .2

) 23 -19: 20؛ يوحنا 48 -33: 24لوقا (اگردانش ظاهر شد عيسي به ش.3

) 29 -24: 20يوحنا (كند توما باور مي.4

: آية حفظي

و در دل خود ايمان داشته باشي كه خدا او را از مردگان » عيسي خداوند است«اگر به زبان خود اعتراف كني «

 )ترجمة هزارة نو( 9: 10روميان  ».برخيزانيد، نجات خواهي يافت

درس 

اما براي آنهايي كه او را دوست داشتند . رسيدهمه چيز غيرممكن به نظر مي براي شنوندگان خبر قيام عيسي مسيح

او با . مريم مجدليه يكي از كساني بود كه با شنيدن اين خبر خيلي خوشحال شد. اي به همراه داشتاميد تازه

درس دوم 
 

كرده ظاهر شدن خداوند قيام
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من او را ! او زنده است! عيسي از مردگان برخاسته« :سرعت به سمت اورشليم رفت تا اين خبر را به همه بدهد

» !ديدم

هاي كنار اگرچه او مسيح قيام كرده را نديده بود، اما قبر خالي او و پارچه. يوحناي رسول نيز قبلش پر از اميد شد

. همين كافي بود تا او ايمان داشته باشد كه عيسي مسيح واقعاً زنده است. آن را به چشم خود ديده بود

. سربازاني كه نگهبان قبر بودند، هراسان و ترسيده بودند. اما از طرف ديگر، خبر قيام، دشمنان مسيح را ترسانده بود

آنها به سوي شهر شتافتند تا . اي نوراني در لباس سفيد آنها را تا حد مرگ ترسانده بودلرزة صبح زود و فرشتهزمين

. آنچه اتفاق افتاده بود را گزارش دهند

پس . ان اعظم و ديگر دشمنان مسيح آنقدر ترسيده بود كه تصميم گرفتند از انتشار حقيقت قيام جلوگيري كنندكاهن

اگر جسد دزديده شده بود ! ايچه داستان احمقانه. اندآنها گفتند  كه جسد عيسي را از قبر دزديده. دروغ گفتند

. اين داستان احمقانه بود، بعضي از افراد باور كردنداما با اينكه . شدندهاي در قبر نيز بايد ناپديد ميپارچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دوستان عيسي مرگش را زير سئوال بردند  .1

) 27 -13: 14لوقا (

بعضي از آنها . كردند كه قيام او حقيقت نداردباعث تأسف است كه بگوييم حتي بعضي از دوستان عيسي فكر مي

كردند كه آنها فكر مي. اند و هيچ مردي او را نديده استد زن ديدهكردند كه عيسي را فقط چناينگونه توجيه مي

: قابل توجه معلم
كرده زنده بينيم كه مسيح قيامهمچنين مي. در اين درس، بيشتر به عجايب قيام خواهيم پرداخت

او به طرق مختلف نشان داد كه بدن قيام . بودنش را با ظاهر شدن به شاگردان و دوستان ثابت كرد
شناختند اما قادر به انجام كارهايي بود كه اش را ميكردهدوستان او بدن قيام. نه استاش چگوكرده

اش ظاهر كرد و تا حدي كردهعيسي مسيح قدرت خدا را در بدن قيام . ماندانسان از انجام آنها باز مي
. كردة ايماندارن چگونه خواهد بودبه ما نشان داد كه بدن قيام

اين حقيقتي است كه ! ان داشته باشيد كه مسيح به راستي از مردگان برخاستشادمان باشيد و اطمين 
حتي اگر مسيح را با چشمان . ما ايمان داريم، همچنانكه مريم مجدليه و شاگردان به آن ايمان داشتند

حرفهايي كه خداوند به توما زد بايد ايمان ما را . خود نديده و با دستان خودمان لمس نكرده باشيم
 ».خوشابحال آنانيكه نديدند ولي ايمان آوردند«: كندمحكم 
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كرده را نديده بودند كساني كه مسيح قيام. اند و رويا بوده و نه خداي زندة حقيقيزنها در خيالشان او را ديده

. توانستند باور كنند كه او حقيقتاً زنده استنمي

در حال قدم زدن از اورشليم به ) نامي يكي از آنها كلوپآس(ن عيسي در همان بعد از ظهر يكشنبه، دو نفر از پيروا

در آن روز او دو نفر زياد . بودند) كمي بيشتر از ده كيلومتري با هم فاصله داشتند(سمت شهر كوچك عموآس 

لي آنها چيزهاي عجيبي از مردان و زناني شنيده بودند كه قبر خا. سرحال و خوشحال نبودند و كمي مضطرب بودند

توانستند باور كنند چگونه مي .باور كنند ه را بايددانستند كه چدوستش نميو كلوپآس . عيسي را به خبر داده بودند

اند؟ كه عيسي زنده است ولي او را به چشم خود نديده

ي همچنين دربارة خبرها. كردندزدند و دربارة عيسي و رنجها و مرگش صحبت ميدر امتداد آن راه خاكي قدم مي

اما چرا عيسي بايد آنقدر رنج  :كردندبا خود فكر مي. كردنداين سو و آن سو از زنده بودن مسيح با هم صحبت مي

.  توانست همانطور كه اميد داشتيم پادشاه شودمرد؟ ميكشيد؟ چرا بايد ميمي

. را نشان دهيد 1تصوير شمارة 

. حق شد و دركنارشان قدم زدكردند، ناگهان كسي به آنها ملدر همان حال كه بحث مي

شما بايد تنها «: كلوپآس جواب داد» زديد؟دربارة چه چيزي حرف مي«: مرد غريبه پرسيد

» ايد؟كسي در اورشليم باشيد كه خبرهاي وحشتناك چند روز گذشته را نشنيده

» چه خبري؟«: غريبه جواب داد 

او نبي قدرتمند و بزرگي . دگوينهمة چيزهايي كه دربارة عيساي ناصري مي«: جواب دادند

اما كاهنان اعظم و حاكمان اورشليم او را دستگير كردند و او را به دولت روم . و معجزات بزرگي انجام داد. بود

. اميدوار بوديم كه او اسرائيل را آزاد خواهد كرد. و او را به صليب كشيدند. تسليم كردند تا به مرگ محكومش كنند

گويند كه صبح زود وقتي به قبر عيسي رفته بعضي از زنان مي. گذردكه مصلوب شدنش مياما امروز سه روز است 

بعضي از . اند كه به آنها گفتند عيسي زنده استگويند كه فرشتگاني را ديدهمي. بودند، جسد عيسي آنجا نبوده

» !الي استاند كه حرفهاي زنان درست و قبر خآنها ديده. مردها به قبر رفتند تا خودشان ببيند

كشيد مسيح بايد اين زحمات را مي. اند ايمان نداريدو به آنچه انبيا نوشته! فهم هستيدكمچقدر «: غريبه جواب داد

و بعد توضيح داد كه موسي و ديگر انبيا دربارة ماشيح، كسي كه رنج خواهد كشيد و خواهد » .تا به جاللش برسد
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هاي انبيا كه دربارة عيسي و آنچه برايش اتفاق خواهد افتاد ي دربارة نوشتهآن دو نفر به حرفهاي عيس. اندمرد، نوشته

. گوش كردند

 بعضي معتقدند كه شخص همراه . ايماما در تصوير ما آنها را به صورت دو مرد آورده. مقدس ننوشته كه هر دوي اين اشخاص مرد بودندكتاب

 . باشد پس امكان دارد كه اين دو زن و شوهر باشند 18: 24همان كلوپآس لوقا  25: 19اگر كلوپآسي كه در يوحنا . كلوپآس زنش بوده است

 

دوستان عيسي او را شناختند  .2

) 32 -28: 24؛ لوقا 13 -12: 16مرقس (

اما . مرد غريبه خواست به راهش ادامه دهد شان رسيدند،وقتي كه به روستاي عموآس يعني به محل زندگي

به خانة ما بيا و غذا بخور و شب خانة ما بمان چون . لطفاً نرو«: هش كردند و گفتندكلوپآس و همراهش از او خوا

. پس مرد غريبه دعوتشان را قبول كرد» .دير وقت است

. را نشان دهيد 2تصوير شمارة 

اما . هاي يهودي رسم اين بود كه پدر خانواده قبل از خوردن غذا شكرگزاري كنددر خانواده

سپس نان را به چند . ميهمان نان را برداشت و خدا را شكر كرد/ريبهدر آن شب، آن مرد غ

ناگهان چشمان باز شد و آن مرد . قسمت تقسيم كرد و به افرادي كه دور ميز نشسته بودند داد

... توانستند دستشان را دراز كنندآنها مي. او حقيقتاً زنده بود! او عيسي بود. غريبه را شناختند

اش، عيسي كردهدر بدن قيام. جاي كه نشسته بود خالي بود! او ناپديد شده بود. را لمس كنند توانستند اونه نمي

. توانست در يك لحظه ظاهر و يا ناپديد شودخداوند مي

يادت هست كه وقتي در طول راه دربارة «: يكي از آنها گفت. حاال ديگر غمگين نبودند. زده بودندآن دو شگفت

. دانستند كه چرا آن احساس به آنها دست داده بودحاال مي» .كرد، چقدر دلمان سوختهاي انبيا صحبت نوشته

. عيسي با آنها حرف زد اما آنها او را نشناختند

عيسي به شاگردانش ظاهر شد  .3

) 23 -19: 20؛ يوحنا 48 -33: 24لوقا (

خداوندمان «: ا بگويند، شاگردان گفتنداما قبل از اينكه خبر ر.  آنها با عجله به سمت اورشليم پيش شاگردان رفتند

.  خداوند پيش پطرس، كسي كه سه بار او را انكار كرده بود، رفت! تصور كنيد» !قيام كرده و به پطرس ظاهر شده
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. را نشان دهيد 3تصوير شمارة 

آنها رفته و با آنها غذا خورده  سپس كلوپآس و همراهش گفتند كه عيسي با آنها بوده، به خانه

.  است

: او گفت! عيسي خودش در مقابل آنها ايستاده بود. ناگهان، شادي آنها به ترس تبديل شد

پس چطور عيسي داخل شده بود؟ آنها ترسيده بودند، . درها قفل بود» !سالمتي با شما باد«

. كردند كه اين روح عيسي استچون فكر مي

به دستها «: او دستانش را نشان داد و گفت» من هستم؟ ايد؟ چرا شك داريد كه اين واقعًاچرا ترسيده«: عيسي پرسيد

آنها به دستها و پاهايش » .روح بدني از گوشت و استخوان ندارد. مرا لمس كنيد و ببينيد. و پاهاي من نگاه كنيد

.  او به راستي بدني زنده داشت. بله جاي ميخ آنجا بود. نگاه كردند

خوردن او را تماشا . شده دادنداي از ماهي كبابها به او تكهآن» چيزي براي خوردن داريد؟«: عيسي پرسيد

همانطوركه پدر مرا فرستاد، من نيز شما را . سالمتي بر شما باد«: سپس عيسي گفت! او واقعاً زنده بود كردند-مي

جهاني كه بايد خبر خوش فرستاد؟ پيش گناهكاران گمشدة جهان-آنها را پيش چه كسي مي» .فرستممي

همانطور كه خدا عيساي خداوند را به جهان فرستاده بود، عيسي نيز شاگردان را . هندة جهان را بشنوددنجات

.  قدرت قيام او، قدرت شاگردانش بود. فرستاد

 

كند توما باور مي.4

) 29 -24: 20يوحنا ( 

كه ديگران اتفاقات را  بعداً وقتي. آن شب يكي از شاگردان، توما، آنجا نبود! عجب تجربة عالي براي شاگردان بود

كنم مگر اينكه با چشمان خودم جاي ميخها را بر دستهايش ببينم و پهلويش باور نمي«: برايش تعريف كردند، گفت

» .را لمس كنم

.  را نشان دهيد 4تصوير شمارة 

اين . دوباره درها قفل بود. روز بعد، شاگردان دوباره در اتاقي جمع شده بودند 8
مثل دفعة قبل، ناگهان عيسي در ميان آنها ظاهر . آنجا حاضر بودبار توما هم در 
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به دستهايم نگاه كن و «: سپس رو به توما كرد و به او دستور داد» .سالمتي بر شما باد«: شد و گفت
» !ايمان بياور. ايمان نباشديگر بي. پهلويم را لمس كن

» !خدا و خداوندم«: توما فرياد زد و گفت
» .اما خوشابحال آنانيكه مرا نديدند اما ايمان آوردند. مان آوردي چون مرا ديديتو اي«: عيسي گفت

اول . (نفري ظاهر شد 500يكبار او در جمعي . هاي بعد، بسياري از پيروان عيسي او را ديدنددر هفته
! عيسي زنده بود ديگر شكي نبود-). 6: 15قرنتيان 

پس آيا . ايممن و شما او را نديده. ايد؟ نهم خود ديدهآيا عيسي را به چش. اما بگذاريد سئوالي بپرسم
حرفهايي را كه عيسي به . كنيمما با ايمان باور مي. توانيم ايمان داشته باشيم كه او زنده است؟ بلهمي

» .خوشابحال آنانيكه مرا نديدند اما ايمان آوردند «: توما زد به خاطر بياوريد
اين كار را با ايمان به او به عنوان پسر خدا كه . شوندما بخشيده ميبا ايمان به عيسي خداوند، گناهان 

همة كساني كه به او اعتماد كنند روزي همانند شاگردان او را . دهيممرد و دوباره زنده شد، انجام مي
. خواهند ديد

مانداري ممكن است اي. شايد تا حاال به مسيح ايمان آورده باشيد، اما ايمانداري ترسو يا ضعيف باشيد
به شاگردان ضعيف » !سالمتي بر شما باد«: عيسي به شاگرداني كه ترسيده بودند گفت. شكاك باشيد

به توما كه به قيام » .فرستمهمانطور كه خدا مرا فرستاد من نيز شما را مي! سالمتي بر شما باد«: گفت
اگر امروز شما » !مان بياورايمان نباش و ايديگر بي. سالمتي بر تو باد«: خداوند شك كرده بود گفت

» .سالمتي بر شما باد«: گويدنيز ترسيده و يا ضعيف يا شكاك هستيد، عيسي مي
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 21يوحنا  :قسمت مورد مطالعه كالم

 .بت كنندخواهد كه دربارة او با ديگران صحعيسي از ايماندارن مي: هدف درس

  .خواهد كه كامالً از او پيروي كنندعيسي از ايمانداران مي :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

 .كردهدهندة قياممحبت و قدرشناسي از نجات: احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

. از عيسي پيروي كند و او را با تمام قلب خدمت كند :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 
 

): جهت اطالع  معلم و شاگردان(وس مطالب درسي رئ

) 3 -1: 21يوحنا (مانند تا عيسي را مالقات كنند شاگردان منتظر مي.1
) 14 -4: 21يوحنا (آيد عيسي پيش شاگردان مي.2
) 17 -15: 21يوحنا (كند عيسي از پطرس سئوال مي.3
) 22 -18: 21يوحنا (كند پطرس از عيسي پيروي مي.4
 
و در دل خود ايمان داشته باشي كه خدا او را از مردگان » عيسي خداوند است«بان خود اعتراف كني اگر به ز«

 )ترجمة هزارة نو( 9: 10روميان » .برخيزانيد، نجات خواهي يافت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

درس سوم 
 

مأموريت جديد شاگردان 

 :معلمقابل توجه 
هاي تولد، زندگي، مرگ، و قيام خداوندمان عيساي مسيح دقيقاً تحقق همة پيشگويي

اين حقايق ! از طريق مرگ و قيامش، بخشش گناهان براي همة مردم جهان مهيا شد. يافت
راي شما چه معنايي دارد؟ آنها حتماً شما را لبريز از محبت و شكرگزاري از انگيز بشگفت
كرده كرده است و اين محبت شما را بر آن داشته كه از او اطاعت كنيد و او را دهندة قيامنجات

گوسفندانم را . امبرويد و بگوييد كه من قيام كرده«: خدمت كنيد، همانگونه كه او فرمان داد
» .خوراك دهيد

. شك باعث شادي شما شده استتدريس آموزه يا تعليم قيام پرجالل مسيح بي
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درس 
خيلي  مخصوصاً پطرس از اينكه عيسي زنده بود. خبر قيام عيسي شادي فراواني را براي پيروانش به همراه داشت

نظر عيسي نيز دربارة . همچنين از اين خوشحال بود كه توانسته بود سه بار عيسي قيام كرده را ببيند. خوشحال بود
توانست در آن واحد از ميان درهاي قفل شده ظاهر يا مي. اما او تفاوتهايي با پطرس داشت. پطرس همين بود

داد، پطرس جاي بار كه عيسي دستهايش را نشان مي هر. پطرس با چشمش خودش اين را ديده بود. ناپديد شود
بدون شك دستهاي عيسي يادآور روز وحشتناكي بود كه پطرس قولي را كه به عيسي مسيح داده . ديدميخها را مي
. بود شكست

اگر همه به تو خيانت كنند، من «: پطرس به ياد آورد كه چگونه در زمان عهدبستن با عيسي مغرور و مطمئن بود
ز به تو خيابدون شك دستهاي عيسي يادآور روز وحشتناكي بود كه پطرس قولي را كه به عيسي مسيح داده بود هرگ

. شكست
اگر همه به تو خيانت كنند، من «: پطرس به ياد آورد كه چگونه در زمان عهدبستن با عيسي مغرور و مطمئن بود

اين قولي بزرگ بود، و » .و تا پاي جانم همراه تو باشم حاضرم تا زندان با تو بيايم. هرگز به تو خيانت نخواهم كرد
او . آورد كه چگونه حرفش را فراموش كرداما حاال پطرس به ياد مي. خواست اين كار را انجام دهدپطرس واقعاً مي

. اما بدتر از آن، او عيسي را سه بار انكار كرده بود .كرده بود خيانتبه عيسي 
ه بودن عيسي خوشحال بود، اما هنوز از اينكه خداوند را انكار كرده بود خجالت بنابراين اگرچه پطرس از زند

آيا حاال پطرس جرأت آن را داشت كه . كرد كه اي كاش رابطة او و عيسي دوباره مانند قبل شودكشيد و فكر ميمي
او . دانسترس نميخواست كه براي او كار كند؟ پطخودش را شاگرد عيسي بداند؟ آيا عيسي دوباره از پطرس مي

. بدجوري كار را خراب كرده بود
مانند تا عيسي را مالقات كنند شاگردان منتظر مي.1

 3 -1: 21يوحنا  
اما . اش داشتبا اينكه پطرس سه بار عيساي مسيح را ديده بود، اما هنوز افكار مشوشي دربارة خود و گذشته

). 32: 26متي . (شاگردان را در جليل مالقات كند او به خاطر آورد كه عيسي قول داده كه. اميدوار بود
. را نشان دهيد 1تصوير شمارة 

پس آنها به جاي . خواست عيسي را دوباره ببيندپطرس هم مانند ديگر شاگردان مي
پطرس، توما و نتنائيل، يعقوب، يوحنا، و دو شاگرد . شان در كنار درياچه جليل رفتندهميشگي

اما پطرس از انتظار خسته . دانستند كه عيسي كجا خواهد آمددقيقاً نميآنها . ديگر آنجا بودند
» .روم ماهيگيريمي«: شد و گفت

شب بود و وقت خوبي براي . و همان كار كردند» .آييمما هم با تو مي«: شاگردان ديگر گفتند
اما آن شب هر . داده بودند و اين كار را بارها انجام. پطرس، يعقوب و يوحنا ماهيگيران ماهري بودند. ماهيگيري

. حتي يكيتوانستند ماهي بگيرند-رفتند، نميجايي كه در درياچة جليل مي
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آيد عيسي پيش شاگردان مي.2

 14 -4: 21يوحنا  
شاگردان به ساحل نگاه كردند و مردي را . باالخره خورشيد طلوع كرد. تمام طول شب سعي كردند ماهي بگيرند

» .ماهي گرفتيد«: مرد فرياد زد. دادند كه او كيستميآنجا ديدند، اما تشخيص ن
» .نه«: جواب دادند

. را نشان دهيد 2تصوير شمارة 
» .تور را سمت راست قايق بيندازيد تا چند ماهي بگيريد«: مرد با اطمينان گفت

آنها تور را در سمت راست . شاگردان در اين فكر بودند كه چطور اين مرد اينقدر مطمئن است
اين «: يوحنا ناگهان فرياد زد. اين معجزه بود. و فوراً تورشان پر از ماهي شد. انداختند قايق

» !خداوند است
شاگردان ديگر به . وقتي پطرس اين را شنيد، لباسش را برداشت و پوشيد و به داخل آب پريد و تا ساحل شنا كرد

. ي را پشت قايق انداختندآنها تور پر از ماه. سمت جايي كه عيسي و پطرس بودند پارو زدند
دانست عيسي مسيح مي. وقتي به ساحل رسيدند، ديدند كه آتشي روشن است و نان و ماهي در كنار آن قرار دارد

پطرس تور را كشيد و به خشكي » .برويد و ماهيهاي صيد شده را بياوريد«: پس به آنها گفت. اندكه آنها گرسنه
اين هم . اما پاره نشد. اين تور ظرفيت اين همه ماهي را نداشت! بزرگ ماهي 153 تور پر از ماهي بود-. آورد

! اي ديگر بودمعجزه
چون » تو كيستي؟«: نيازي به اين سئوال نبود كه» .حاال بياييد و صبحانه بخوريد«: عيسي آنها را دعوت كرد و گفت

 .  ن تقسيم كردعيسي نان و ماهي را ميان شاگردا. همه آنها خداوند قيام كرده را شناختند
كند  عيسي از پطرس سئوال مي.3

 17 -15: 21يوحنا 

. را نشان دهيد 3تصوير شمارة 
اي پطرس، پسر يوحنا، آيا از صميم قلب مرا «: بعد از غذا، عيسي رو به پطرس كرد و پرسيد

» دوست داري؟
» .داني كه تو را خيلي دوست دارمبله اي خداوند، مي«: پطرس جواب داد

» .هاي من خوراك بده؛ به شاگردان جوان و ضعيفم تعليم بدهپس به بره«: تعيسي گف
» اي پطرس، پسر يوحنا، آيا از صميم قلب مرا دوست داري؟ «: عيسي براي بار دوم پرسيد

» .داني كه تو را خيلي دوست دارمبله اي خداوند، مي«: پطرس جواب داددوباره 
» .راقب كن و به آنها خوراك بده؛ و از شاگردان بالغم مواظبت كناز گوسفندانم م«: عيسي فرمان داد و گفت

» اي پطرس، پسر يوحنا، آيا از صميم قلب مرا دوست داري؟ «: براي بار سوم عيسي پرسيد
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اما بايد جواب كسي را كه سه بار انكار كرده . وقتي عيسي براي بار سوم از پطرس سئوال كرد، پطرس ناراحت شد
» .داني كه تو را خيلي دوست دارمبله اي خداوند، مي«: راحتي گفتبا نا. دادبود مي

» .گوسفندانم را تعليم و خوراك بده«: عيسي دستور داد و گفت
او . و گناه وحشتناكش را بخشيده است. خواهد كه شاگردش باشدحاال پطرس مطمئن بود كه عيسي از او مي

لي زيادي را پطرس بايد دربارة محبت عميق و واقعي عيسي چيزهاي خي. توانست خداوند را خدمت كنددوباره مي
. توانست اين را بياموزدگرفت، او در آينده ميياد مي

كند  پطرس از عيسي پيروي مي.4

 22 -18: 21يوحنا 
وقتي جوان بودي از خودت «: عيسي گفت. عيسي بعد از سئوال از پطرس، به او از آينده و اتفاقات آن صحبت كرد

كند و به جايي رفتي ولي وقتي پير شدي كس ديگري تو را هدايت ميخواستي ميكردي و هر جا كه مييمراقبت م
زد و اينكه چگونه با مرگ پطرس خدا خداوند داشت از آينده و مرگ پطرس حرف مي» .خواهي خواهد بردكه نمي

است تا او برعكس به صليب بكشند شود كه پطرس در پيري بر روي صليب مرد و خوگفته مي. (كندجالل پيدا مي
او ديگر از رنج . پطرس قرار بود مرد ديگري شود.) چون باور داشت كه اليق آن نيست كه مثل مسيح مصلوب شود

.  و مرگ براي خداوند هراسي نخواهد داشت
 ».از من پيروي كن«: عيسي به پطرس گفت

. را نشان دهيد 4تصوير شمارة 
ي به پشت سرش نگاه كرد، ديد كه يوحنا، شاگردي كه عيسي وقت. پطرس فوراً اطاعت كرد

.  دانست كه يوحنا چگونه خواهد مردپطرس نمي. آيدبسيار دوستش داشت، هم از عقب آنها مي
او چطور، خداوند؟ او چطور خواهد «: شود؟ پس از عيسي پرسيدآيا او هم به صليب كشيده مي

» مرد؟
. كندنا تا بازگشت من نميرد، هيچ فرقي به حال تو نمياگر من بخواهم يوح«: عيسي جواب داد

» .تو از من پيروي كن
من به تو . نگران ديگران نباش. از من پيروي كن«: شودهمان حرفي كه عيسي به پطرس گفت، شامل حال ما نيز مي

» .از من پيروي كن. دهم كه چه كاري بايد انجام بدهينشان مي
او در اين راه ما را . خواهد تا ما را در راه خدمت به او هدايت كندخداوند مي عيسي، نجات دهندة قيام كرده و

. اگر ما از او پيروي كنيم، كارهايي وجود دارند كه بايد آنها را انجام دهيم. راهنمايي خواهد كرد
ز مردگان قيام شايد به خداوندي عيسي اعتراف كرديد و قلبتان را به عيسي مسيح سپرديد و ايمان داريد از عيسي ا

اما آيا با تمام دل دوستش داريد يا فقط به او عالقه . اگر واقعاً اين كار را كرده باشيد، نجات يافته هستيد. كرده است
  خواهيد عيسي را پيروي كنيد و با تمام دل او را خدمت كنيد؟داريد؟ آيا شما هم مثل پطرس، بعد از قيام مسيح، مي
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 .كندقيام عيساي مسيح خداوندي او را ثابت مي :هدف درس

توانند با ايمان نجات به اين خاطر كه عيساي مسيح مرد و دوباره زنده شد، آنها مي :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
. پيدا كنند

. ايمان به عيساي مسيحراي اشتياق ب :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

ه زبان خود عيسي مسيح را اعتراف كنند و قلباً ايمان بياورند كه خداوند او ب :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 
 .را از مردگان برخيزانيد
): جهت اطالع  معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

) 8 -4: 15 اول قرنتيان(بسياري از مردم مسيح را بعد از قيامش ديدند .1
) 43 -36: 24لوقا (كرده دارد عيسي بدني قيام.2
) 25: 4؛ 4: 1؛ روميان 3 -1: 14؛ 22 -19: 2يوحنا (اهميت قيام .3
 
و در دل خود ايمان داشته باشي كه خدا او را از مردگان » عيسي خداوند است«اگر به زبان خود اعتراف كني «

 )ترجمة هزارة نو( 9: 10روميان » .برخيزانيد، نجات خواهي يافت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درس چهارم 

قيام خداوند ما 

: قابل توجه معلم
مقدس زيرا كتاب. آموزه يا تعليم قيام خداوند عيساي مسيح براي ايمانداران بسيار مهم است

و  14: 15تيان اول قرن. ( مانديمدهد كه اگر مسيح قيام نكرده بود، ما همچنان در گناه ميتعليم مي
. شداگر بدن او در قبر مانده بود، نجات براي بشر گناهكار فراهم نمي.) 17

اين تعليم ماية . اين مركز اصلي ايمان مسيحي است. كندقيام عيساي مسيح الوهيت او را تأييد مي
قدرت “پولس از . تشويق فرزندان خداست، زيرا پيروزي او را در زندگي مسيحي قطعي است

اما . مسيحيان به اين قدرت قيام دسترسي دارند). 10: 3فيليپيان (گويد سخن مي” مسيحقيام 
.  خبرندبسياري از آنها از آنچه مسيح به آنها بخشيده بي

تان باخبريد؟ بگذاريد خدا به قلبهاي شما كرده در زندگيآيا شما از قدرت پيروزي خداوند قيام 
. نان و اعتماد به ديگران انتقال دهيدسپس اين تعليم را با اطمي. نگاه كند
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درس 
باور كنيد؟ مثالً اگر كسي به شما بگويد از يك صخرة بزرگ پايين بپريد، شنويد باور ميآيا شما هر چه را كه مي

اگر دستهايت را محكم تكان بدهي مثل پرنده پرواز «: افتيد؟ يا فرض كنيد كسي به شما بگويدكنيد كه نميمي
اگر مطمئن نيستيد دستهايتان را تكان بدهيد تا ببينيد چه اتفاقي ! (كنيد؟ البته كه نهاو را باور ميآيا حرف » .كنيمي
. شنويم باور كنيمما نبايد هر چه را كه مي!) اما از صخره پايين نپريد. افتدمي

. اما اگر چيزي درست باشد، آيا بايد باور كنيم؟ بله
آنقدر مهم كه اگر آنرا باور كنيم، نجات .  حقيقتي خيلي مهم ديم-در سه درس آخر، دربارة حقيقتي صحبت كر

آيا به ياد داريد كه آن حقيقت چيست؟ آية حفظي اين  .كنيمنجات پيدا نمياما اگر باورش نكنيم، . خواهيم يافت
قيقت مهم اين ح. گويد كه براي اينكه نجات پيدا كنيم بايد ايمان بياوريمدهد و ميدروس، دربارة آن توضيح مي

. بايد ايمان بياوريم كه خدا عيسي را از مردگان برخيزانيد. قيام عيساي مسيح است
خواهند پاسخ اين سئوال را بسياري مي» چطور اطمينان داشته باشم كه عيسي از مردگان برخاست؟«: شايد بپرسيد

. ر اختيار ما قرار دادبه همين خاطر خدا داليل و شواهد زيادي را دربارة قيام خداوندمان د. بدانند
.) كتاب مقدس تصويري را باز نكنيد: معلم عزيز. (كتاب نشان دادم ز درسهاي اخير، به شما عكسي از ايندر يكي ا

اما از . اگر در آن جلسه حاضر نبوديد، فقط به حرفهاي من گوش كنيد. كه از مريم مجدليه در قبر خالي عكسي بود
شما شاهدي خواهيد بود براي حرفي كه . خواهم كه به بقيه بگويند كه چه ديدندكساني كه آن تصوير را ديدند مي

نفر به عنوان شاهد بپرسيد تا مطمئن شوند كه شما تصوير مريم در قبر خالي را  4يا  3از : معلم عزيز. (من زدم
كنند شاهدان باور مي سپس از كساني كه در آن جلسه غائب بودند، بپرسيد كه آيا با شنيدن حرفهاي. ايدنشان داده

قبل . تر خواهد بودكنندهتواند جزئيات آن تصوير را بگويد، قانعاگر شاهدي مي. ايدكه شما آن تصوير را نشان داده
  .) جلسه مزبور را نشان دهيد 4از ادامة درس، تصوير شمارة 

بسياري از مردم مسيح را بعد از قيامش ديدند .1

 8 -4: 15اول قرنتيان  
دانيم كه حرف حقيقت از كجا مي ).20: 15اول قرنتيان (» .اكنون مسيح از مردگان برخاسته«: گويدخدا ميكالم 

.  مقدس را صدا كنيم تا آن را ثابت كننددارد؟ بگذاريد كه شاهدان كتاب
. الف را نشان دهيد  1شماره تصوير 

دربارة قيام  گوش كنيد كه او.) به پطرس در تصوير اشاره كنيد. (اين پطرس است
اما مهمتر از آن . قبر خالي را ديدم! عيسي قيام كرده«: گويدعيساي مسيح چه مي

به من گفت كه به . غذا خورد. او با من حرف زد. عيسي را با چشمان خودم ديدم
پس به هزاران نفر خواهم گفت كه او مرد، و دوباره از . گوسفندانش خوراك بدهم

؛ اعمال 25 -1: 21؛ يوحنا 43 -36: 24؛ لوقا 7 -6 :20يوحنا (» .مردگان برخاست
.) 34 -22: 2رسوالن 
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» يوحنا، تو در مورد قيام مسيح چه داري كه بگويي؟ آيا واقعاً عيسي زنده شد؟«: حاال بگذاريد از يوحنا سئوال كنيم
. ن دهيدب را نشا 1تصوير شمارة 

اش ولي عيسي را چندين مرتبه در بدن زنده. الي را ديدممن هم قبر خ. دانم و مطمئن هستممي! قطعاً او زنده شده«
اطمينان دارم كه او قيام كرده و آنچه . توانست انجام بدهدكارهايي از او ديدم كه هيچ كس ديگري نمي. هم ديدم

ر همه توانستم خيلي بيشتر از اين بنويسم اما اگمي. انجيل يوحناو من آنها را در كتابي نوشتم-. گفته حقيقت دارد
.) 25 -24: 21؛ 31، 30، 19، 8: 20يوحنا (» .پوشاندكارهاي عيسي را بنويسيم، همه جهان را كتاب مي

. يوحنا از بابت شهادتي كه دادي متشكريم
براي شهادت بعدي چه كسي را صدا كنيم؟ توما چطور است؟ آيا به خاطر داريد كه او كسي بود كه در زمان اولين 

توما تو دربارة قيام مسيح چه داري كه بگويي؟ آيا با اينكه عيسي «. ش پيش شاگردان نبودظهور عيسي پس از قيام
» توانيم باور كنيم كه او زنده شده است؟ايم، ميرا با چشمان خودمان نديده

. ج را نشان دهيد 1تصوير شمارة 
قتي كه شاگردان به من گفتند كه و. مثل من احمق نباشيد«: زده استدهد، خجالتتوما وقتي به اين سئوال پاسخ مي

چقدر . كنمگفتم كه تا نبينم و انگشتهاي خودم را روي زخمهايش نگذارم باور نمي. عيسي قيام كرده، باور نكردم
جاي ميخ . كرديم ظاهر شدمدتي زيادي نگذشت كه ناگهان عيسي در شبي وقتي كه داشتيم صحبت مي! احمق بودم

حتماً باور دارم كه او . او را در بدني زنده ديدم. او روح نبود. ستم آنها را لمس كنمتوانمي. را روي دستهايش ديدم
). 29 -19: 20يوحنا (» .توانيد ايمان داشته باشيدايد، ميشما هم با اينكه او را نديده. از مردگان برخاسته

قبر هم بودند، صحبت كنيم؟ آيا  خواهيد با سربازان رومي كه نگهبانمي. حرفهاي شاگردان را دربارة قيام شنيديم
آنها را تهديد . گوينداند كه حقيقت را نميسربازان آنقدر ترسيده! آنها شاهدان خوبي براي اين اتفاق هستند؟ نه

گويند، چون حقيقت را نمي. اندكردند كه دربارة قيام دروغ بگويند و بگويند كه شاگردان جسد عيسي را دزديده
. ا اجازه بدهيم كه شهادت بدهندتوانيم به آنهپس نمي

.  اما كسان ديگري هستند كه شهادتشان درست و قابل اعتماد است
. الف را نشان دهيد 2تصوير شمارة 

توانيم مي. مريم مجدليه كه عيسي را بعد از قيامش ديد، لبخندي بر لب دارد 
به ما خواهد او مي. مطمئن باشيم كه او نيز شهادتي مثل ساير شاگردان دارد

). 11 -10: 24لوقا (» !او قيام كرده«: بگويد
. را نشان دهيد ب 2تصوير شمارة 

) 6 -5: 16مرقس (» .عيسايي كه مصلوب شد زنده است«: گويدفرشته مي
. را نشان دهيد ج 2تصوير شمارة 

پاهايم را  دستها و«: گويدمهمتر از همه اينها، عيسي خودش دربارة قيامش مي
). 39: 24لوقا (» .مرا لمس كنيد و ببينيد. هستمببينيد كه خودم 
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: تواند وجود داشته باشدچه دليل بهتر ديگري براي اثبات قيام عيساي مسيح مي
.) اشاره كنيد ب 2تصوير شمارة به ). (3: 24لوقا (قبر خالي .1
در راه عموآس، و شاگردان، مريم مجدليه، زنان ديگر، دو شاگرد : شاهدان بسياري كه ظهور مسيح را ديدند.2

) 8 -4: 15؛ اول قرنتيان 48: 24لوقا . (نفر يكجا 500و ديگران-
). 44: 24لوقا (شهادت عيسي .3

.) هايتان بنويسيداينها را بايد در دفترچه. (حقايق مهم ديگري هم دربارة قيام عيساي مسيح وجود دارند
كرده دارد عيسي بدني قيام.2

 43 -36: 24لوقا  
اول يوحنا . (گويد كه روزي ما شبيه او خواهيم شدمقدس به ما مياي ما بسيار مهم است زيرا كتاباين واقعيت بر

.) 21: 3؛ فيليپيان 2: 3
. الف را نشان دهيد 3شمارة تصوير 

.) 43 -36: 23لوقا . (بدن او گوشت و استخوان داشت. بدن زنده بود و روح نبود.1
. دن او آثار ميخ و نيزه را بر خود داشتب.) 20: 20يوحنا . (بدنش قابل ديدن بود

توانست غذا او مي.) 31: 24لوقا . (تشخيص بوداو قابل ) 29 -24: 20يوحنا (
) 43 -41: 24لوقا . (بخورد

. ب را نشان دهيد 3شمارة تصوير 
. توانست از درها بسته عبور كنداو مي. بدن او با بدن معمولي تفاوت داشت.2
: 20؛ يوحنا 16 -13: 24لوقا . (وقات قابل تشخيص نبودبعضي ا) 19: 20يوحنا (

) 51، 31: 24لوقا . (توانست ناپديد شودعيسي مي.) 12: 16؛ مرقس 4: 21؛ 15 -14
. ج را نشان دهيد 3شمارة تصوير 

زي و به اين فكر كنيد كه رو.) 18: 1؛ مكاشفه 10 -9: 6روميان . (توانست دوباره بميردبدن قيام كرده هرگز نمي.3
چرا؟ براي اينكه . آورد كه بهشت نوراني خواهد بوداين تصوير به ياد ما مي! (ما نيز در بهشت شبيه او خواهيم بود
) 23: 21مكاشفه . خداوند عيسي مسيح خود نور است

اهميت قيام  .3

 25: 4؛ 4: 1؛ روميان 3 -1: 14؛ 22 -19: 2يوحنا 
:  قيام از اين نظر مهم است زيرا

). 4: 1روميان (كه عسي واقعاً پسر خداست نشان داد .1
) 22 -19: 2يوحنا (هاي مسيح دربارة خودش كامالً درست بوده است ثابت كرد كه گفته.2
). 10: 16مزمور (نبوتهاي عهد عتيق به واقعيت پيوست .3
). 25: 4روميان (شوند بخشد كه از جانب خدا پذيرفته ميبه ايمانداران اعتماد مي.4
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. را نشان دهيد 4رة تصوير شما
: 14يوحنا (شود قيام مسيح باعث اطمينان ايماندار از قيام آيندة خود و زندگي جاودان مي.5
يادآور نور  4قسمت باالي تصوير ). (14: 4؛ اول تسالونيكيان 14: 4؛ دوم قرنتيان 19، 3 -1

.) راندجايي كه ايمانداران مسيح ابديت را در آنجا خواهند گذپرجالل آسمان است-
روز يكشنبه، روز تولد يا . يكشنبه، روز خداوند قيام به ما روزي نو براي پرستش داده است-.6

. روز اول هفتهشود-مرگ مسيح نيست، بلكه روز قيامش است كه هر يكشنبه به جا آورده مي
ايد الزم نيست ن آوردهاما اگر شما به مرگ و قيام عيسي ايما). 31: 17اعمال (قيام مسيح وعدة روز داوري است . 7

اند و داوري يادآور كساني است كه به مسيح ايمان نياورده 4آتشي كه در پايين تصوير . (نگران باشيد يا بترسيد
.) 15 -12: 20مكاشفه . خواهند شد

 
سي قيام عيساي مسيح براي شما چه معنايي دارد؟ آيا واقعاً ايمان داريد كه او پسر خداست؟ آيا با زبان خود عي

ايد، اگر اين كار را انجام داده) 9: 10روميان (ايد و قلباً باور داريد كه او از مردگان برخاست؟ مسيح را اعتراف كرده
آيا در اين لحظه به عيساي قيام . ايد، هنوز در گناهانتان مرده هستيداما اگر اين كار را انجام نداده. در امان هستيد

توانيد شاهد زندة پذيريد؟ اگر اين كار را انجام بدهيد ميدهنده ميو را به عنوان نجاتكرده ايمان و اعتماد داريد و ا
. مسيح باشيد
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 38 

 

 
 

 

 

 

 4 شمارةتصوير:  4درس 


