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با و و با احترام  برداشتند عيسی را از صليب جسدوديموس ، كه نيقو  يوسف،  آورندگان مر امروز كليسا ، همراه با

  .گيردمی  بزرگداشتد ، كمال افتخار آن را دفن كردن

و  نيكمی نويسد که او مردی  نگار انجيل ىلوقا). 43 :15مرقس (يهوديه و عضو شورای يهود بود  رامهيوسف اهل 

). 57 :27؛ متی  50 :23لوقا (عيسی می داند  پنهانىاز ثروت او ياد می کند ، همچنين او را شاگرد  متىعادل است ، و 

، او جرات  مسيح پس از مصلوب شدن). 38 :19يوحنا (خود به خداوند را پنهان کرد او از ترس يهوديان ، ارادت 

در اين ). 43 :15مرقس (نزديک شدن به پيالطس را پيدا کرد و با شجاعت فوق العاده ، بدن مسيح را برای دفن خواست 

ر و معلم اسرائيل با نفوذ عضوی از شورای يهودی و يک فريسی و همچنين رهباو نيزکه  ،وديموسنيقکار مقدس توسط 

که می خواست  شورايىوديموس پيش از اين در برابر نيق). 50 :7 ؛ 10و 1: 3يوحنا . (فراوان بود ، به او کمک شد

وديموس يک شب مخفيانه نزد نيقبه ما اطالع می دهد که  يوحناى انجيل نگار. دفاع کرده بود اورا محکوم کند از  مسيح

را از طريق تعميد مقدس به او  روحانىدر آنجا بود که خداوند ضرورت تولد دوباره . کندات با او مالقعيسی آمد تا 

تنها پس از مصلوب شدن ، . داشت خود را پنهان نگاه وديموس ايماننيق، يوسفمانند به همان دليل با اين حال ، . آموخت

  .ن خود را آشکارا اعالم کردندادويه ، ايمابا هر دو مرد با عجله در آماده سازی جسد عيسی برای دفن 

. حاکم بود رسوالناين ترس از اقتدار يهودی در سالهايی که خداوند در بين مردم سپری کرد و همچنين در اواخر زمان 

می بودند ، همانطور که قديس يوحنا  مخفی مسيح شاگرداننبودند که  اى وديموس تنها يهوديان برجستهنيقيوسف و 

از او اقرار نکردند كه مبادا  آنها به فريسيان سببنيز بسياری به او ايمان آوردند ، اما به ران سردا در ميان: "نويسد

بسياری از ). 43- 42: 12يوحنا "(داشتند مى خدا دوست  جاللرا بيش از  خلق جاللآنها كه زيرا . بيرون شوند کنيسه

ً درباره او صحبت هيچ كس يهوديان از ترس به سبب "مردم عادی نيز چنين رفتار کردند ، زيرا  ." نمى كردصريحا

  ).13 :7يوحنا (

يک مسيحی ممکن است خود را در . حتی امروزه نيز اين نوع ترس در ميان مسيحيان ، به ويژه جوانان ديده می شود

از  برای جلوگيری. با حقايق ابدی انجيل مغايرت دارند کنند كه سلطنت می" پيشرفت گرا"که ايده های بيابد  محيطی

، وسوسه سکوت و پذيرش اين عقايد ، حتی فقط در ظاهر ، ايجاد " متعصب مذهبی"يا برچسب " عقب ماندگى"قضاوت 



آنها به دليل آنچه ديگران ممکن است درباره آنها فکر کنند ، شهامت کافی برای ايستادن درمورد آنچه را . می شود

شکست را با بهانه هايی در مورد جامعه مدرن و شيوه های جديد زندگی  آنها سعی می کنند اين. درست می دانند ندارند

به اصول مسيحی خود خيانت  ،"ما نمی توانيم به دوران مادربزرگ هايمان برگرديم"اين استدالل که  کنند ، آنها با توجيه

  .آورند می کنند و نتايج فاجعه باری به بار می

شويد ، تا بتوانيد  تبديلذهن خود مشويد ، بلکه به تازگى  جهاناين  همشكلو  :، به ما می گويد امتهارسول  ،پولسقديس 

  ).2: 12روميان . (چيست پسنديده و کامل خدا و نيكوکنيد که اين اراده  دريافت

می توانيم به ديگران کمک کنيم تا بفهمند آنچه که پيشرفت ، مدرن سازی و ما ،  آيدبا روشنگری که از جانب خدا می 

، نحوه  هواى نفسبرده بودن برای . نيستند ، بلکه در واقع کامالً قديمی هستند" روشهای جديد زندگی"ی می دانند نوآور

اين . زندگی مردم قبل از آمدن مسيح به زمين و به ارمغان آوردن حقيقت ، همراه با يک شيوه جديد زندگی اصيل است

). 32- 21: 1روميان ( شده استبه روميان محکوم  او و در نامه استرسول پولس دوران  مشخصه بردگی همچنين

اين عقب  ارتدوكس، بياييد به عنوان مسيحيان. ناميده می شود در واقع برعکس است" مترقی"چيزی که مغرورانه 

به طرز موذيانه ای توسط و ماندگی را رد کنيم ، و از اعتقاد به تبليغاتی که باعث می شود ما از انجيل دور شويم ، 

آيا نمی توانيم ببينيم که همه اينها به کجا منتهی می . بين المللی پخش می شود ، خودداری کنيم" اطالعات"کز مشهور مرا

  شود؟ آيا از جامعه ای که در آن زندگی می کنيم راضی هستيم؟

فرادی که راه خود ا. ، بايد در تبليغ آن با گفتار و عمل کوشيد نبه جای ترس از طرد اجتماعی به دليل ايمان مسيحی ما

نمک "فرا مى خواند كه را گم کرده اند ، به نور مسيح احتياج دارند ، زيرا فروپاشی اخالقی جامعه ، مسيحيان واقعی را 

، پس نمی توانند در برابر اين فساد ، که " عطر و طعم خود را از دست بدهند"اگر مسيحيان ). 13: 5متی (باشند" زمين

  .کاری انجام دهندهيچ ت ، دائماً در حال گسترش اس

 موعظهرسول ، که اولين کسی بود که انجيل مسيح را در آسيای صغير و اروپا شجاعانه قديس پولس  بگذاريد صدای

دوم ( .و انضباط را بلكه روح قوت و محبت. را به ما نداده استروح ترس  خدا زيرا: کرد ، در روح ما شنيده شود

من بر جهان  زيرا ،لكن خاطر جمع داريد .شد دخواه براى شما زحمتدر دنيا : كه ما خداوند سخنو ). 7: 1 تيموتيوس

  ).33 :16يوحنا . " (غلبه کرده ام
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