
 ی مرز مرگ و زندگ

 ۴۴ـ۴۲و   ۳۸ـ۳۵،  ۱۵قرنتیان  ۱

 

 .شودکاری، تا نمیرد زنده نمی ای! آنچه می چه سؤال ابلهانه 36 «آیند؟خیزند و با چه نوع بدنی می »مردگان چگونه برمی 

های  کاری، خواه گندم خواه دانه می کاری، بلکه تنها دانه را کاری، کالبدی را که بعد ظاهر خواهد شد نمیهنگامی که چیزی می37

در    .کندبخشد و هر نوع دانه را کالبدی مخصوص به خود عطا می اّما خدا کالبدی را که خود تعیین کرده است، بدان می 38 .دیگر 

ته در ذلّت کاش43 .خیزد، فسادناپذیر شود، فسادپذیر است؛ آنچه برمیمورد رستاخیز مردگان نیز چنین است. آنچه کاشته می

شود، بدِن روحانی  بدِن طبیعی کاشته می44 .خیزدشود، در قّوت برمیخیزد. در ضعف کاشته می شود، در جالل برمیمی

 .خیزدبرمی

 

بازو شوهرش آغاز  ی هیدر ناح  یاتفاقات با درد اندکی کابوس بوده است. همه  کیگذشته مانند  ی چند هفته کیفردر  خاله یبرا

  کیو فردر  تر یکرد ، درگذشت. پ یدهه با او زندگ ۶ ، شوهر محبوبش ، که  تر یشده بود. پ ر ید  یلیآمبوالنس آمد خ یشد. وقت

  شیند. در سن بدیرا بخش گر یحال همد نیو در ع ند، آنها با هم مشاجره  کردندکودکان را بزرگ کرد نیآوردند. ا ایبه دن یفرزندان

  دی مرگ با مانز  .  افتیچگونه ادامه خواهد  یگر یبدون د یتوانستند تصور کنند که زندگ  یدو نم  نیاز ا  ام هیچ کد گیسال  ۸۰از 

  یسخت بود. او نم ار یبس   وبششوهر محب   یخال یصندل   دنی د فردریک  خاله. اما برای ندتسدان ی را م نیفرا رسد. آنها ا

  یکوچک اهان یگ مثلبودند که  یشده بود. آنها مانند درختان فردریک یاز زندگ یرفته است. او جزئشوهرش توانست تحمل کند که 

  راسوال  نیو روحش از درد سوزانده شد و ا کیفردر  خاله رفته بود. قلب  نیاز ب   یکیبا هم رشد کرده بودند ... و اکنون ... 

 می تواند رفته بشاد! او ناکنون کجاست؟  تر یداشت: پ

 

که   م یدار  شهیر  یدر زندگ   ؟ ما انسان ها آنقدر می رودکجا و  مان مرد زانیعز  ی از کی   دارد: ن وجود  نیدلخراش تر از ا  یوالس 

کرد؟ و اگر  م یدوباره مالقات خواه  ای است:  آ نیا یسوال اساس ،در گذاشت ی! اما اگر کسستیممکن ن برای مان تصور مرگ

شود،   یم ده یمردگان نام کشنبهی امروز    در آلمان  .  میاست که ما امروز   با آنها سروکار دار   یالتسوا نها یاست ، چگونه؟ ا نیچن

که   یشخص یروند و برا یبه گورستان م یار یروز ، بس  نیکند. در ا یفکر م در گذاشته شاوندان یفرد به خو روز  نیدر ا رایز 

نامند   یم ز ین یابد کشنبهی این روز را،   گر یمانده است. و از طرف د یباقکنند. خاطرات  یروشن م رفته است شمع  ایاز دن

  کیپولس رسول کلمه  یادامه خواهد داشت. برا ت ی، بلکه در ابد  ابدی  ینم انیپا نیزم یرو نجایما در ا ی که زندگ میما معتقد رایز 

بود.   میافراد خواه نیرتر یرسد ، فق یم انیما با جسد  به پا یكه زندگ اشیم! او گفت ، اگر معتقد بستیشنبه مردگان مناسب ن

  کی ر یتصو از کار ، او  نیا  یمرد. برا م یدهد که ما انسان ها نخواه ینشان م یقو ار یبس ر یتصو ک یاو با استفاده از  نیبنابرا

  چیبرود ، ه کیتار  نیزم رون ایندانه به دکه این   یهنگام. رد یم یشود و م یکاشته م نیدر زم دانه  ک یکند.  ی دانه استفاده م

شود.   یاز گذشته شکوهمندتر م یحت یزنند و زندگ یجوانه م  یدی کامالً جد اهانیکه گ دینپا یر یشود. د ینم دهی از او د ز یچ

پس   یداند تصور زندگ  یم رایکند ز  یاستفاده م  یمثال عمل نیکند. پولس از ا یم فیرا  توص یابد یاست که پولس زندگ نگونهیا



که همان   میباور کن می توان یاز ما واقعاً نم ک ی چی، ه بمیرد از ما ناگهان    یکیاست. اگر  دشوار ما انسانها چقدر  یاز مرگ برا

ً ی. و دقشود تواند دوباره زنده  ی که در آنجا قرار دارد م یجسد   ی نوشت. او م انیاست که پولس نامه را به قرنت لیدل نیبه هم  قا

و در واقع از مرز مرگ و   میپولس را دنبال کن  دییایب نیبنابرا  .میهست هح زندیو ما روشن کند که ما در مس انیقرنت یخواهد برا

 تر یرفت. مرگ پ نیاو از ب یاز زندگ ی، بخش  ندیمحبوب را بب تر یتوانست   پ ینم گر ید  کیفردر  خاله ی. وقتمیشروع کن یزندگ

  یابددنیای و   ای دن نیا نیدو نفر و ب  نیا نیتوانست به شوهرش برگردد. ب ینم ی طیشرا چیتحت ه کیفردر  خالهبه او صدمه زد! 

در اعتقاد   گونه به آنجا خواهیم رفت.که  چ  ردتوان تصور ک ینم نی. بنابرارداز آن عبور ک   توان یمرز  وجود دارد که نم کی

  ا که در آنج میما نی، ا  میباش ت یاگر در ابد یعنیکرد.  خواهد  رستاخیز به صورت جسم  انسانکه   میکن ینامه رسوالن  اعتراف م

اتفاق    نیجسد  دوباره زنده شود؟ ا د ی، چگونه با رح شود کهطاین سوال ماگر    بود.   می. ما با تمام  ذهن خود آنجا خواهمیهست

از پولس   یسواالت نیچن ی؟ وقت ۲۰پتر      ایساله ،  ۸۰  ر یپ  یخواهد بود ،  اقادر بهشت  تر یپ ! و کدام  افتاد ینم یاصال کار 

افتد    یم نیکه به زم یدانه ا دیدان  ینم ایرا سرزنش کرد. آ  انیاو قرنت  »ای! چه سؤال ابلهانه  : "پسوخ داد یپرانرژ    ،ه شددیپرس

  یزهایرا با چ نیزم یرو یمنف یزهایکند! و سپس پولس تمام چ یرشد م نیاست که از زم  ی کوچک اهیمتفاوت از گ یز یچ

کاشته  یز یچ نیفتر یضانون عاشود. به  یدوباره زنده م پذیر شود و فاسدن یکاشته م ر یفسادپذ یانسان  نی. اکند یم سهیمقا یبهشت

:  د یخواهد به ما بگو ی شود. در ضعف کاشته خواهد شد و با قدرت زنده خواهد شد. پولس م یشود و در شکوه برافراشته م یم

    یدکار کنند. تصور کن گر یکدی  رفاه یکه کامال برا دیهست  یافراد  انیمکه در   !" تصور کنبود میخوشحال خواه"ما در بهشت 

  گر یکدیکه مردم به  دیهست یدر مکان  دیتقلب کند ، تصور کن ا یرا ستم کند  یگر یدبه   خواهد یکس نم چیکه ه دیهست  یدر مکان

 مثل نیزم یرو نجایما در ا ی. زندگدارند به زندان ن یاز یمردم نکه   ییوجود ندارد. و جا یتیمحدود گر یکه د ییاعتماد دارند. جا

. و در میکن یرا تحمل م یادی. در عوض ، ما درد و رنج و نفرت  ز نیست کرانیب انچا در این زندگی پیدا می کنیم  دانه است. 

را   یمشکالت ی افتد. همه ی م یدیصورت است که اتفاق جد  نی. فقط در امی رودمرگ سوی  بدن ما ، به  یعنیدانه ،   نیا انیپا

. خدا همه اشکها را از چشمان ما پاک خواهد کرد و خدا ما را تازه خواهد کرد.  م یگذار  یدر قبر م  بر دوش کشیده ایم  که سالها 

،  داد  لیتشک را از خاک یبار مرد نیاول یکه خداوند برا  ی و مرگ است. هنگام یابد  یروبرو زندگ یخدا در واقع پاسخ اساس

زنده  جان ما را  یخداوند بدن ب و همچنیندم زنده شد. آصورت بود که    نی. فقط در اددم بدم آبه   رامجبور بود نفس زنده خود 

. خدا  د یدمخواهد آدم را به  خود . سپس نفس دادخواهد   لیما را تشک ،انجام داده بود ، با عشقخواهد کرد. خدا همانطور که قبالً 

 را انجام دهد.  یکار  نیتواند چن یتنها اوست که م نیدهم!" و ا  یرا انجام م دی جد ی، من همه کارها دینی: "ببدیگو ی در آن زمان م

 

ساختمان از دست داد. سپس او آهنگ "بدون اشک در   ۵۳ساله خود را پس از سقوط از طبقه  ۴کلپتون پسر  کیخواننده ار 

اگر   ایآ  ؟یشناس یکنم ، مرا م ی مالقات ممن تو را در بهشت  یوقت ایپرسد ، "آ یآواز از پسرش م  نیبهشت" را نوشت. او در هم

 طور خواهد بود؟ "  نیهم مینیببرا  گر یدر آنجا همد

  کردند. او همان  ی با او زندگ یاو را شناختند و مدت اخیز رست. شاگردان پس از م ینگاه کن یسیبه ع د یسوال ، ما با نیپاسخ به ا در 

ً یکرده بود. و دق رستاخیز حال متفاوت. او  نیبود و با ا فرد قبلی  قرار داد. آنها   ر یبود که شاگردان را تحت تأث تیواقع نیهم   قا

رفتند و در   گر ی آنها به کشوار د لیدل نیندارد. و به هم او با   یکار  چیهو مرگ است.  فردهمان  یسیقرار گرفتند که ع ر یتحت تأث

  ینست آنها را بترساند. و آنها منمی توا ز یمرگ ن گر یصحبت کردند. درستاخیز کرده   یسیع نیتمام مدت فقط در مورد ا

را   دی ه جدگیخدا و زند م یتوان ی. ما نممیهست نیزم نیا ی! ما هنوز رونندیو اکنون بب  نجایدر ا یسیع قیرا از طر توانستند بهشت 

و اکنون ما هنوز در مرز  نجایشکار است. اآ یسیکار در خود ع نیکه ا مینیبب میتوان ی. ما فقط ممیدرک کن  ای مینیبه وضوح بب

  عزیزان مان از  یار یرنج در اطراف ما وجود دارند. بس و مرگ. هنوز هم میکن ی نگاه م گر ید یبه زندگ ی زندگ نی. ما در امیهست

  بهشت ملکوت دینیخود به ما آموخت: "بب یسیزند. ع یم  ادیفر  یسیو خدا و ع یگزند یروح ما برا لیدل نیو به هم ندر می یم

:  دندیرا فهم نیا  یمعن ندبود یسیکه در اطراف ع یاست. و مردم کینزد یسیع رایاست ز   کینزد بهشت ی است!" پادشاه کینزد

شود   یآغاز م  نجایاز ا  این بهشتکجاست! و که بهشت  میدان  یم حیمس یسیع قیطر  . از تراویدبا خدا از او  یمیصم وندیعشق و پ

: "پدر  میکن ی ، هر روز بارها و بارها دعا م بهشت نی خدا و ا نیا ی. با آرزومیدار  مان یا  به آناکنون که ما   ییو اکنون جا

 ! نیما!" آم یاسمان


