
 ۹۱روخوانی یوحنا باب 

 ۴۲تا  ۶۱آیات 

 

 که حالی در عیسی  ۹۱  .بردند را عیسی نیز آنان .کنند اعدام تیر بر را او تا سپرد ایشان دست به را عیسی آنگاه  ۹۱

 ُجلُجتا عبری به و است معروف« جمجمه مکان» به که رفت محلّی سوی به  کشید، می دوش بر را* شکنجه تیر خود

 در عیسی  آویختند؛ تیر بر او همراه نیز را دیگر مرد دو  .کردند میخکوب تیر به را او آنجا در  ۹۱  .شود می خوانده

 چنین آن بر که کرد نصب* شکنجه تیر بر و نوشت عنوانی پیالتُس  ۹۱  .بودند او طرف دو در مرد دو آن و وسط

 که مکانی زیرا  خواندند؛ را نوشته این یهودیان از بسیاری  ۰۲«  .یهودیان پادشاه  ناصری، عیسای»  :بود شده نوشته

  .بود شده نوشته یونانی و التین  عبری، زبان به عنوان آن و بود شهر به نزدیک  شد، میخکوب تیر به آنجا در عیسی

 یهودیان پادشاه که کرد ادعا او  بنویس، بلکه‹  یهودیان، پادشاه› منویس»  :گفتند پیالتُس به یهودیان کاهنان   سران  ۰۹

  « .ام نوشته  ام، نوشته آنچه»  :داد پاسخ پیالتُس  ۰۰«  .است

 هر برای  کردند؛ قسمت چهار  برداشته، را هایش جامه  کردند، میخکوب تیر به را عیسی که آن از پس سربازان  ۰۲

  بود، شده بافته یکپارچه پایین تا باال از و بود درز بدون چون اما  گرفتند، نیز را او زیرین جامه    .قسمت یک سرباز

 این به«  .شود می کسی چه نصیب ببینیم و اندازیم قرعه آن برای بلکه  نکنیم، پاره را این بیایید»  :گفتند یکدیگر به  ۰۲

 قرعه من لباس بر و کردند تقسیم خود میان مرا های جامه آنان»  :گوید می که رسید تحقق به مقّدس نوشته   این ترتیب

  .کردند چنین واقعا   سربازان آن«  .انداختند

 

 شعر و موزیک

 

 ۰۳تا  ۴۲آیات  ۶۱یوحنا باب 

 

لوپاس همسر مریم  مادرش، خواهر  او، مادر  عیسی،* شکنجه   تیر کنار در  ۵   .بودند ایستاده َمجَدلیّه مریم و ک 

  :گفت مادرش به دید را آنان عیسی وقتی  .بود دهایستا  داشت، می دوستش عیسی که شاگردی کنار در عیسی مادر  ۰۱

 آن موقع همان از«  !توست مادر پس این از او»  :گفت شاگرد آن به سپس  ۰۱«  !توست پسر پس این از او  مادر، ای»

  .برد خود خانه   به را عیسی مادر  شاگرد،

 های نوشته از یکی به بخشیدن تحقق برای  است، رسیده انجام به امور همه   دیگر که دانست می عیسی چون آنگاه  ۰۱

 بر را ترشیده شراب به آغشته اسفنجی پس  .بود ترشیده شراب   از پر ظرفی آنجا در  ۰۱«  .ام تشنه»  :گفت مقّدس

 چیز همه»  :گفت  چشید، را ترشیده شراب عیسی که هنگامی  ۲۲  .بردند باال او دهان نزدیک  داده، قرار* زوفایی شاخه  

 * .کرد تسلیم را خود روح و آورد پایین را خود سر آنگاه«  !رسید انجام به

 

 پخش موزیک

 

 چرا؟

 چرا با اینکه زمان برای فرار داشتی فرار نکردی؟

 چرا ترجیح دادی بمیری؟

 چرا با اینهمه رنج؟ 

 در حالی که تو خدا هستی؟

 چرا در این امر دخالت نکردی؟

 بیفتد؟ اتفاق همه این دادی اجازه چرا

 بمیرد؟ باید عیسی چرا

 چرا؟

 چرا؟

 چرا در دنیا بیماری و مصیبت وجود دارد؟

 دارد؟ وجود قتل و جنگ چرا

 دارد؟ وجود خشونت و نفرت چرا
 و تو ای خدا؟

 دهی؟ نمی انجام آن مورد در کاری چرا

 و چرا تا این زمان؟

 گذاری؟ می تنها را ما چرا

 چرا؟
 



 باب پنجم ۰روخوانی قرنتیان 
 

 پیام و نمود مصالحه جهان با مسیح وسیله   به آورد، حساب به را انسان گناهان اینكه جای به خدا دیگر عبارت به.۶۱

 .است سپرده ما به را مصالحه این

 مسیح سفیران عنوان به ما پس. خواند می را شما ما وسیله   به خدا گویی و هستیم مسیح جانب از سفیرانی ما پس.۴۳

 بود نشده  گناهی هیچ مرتکب که را او خدا ما، گناهان خاطر به.۴۶. كنید مصالحه خدا با: کنیم می التماس شما از

 .شویم شمرده نیک خدا برابر در هم با ما او وسیله   به تا شناخت، گناهکار

 :تالش برای جواب

 .بود مسیح در خدا

 بود، صلیب روی خدا

 ، کرد تجربه را انسانی رنج

 سختی ها و پریشانی های ما را گرفت،

 ما، ترس
 ما،اشتباهات 

 ما، ناامیدی
 خدا،کردن ما از  ترک

 .ما مرگ
 .بود مسیح در خدا

 .بود صلیب روی خدا

 شود، می تبدیل او رنج به انسان رنج بنابراین و
 ، او پریشانی در ماو پریشانی  مشکالت

 او، ترسبه  ما ترس

 ، او گناه به ما گناه
 ، او ناامیدیبه  ما ناامیدی

 ، او مرگ به ما مرگ
 .نزدیکتر میگردد ما به او - شود می نزدیكتر خدابه  ما ترك

 

 شعر

 

 خداوند با صلیب از بین ما باال نرفت،

 نه پریشانی ،و نه مرگ،

 .ترجیحا کالم او آشتی دادن بود

 نداریم، خدا فریبندگی از طرف به نیازی ما

 نباید در قدم اول کاری انجام دهیم،

 کرده است، ارسال ما برای را خود پیامبران خداوند ، نه
 :کند می سؤال ما از مسیح جای به

 بیایید با خدا آشتی کنید،

 !شوید در عدالت مسیح وارد

 شعر

 

 

 کنم؟ آشتی خدا با که هستم آماده من آیا
 مرا آرام کند قابل فهمی برای اینکه سواالت

 کند باز را قلبم و
 هستند مشترک ماپریشانی  در که کسانی برای

 است؟ نزدیک ما به پریشانی کسی چه

 شد، خواهم عدالت آماده من
 یابد می شفا و دارد دوستسی که ک

 ، کند می برقرار آشتی و صلح

 زندگی را می خواهد به خدمت و آسایش

 هستم؟ آماده من آیا
 


