
WITNESSES TO THE RESURRECTION 

  

  رستاخيز شاهدان براى

  

خود نزد شاگردان روز  40 رستاخيزپس از  حيمس یسيما ع خداوند،  ميآموز یکه در اعمال رسوالن م همانطور

 نيبه هم). 3: 1به اعمال  دينگاه کن(مقدس خود را به آنها سپرد  یسايو مراقبت از کل نمود قيظاهر شد ، آنها را تشو

  .است از پاسكافصل  نيا يكشنبه نيآخر کشنبهي نيشود ، ا یروز برگزار م 40به مدت  جشن رستاخيزاست که  ليدل

   

جشن  کشنبهيسال در هر  کيدر طول  ساياست که کل یخيواقعه تار نيبزرگتر حيمس زي، رستاخ ميدان یکه م همانطور

 قتيحق کياينكه  ليبه دل ني، بلکه همچنجشن مهم استاين برکات مرتبط با  ليخداوند نه تنها به دل زيرستاخ. رديگ یم

نکرد ، موعظه ما  اميق حياگر مس: "ديگو یهمانطور که پولس رسول م. حيمس یسيع تيالوه: را تقويت مى كند قيعم

 زيخالصه ، بدون رستاخبه طور ). 14 :15 انياول قرنت" (است نيز باطلشما  مانيا نيو بنابرااست ] یبدون معن[ تهى

  .ندارد و سقوط خواهد کرد یاديبن چيه حيمقدس مس یساي، کل) كند یم آشكاراو را  تيکه الوه( حيمس

  

کنند مردم را قانع کنند که  یاست که آنها تالش م ليدل نيبه هم. دانند یرا م نهاي، از ابتدا تاكنون ، همه ا سايكل دشمنان

 یبه خود خدا را م یاعتقاد یب ميمستق ريغ اي ميبه طور مستق نيبه طور گسترده ، آنها همچن. دروغ است رستاخيز

با ترس و  خداوندکه سربازان نگهبان مقبره  یهنگام. بودند هودي قومحاکمان  حيمس زيمخالفان رستاخ نياول. کارند

به  یاديمبلغ ز) "هودي یرهبر(، آنها را گزارش دادندآنچه اتفاق افتاده بود  بازگشتند و هوديکاهنان  سيوحشت نزد رئ

در خواب بوديم او را که ما  هنگامىو  ه،آمدشاگردانش كه شبانگاه  دييبگو] مردم[به آنها :" سربازان دادند و گفتند

و . پنهان ، پراکنده و وحشت زده بودند شاگردان؟ باور كردنى است یداستان نيچن ايآ). 13- 11: 28 یمت" (دزديدند

است که  یزيچ نيحال ، ا نيبا ا. شدمى  محافظت، معروف بودخود  یعال كه براى انظباط،  یمقبره توسط گارد روم

 نيچن زيخداوند ن خدمت عمومى پيشين السه س طى در. را خدشه دار کنند حيمس تيبه الوه مانيگفتند تا ا یم انيهودي

، مشاهده بود شفا داد نايرا که از بدو تولد ناب یمرد یسيپس از آنکه ع، زامروانجيل توان در درس  یرا م نيا. بود

مرد  نيپاسخ ا! گناهکار است یسيکند که ع اقراردادند تا  یسابق را تحت فشار قرار م ینايمرد ناب هوديرهبران . كرد

بينا بودم اما اکنون  نايگرچه ناب نکهيا: دانم یم زيچ کي. نه ايدانم او گناهکار است  ینم: "کرد خاموشرا  هاحمالت آن

  ).27- 24: 9 وحناي" ( د؟يشوبشاگرد او  ديخواه یشما هم م ايآ...  شده ام

  

 یها و بدعت ها یدئولوژيبا ا انيسيفر روحانىفرزندان  راي، زخداوند تا امروز ادامه دارد رستاخيز هيعل خصومت

و  نديآ یکه با گذشت زمان م گرانيد انيدر م نمونه برجسته در زمان ما کي. دهند یمختلف به حمالت خود ادامه م

 خداوندمخالفان سرسخت همچنين  .نامند یم" هوهيشاهدان "مشاهده کرد که خود را  یتوان در گروه یرا م، روند یم

آنها از هر نوع رسانه . شوند یم هدايتو  تيحما یالملل نيمنافع قدرتمند ب توسطوجود دارند که  زين حيمس یسيما ع

 یکنند و حت یبوده اند ، استفاده م رستاخيزبدنام کردن و تمسخر افراد مقدس که شاهد  یبرا) نترنتيو ا لمي، ف یچاپ(

  .دهند یرا هدف قرار م یسيانسان ع- خدا ودخ



  

شرکت کنند ، قادر به تحقق اهداف  قيام كرده حيمس هيخود عل زيدشمنان در حمالت جنون آم نيکه اهم  هر چقدر اما

: ديصدا را شن نيشد ، ا یشناخته م انيحيکه هنوز به عنوان شاول ، آزار دهنده مس یپولس رسول هنگام. ستنديخود ن

چند ). 14 :26اعمال (»یلگد بزن ميخ هاکه به  استدشوار  تو یبرا ؟كنى یم جفا بر منشائول ، شائول ، چرا اى «

شده اند؟ چه بر  ليتبد رستاخيز نيبه مبلغ رستاخيزاند و از دشمنان  دهيمشابه را در طول قرن ها شن يیصدا گرينفر د

 یاسفناک از اقدامات خود برجا یصورت خاطره ا نيا ريدر غ ايشدند ،  ديآمده است؟ آنها ناپد حيدشمنان مس نيسر ا

  .تندگذاش

  

از "عيسى  نکهيبر ا ی، مبن به سراسر جهان حيآور فرشته در مقابل مقبره مس یشاد اميو خواهران من ، پ برادران

. مى شود اعالم عالم یبه انتها تادر طول قرون و یشمار یب انيحيتوسط مس، )7: 28 یمت" (استمردگان برخاسته 

" رستاخيزخدا و فرزندان  زندانبه عنوان فر"،  بياييد نيهمچن. ميکن یکار را م نيهم بيابيمخودمان را  ما هر کجا که

. برنداريم، دست استآسمان بلند كرده  به نيما را از زم حيكه مس رستاخيز او قتي، هرگز از اعالم حق) 36 :20لوقا (

باشد که . خود رساند پادشاهى یآورد و به نور ابد رونيب ويهها یکيما را از تار، با سعادت و شادمانى پايان ناپذيراو 

،  سازد یرا روشن م که روح ما را شاد و چهره ها ىزي، با رستاخ ميخود تجربه کن یدر زندگ امر را اول نيا

 حيسمشادى من،  " :گفت یخوش آمد مبه همه با اين كلمات ساروف بود ، که  ميسراف قديسبا اين همانطور که 

  !"برخاسته است

  

کلمات را در اعماق قلب خود احساس  نيا مياگر ما بتوان. است تيبشر یبرا هياعالم نيشادتر "برخاسته است حيمس"

مشکالت . مينيبب ان متفاوتىکل جهان را با چشم ميتوان یمآنگاه ، بتابانيمرا  حيمس زيرستاخ شادى و سرور نيو ا ميکن

. دهند یخود را از دست م تيکنند اهم یرا مختل م ما یکه غالباً زندگ یجزئ یزهايشوند و چ یم ديده یديجد پرتودر 

، قصيده كانون پاسكا" (با نور پر شده است زيهمه چ"،  زيبا رستاخ. برد یم نيما را از ب یزندگ یکيتار رستاخيزنور 

 خوشى کي،  برخاسته است حيمس رايز"ما را پر خواهد کرد ،  هاى قلب ،خوشى و مسرت خداوند برخاسته). سوم

  ).اول دهيقص" (ستيابد

   

پر  رستاخيز یما خودمان از شاد نکهيا: هست زيشگفت انگ تيمأمور کيدر اينجا من ،  زيخواهران و برادران عز

  !است برخاسته حيمس: مياوريخود ب انياطراف یرا برا رستاخيزبزرگ  اميکار ، پ نيو با ا ميشو

  

  متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه~ 

 


