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ا گر ما با مسیح مُردیم ،ایمان داریم که
همچنین با او خواهیم زیست .زیرا
میدانیم چون مسیح پس از مرگ زنده
شده است او دیگر هرگز نخواهد مُرد.
یعنی مرگ دیگر بر او تسلط نخواهد
یافت.
رومیان٩-٨ :٦
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دیگر نیاید بخود فخر کرد
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مقاالت ،مطالب ،اشعار و شهادت های
خویش را به آدرس مجله ارسال دارید،

آیا تا سو له مرگ نه ویره لری؟ ١١

ما در نشرآن مطابق اهداف مجله اقدام
خواهیم کرد.
مقاالت چاپ شده در مجلۀ حقیقت نظرر
و بینش نوسیندگان آنها ست.
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بخشش
عیسی زنده است

آیا او را میشناسی؟
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٠٢

بهار
گرفته کاکل سبز چمن رنگ
بهار آمد به صحرا های کم رنگ
به روح پا ک این دنیا نظر کن
تو هم دل را بکن با عشق پررنگ
به عشقی کز درون سینه آید
نگه کن این جهان را رنگ و وارنگ
دعای باز دستت رو به سویش
که او کرده جهان را رنگ در رنگ
به رنگ سرخ خون پاک عیسی
گناه دور است از ایمان پر رنگ
به ایمان نوش کن آب حیاتش
بشو سبز ای بهارستان بی رنگ
سپهر نافذی

٤

میله نوروز یکی از سنت های دیرینه یی است که از هزاران سال به این سو به مثابه
میراث فرهنگی و تاریخی در کشور عزیز ما افغانستان آن را گرامی میدارند.
با آمد آمد نوروز فصل نوین بهار آغاز میشود؛ که انسان را از کرختی زمستان رهایی
می بخشد .اینک بهار ،بستر سپید زمین خسته را دریده و روپوش برف را از سر و
روی آن دور نموده است و آن را سرسبز می نماید .افسرده گان خواب زده را قدرت
می دهد و دم خویش را بر جان مردۀ آنان می دمد .وقت آن است که پنجره دل های
افسرده خویش را به سمت بهار بگشاییم.
فصل بهار ،معرفت و دوره آموزشی خداشناسی است .گیاهان پس از خواب عمیق
زمستانی ،حیات مجدّد طبیعت پس از مرگ و خاموشی ،به وجود آمدن طراوت و
زندگی بهاری پس از فصل بی حسّی و برگ ریزی درختان ،همه با سرانگشت نسیم
بهار ،پدید می آید .بهاری که خود ،زاییده قدرت خدا و تدبیر آفریدگار است .انسان که
به دامن طبیعت قدم می گذارد و از دیدن گل ها و شکوفه ها و سر سبزی و طراوت لذت
می برد ،درمی یابد که قدرتی عظیم ،این حیات مجدّد را به طبیعت بخشیده است .آیا
این درسی از بازگشت نیست؟ بهار و سال نو ،پیام دارد .پیام بهار و نوروز درباره
حیات دوباره انسان هاست ،یعنی تولد دوباره .درس خداشناسی و اثبات رستاخیز

است ،رستاخیز عیسی مسیح از مرده گان  .بهار در اصل موسم تازه گی و جوان شدن
است .نوروز ،زنده گی تازه را از ما می خواهد .او از ما می خواهد که ما روش جدید،
کردار و رفتار جدید را یاد بگیریم و سلوک تازه یی در زنده گی خود اختیار کنیم .
٥

پیام مسیحیت به تمام مردم دنیا ،پیام یک زنده گی نو و تازه است .یعنی پیغام تولد
شدن از نو است .البته تولد شدن از روح ،نه از جسم .این تولد دوباره که توسط روح
مسیح صورت میگیرد ،از ما یک انسان کامال نو میسازد .
دوستان گرامی ،اگر شما در جستجوی این هستید ،که زمستان زنده گی تان ،به بهار

جاویدان تبدیل شود ،راهی را باید انتخاب کنید؛ که بتوانید از طریق آن به آرزوی تان
برسید .این راه سپردن زندگی تان به دست عیسی مسیح است ،پس او را پادشاه زنده گی
خود بسازید ،او زنده گی جاویدان به شما خواهد بخشید.
هموطن عزیز ،از زمستان سرد و خنک بیرون بیا ،بهار و سرسبزی و طراوت در
عیسی مسیح است ،او برای کفاره گناهان تو به روی زمین آمد .برای تو مرد و برای تو
از مرگ قیام کرد .او درین بهارخجسته اینجاست با صدای رسا و قامتی جالل یافته به تو
میگوید  » :سالم بر شما باد »
برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

٦

دیگر نباید بخود فخر کرد

نوشته آ .ل

در توضیح این مطلب بیایید سوالی را مورد ارزیابی قرار دهیم :آیا در زند ه گیی مسیییجیی جیاییی
برای فخر کردن وجود دارد؟ اولتر از همه ما می بینیم که کالم خدا  ،هر نوع فخر کیردن بیه خیود را
مورد تجریم قرار داده است .شخصی که برای کسب هویت در پیش مردم  ،زبان به گزافه گیو ییی ییا
فخر می گشاید ،در واقعیت در مخالفت با پیام انجیل قرار دارد .در رساله به رومیان ،پولس رسیول،
سخنرانی عظیمی را در مورد تعمیم رستگاری خداوند پیشیشیش میییدارد .هیییا کیس عیادل ییا شیریی
نیست .هیچشسی در برابر خداوند بهانه یی ندارد .دهن همه بسته و همه از شرم مینیفیعیل نشیرمینیده و
سرافشنده می باشند .در مجشمه الهی و در جضور مقدس خداوند ،هیا جا یی برای دفاع وجیود نیدارد.
هیا کس نمی تواند در مورد کوشش انسانی فخر نماید .در آن مرجلۀ ناامیدی مطیلی خ خیداونید راسیتیی
خود را ذریعۀ نشان دادن یک راه جدید برای انسان که بتواند بدون کوشش بنده گی خود ،به قبولیییت و
کسب هویت نایل گردد ،به اثبات رساند .آن راه عبارت از راه صلیبخ یعنی راه عیسی مسیح میباشید،
بوسیله تجفۀ خداوند ،ما بخشوده شده ،قابل قبول ،عادل ،صاجب عزت و هویت شده ایم.
سپس پولس رسول سوال میشند» :پس فخر کردن چه معنیی دارد؟ جیا ییی بیرای آن نیییسیتن ...چیون
ایمان می آوریم ».نرومیان ٢::٢
وقتی که شخص فیض خداوند را در زندگی خود تجربه کند .دیگر نمی تواند یه خیود فیخیر نیمیایید،
چون فیض از جا یی دیگر می آید و از آن خود شجص نمیباشد ،شخص موصو مستج فیییض نیمیی
باشد .او فقط میتواند آن را دریافت نماید و از فیض دهنده یعنی خود ،عیسای مسیح لذت ببرد٧ .

پس این کفر آمیز خواهد بود که کسی به خود فخر کند .چون اساس فخر برمبنای این عقیده نهفته است
که ،قبولیت از جانب خدا و اجتماع فقط به وسیله کار برجسته و تالش انسانی به دست می آید .در
کتاب رومیان فصل چهارم ،پولس رسول ،ابراهیم را سرمش قرار میدهد .اگر روجانیت مجصولی از
کار انسانی می بود .پس ابراهیم چیزی میدا شت تا به آن فخر نماید.
پولس رسول در هر دو رسالۀ خود به کلیسای قرنتس ،فرهنگ گزافه گو یی و فخر را تقبیح می
نماید .چون کلیسا یه شهرت و اعتبار و جتی دستآورد های روجانی خود فخر می نمود .ایشان هنوز
هم فرهنگ کفرآمیز و غیر مسیجی خود را تعقیب میشردند .آنان با یهودیانی که تالش می کردند تا
از راه اعمال مذهبی به رستگاری معنوی دست یابند ،هیا کدام فرقی نداشتند .به همین نجوه یونانیان
از راه جشمت و فلسفه ،رومیان نیز به سبب قدرت عظمت نظامی و عدالت سیاسی خود در جسجوی
تفو و برتری در اجتماع بودند و امروزه در بسا جهات این سه نوع روش منعشس کنندۀ جهان
کنونی ماست ،چنانچه بعضی ها در مورد مذهب فخر میشنند ،در جالیشه عده یی در روشنفشری
خود و دیگران بر قدرت نظامی خود می بالند.
لیشن پولس می گوید» :پس کس نباید به آنچه که انسان می کند فخر کند».ناول قرنتیان ٢::٢
یهودیان ،رومیان و یونانیان دوست داشتند در بارۀ خود شان و رهبران شان ال بزنند .پولس رسول
می گوید که اینچنین ال زدن و خودنما یی کردن ها ،در جقیقت جماقت است .چون منجر به طبقه
بندی مردم می گردد ،این امر باعث دو دسته گی در میان اجتماع شده ،بعضی ها را با ارزشتر و
برتر از دیگران قرار میدهد در جالیشه عده یی را با اجساس جقارت دست به گریبان نموده در
نتیجه کم ارزش می سازد.
پولس رسول می پرسد » :زیرا کیست که ترا برتر از دیگران ساخته است؟ جز آنچه که از دیگران
گرفته ای چه داری؟ پس اگر از کسی دیگر گرفتی ،چرا طوری به خود فخر می کنی که گویا از خود
داشته ای؟ » ناول قرنتیان ::٢
فخر در مسیح:
پولس می داند که انجیل ،زنده گی ،عقیده و جتی فرهنگ یک شخص را به طور کلی تغییر می
دهد .همچنین انجیل فخر نمودن مانند بی ایمانان را ممنوع قرار می دهد ،اما مسیجیان نیز میتوانند
فخر کنندن پیروان عیسی مسیح به مسیح فخر می کنند خچون او زنده گی ایشان را تغییر داده است .این
مسیح که گناهان ،ضع ها ،خالیگاه ها و شرم هایشان را به دوش گرفت و ایشان را به اشخاص
کامالً جدیدی مبدل ساخت  .این جایگاه یا میدان ،میدان فیض است ،نه کاروانی در اجتماع  .ما در
این عرصه به عوض فخر با ضعفهای خود داخل می شویم ،تا هیا کسی در برابر خداوند فخر نشند.
دراینجاست که ما به انسان های جدیدی مبدل شده ایم و مانند فاتجان پر عزت و وقار زندگی می
کنیم ».از طر خداست که شما با مسیح پیوسته گی دارید و او مسیح را برای ما جشمت ،عدالت،
قدوسیت و خونبهای آزادی گردانیده است .بنابراین چنان که نوشته شده است» :هرکه بخواهد فخر
کند ،به خداوند فخر نماید ».ناول قرنتیان ٠:-٠٣ ::در سخنان دیگری پولس رسول در مورد فخر
مذهبی بجث می نماید .مردمان مذهبی که شریعت را رعایت می کردند ،خوش داشتند با خود نما
یی اعمال خود را به دیگران نشان دهند.
٨

بنابراین با پوشیدن لباس های مذهبی نشان یا داغ در پیشانی ،روزه داشتن و دعاکردن در اجتماع،
اعمال خود را به رخ مردم می کشیدند .با دیدن این چنین اشخاص ،بعضی ها شاید بگویند که این
شخص چقدر پارسا و پرهیزکار استن اما جقیقت امر اینجاست که ایشان اجر خود را در همین دنیا
یافته اند و بس .اجتمال دارد پیروان عیسی نیز در این دام بیفتند .ما مایل به این باشیم که روجانیت
خود را به دیگران نشان داده از دستآورد های خود صجبت نماییم تا دیگران ما رابه دیدۀ قدربیبنند و
از ما تعری نمایند .پولس می توانست در این زمینه فخر نماید چون او واقعا ً پرهیز کار بودو زندگی
خود را وق در راه مسیح کرده بود .لیشن او می گوید » :زیرا ما  ...به مسیح افتخار می کنیم و به
امتیازات ظاهری اعتماد نداریم .اگرچه من ج دارم  ...که به این برتری ها تشیه کنم .اگر دیگران
گمان می کنند که ج دارند به امتیازات ظاهری تشیه کنند ،من ج بیشتری دارم .اما هرآن چه به نفع
من بود ،آن را به خاطر مسیح ،ضرر شمردم ( ».فلیپیان٠،٤،: :٢
پولس به این مسئله پی برده بودخ که اگر کسی به امتیازات ظاهری خود فخر می کند .بدون آن که
خود را کامالً تسلیم فیض خداوند کرده باشد ،هنوز هم به اعمال و کار های خود اتشاء دارد .بالخره
ما می بینیم که پولس در مورد ناتوانی و ضع خودش فخر می نماید .در کلیسای اولیه بعضی از
رهبران نسبت به پولس جسادت ورزیده او را مورد انتقاد قرار می دادند .پولس مجبور بود در مقابل
اشخاصی که از او بدگو یی می کردند از خود دفاع نماید .اما در عین جال متوجه بود که تالش برای
دفاع از خود ،چی کار اجمقانه یی است .او می گوید» :مثل یک آدم اجم از خود تعری می کنمن »
در جقیقت ،پولس به این نتیجه رسید است که هیا دلیلی برای فخر کردن وجود ندارد .بدون شک
یگانه چیزی که پولس می تواند بدان فخر نماید ،همانا ضع خودش است و اینشه فیض خداوند
برایش کافی می باشد .چون او می گوید که »اگر مجبورم فخر کنم به آن چیز های خواهیم بالید خکه
ضع مرا نشان می دهند) «.دوم قرنتیان :::٠٣فخر کردن در مورد ضع و کمزوری خود،
برابراست با ،در آوردن نقاب برتری و شهرت از چهرۀ آن شخص .این در جقیقت بیرون کشیدن
شخص ار پردۀ نام ونشان و کارروا ییهای شخص موصو می باشد .با گفتن اینشه »من ضعیفم»،
»من مقصرم » و یا هم »من رنجیده ام » ،در جقیقت ما به ششست و مرگ خود اقرار می میشنیم،
پولس رسول هم  ،به این اعترا می کند خچون می داند زمانی که او ششست خورده است ،فیض
خداوند قادر است به عوض مجشومیت ،او را قبول نماید .خداوند گفت »:فیض من برای تو کافیست،
زیرا قدرت من در ضع تو کامل میگردد .پس چقدر بیشتر با مسرت به ضع و ناتوانی خود فخر
خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد .بنابراین ،من به خاطر مسیح ،ضع ها ،بی جرمتی ها،
سختی ها ،آزار ها و دشواری ها را با آغوش باز می پذیرمخ زیرا در هنگام ضع  ،قوی هستم».ندوم
فرنتیان  :٢ - :٣:١وقتی یک مسیجی به قصور و اشتباه خود اعترا نموده و توبه می کند ،خداوند
او را عزت بخشیده پر از فیض خود ساخته و قوی می سازد .فخر کردن در مورد ضع و
درماندگی فرد به معنی اعترا کردن به این امر است که یگانه راه برای قبولیت و هویت همانا فیض
خداوند می باشد وبس .برانداختن نقاب نمایش و کارائی از چهره و در عوض انداختن خود در میدان
فیض خداوند آزادیئ لذتبخشی است که انسان می تواند آن را با گفتن »دیگر مجبور به نمایش نیستمن
من در زندگی شگست خورده ام .ترسی ندارم از اینشه به شگست خود اعترا نماییم و مهمتر از
همه اینشه خداوند مرا با وجود تمام شگست هایم دوست دارد ».تجربه نماید.
فقط بوسیلۀ چنین نوع اجازه دادن به شگست و اعترا به آنست که شخص می تواند به جلو رفته
عزت و هویت واقعی را از جانب خداوند دریافت نماید .مسیجیت یعنی پایان فخر انسانی .بنابر این
هر که بخواهد فخر کند باید به خداوند فخر نماید.

٩

درنو دوستانو!

تاسواوستاسودفاميل ټولوغړو ته دنوي کال درارسيدوله
امله دزړه لوکومي مبارکي وايم  .هيله مندند ينم نني ننو
کال تاسوته نو خوښی اوبرياوي له ځانه سره راوړي .

آیا تا سو له مرگ نه ویره لری؟

نوشته غفوری

قصه کوی چه د آلمان د لویو صنایعو یو څښتن چه فریدریشش کشرون نشومشیشده لشه
د

مرگ نه یی ډیره ویره درولوده .ښاغلی کرون د نظامی وسایلو لشکشه تشون او گشانش

جوړولو یو لوی شرکت یی هم درلود چه د »کرون «په نامه یادیشده او هشغشه پشخشپشلشه
اداره کاوه .کرون د نړی مختلفو هیوادونو ته یی په لوړه پیمانه خشپشل جشنشگشی وسشایشل
پلورل او له دی الری نه به یی ډیری پیسی تر السه کولی .هغو هیوادونو چه د کرون د
جنگی وسایلو په وسیله سمبال شول دوی وکوالی شول چه خطرناکه جنگونه پشه الره
واچوی او د ملیون هاوو انسانانو د وژلو باعث وگرزی .کرون چه د پیسو لپشاره د بشی
گناه خلکو د وژلو وسایل تولیدول پخپله په وحشیانه ډول له مشرگ نشه یشی ډیشره ویشره
درلودله .چاچی د هغه ژوند لیک لیکلی دی لیکی چه کرون خپلی کشورنشی تشه الرښشونشه
کړی وه چه هغوی هیڅکله په کور کی د مرگ کلمه په خپله ژبه را نه وړی .یشانشی هشیش
چا نشوای کوالی چه د هغه په کور کی د مرگ کلمه یاده کړی .کله چه د هغه له نشددی
خپلوانو نه یو سړی ده هغه په کورکی مړ شو ،هغه له کوره وتښتید ،تر څو د هغه مړی
و نه گوری او د مرگ د ویر آوازونه وانوری .وروسته له څو ورځو کله څه هشغشه بشیشرتشه
کورته راغی میرمنی یی هغه په دی خاطر ډیر مالته کړ .کرون صرف په دی خاطر چشه
میرمن یی ولی هغه مالمته کړ هغی ته یی طالق ورکړ .کله چه هغه زوړ شو او پشوهشیشده
چه مرگ یی نددی دی ،خپل معالج ډاکتر ته یی د یو ملیون جرمنی مارکو ورکولو وعده
وکړه تر څو که وکوالی شی د هغه عمر لږ تر لږ لس کاله نور هم اوږد کړی.

١١

اما د هغه دا کوشش بی گټی وو ،هغه څه له مشرگ نشه یشی وحششت او ویشره درلشوده
ورسره مخامخ شو.
په مقدس انجیل کی عیسی مسیح مونږ ته زیری راکوی او فرمایی» :زه قیامت یم او زه

ژوندون یم .که څوک په ما ایمان لری که هغه مړ هم شی نو هغه به بیشا ژونشدی وی« .
(یوحنا )٠٥ :١١

یواځی او یواځی ابدی ژوند په عیسی مسیح کی دی او په هغه د ایشمشان پشه راوړلشو
سره ابدی ژوند تر السه کیدالی شی او بس .عیسی مسیح نه یوازی د هغو خلکو لپشاره
چه له مرگ نه ویره لری بلکه د گولو هغو خلکو لپاره چه اطمینان نه لری چشه د هشغشوی
آخرت به څه رنگه وی ابدی ژوند آماده کړی ده .پیسو تشه او هشم زمشونشږ ډیشر خشا

کوشش ته هم هی ضرورت نشته چه مونږ پیسی خرڅی کړو او زیشارتشونشو تشه اوږده
سفرونه وکړو .یوازی په عیسی مسیح ایمان راوړل کفایت کوی چه مونږ ابدی ژوند تشر
السه کړو.
یو ځل یو سړی چه یایروس نومیده او د یوی عبادت خانی مشر وو ،عیسی مسیح ته
راغی او په ژړا یی له عیسی مسیح نه وغوښتل چه له هغه سره د هغه کور تشه الړ ششی
او د هغه لور څه ډیره سخته ناروغه ده شفا ورکړی .کله چه عیسی مسیح له هغه سشره

روان وو په دی وخت کی د عبادت خانی مشر ته خبر راغی چه ده هغه لور مشړه ششوی
ده او اوس ضرورت نشته چه عیسی مسیح ته تکلیف ورکړی .عیسی مسیشح دا خشبشره
واوریده او هغه ته وویل»:مه ویریږه خو ایمان لره« (مرقس  )١٣ :٥عیسی مسیح چه د
هغه کورته نددی شو د نجلی خپلو خپلوانو په ژړا او چغو ویر او ماتم یی کاوه .عیشسشی
مسیح هغوی ته وویل دا څه ژړا گانی او ویر گډ دی؟ جینی خو مړه نه ده هغه خو ویده

ده .او بیا عیسی مسیح د جینی له پالر مور او خپلو شاگردانو سره هغی خونشی تشه ور
ننوت چه جینی په کی پرته وه .بیا یی جینی له السه و نیوله او هغی ته یشی ویشل»پشاڅشه
زما بچی «.جینی سمدستی پاڅیده او روانه شوه.
عیسی مسیح چه فرمایلی دی» :زه قیامت یم او زه ژوندون یم«.واقعاً هغه قیشامشت او
ژوند دی .لکه څه رنگه چه عیسی مسیح د عبادت خانی مشر ته وفرمایل» :مه ویشریشږه
خو ایمان لره «.که هر څوک په عیسی مسیح ایمان ولری کوالی شی په عیسی مسشیشح
کی ابدی ژوند تر السه کړی .پای

آغاز بهار ۹۳۱٢به شما عزیزان مبارک

١٠

مژده ای دل که دگرباره بهار آمده است
خوش خرامیده و با جسن و وقار آمده است
به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی
این پیامی است که از دوست به یار آمده است
شاد باشید در این عید و در این سال جدید
آرزویی است که از دوست به یار آمده است

بخش

ش

نوشته سپهر نافذی

وقتی که ما با کسی دوست می شویم به آرامی و کم کم دوستی ما یا پشایشدار تشر مشی
شود و یا از بین می رود .ولی محبت خدا چگونه است؟ راستش محبت و عشق خدا بشه
ما از همان ابتدا کامل بود و هست پس نیازی به کامل شدن به مرور زمان را ندارد.
بعضی وقتها ما با کسانی برخورد می کنیم که دشمن ما هستند و می خواهند بشه مشا
ضربه بزنند .کسی نیست که اینگونه افراد را در زندگشی خشود نشدیشده بشاششد .چشرا کشه
دشمنی یکی از خصوصیات ذات انسان سقوط کرده است .خصوصیاتی کشه حشتشی در
همان روزهای اولیه پیدایش در وجود انسان وجود داشت .دشمنی قشانشن بشا بشرادرش
هابیل را به یاد بیاورید که چه نتیجه فاجعه آمیزی را به بار آورد ،بشلشی بشرادر کششی را
عاقبت نمایان کرد .ما در تعریف دشمنی هرگونه رفتاری را که بر علیه ترقی و زندگی و
حیات ما ایجاد شود دشمنی می دانیم .غریزه ما حکم می کند که ما در برابشر دششمشن،
از خود دفاع کنیم .اما اگر مجبور شویم دشمن خود را تانید کنیم و او را پذیرا شویم و
کار مفیدی برایش انجام دهیم چه می شود؟ گاهی افراد از تجشربشه ششان در ایشن بشاره
سخن به میان می آورند .تجربه کسانی که در زنشدان بشودنشد و از طشرف زنشدانشبشانشان
شکنجه شدند و یا به آنها جفا رسانده اند .ممکن آنها بعد از مدتی شایشد بشتشوانشنشد ایشن
افراد را ببخشند ولی آیا می توانند بگویند که خاطره آن روزها تلخی را ،در درون خشود
حس نمی کنند؟ چه کسی می تواند بگوید که من بخشیدم و خاطره تلخی ها را نیز پشاک
کردم؟ آیا کسی هست که بتواند این کار را انجام دهد؟

١٤

من می گویم بلی .من می خواهم به شما کمک کنم که ا گر نمی توانید اینگونه ببخشیدد ،پدس
بخشش و محبت خدا را در رابطه با خودتان درک کنید و یاد بگیرید و مثل خداوند ما عدیدسدی
باشید .برای این کار باید به خود ما فکر کنیم پس بیاییم هر کدام ما از خدود مدا شدرون کدندیدم.
درگذشته هر کدام از ما؛ چقدر بر علیه خدا طغیان کردیم؟ چقدر بر عدلدیده خددا زدرم زدیدم؟
چقدر اعمال ما بر علیه خدا بوده؟ چقدر مزازم کسانی شدیم که خدا آنها را خلق کرده و دوسدت
دارد؟ چقدر طبیعت و خلقت زیبای خدا را خراب کردیم؟ چقدرعمالً خواستیم مانع عدمدلدکدرد
خدا برای دیگران باشیم و با آنها زسودی کردیم؟ چقدر با شیطان همدستی کدردیدم ؟ آیدا مدی
شود به این لیست افزود؟ بلی بسیار .اما در عوض این همه ،خدا برای ما چه کرده؟ من دو نکتده
را برای شما می گویم :اولین کاری که خدا برای ما انجام داده توجه کنیم ،بیاییم رساله رومیان
 ٨ :٥را بخوانیم »اما خدا محبت خود را نسبت به ما کامالً ثابت کرده است .زیرا در آن هنگام
که ما کامالً گنهکار بودیم ،مسیح به خاطر مرد «.بلی خدا هنگامی چترمدحدبدتدش را بدر سدرمدا
گرفت که ما هنوز گناهکار وضد او بودیم .کسانی که توبه می کنند آنها شاید دراوایل ایمدان خدود
هنوز باز ،قسمتی از گذشته گناه آلود خود را با خود می داشته باشند .چقدر این کداریدیدر قدابدل
تحمل است که کسی برای گناهان من بمیرد ومن این را به زبان اعترام کنم بعد بدیدایدم بدازهدم
همان کار را تکرار کنم .دشمنی در دشمنی یا دشمنی در دوستی نامش را چه می گذارید ؟ یکدی
توبه کرده به مسیح ایمان آورده ولی هنوز فحش می دهد دیگری هنوز دروغ مدی گدویدد یدکدی
سگرتش برایش خداست و ...با این زال که عیسی برای او بر صلیب رفته .چقدر تحمل خدا و
صبرش نسبت به تک تک افراد زیاد است . .آیا شایسته نیست که ما کده درزدجدم بدار مدورد
تحمل خدا شده ایم ،در بسیار اندک دیگران را تحمل کنیم؟ دومین نکته ای که باید به آن توجده
کنیم این است که با این که گاهی سالها از زندگی ایمانی افراد می گذرد و آنها در مسیر تولد تدازه
گام بر می دارند آیا کسی جرات می کند که بگوید به قوت خودش توانسته ایدن مسدیدر را طدی
کند؟ من می گویم البته که نی .فیض عیسی مسیح و قوت روح القدس و تسلی و زمایت اوست
که ما را کمک می کند . .خدا همیشه باما است .یکی از اسامی عیسی عمانوئیل است که یعندی
خدا با ما .ببینید مانند این مثل می شود که من ،کسی را با من دشمن است چنان محبت و کمک
می کنم که او به میل خود ولی به کمک من با من ستیز نمی کند.

١٥

اگر خدای پدر ،فیض عیسی را برای ما نمی گذاشت ما هر روز برا او دشرمرنری مری
کردیم .خدا در محبت بی حدش ما را بخشیده و به فیضش ما را مجهز کرده دیگر نیرازی
به احکام جدید نیست .فیض هرگز ساقط و کهنه نمی شود چرا که فریراآ آن زنرده و
جاوید است .پس فیض همیشه تازه است تازه تر از هر کتابی و هر دفتری و هرر روشری.
محبت عیسی کامل است چون عیسی از ازل بوده و تا به ابد هم زنده است و حضور دارد
و به محبت عمل می کند و هیچ خلقت از نظرش مخفی نیست پولس رسول چه زیبا بریران
می کند در رومیان  »٢2- ٢٤ : ٧من چه آدم بدبختی هستم! این بدن ،مرا به سوی مرر
می کشاند .چه کسی می تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ خدا را به وسیلۀ خرداونرد مرا
عیسی مسیح شکر می کنم که چنین کاری را کرده است « .حال ما چقدر مری تروانریرم
دشمنان خود را تحمل کنیم وقتی می فهمیم خود ما را کسی دیگر تحمرل مری کرنرد؟
چقدر با دیگران مدارا می کنیم وقتی می بینیم خدا با ما مدارا می کند؟ چقدر واقر بریرن
هستیم؟ ما می توانیم در زندگی خود با شادی ببخشیم .وقتی که محبت خدا را بره خرود
ببینیم اگر کسی هنوز نمی تواند ببخشد دلیل این نیست که بگوید آخر من انسانرم دیرگرر
من که خدا نیستم تا بتوانم مانند او ببخشم .خدا به ما محبت واقعی را نشان داد کره آنررا
عملی نماییم نه این که فقط بخوانیم یا بشنویم .پس بیایم محبت واقعی عیرسری را در
کرده مانند عیسی زندگی کنیم .خدا نه تنها در نام عیسی و به خون او گناهان ما را بخشیده
و ما را عادل شمرده بلکه به ما اقتداری داده است .برپایه اقتداری که عریرسری مسریرح برر
شیطان و شرارت دارد ،عیسی مسیح به ما توانایی داده تا بتوانیم برپایه ایمان خود زنردگری
درستی داشته باشیم .عیسی مسیح میفرمایید » :چیز های بسیاری هست که باید بره شرمرا
بگویم ولی شما فعالً طاقت شنیدن آن ها را ندارید .در هر حال ،وقتی که او روح راسرتری
است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد ،زیرا از خود سخن نخواهد گرفرت
بلکه فقط دربارۀ آنچه بشنود سخن می گوید و شما را از امور آینده باخبرر مری سرازد«.
١٣

روح القدس در روز پنطیکاست برتمام بشر آمده و امروز هم همه ایمانداران به مسریرح برا
توجه به هدایت روح القدس در زندگی مسیحی خود به پیش می روند پس شایسته اسرت
بدانیم که روح القدس ثمرات نیکو را در ما پدید خواهد آورد وما را به همه آنچه عیرسری
از ما خواسته تقویت می کند  .در رسالۀ غالطیان می خوانیم» :اما ثمرۀ که روح القدس به
بار می آورد :محبت ،خوشی ،سالمتی ،بردباری ،مهربانی ،خیرخواهی ،وفاداری ،فروتنی و
خویشتنداری است)٢٢ :2( «.
محبت و مهربانی ما شاید درست بخشنده نباشد ولی محبتی که ثمره روح القدس در ما
است به مانند عیسی عمل می کند پس بیایم به روح القدس ودر نام عیسی مسیح بخشنرده
باشیم .آمین.

٧١

عیسی زنده است

(نوشته ر .ج )

" اما هر کس به نوبت خود زنده می شود  :اول مسیح و بعد در وقت آمدن او آنانی که
متعلق به او هستند ( ".اول قرنتیان )٠١ : ١٥
در سال  ١٩٩٩در ارمنستان زلزله بسیار وحشتناکی رخ داد ؛که فقط در ظرف چشهشار
دقیقه منطقه بزرگی را به ویرانه تبدیل کرد و سی هزار کشتشه بشرجشای گشذاششت .چشنشد
ساعت بعد از این واقعه ،پدری شتابان خود را به مکتبی کشه پسشرش درس مشیشخشوانشد
رساند تا پسر خود را نجات دهد .وقتی رسید دید ؛که تمام ساختمان مکتب هموار ششده
است  .او به طرف توده های گل ،خشت و سن نگاه میکرد و وعده یی را کشه بشه پسشر
خود داده بود به خاطر آورد .او به پسرش وعده داده بود که هر اتفاقی بیافتشد ،مشن در
آنجا برای نجاتت حاضر خواهم بود .وقتی که این وعده را به خشاطشر آورد ،بشه سشوی
ساختمان مکتب که بکلی هموار شده بود ،نگاه کرد و نزدیک ترین جایی را کشه صشنشف
پسرش بود ،پیدا کرد و شروع به کندن و کشیدن خاک و گل کرد .در همین وقشت دیشگشر
پدرها و مادر ها هم رسیدند و شروع به گریه و آه ناله کردند و به این مرد میگفشتشنشد کشه
خیلی دیر شدهاست ،بچه ها همه مرده اند و از دستت هیچ کمکی ساخته نیست.
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و لی مرد دست از کار نمی کشید و با شدت بیشتر سن

ها و خشت ها را دور

میکرد .حتی پولیس آمد و او را تشویق کرد که دست ا ز کار بردارد و تسلیم شود و از
پالیدن پسر خود دست بکشد  .ولی مرد به هیچ قیمت حاضر نبود که به گپ های شان

گوش کند و بعد از مدت  ١٩ساعت کار  ،صدای پسر خود را شنید  .پدر با خوشحالی
نام پسر خود را صدا کرد» :آرمان جان ! آرمان !« دوباره صدای پسر خود را شنید که
گفت » :پدر جان من هستم «.و بعد پسرش یک جملۀ با ارزشی را برایش گفت» :پدر
مه به دیگر شاگردها گفتم که اگر پدرم زنده باشد ،برای نجات من حتما می آید ،نا را
حت نباشید چون وقت مرا نجات دهد ،شما هم نجات میابید«.
بیایید دوستان که یکجا با هم در زمان عیسی مسیح برویم ،تصور کنیم که ما هم در

آنجا حضور داریم .صدای عیسی را بشنویم که میگوید :هیچ کس نمی تواند که جانم
را از من بگیرد ،من آن را خودم در راه شما قربانی میکنم .آیا شاگردان او که این حرف
ها را میشنیدند چی احساس داشتند؟ عیسی مصلوب میشود و تمام شاگردانش او را
گذاشته از ترس فرار میکنند و حال همه در اتاق تن

و تاریک نشسته و با هم یکجا در

خاموشی کامل فرو رفته اند وما با چشم دل خود نگاه میکنیم تا تصور کنیم چی واقع
شده است  ..بیاید به داخل قبر مسیح برویم جایی که جسد او را گذاشته اند  .همه جا

سرد و ساکت است ،مرگ ادعای پیروزی میکند  .عیسی خواب نیست ،او استراحت
نمی کند؛ بلکه واقعا مرده است و بدنش مانند سن

بدون حرکت است  .مصلوب کننده

گان عیسی (عساکر رومی ) مطمین بودند که او مرده است ؛ زیرا اگر او زنده میبود،
حتی اگر خفیف ترین آوازی ازدهان او خارج میشد؛ ساق پاهایش را میشکستند تا زوتر
بمیرد .همان طور که در حق دیگران میکردند ؛ولی آنان نیازی نداشتند ،چون عیسی

جان سپرده بود وبرای اثبات این که او مرده است ،خنجری هم به پهلویش زدند .دیگر
هیچ نوع جای شک وجود نداشت چون عساکر رومی کار خود را خوب یاد داشتند .کار
شان تمام شده بود و عیسی مرده بود  .آنان عیسی را پایین کردند و بنا به درخواست
یوسف که یکی از اعضای شورای یهود و از اهل رامه بود و نیقودیمس که خود فریسی
بود سپردند .جالب است دو شاگردی که کسی آنها را نمی شناخت .دو مرد با
شخصیت و نامدار .آنان تمام چیز را به خاطر یک نفس مسیح از دست دادند؛ چون

عیسی (مسیح بود ) کسی که دعا های دل شان را جواب داده بود  .دعا های که برای
آمدن مسیح میکردند .همان قدر که عساکر مرگ او را میخواستند  ،بیشتر از آن این دو
مرد زندگی او را می جستند.وقتی جسد مسیح را در کتان می پیچاندند و به چهره او
نگاه میکردند
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که زیبای خود را از دست داده بود ؛آیا به این امید نگاه نمی کردند که ببینند که عیسی
زنده است و وقت دستهای او را میپیچاندند به این امید نبودند که نبضش بزند و زنده
باشد؟ آنان این امید را داشتند و زنده گی را در او میجستند .ولی او مرده بود و آنان
در او حیات را نمی دیدند  .پس آنان با جسد عیسی آن کاری را کردند که با دیگر مرده

ها میکردند ،پس او را برای دفن کردن به سوی قبربردند .جسد عیسی را در قبر یوسف
گذاشتند .یوسف که مرد ثروتمندی بود ،قبر خود را به دل خود خریده بود و حتی
جایش را نیز انتخاب کرده بود .این قبر در باغچه زیبایی قرار داشت و از سن
تراشیده شده بود .شاگردان عیسی تمام حرف های او را درک نمی کردند؛ ولی
فریسیان و علمای یهود به تمام حرفهایش نکته به نکته توجه میکردند و از این لحاظ
پیش پیالتوس رفتند و خواستند که از قبر عیسی ،نگهبانی شود؛ چون عیسی ادعا کرده

بود که در روز سوم از مرده گان قیام خواهد کرد.پس قبر او را مهر و الک کرده،
نگهبانانی در آنجا گذاشتندو هیچ کسی جرأت این را نداشت که داخل قبر برود .پس از
آن که جمعه گذشت  ،روز شنبه هم در خاموشی سپری شد  .صبح روز یک شنبه نوری
درخشید و با نور ،حیات آمد؛ چون او خودش نور است  .عیسی زنده است او قیام
کرده است .نگهبانان از ترس بیهوش به زمین افتاده ند ،زنان فرشته ها را مالقات
کردند و به نزد شاگردان رفتند ،تا این پیام خوش را به شاگردان برسانند؛ که عیسی

قیام کرده است.هللویاه
ما با تعجب ایستاه و نگاه میکنیم  .نگاه میکنیم نه بخاطرکه میبینیم بلکه بخاطری که
میفهمیم  .ما میفهمیم که ما نیز خواهیم مرد  .میفهمیم که ما هم دفن خواهیم شد و این
را هم میفهمیم که قیام خواهیم کرد؛چون عیسی قیام کرده است  .قیام او از مردگان و

قبر خالی او ،این اطمینان را برای ما میدهد .پس یکجا با هم فریاد خواهیم زد :ای مرگ
نیش تو کجاست .وقتی عیسی مرد گناه و مرگ را از بین برد ووقتی قیام کرد زندگی
جاویدان را برای ما بخشید(.رومیان ) ٩- ٥ : ٣

بهاران خجسته باد
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آیا او را میشناسی؟
زنده گی او بی مانند است
خوبی هایش بی انتها است
رجمتش پاینده است
مجبتش بدون تغییر است
کالمش کفایت کننده است
فیض اش ما را کافی است
جشمروایی اش عدالت است
یوغش ساده است
و بارش سبک است
کاش میتوانستم او را برایت وص
او وص

کنم

نا پذیر است

او ششست ناپذیر است
جدی را در مقابلش تاب مقاومت نیست
نمی توانی او را از ذهنت دور بسازی
نمی توانی او را از دستت بدور بیندازی
نمی توانی از او بیشتر زنده گی نشنی
نمی توانی بدون او زنده گی کنی
پیالطوس در او عیبی نیافت
هیرودیس برای مرگش دلیلی نیافت
مرگ در مقابلش سرخم نمود
و قبرنه توانست که او را در آغوش بگیرد
این است پادشاه من که نام او عیسی مسیح است
سرور سالمتی و راز نهان در کالم

آیا او را میشناسی؟

کتاب مفید برای رشد روحانی

برای اطالعات بیشتر و دادن سفارش می توانید از طریق
وب سایت و ایمیل آدرس ذیل:
Web:persianwo.org
Email:pwo1998@gmail.com
در تماس شوید.

مرگ نابود گشته
و پیروزی ،کامل
گردیده است
اول قرنتیان ٥٤:١٥

