
 
  

                                                                                        
  ( امير بزمجو)

نوروز پارسيان آمادة تهية مقدمات جشن عيد رسد و بار ديگر بهار فرا مي
شوند، جشني كه با دگرگوني طبيعت همراه است، طبيعتي كه شكل مي
گيرد. براي آناني كه از نيروي تفكر و انديشة قوي خود مياي بهتازه

برخوردارند مسلم شده است كه خداوند نه تنها چيزهاي نو و تازه را دوست 
شود. بهار هاي كهنه را تازه گرداند نيز خرسند ميدارد، بلكه از اينكه چيز

نمونة زيبايي از اين دگرگوني تازه است، خداي قادر مطلق طبيعت مرده را 
ها است، بخشد تا نشان دهد كه او خداي تازگيزنده و حياتي دوباره مي

 خدايي كه دوستدار زيبايي و آفرينندة نيكي و خرمي است.

سوي ديگر واقعة عجيب ديگري را در اين  مسيح ازاما انجيل عيساي 
مسيح از سازد كه همان حقيقتِ زنده شدن عيساي ايام به ما خاطرنشان مي

مردگان است. در تاريخ بشريت هيچ كس مانند او نبوده كه مرگ را تجربه 
 اين. باشد نچشيده را مرگ طعم گاه كرده، دوباره زنده شده و ديگر هيچ

است كه آن را از همة اديان و مكاتب فكري و  مسيحي ايمان خاص ويژگي
مسيح بعد از دهندة جهان، عيساي سازد كه نجاتمعنوي ديگر متمايز مي

ها بود، روز تجربة مرگ بر روي صليب كه براي پرداخت جريمة گناه انسان
  سوم از مردگان زنده گرديد.

حيان رستاخيز مسيح از مردگان نقطة اوج ايمان مسيحي است. ايمان مسي
مانند عمارت رفيعي است كه يكسره بر اين باور بنا شده است كه مسيح از 



واقع كند كه اگر مسيح بهپروا اعالم ميمردگان زنده شده است. عهد جديد بي
ريزد (اول قرنتيان از مردگان زنده نشده باشد تمامي اين عمارت رفيع فرو مي

ه و ما شخصي را مبناي اميد اما مسيح در حقيقت از مردگان برخاست). 15:14
دهيم كه زنده است. او با قيام خود از مردگان دگرگوني مان قرار ميو ايمان

اي در طبيعت انسان خاكي پديد آورد تا نشان دهد كه قادر است قانون تازه
خلقت و ماهيت مرگ و پايان زندگي را كه همه محكوم به آن هستند، تغيير 

  داده و دگرگون سازد.
مرگ و رستاخيز عيسي از مردگان است كه زندگي  و باور قلبي به قبول

كند. اما سؤال مهم اين است كه ما عطا ميو حيات جديد روحاني را به 
  سازد؟چگونه قدرت قيام مسيح از مردگان زندگي ما را امروز دگرگون مي

   

د مدار بستة يكنواختي است كه انسان ها زندگي مانناز ديدگاه اكثر انسان
پايان رسانده، از اي ديگر زندگي را به شود و در نقطهاي وارد آن مياز نقطه

رود كجا ميگردد و اطالع دقيقي از اينكه از كجا آمده و به آن خارج مي
هاي گوناگون در اي ديگر بر اين گمانند كه زندگي شامل موقعيتندارد. عده
دهند. اما ها با انتخاب خود آنها را شكل ميلف است كه انسانمراحل مخت

ها نيز در نهايت انسان را در وضعيتي قرار غافل از اينكه حتي بهترين انتخاب
دهد كه بايد دست به انتخابي ديگر بزند، چون تمام مراحل زندگي فاني مي

رد، اما هاي متفاوتي از زندگي وجود داهو در گذر است. تعاريف و ديدگا
توانم كنند كه چگونه ميبسياري از مردم اين سؤال ساده را مطرح مي

ام را تغيير داده و از حيات بهتري برخوردار باشم. مردم كه اغلب از زندگي
كنند كاش دوباره از نو اند آرزو ميزندگي يكنواخت فعلي خود خسته شده



داف و آرزوهاي تازه شروع شدند تا بتوانند زندگي جديدي را با اهمتولد مي
اي كنند. اما اين سؤال مطرح است كه آيا امكان دارد دگرگوني عميق و تازه

در زندگي ما رخ دهد؟ متأسفانه مردم در سراسر دنيا براي تغيير زندگي 
تنها زندگي آنها را تغيير  زنند كه نههايي مييكنواخت خود دست به انتخاب

شوند كه بازسازي هايي گرفتار مي. آنها در چالهسازددهد، بلكه نابود ميمي
  رسد.نظر ميشان غير ممكن بهزندگي قبلي

انگيز اين است كه انجيل عيساي مسيح بارها اما حقيقت عالي و شگفت
دنيا آمدن انساني جديد در چارچوبِ حياتي تازه از مرگ انسان كهنه و به 

در آورده و رهايش را از تن بهشما آن انسان كهنه با كا«گويد، سخن مي
صورت خالق خويش در حال ايد كه در معرفت حقيقي بهانسان تازه را پوشيده

  ).10-3:9(كولسيان » شدن است تازه
چيزي است كه در كالم  دنيا آمدن اين انسان تازه در حياتي تازه همانبه

از آن اين است  ترانگيزناميده شده است و شگفت "تولد تازه"مسيح عيساي 
خدا «وجود آمده است. واسطة قيام مسيح از مردگان بهكه اين انسان تازه به

واسطة برخاستن مسيح از مردگان تولدي بر حسب رحمت عظيم خود ما را به
  ).1:3(اول پطرس » نو بخشيده

تباهي خاطر گناه انسان، حيات نسل بشري كه خدا نيكو آفريده بود به به
ها مدار بستة اين علت است كه امروزه زندگي براي انسانه كشيده شد. ب

  باشد.يكنواختي است كه فرار از آن بسيار دشوار مي
دليل دوري از خدا از لحاظ معنوي كند كه انسان بهعهدجديد اعالم مي

و اخالقي در گناهانش مرده است و به همين دليل نيز ديگر زندگي ارزش 
مسيح بر روي ده است. نقطة اوج هدف آمدن عيساي اش را از دست داواقعي

ها مصلوب شد و اينگونه نمايندگي از همة انسان زمين زماني بود كه او به



واسطة او مسيح و بهانسانيت كهنه و زندگي قديمي بشر فاني در عيساي 
 رو مصلوب گرديد و در برخاستن او از مردگان انساني نو متولد شد. از اين

خاطر محبت عظيم خود ما را نيز كه در خطايا دارد كه خدا بهم مياعال انجيل
  ).8-6:3، روميان 2:5مرده بوديم با مسيح زنده گردانيد (افسيسان 
تواند هر زندگي كهنه، قديمي و قدرت قيام مسيح از مردگان امروزه مي

كه زير  اميديهاي ناپوسيده را حياتي نو و دگرگوني تازه ببخشد و به انسان
اميد و اند و از لحاظ روحي و شخصيتي، زخمي، نابار گران زندگي خم شده

نگران هستند اميد جديدي عطا كند. قيام مسيح از مردگان دگرگوني تازه را 
همراه دارد و همانطور هاي خاكي بهتك ما انسانبراي زندگي شخصي تك

است و همه چيز  گويد در مسيح چيزهاي كهنه درگذشتهكه كالم خدا مي
  ).5:17تازه شده است (دوم قرنتيان 

   

انسان موجودي است اجتماعي. تمام متخصصان و كارشناسان اجتماعي 
انسان در خانواده و جامعه است كه معني انسان بودن پيدا بر اين باورند كه 

كند و اگر او را از خانواده و جامعه جدا كنيم تا در انزوا به رشد خود ادامه مي
  دهد، ديگر انساني عادي و سالم نخواهد بود.

كند كه در ذاتش رابطه، اي را به ما معرفي ميمقدس خداي حقيقيكتاب
قطبي و منزوي نيست. همچنين دارد و خداي تكمشاركت و رفاقت وجود 

سازد كه خدا انسان را بر اساس الگوي كامل خود آفريده است، خاطرنشان مي
طور كامل و مطلق در يعني خصوصيات شخصيتي كه در انسان وجود دارد به

شخصيت خدا است. خدا انسان را خلق نكرد تا او را در انزوا قرار دهد، بلكه 



صورت زوج آفريد تا آنان يكديگر را در خانواده و جامعه كامل ا بهاو را از ابتد
  سازند و در يك رابطة نزديك با خودِ خدا و سپس با يكديگر زندگي كنند.

نوع خود ارتباط داشته انسان موجودي است كه ذاتاً تمايل دارد با هم
ار ديگران باشد، به همين دليل نيز در يك رابطة سالم در خانواده و اجتماع كن

ها گردد. اما در نقطة مقابل نيز، بدترين ضربهاست كه احياء، تشويق و بنا مي
شود. ها را در روابط ناسالم خانوادگي و اجتماعي متحمل ميو شكست
توان اذعان داشت كه روابط و ارتباطات درست و سالم بين مردم، بنابراين مي

  اي سالم است.اساس داشتنِ يك خانواده و در نهايت جامعه
گويد كه اما كالم خدا در مورد قانون ارتباطي ديگري با ما سخن مي

كند و آن داشتن ارتباطي صحيح نقش اساسي در روابط اجتماعي ما ايفا مي
با خداي خالق است. اگر انسان رابطة صحيحي با خدا، خالق خويش نداشته 

عضاي خانواده و ديگر تواند رابطة سالم و صحيحي با انباشد، متقابالً نمي
ها داشته باشد. تمام روابط شفاف و سالم خانوادگي و اجتماعي ما به انسان

داشتن رابطة شفاف و سالم با خدا بستگي دارد. اين يك قانون االهي است. 
فرمايد در نتيجة گناه آدم رابطة خدا و انسان گسسته شد و چون كالم خدا مي

ازش كند جدايي عميقي ميان انسان و خدا تواند با گناه سخداي قدوس نمي
انسان با اطرافيانش نيز كِدر و تار  وجود آمد. در پي اين گسستگي، رابطهبه

گرديد و در نهايت رابطة انسان با خودش را نيز تحت تأثير قرار داد و آن را 
كنيم اين دليل است كه ما در دنيا و اجتماعي زندگي ميمخدوش ساخت. به

ها با هم بسيار محدود و شكننده است. محبت صادقانه در نسانكه روابط ا
شود. ارتباطات افراد محدود به منافع شخصي ها به ندرت ديده ميبين انسان

  شده است و حتي در بسياري موارد افراد از خودشان نيز متنفر هستند.



ر تنها روابط اجتماعي انسان بر اثكند كه نه كالم خدا به ما اعالم مي
هاي اجتماعي و تباهي كشيده شده است، بلكه مسئلة گناه، سيستمگناه به

ها، تأثير قرار داده است. آمارِ رو به افزايشِ طالقارتباطي را هم شديداً تحت
باِر اين وضعيت ها و وضعيت بد اخالقي از زمره نتايج اسفها، خيانتجدايي

آورند ميرد زايمان ناله برهمين دليل جوامع بشري از دردي چون داست. به
هاي جديدي و سيستم حلدنبال راهو به) 22-8:19كشند (روميان و آه مي

  هستند. براي احياء جامعه و خانواده
همانگونه كه اشاره شد جدايي انسان از خدا، بر روي روابط اجتماعي 

گ خود بر وسيلة مرمسيح بهسزايي داشت. عيساي ها تأثير بهتمامي انسان
روي صليب بهاي جدايي بين انسان و خدا را پرداخت و رابطة شكستة انسان 
و خدا كامالً احياء گرديد و مشكل گناه كه علت اصلي جدايي و شكسته 

مسيح شدن رابطة بين انسان و خدا بود را بر روي صليب حل نمود. عيساي 
ابط خانوادگي و اي در زندگي و روزهبا قيام خود از مردگان دگرگوني تا

  اجتماعي ايجاد كرد.
مرگ و قيام مسيح از مردگان ايمان قلبي داشته و  وقتي كه انسان به

او تسليم كند، قدرت االهي خداوند وارد قلب، وجود و زندگي خود را به 
سازد. شود و رابطة شكستة روحاني او را با خداي خويش احياء ميروحش مي

اي جديد، زنده و شفاف با خداي در رابطهدر اين هنگام است كه انسان 
گيرد. هنگامي كه اين اتفاق بيفتد (كه كالم خدا آن را خويش قرار مي

ها و حتي با فرد با ديگر انسان نامد)، متقابالً رابطهبازگشت و نجات مي
شود. به اين ترتيب روابط شكسته و مردة ما خودش نيز احياء و بازسازي مي

ها و روابط ما گردد، زيرا محبت مسيح در قلبز نو تازه ميبا ديگران نيز ا
دهد تا ديگران را با محبت او دوست داشته شود و به ما قدرت ميجاري مي



باشيم و اين امر در نهايت منجر به دگرگوني عميق در زندگي خانوادگي و 
  شود.مان مياجتماعي

   

خواهد واقعيت مرگ را بپذيرد. دارد و نميبودن را دوست  انسان جاودانه
كنند گويي تا ابديت زنده اي بر روي زمين زندگي ميگونهها بهانسان
سراغ آنان نيز خواهد آمد و آن زمان مانند. غافل از اينكه روزي مرگ بهمي

ان بايد همه چيز و همه كس را رها كنند. با مطالعه و بررسي در مكاتب، ادي
اين نتيجه رسيد كه انسان در توان بههاي اقوم مختلف دنيا ميو ايدلوژي

كند جستجوي راهي است كه از مرگ بگريزد و جاودانه گردد و يا تالش مي
كجا خواهد رفت و ابديت را در كجا سپري  تا پي ببرد كه بعد از مرگ به

ها سعي رياضت خواهد نمود. بسياري در زندگي خود با انجام مراسم مذهبي و
روند. در نقطة اين اطمينان برسند كه بعد از مرگ به كجا ميكنند به مي

كنند، اي ديگر ابديت و زندگي بعد از مرگ را كامًال انكار ميمتقابل، عده
اتفاقي بعد از  روند و براي آنان مهم نيست كه چهكجا ميدانند به چون نمي
مسئلة قيامت و  ترسند بهقيقت آنها ميشان خواهد افتاد. در حمرگ براي

دنياي پس از مرگ بينديشند. نظريات و عقايد بسيار زيادي در مورد زندگي 
بعد از مرگ و ابديت در اين دنيا وجود دارد كه اين خود تأكيد بر صحت كالم 

داند از كجا آمده و به فرمايد، انسان گمشده است و نميانجيل است كه مي
  رود.كجا مي
گذرانيم، سؤال بسيار واقع اين سؤال بزرگ كه ابديت را در كجا مياما به

پاسخ به آن دشوار و حتي از ديدگاه انساني پيچيده و بغرنجي است كه 
نيافتني است. هنگامي كه نگاه اجمالي بر تمام اين تفكرات و دست



مكان  شويم كه يكاندازيم، متوجه ميهاي انساني در مورد ابديت ميديدگاه
جاي ها بهو يك محكوميت واحد براي همگان وجود دارد، يعني انسان

دانند آنجا كجا است. شايان ذكر است كه تمام روند كه نميمشتركي مي
اديان و مذاهب گوناگون غير از مذاهب شرقي مانند بوديسم و هندوئيسم، 

أكيد دارند. به زندگي بعد از مرگ در ابديت و به قيامت مردگان و روز داوري ت
شوند كنند كه مردگان زنده ميآنان روز داوري و قيامت را روزي تعريف مي
 شان را بدهند و در نهايت بهتا بر طبق مذهب اعتقادي خود سزاي اعمال

  بهشت يا جهنم بروند.
دهندة ديگري در مورد قيامت و ابديت به مقدس داستان تكاناما كتاب

انسان فرمود اگر از من جدا ه خدا در ابتدا به گويد و آن اين است كما مي
تنها شامل مرگ جسماني، بلكه شوي و گناه كني خواهي مرد. اين مرگ نه

باشد. انساني كه در زندگي زميني از خدا فاصله گرفته مرگ روحاني نيز مي
مقدس مرگ ابديت را بدون حضور او در تاريكي سپري خواهد كرد. كتاب

بدي از خداي حيات تعريف كرده است كه اين به نوبه خود روحاني را دوري ا
بسيار وحشتناك است، چون خدا انسان را براي خود خلق نمود و حيات او 

 اين به بگيرد، فاصله خدا از انسان اگر ٫وابسته به حيات خدا است. بنابراين
 بعد زندگي در چه و زميني زندگي در چه است، حيات فاقد او كه است معني

  مرگ. از
عدالت خداوند نشأت اعتقاد به قيامت مردگان در روز داوري از اعتقاد به 

گرفته است، به اين معني كه در آن روز خداي عادل، عدالت خود را اجرا 
ها از كوچك و بزرگ در قبال اعمال و رفتار خود پاسخگو كند و انسانمي

در قيام مسيح از  شود. اما آنچهخواهند بود و عدالت براي آنان اجرا مي
مردگان روي داد دقيقاً همين بود، با اين تفاوت كه قيامت از پايان جهان 

جلو كشيده شد و در بطن تاريخ جاي گرفت. خدا با برخيزاندن  هستي به



عيساي مسيح از مردگان هم ُمهر تأئيدي بر حقانيت مسيح زد و هم نجات 
مسيح عيساي  تگاري آناني كه بهها را تأييد نمود، يعني رسرستگاري انسانو 

  آورند.ايمان مي

   
  دانيد ابديت را در كجا سپري خواهيد نمود؟آيا مي

مرگ و فنا و  ها را كه محكوم بهقدرت قيام مسيح زندگي ابدي انسان
مسيح با قيام خود ثابت جدايي ابدي از خدا بودند دگرگون ساخت. عيساي 

حيات  شود و درمانند او در قيامت زنده مي او ايمان آوردنمود كه هر كس به
ابدي در حضور خدا به حيات خود ادامه خواهد داد. بنابراين قيام مسيح از 

سزايي در تحقق رستگاري انسان دارد، زيرا تنها مرگ مردگان اهميت به
ارمغان مسيح بر روي صليب نبود كه رستگاري و نجات ابدي را براي انسان به

كمال رساند. از سيح با قيامش نقشة نجات براي بشريت را بهآورد، بلكه م
 سربه مرگ از بعد زندگي از ترس در انسان كه نيست احتياج ديگر رو اين
 فرا را انسان زندگي كه ترسي چنين بر صليب روي بر مسيح عيساي. برد

  .آمد غالب بود، گرفته
مان ابديت حال اين انتخاب من و شما بر روي اين كرة خاكي است كه

دهد. بنابراين بجاست از خود بپرسيم كه آيا را در آسمان شكل مي
دهندة جهان كه براي ما مُرد و قيام فرمود ايمان داريم و او را در نجاتبه

  قلب و زندگي خود پذيرفته و تسليمش هستيم؟

   



 زندگياي به نيروي مافوق طبيعي قيام مسيح قادر است دگرگوني تازه
فرمايد مسيح در كالم خود ميشخصي، اجتماعي و ابدي ما ببخشد. عيساي 

درستي كه كالم او راست است، زيرا او سازم. بهكه اينك همه چيز را نو مي
تواند زندگي ما را در هر مرحله يا موقعيتي با قدرت قيام خود از مردگان مي

  كه باشد تبديل كرده، همه چيز را نو بسازد.
ي سخنم با شما خوانندة عزيز كلمه است كه اين مقاله را در آخر رو

خواهيد قدرت رستاخيز او از مردگان در اين سال جديد و خوانيد. آيا ميمي
اي در كالبد زندگي خاكي و روحاني دگرگوني دوبارة طبيعت، دگرگوني تازه

  شما در ابعاد مختلف ايجاد كند؟

   
 


