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رادر ب. مریم و مارتا بسیار نگران بودند
.  بیماري سختی داشت"ایلعازَر"آنها

کهمی دانستند خواهرها 
اززودي میمیرد، او به 

شخصیرو آنها همین 
عیسی دنبال به را 

فرستادند، زیرا

اینعیسی 
خانواده کوچک

.می داشترا دوست



ه وقتی که عیسی درباره بیماري ایلعازَر شنید ب
این بیماري به مرگ ختم «: شاگردان خود گفت

ر بود با اینکه عیسی کیلومترها از آنها دو» نمی شود
عازَر رُخ ولی او دقیقا میدانست که چه اتفاقی براي ایل

.دادخواهد 



و او قبل از حرکت ماند دو روز دیگر در آنجا عیسی 
ود شاگردان ببراي گفت که مانند یک معما اي جمله 

تا مرده است و من خوشحالم که آنجا نبودم،ایلعازَر «
این » .آوریدایمان شما 

چه جمله عیسی 
معنی 
؟ داشت

چه او 
در اي نقشه 

؟داشتسر 



، رسیدا وقتیکه عیسی به بِیت عَنی
که بود ایلعازَر چهار روز 

در را بدن او . مُرده بود
کَفَن پیچیده و 

در قبر 
.گذاشته بودند



بها را دید عیسی تا مارت. مارتا به استقبال عیسی رفت
مارتا» .برادرت دوباره بر خواهد خواست«: گفتاو 

او» .می دانم در روز قیامت او برمیخیزد«: پاسخ داد
تصور میکرد که تا روز قیامت 

صبر باید 
تا کند 

دوباره برادر 

.ببیندخود را 



.اما منظور عیسی چیز دیگري بود



:  عیسی به مارتا گفت
.  حیات هستمو من قیامت «

من ایمان به کسی که هر 
مرده ، حتی اگر بیاورد

»  .شدخواهد باشد زنده 
مارتا به عیسی 

، ایمان داشت
او می دانست 

که عیسی پسر 
.  خداست

چطور اما او 
می توانست

به ایلعازَر 
کمک
کند؟



"مریم"خواهر او . همه از مرگ ایلعازَر ناراحت بودند
ا او مُدام گریه می کرد و دوستانش سعی می کردند ت

عیسی چون آرام کنند، را 
را مریم گریه
نیز او ، دید

.کردگریه 



به همراه عیسی 
به سوي قبر مَردم 

یار یک سنگ بس. رفت
دربزرگ جلوي 

قبر گذاشته ورودي 
.بودند



ار عیسی فرمان داد تا سنگ را کن
،سرورم«: مارتا گفت. بزنند

استروز چهار برادرم 
اکنونو است که مرده 

اوجنازه 
تعفنبوي 

».می دهد



به فرمان 
که مردانی عیسی 

او بودند سنگ همراه 
سپس. برداشتندرا 

عیسی نزد پدر آسمانی
در حال انجام او. کرددعا 

معجزه بزرگ بود یک 
ایمان بیاورند تا مردم 

فرستاده که او 
.خداست



:  عیسی فریاد زد
»  .ایلعازَر، بیرون بیا«

به ورودي غار مردم 
دوخته بودند و چشم 

یا آ«: خود می گفتندبا 
عیسی می تواند مُرده 

»زنده کند؟را اي 



! بله
درایلعازَر 

ر حالیکه د
بودکَفَن 

از غار 
بیرون 

.آمد



دست و پاهایش«: عیسی به آنها گفت
»  .باز کنید و اجازه دهید برودرا 

لذت بخشی بود، این کارِ 
.  شدخنده تبدیل به گریه 



ته گفکالم خود را ثابت کرد که عیسی 
تنها . ایلعازَر زنده خواهد شدبود 

بود که میتوانست خدا پسر 
حیات دوباره مُرده به یک 

.ببخشد



مان مردمان زیادي که این معجزه را دیدند به عیسی ای
یم اما برخی نزد سرانِ کاهنان رفته و کار عظ. آوردند

سپس سرانِ . عیسی را به آنها گفتند
نشستند و نقشه مشورت به کاهنان 

.  کشیدندرا قتل عیسی 
از که وقتی عیسی 
شد آگاه آنها نقشه 
آنجا مدتی براي 

.ترك کردرا 



ایلعازَرعیسی و 

سمقدّداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

11یوحنا 

".بخشدکشف کالم تو نور می"
130: 119مزمور



پایان



یمقدّس با ما در بارة خدایداستانهاي کتاب
که ما را آفرید و ارادة او این کنندصحبت می

.  است که شما نیز او را بشناسید

ایم کارهایی داند که ما کارهاي بدي انجام دادهخدا می
مجازات گناه مرگ است، امّا . خواندکه او آنها را گناه می

ا قدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود رخدا جهانیان را آن
. ا بمیردفرستاد تا بر روي صلیب به خاطر بخشش گناهان م

دوباره زنده شد و به آسمان باال عیسی مسیح پس از مرگ
ه اگر تو به عیسی ایمان بیاوري و از او بخواهی ک. رفت

تو گناهان تو را بیامرزد، او تو را خواهد بخشید و وارد قلب
.خواهد شد و تو براي همیشه با او زندگی خواهی کرد



ا اگر به این حقیقت ایمان داري، از صمیم قلب این دعا ر
ه عیساي عزیز من ایمان دارم که تو خدا هستی، و ب:بکن

ي، و صورت انسان به زمین آمدي تا براي گناهان من بمیر
کنم که وارد زندگی منخواهش می. اکنون زنده هستی

اي داشته هبشوي و گناهان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تاز
ا به کمکم کن ت. باشم و براي همیشه با تو زندگی کنم

عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و براي 
.آمین. تو زندگی کنم

!  مقدّس را هر روز بخوان و همیشه دعا کنکتاب
16:3انجیل یوحنا 
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