
ز مسیح  در پرتو رستاخت 
 بهتر

ی
 زندگ

)بخش اول(   بهتر
ی

ن زندگ  داشتر

ن با شما خواهم   "برای مدت کوتایه از این دنیا خواهم رفت ویل حتر در آن هنگام نت 
ن خواهید زیستبود، زیرا دوباره زنده خواهم شد و چون من زنده        ." ام شما نت 

 ( 91: 14)یوحنا 

 جاوید  همه مرد تا تمام کسانن که زنده"مسیح برای 
ی

اند یعتن کسانن که از او زندگ
 نکنند، بلکه برای  اند، دیگر برای خود و ارضای خواستهیافته

ی
های خود زندگ

 کنند که در راه ایشان مرد و دوباره زنده شد."
ی

                   خشنودی همان کیس زندگ

 (  15:  5)دوم قرنتیان 

 
ی

یزندگ  که مسیح عطا یم کند چیست؟   بهتر

 است پرمعنا    -۱ 
ی

 زندگ

ن با او خواهید درخشید و در جالل و     واقیع ماست بازگردد، شما نت 
ی

"مسیح که زندگ

یک خواهید شد."   (4: 3 )کولسیان شکوه او شر

سپاس بر خدا باد، بر خدا که پدر خداوند ما عییس مسیح است. او به سبب لطف  "
از  نی پایان و عظیم خود، ما را از ش نو مولود ساخت و عضو خانواده خود گرداند. 

و، ما اکنون به امید حیات جاوید زنده ن پس از مرگ حیات یافت.  ایتن ایم، زیرا مسیح نت 
انی بدور ا ن برای شما مت   و تبایه در آسمان نگاه داشته است، خدا نت 

ی
  ز فساد و آلودگ

  (4-3:  1)اول پطرس  عتن حیات جاوید را." ی 

 است آزاد شده بوسیله فیض  -2 
ی

 زندگ

ای نسبت به احکام دین یهود ندارید، زیرا در همان زمان که  "اما اکنون دیگر وظیفه
بطور حقیقر خدمت کنید، نه به  توانید خدا را  است  آنها بودید، »مردید« و حال یم

روش سابق یعتن اطاعت از تعدادی امر و نیه، بلکه به روش نوین یعتن بوسیله  

  (6: 7)رومیان  القدس."روح

، که بر اساس اصل و نصب بود، ملیعن شد زیراکاری از    یعت و روش سابق کاهتن "شر
نجات ببخشد، و هرگز  تر از آن بود که بتواند به کیس امید برد و سستپیش نیم

ی داریم، زیرا مسیح   نتوانست کیس را واقعا با خدا آشتر دهد. اما اکنون ما امید بهتر
           توانیم به خدا نزدیک شویم."ما را مقبول خدا گردانیده است. بنابراین، یم

انیان    (19-18:  7)عتر

یت کرد تا با این   کار، خدا و انسان را با  "عییس مسیح که جان خود را فدای تمام بشر

  (6:  2)اول تیموتائوس  یکدیگر آشتر دهد." 

اگر با قدرت روح خدا، این طبیعت کهنه را با اعمال ناپاکش نابود سازید، زنده  "
  (۱۳: ۸)رومیان . خواهید ماند 

 است پر  -3
ی

 ژیاز انر  زندگ

 خواهم بخشید و به افشدگان، شادی عطا  "
ی

 خواهم کرد." من به خستگان، آسودگ
 ( 25:   31)ارمیا 

 ( 6:  4کریا ز )." نه به قدرت، نه به قوت، بلکه به روح من "

"اگر روح خدانی که عییس مسیح را پس از مرگ زنده کرد، در وجود شما باشد،   
ن روح که در وجود   ن پس از مرگ بوسیله همت   شما را نت 

همان خدا بدنهای فانن
 ( 11:  8)رومیان    شماست، زنده خواهد کرد."

ن  "هرگز از خدمت به خدا دلشد نیم وی جسیم ما بتدری    ج از بت  شویم. با اینکه نت 

وی باطتن ما روز بروز در خداوند فزونن یمیم  ( 16:  4)دوم قرنتیان   یابد."رود، اما نت 

" را داشته باشم؟  بهتر
ی

 چگونه یم توانم این "زندگ

          ."باشند، پس از مرگ بار دیگر زنده خواهند شد کسانن که از آن مسیح یم"
 ( 22:  15)اول قرنتیان 

 ( 10: 10)یوحنا  ام تا به شما حیات واقیع را به فراوانن عطا نمایم.""من آمده

ام تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم، نه آنانن را که خود را عادل و مقدس  "من آمده
 (۳۲: ۵)لوقا  پندارند." یم

 

 پیام جلسه آینده

 "  لذت و خوشبختر ییک نیستند "

 بخش دوم 

 کشیش سارو خاچیکیان 


