
 ما پیروز هستیم

 58-50؛15اول قرنتیان 

 و گوشت از آنچه كه است این مقصودم برادران، ای50

 سهیم خدا پادشاهی در تواندنمی است، شده ساخته خون

 نصیبی فناناپذیری در تواندنمی است، فانی آنچه و گردد

 فاش شما برای را رازی تا دهید گوش51. باشد داشته

 یک با لحظه یک در بلكه52 د؛مر نخواهیم ما همه  . سازم

 تغییر شود، شنیده آخر شیپور آنكه محض به زدنبهم چشم

 مردگان و آیدمی در صدا به شیپور زیرا. یافت خواهیم

 خواهیم تغییر نیز ما و شوندمی زنده فناناپذیر حیات برای

 به مرگ و شود پوشیده بقاء با باید فنا زیرا53. یافت

 مرگ و بقا با فنا کهزمانی54 .گردد ملبّس جاودان حیات

 حقیقت به فرمایدمی خدا كالم آنچه شود پوشیده حیات با

 تو نیش موت ای و كجاست تو پیروزی مرگ، ای»55« .است گردیده كامل پیروزی، و گشته نابود مرگ» كه پیوست خواهد

 ما خداوند وسیله   به او كه شكر را خدا اامّ 57. گیردمی قدرت شریعت از گناه و شودمی زهرآگین گناه از مرگ نیش56 «كجا؟

 خدمت و كار در همیشه. بمانید استوار و پابرجا من، عزیز برادران ای بنابراین58. است بخشیده پیروزی ما به مسیح عیسی

 .بود نخواهد نتیجهبی او خدمت در شما زحمات كه دانیدمی زیرا باشید؛ مشغول خداوند

المان موفق شد که تیم برزیل را با شکستی سنگین مواجه کند. و این یک موج  فوتبال ، تیم در بازی های جام جهانی برزیل

عجیبی در المان به راه انداخت. در ان روز همه شادی می کردند و هر المانی خودش را یک برنده می دانست. و تا صبح شادی 

نوشته شده بود " شما نمی دانید که چه بازی را  روی انو می کردند حتی شخصی در یک قبرستانی اعالمیه ای نصب کرد ه 

بود بلکه همه خودشان را یک برنده می دانستند. ن پیروزی فقط برای ان یازده بازیکن نایبرای تماشا کردن از دست داده اید". 

باقی نمی ماند و گاهی  روی داد را همه می دانند ولی این حالت همیشه در این تیم 2014حالتی که برای تیم فوتبال المان در سال 

تیمی خوب نتیجه می گیرد و گاهی هم بد شانسی می اورد . همانطوری که تیم المان بعد از ان مسابقات نتایج خوبی در مسابقات 

دیگر کسب نکرد. ان زمانی که تیم المان برنده شده بود همه خودشان را قهرمان می دیدند ولی ان زمانی که تیم باخت می داد همه 

که تیم در حالت بدی قرار داشت هیچ کس دوست نداشت که راجعبه تیم حرفی بزند و سریعا  وقتیتیم را مقصر می دانستند. کل 

روز رستاخیز روز برنده شدن ما می باشد روزی که عیسی بر مرگ و گناه و شیطان غلبه می نتایج بد را فراموش می کردند. 

باشیم. ما بایستی در این روز به خیابان ها برویم و جشن بزرگی بر پا کنیم و به همه و کند. و ما می توانیم در این پیروزی سهیم 

 در همه جا بلند بگوییم که :

 روز رستاخیز برای مرده ها و زندگان می باشد.

م زندگی ما ن ترین نقطه زندگی مان هستیم بازهم بر ما صدق می کند. این رستاخیز تماتاخیز حتی در زمانی که ما در پاییاین رس

 را تغییر می دهد. 

 قهرمانی برای همه -1

این یک جنبه روانی دارد زیرا همه می دانند که ان زمانی که تیم فوتبال المان بر تیم برزیل غلبه کرد همه گفتند ما پیروز شدیم. 

جسم رستاخیز گر می باشد. ما هیچ کدام از مردم مقابل تیم برزیل بازی نکرده ایم. ولی در پیروزی عیسی بر مرگ یک جور دی

ی به رستاخیز شدن سشده عیسی با جسم ما که رستاخیز خواهد کرد ، ارتباط مستقیم دارد.  برای همین پولس می گوید که هر ک

خودش ایمان نداشته باشد دیگر نیازی ندارد که به عیسی ایمان داشته باشد. و این گونه ما بدبخت ترین ادم ها می شویم. عیسی در 

ن کوتاه قبل از مرگش برای همه دعا می کند او برای دوازده شاگردش و برای دیگرانی که از طریق او ایمان می اورند دعا زما

. و برای همین عیسی به ما اشاره می کند و دوست دارد که ما با او یکی بشویم. در تمام امور عیسی ، نقطه مرکزی او  می کند

لیب او و در باالی قبر خالی او نوشته شده است : برای ما. ولی در زمان غسل تعمید ما این ما انسان ها می باشیم. و در روی ص

" برای تو. و هر زمانی که ما برای دریافت نان و شراب به محراب می رویم بازهم این را می شنویم : برای  کلمه را می شنویم 

نه او تعجب کنیم.او  کارهای ازویزیون ببینیم و در زمین فوتبال تو. عیسی یک بازیکن فوتبال نمی باشد که ما او را در داخل تل

چهره خودش را مستقیم در برابر ما قرار داده است. و چشم های او به گونه ای نمی باشد که ما را سبک و سنگین بکند و یا در 

خدا تمام این دنیا و انسانهایی که به او م. تیم او ستاره ای وجود ندارد و یا بهترین مسیحی وجود ندارد بلکه همه ما با او یکی هستی

ایمان دارند را رها نمی کند و به انها زندگی جاویدان هم می دهد. ما برای همیشه در قبر قرار نمی گیریم و همانطوری که او 

یروزی نباشد ، رستاخیز کرده است ماهم با او یکی می شویم. زیرا این پیروزی برای همه است. ولی اگر هیچ چیز شبیه به یک پ

 انوقت چه کنیم ؟ و یا اگر ما زمانی در پایین ترین جای زندگی مان باشیم چه؟ 

 زندگی ما در رستاخیز عیسی است نه در حرکت یک چرخ و فلک. 



م در یک تیم فوتبال ما باال و پایین زیادی را می بینیم. همانند یک چرخ و فلک کودکان باال و پایین می رود. در زندگی مان ه

همینگونه می باشدو برخی اوقات ما سالمت هستیم و به ما خوش می گذرد. ما دوستان خوبی داریم و خانواده مان هم خوش 

هستند. ولی در این میان مشکالتی به پیش ما می ایند که باعث می شوند تا ما دوباره برروی زمین بیافتیم. و مشکالت زمانی می 

یرا ما در این حالت ضعیف تر هم می شویم. زمانی که ما به این مشکالت برمی خوریم دیگر ایند که ما هر چه پیرتر بشویم. ز

وقتی که در جای خوبی از زندگی مان هستیم هیج جای خوشبختی نداریم و دیگر توانی نداریم که خودمان را دوباره باال بکشیم. 

که ما اینگونه باقی بمانیم. و او در رستاخیز عیسی این  حدس می زنیم که روزی مشکالت سراغ ما می ایند. ولی خدا نمی خواهد

باال و پایین های زندگی مان را از بین برده است. در رستاخیز عیسی ما یک چرخش عجیبی می بینیم که همه چیز را تغییر می 

نه می توانیم به راحتی بفهمیم. ان  دهد. و این رویداد را بایستی پولس رسول توضیح می داد زیرا ما این واقعه را نه دیده ایم و

انها خوشبخت  ، زمانی که اجتماع قرنتیان نامه ای به پولس می نویسند زندگی خوبی برای خودشان داشته بودند. زیرا در ظاهر

ولس می در زمان های اولیه مسیحیت یک دوران بسیار زیبایی بود که می توان ان را از داستان های پولس فهمید. خدا به پبودند. 

گوید که تو یک اجتماع بزرگی در قرنتیان در اختیار داشتی. و همینطور هم بود زیرا کلیسای قرنتیان به سرعت رشد می کرد. و 

انها برکات معنوی زیادی دریافت می کردند و انها اصال به بدبختی فکر نمی کردند. ولی روزی برای ان ها مشکالت زیادی پیش 

شاهد مرگ انها باشند و بدی ماجرا اینجا بود که انها بعد ند و دیگران فقط می توانستند که اد انجا فوت کردمی اید. حتی بهترین افر

از زمان خاک سپاری رستاخیز نکردند. این سوالی است که هر انسانی می پرسد: این چگونه است که یک الشه شخص مرده 

شکالت را نداشتند بلکه انها بسیار ضعیف شده بودند. انها می پرسیدند که بتواند روزی دوباره زنده شود؟ ان اجتماع فقط اینگونه م

ما چه جسمی را در بهشت خواهیم داشت؟ ایا یک جسم بیمار و یا یک جسم پسر یا یک خانم جوان خواهیم داشت؟ به طور کل 

شهر بازی شده است. انها فقط به زندگی کردن همه باهم در بهشت چه گونه می باشد؟ زندگی قرنتیان همانند همان چرخ و فلک 

در نقطه باال قرار گرفتن بسیار دلپذیر است و همه چیزهایی توجه می کردند که در حال حاضر در زندگی شان رخ می داد. 

ولی اگر شکست سراغ ما بیاید ما ایمان خودمان را از دست خواهیم داد. انها بعد فکر کردند که دوست دارند که قهرمان باشند. 

ا راه پیروزی در عیسی می باشد. ما انسان ها رستاخیز شدن خودمان را به روش خودمان اندازه و مقایسه می کنیم. ولی پولس تنه

پولس چیز دیگری می گوید. جسم و چیزهای زمینی که اینجا ما داریم خیلی با ان امیدی که در قلب ما وجود دارد فرق می کند. 

طلبی در زندگی سخن می گوید. و از یک دگرگونی بزرگی در زندگی که توسط رستاخیز در خطبه های خودش درباره مبارزه 

ای مرگ پس نیش هایت کجا هستند؟ ایا  شدن عیسی بوجود امده حرف می زند. مرگ و شیطان دیگر جنبه ابتدایی برای ما دارند. 

فکر نیش زنبور عسل می افتیم. ولی در اینجا این تو هنوز برنده ای؟ در حالت معمول زمانی که ما از نیش سخن می گوییم ما به 

کلمه به معنی خنجر می باشد. و یک ابزار جنگی می باشد. یک خنجر می تواند به راحتی کسی را از پا دربیاورد و یا شخصی 

مسیح هم  را زخمی کند. این خنجر بدون نوک تیز خود شبیه به یک چوب دستی می شود که از دور فقط نمای یک خنجر را دارد.

همینکار را با مرگ انجام داد و او از ان فقط یک اسمی به عنوان مرگ برای ما ساخته است. پس بنابراین ما نباید همانند 

گذشتگان که به مرگ می اندیشیدند انگونه بنگریم. پولس می گوید که ما یک شخص دیگری خواهیم شد ولی نه یک شخص 

. و این به این معنی است که ما در  و ما رستاخیز خواهیم کردپاشیده خواهد شد.  جایی بذری پولس می گوید که بخصوصی .

زندگی خودمان به گونه دیگری می شویم و و خود خودمان می شویم و نه همانند یک طرفدار تیم فوتبال که فقط هر زمان تیمشان 

ت عیسی را تجربه می کنند می توانند بعدها با او برنده می شوند با انها جشن می گیرند. و دقیقا انسان هایی که امروز برکا

 امروز رستاخیز بکنند. پولس این سخنان را برای ادم های بومی انجا می گوید. حتی او این سخنان را برای بیماران و افرادی که

ند. پیروزی و می گوید.این سخنان حتی برای انسان هایی که ته خط هستند هم صدق می کبا مرگ دست و پنجه نرم می کنند 

رستاخیز شدن عیسی بایستی برای تو هم باشد. مسیح تمام امور را یعنی زندگی ، مرگ ، بدشانسی و خوش شانسی را از هم جدا 

می کند. عیسی می گوید که در انتها فقط زندگی وجود دارد. مشکلی که پولس با ان قوم قرنتیان داشته را ما امروزه می شناسیم. 

ه چیز را ببینیم و یا همه چیز را بفهمیم. حتی زمانی که مرگ نیش خودش را ازدست داده باشد بازهم او در دل ما نمی توانیم هم

ما واهمه می اندازد. انسان ها مریض می شوند و میمیرند. و این ها را قرنتیان و ما تجربه می کنیم و باعث کمرنگ شدن ایمان 

ما انسان ها نمی توانیم این ایمان را داشته باشیم که خدا در بین ما و در کلیسا   ما می شود. تنها مشکل ما مرگ نمی باشد بلکه

واقعا حضور دارد. شیطان قدرت و سر نیزه مرگ را از دست داده است. ولی صدای خودش را از دست نداده است. او سعی می 

کسی که به این رستاخیز ایمان قعیت داشته باشد. عیسی اصال نمی تواند وا نکند که همیشه به ما مسیحیان بگوید که رستاخیز کرد

کسی که راجعبه رستاخیز شدن عیسی نتواند سخن بگوید بایستی فقط درباره نداشته باشد  در کل معنی ان را متوجه نشده است. 

ه ما این است این دنیا حرف بزند. و در این صورت ما هم شبیه به یک کلیسا نمی شویم بلکه همانند یک موسسه می شویم. وظیف

و این را باید به  که از امیدی که در رستاخیز شدن عیسی وجود دارد سخن بگوییم. ما باید در مقابل صدای شیطان سخن بگوییم. 

ما باید در مقابل شیطان و مرگ تظاهرات کنیم. ما همه بگوییم زیرا این برای همه می باشد. و این پیغام بایستی به همه گفته شود. 

مقابل بی امیدی که تمام دنیا را فرا گرفته است بایستیم. و ایمان بیاوریم. ما نباید اجازه بدهیم که بی امیدی در ما خانه باید در 

بکند. ما بایستی اعالم بکنیم که عیسی به ما این حق را داده است که ما زندگی بکنیم. و نباید زندگی ما بی ارزش و به پوچی تباه 

د. و دیگر نباید نگران نم افرادی که مشکالت در این دنیا دارند بگوییم که مرگ و شیطان دیگر نیرویی ندارشود. ما باید برای تما

و ناراحت باشند. و نباید دیگر از انها بترسیم زیرا انها در برخی از اوقات به ظاهر خیلی خطر ناک به نظر می رسند. ما باید به 

فوتبال می باشد و عیسی قهرمان ما است و ما برنده شده ایم همانطور که او برنده شده همه بگوییم که زندگی همانند همان مسابقه 
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