
آنچھ عیسی قبل از مرگش گفت
یوحنا 17-14

خطبھ 27 مارس 2022

کشیش کریس سیکس

سھ ھفتھ از امروز، عید پاک را جشن خواھیم گرفت. عید پاک مھم ترین تعطیالت در تقویم مسیحی است. زیرا در عید پاک مھم ترین رویداد تاریخ بشر را جشن

می گیریم. در صبح عید پاک، 2000 سال پیش، عیسی پس از سھ روز مرده از قبر برخاست. چون او مرگ را شکست داد، وقتی بھ نام او ایمان داشتھ باشیم، می

تواند گناه و درد و مرگ را در ما شکست دھد. شب قبل از مرگ عیسی، او چیزھای مھم زیادی بھ پیروان خود گفت. بھ جای موعظھ امروز، و من می خواھم کھ

شما مستقیماً سخنان عیسی را بشنوید. بنابراین من می خواھم برخی از چیزھایی را کھ او در پنجشنبھ شب، قبل از مرگش گفتھ بود، بخوانم. 

من از انجیل یوحنا خواھم خواند. قبل از شروع خواندن، لطفا با من دعا کنید. پدر ما در آسمان، از تو برای ھدیھ کالمت سپاسگزارم. لطفا روح القدس را بھ قلب و

ذھن ما بفرست تا بھ ما کمک کند بشنویم و بفھمیم. از طریق کالم مقدست بھ ما برکت بده تا بتوانیم ھر روز بھ تو اعتماد کنیم. ما این را بھ نام عیسی می پرسیم. 

آمین 

یوحنا 21-14:1 

1 «مبادا دل ھایتان مضطرب شود، بر خدا توکل کنید و بھ من نیز اعتماد کنید. 

2 در خانھ پدرم فضای کافی وجود دارد. اگر اینطور نبود آیا بھ شما می گفتم کھ می خواھم برای شما مکانی آماده کنم؟ 

3 وقتی ھمھ چیز آماده شد، می آیم و تو را می گیرم تا ھمیشھ در جایی کھ ھستم با من باشی. 

4 و شما راه را بھ جایی کھ می روم می دانید.» 

5 توماس گفت: «خیر، ما نمی دانیم، خداوند. ”ما نمی دانیم کجا می روید، پس چگونھ می توانیم راه را بدانیم؟”

6 عیسی بھ او گفت: «من راه و راستی و حیات ھستم. ھیچ کس جز بھ وسیلھ من نمی تواند نزد پدر بیاید. 

٧ اگر مرا واقعاً می شناختید، می دانستید کھ پدر من کیست. از این بھ بعد او را می شناسید و دیده اید!» 

٨ فیلیپوس گفت: «خداوندا، پدر را بھ ما نشان ده تا راضی شویم.» 

9عیسی پاسخ داد: «ای فیلیپس، آیا در تمام این مدت با تو بوده ام، اما تو ھنوز نمی دانی من کی ھستم؟ ھر کھ مرا دیده باشد، پدر را دیده است. پس چرا از من

می خواھی کھ او را بھ تو نشان دھم؟

10 آیا باور نمی کنید کھ من در پدر ھستم و پدر در من است؟ سخنانی کھ من می گویم مال خودم نیست، بلکھ پدرم کھ در من زندگی می کند، کار خود را از طریق

من انجام می دھد.

١١ فقط باور کنید کھ من در پدر ھستم و پدر در من است. یا حداقل بھ خاطر کاری کھ من را دیده اید باور کنید. 



١٢ «راستی بھ شما می گویم، ھر کھ بھ من ایمان آورد، ھمان کارھایی را کھ من کرده ام، و حتی کارھای بزرگ تر انجام خواھد داد، زیرا من با پدر خواھم بود. 

13 شما می توانید ھر چیزی را بھ نام من بخواھید و من آن را انجام خواھم داد تا پسر بتواند پدر را جالل دھد. 

14 بلھ، ھر چیزی بھ نام من از من بخواھید، و من انجام خواھم داد. 

15 «اگر مرا دوست دارید، احکام مرا اطاعت کنید. 

16 و من از پدر خواھم خواست و او وکیل دیگری بھ شما خواھد داد کھ ھرگز شما را ترک نخواھد کرد. 

17 او روح القدس است کھ بھ تمام حقیقت ھدایت می کند. دنیا نمی تواند او را بپذیرد، زیرا بھ دنبال او نیست و او را نمی شناسد. اما شما او را می شناسید، زیرا او

اکنون با شما زندگی می کند و بعداً در شما خواھد بود.

18 نھ، من شما را بھ عنوان یتیم رھا نخواھم کرد، بلکھ نزد شما خواھم آمد. 

19 بھ زودی دنیا دیگر مرا نخواھد دید، اما شما مرا خواھید دید. از آنجایی کھ من زندگی می کنم، شما نیز زندگی خواھید کرد. 

20 ھنگامی کھ دوباره زنده شوم، خواھید دانست کھ در پدر خود ھستم و شما در من ھستید و من در شما ھستم. 

21 کسانی کھ احکام مرا می پذیرند و از آنھا اطاعت می کنند، کسانی ھستند کھ مرا دوست دارند. و چون مرا دوست دارند، پدرم آنھا را دوست خواھد داشت. و من

آنھا را دوست خواھم داشت و خودم را بھ ھر یک از آنھا نشان خواھم داد.”

یوحنا 29-14:27 

27 «من برای شما ھدیھ ای می گذارم، یعنی آرامش ذھن و قلب. و آرامشی کھ من می دھم ھدیھ ای است کھ جھان نمی تواند بدھد. پس مضطرب و نترسید. 

٢٨ آنچھ را کھ بھ شما گفتم بھ خاطر بیاورید کھ می روم، اما دوباره نزد شما بازخواھم گشت. اگر واقعاً مرا دوست می داشتی، خوشحال می شدی کھ نزد پدری کھ

بزرگتر از من است می روم.

29 من این چیزھا را قبل از وقوع بھ شما گفتم تا ھنگامی کھ اتفاق افتاد، ایمان بیاورید. 

یوحنا 17-15:1 

1 «من انگور واقعی ھستم و پدر من باغبان است. 

2 او ھر شاخھ ای را کھ میوه نمی دھد قطع می کند، و شاخھ ھایی را کھ میوه می دھد، ھرس می کند تا بیشتر بارور شوند. 

3 شما قبالً توسط پیامی کھ بھ شما داده ام ھرس و پاک شده اید. 

4 در من بمان و من در تو خواھم ماند. زیرا شاخھ ای کھ از انگور جدا شود نمی تواند میوه دھد و شما نمی توانید بارور شوید مگر اینکھ در من بمانید. 

5 آری، من تاک ھستم، شما شاخھ ھا ھستید، کسانی کھ در من می مانند و من در آنھا میوه ھای بسیار می دھند، زیرا بدون من ھیچ کاری نمی توانید انجام دھید. 

۶ ھر کھ در من باقی نماند، مانند شاخھ ای بی فایده دور انداختھ می شود و پژمرده می شود. چنین شاخھ ھایی در یک توده جمع می شوند تا بسوزانند. 

٧ اما اگر در من بمانید و سخنان من در شما باقی بماند، می توانید ھر چھ می خواھید بخواھید و برآورده خواھد شد. 

8وقتی میوه ھای زیادی می آورید، شاگردان واقعی من ھستید. این جالل بزرگ برای پدر من بھ ارمغان می آورد. 

9 «من شما را دوست داشتم ھمانطور کھ پدر مرا دوست داشتھ است. در محبت من بمانید. 

10 وقتی احکام من را اطاعت می کنید، در محبت من می مانید، ھمانطور کھ من از احکام پدرم اطاعت می کنم و در محبت او می مانم. 

١١ اینھا را بھ شما گفتم تا از شادی من سیر شوید. بلھ، شادی شما سرریز خواھد شد! 

12 این فرمان من است: ھمدیگر را دوست بدارید ھمانطور کھ من شما را دوست داشتم. 



١٣ ھیچ عشقی بزرگتر از این نیست کھ جان خود را برای دوستان خود فدا کنیم. 

14 اگر آنچھ را کھ من دستور می دھم انجام دھید، دوستان من ھستید. 

15 من دیگر شما را غالم نمی دانم، زیرا ارباب بھ غالمان خود اعتماد نمی کند. اکنون شما دوستان من ھستید، زیرا ھمھ آنچھ را کھ پدر بھ من گفتھ بود بھ شما گفتم. 

16 تو من را انتخاب نکردی. من تو را انتخاب کردم من شما را برگزیدم کھ بروید و میوه ای ماندگار بیاورید تا پدر ھر چھ بخواھید بھ نام من بھ شما بدھد. 

17 این فرمان من است: یکدیگر را دوست بدارید. 

یوحنا 33-16:16 

16 «تا اندکی دیگر مرا نخواھی دید، اما اندکی بعد، دوباره مرا خواھی دید.» 

17بعضی از شاگردان از یکدیگر پرسیدند: «منظورش چیست کھ می گوید: «در مدت کوتاھی مرا نخواھید دید، اما آنگاه مرا خواھید دید» و «من نزد پدر

می روم»؟

18 و منظور او از ”کمی” چیست؟ ما نمی فھمیم.” 

19 عیسی متوجھ شد کھ می خواھند در این مورد از او بپرسند، پس گفت: «آیا از خود می پرسید منظورم چیست؟ گفتم تا اندکی دیگر مرا نخواھید دید، اما اندکی بعد

دوباره مرا خواھید دید.

20 راستی بھ شما می گویم، برای آنچھ بر من خواھد آمد گریھ و سوگواری خواھید کرد، اما جھان شادی خواھد کرد. شما اندوھگین خواھید شد، اما اندوه شما

ناگھان بھ شادی شگفت انگیزی تبدیل می شود.

21 مانند زنی است کھ درد زایمان را تحمل می کند. وقتی فرزندش بھ دنیا می آید، غم و اندوه او جای خود را بھ شادی می دھد زیرا نوزاد جدیدی بھ دنیا آورده

است.

22 پس شما اکنون اندوه دارید، اما من دوباره شما را خواھم دید. آنگاه شاد خواھی شد و ھیچ کس نمی تواند این شادی را از تو سلب کند. 

23 در آن زمان نیازی نیست کھ از من چیزی بخواھید. من حقیقت را بھ شما می گویم، شما مستقیماً از پدر درخواست خواھید کرد و او درخواست شما را خواھد

داد زیرا از نام من استفاده می کنید.

24 شما قبالً این کار را انجام نداده اید. با استفاده از نام من بخواھید و دریافت خواھید کرد و شادی فراوان خواھید داشت. 

25 «این مطالب را بھ شکلی بیان کرده ام، اما بھ زودی بھ صورت مجازی سخن نمی گویم و ھمھ چیز را در مورد پدر بھ شما آشکارا خواھم گفت. 

26 آنگاه بھ نام من خواھی خواست. من نمی گویم کھ از طرف شما از پدر درخواست خواھم کرد، 

27 زیرا خود پدر شما را بسیار دوست دارد زیرا شما مرا دوست دارید و معتقدید کھ من از جانب خدا آمده ام. 

٢٨ آری، من از جانب پدر بھ جھان آمدم و اکنون دنیا را ترک کرده و نزد پدر باز خواھم گشت.» 

29سپس شاگردانش گفتند: «باالخره آشکارا و نھ مجازی صحبت می کنید. 

30 اکنون می دانیم کھ شما ھمھ چیز را می دانید، و نیازی بھ سؤال کردن از شما نیست. از این رو ما معتقدیم کھ تو از جانب خدا آمده ای.» 

31 عیسی پرسید: «آیا باالخره ایمان آوردی؟ 

32 اما زمانی فرا می رسد - در واقع اکنون اینجاست - کھ پراکنده خواھید شد و ھر یک راه خود را می روید و مرا تنھا می گذارید. اما من تنھا نیستم زیرا پدر با من

است.

33 ھمھ اینھا را بھ شما گفتم تا در من آرامش داشتھ باشید. در اینجا روی زمین شما آزمایش ھا و غم ھای زیادی خواھید داشت. اما دلتنگ باش، زیرا من بر جھان

غلبھ کرده ام.»



یوحنا 8-17:1 

١ پس از گفتن ھمھ این سخنان، عیسی بھ آسمان نگاه کرد و گفت: «ای پدر، ساعت فرا رسیده است، پسرت را جالل بده تا تو را جالل دھد. 

2 زیرا بھ او بر ھمھ اختیار دادی. او بھ ھر کس کھ شما بھ او داده اید زندگی ابدی می بخشد. 

3 و این راه برای داشتن زندگی جاودانی است – شناخت تو، تنھا خدای حقیقی، و عیسی مسیح، کسی کھ بھ زمین فرستاده ای. 

4 با تکمیل کاری کھ بھ من دادی تا انجام دھم، تو را در اینجا بر روی زمین جالل آوردم. 

5 اکنون، پدر، مرا بھ جاللی کھ قبل از شروع جھان مشترک بودیم، بیاور. 

6 «تو را بھ کسانی کھ از این دنیا بھ من بخشیدی نشان دادم. آنھا ھمیشھ از آن تو بودند. تو آنھا را بھ من دادی و آنھا بھ قول تو نگاه داشتند. 

٧ اکنون آنھا می دانند کھ ھر چھ دارم ھدیھ ای از جانب شماست، 

8 زیرا پیامی را کھ بھ من دادی بھ ایشان منتقل کردم. آنھا قبول کردند و می دانند کھ من از تو آمده ام و معتقدند کھ تو مرا فرستادی. 

یوحنا 26-17:20 

20 «من نھ تنھا برای این شاگردان، بلکھ برای ھمھ کسانی کھ از طریق پیام آنھا بھ من ایمان خواھند آورد، دعا می کنم. 

21 دعا می کنم کھ ھمگی یکی باشند، چنانکھ من و تو یکی ھستیم، چنانکھ تو در من ھستی ای پدر، و من در تو ھستم. و باشد کھ آنھا در ما باشند تا دنیا باور کند

کھ تو مرا فرستادی.

22 «جاللی را کھ تو بھ من دادی بھ آنھا دادم تا مانند ما یکی شوند. 

23 من در آنھا ھستم و شما در من. باشد کھ آنھا چنان وحدت کاملی را تجربھ کنند کھ جھان بداند کھ تو مرا فرستادی و آنھا را بھ ھمان اندازه کھ مرا دوست داری

دوست داری.

24ای پدر، من می خواھم کسانی کھ بھ من داده ای در جایی کھ ھستم با من باشند. آن وقت آنھا می توانند تمام شکوھی را کھ بھ من بخشیده ای ببینند زیرا حتی قبل

از شروع دنیا مرا دوست داشتی!

٢۵ «ای پدر عادل، دنیا تو را نمی شناسد، اما من می شناسم، و این شاگردان می دانند کھ تو مرا فرستادی. 

26 من تو را بھ آنھا نشان دادم و خواھم کرد. آنگاه محبت تو نسبت بھ من در آنھا خواھد بود و من در آنھا خواھم بود.» 

با ھم اشعیا باب ۴٠ آیھ ٨ را می خوانیم:

”چمن ھا پژمرده می شوند ، گل ھا کمرنگ می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواھد ماند.”

بیا با ھم دعا کنیم 

عیسی، ما از تو بھ خاطر سخنان دلگرم کننده و حقیقتی کھ قبل از مرگت با پیروانت در میان گذاشتی، سپاسگزاریم. وقتی بھ یاد می آوریم بارھا از اعتماد و

اطاعت شما کوتاھی کرده ایم، قلب ما سنگین می شود. اما وقتی بھ نام شما ایمان می آوریم، بخشش و زندگی را کھ از شما دریافت می کنیم بھ یاد می آوریم، قلب

ما پر از شادی می شود. بھ ما کمک کنید با تمام قلب، روح، قدرت و ذھن خود شما را دوست داشتھ باشیم. و بھ ما کمک کنید کھ ھمسایگان خود را ھمانطور کھ

شما ما را دوست داشتید دوست داشتھ باشیم، تا ھمھ محبت عیسی را برای خود تجربھ کنند. ھمھ اینھا را بھ نام مقدس تو دعا می کنیم. 

آمین
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