
 

 

 ایمان در برابر مرگ 

 ۳۷ـ  ۲۷،  ۱۳مرقس  

 به: گیرید حال، از درخت انجیر این درس را فرا»28

  دهد، می برگ  زده، جوانه آن هایشاخه  اینکه محض

به همین گونه،  29 .است نزدیک تابستان که یابیددرمی

یابید که  دهد، درمیهر گاه بینید که این چیزها رخ می

گویم  آمین، به شما می30 .استنزدیک، بلکه بر در  او

 .نخواهد گذشت که تا این همه روی ندهد، این نسل

آسمان و زمین زایل خواهد شد، امّا سخنان من  31

کس آن روز و  هیچ»32.هرگز زوال نخواهد پذیرفت

داند جز پدر؛ حتی فرشتگان آسمان و پسر ساعت را نمی

د،  پس بیدار و هوشیار باشی33 .نیز از آن آگاه نیستند

همچون کسی است که به سفر رفته و به هنگام عزیمت، خادمانش را به ادارۀ خانۀ 34 .رسدمی دانید آن زمان کِی فرازیرا نمی

پس شما نیز بیدار 35 .ای خاص سپرده و به دربان نیز دستور داده باشد که بیدار بماندخود گماشته باشد، و به هر یک وظیفه 

مبادا که او ناگهان  36 .دمشب، به هنگام بانگ خروس یا در سپیدهانه کی خواهد آمد، شب یا نیمهدانید صاحبخباشید، زیرا نمی

 «!گویم: بیدار باشیدگویم، به همه میآنچه به شما می37 .بیاید و شما را در خواب بیند

 

می   ای کاش    !«دارمن  چشمپشت سرم »  :  داد  جواب اینگونه کرد کم توجهیش سرزنش   رخاطکه پسرش او را به مادر  یک 

. همانطور که  ی باشیم ضرا یبیننزدیکاکنون باید با  اینطور نیست؟ !  اما کنیم فببینیم و هر چیز را کش را هر کجا  یمستتوان

نمیتوانیم آن را م که داشته باشیبا چیزی سروکار گاهی مجبور می  شویم ، دشکببه سوراخ موش را  شچنگگربه باید کورکورانه 

به ما   . آنها شیاطین کوچکی به نام کرونا  مثل ببینیما را آنهتوانیم ما نمیای هستند که  برای مثال، موجودات زنده  ببینیم.   

  عالم و سپس   .  یا ببینیم  کنیم   سحرا  هاهر چند نمی توانیم آن هستندند  قدرتم ربسیاضی چیزها بع کنند کهیادآوری می

 بگوییم:  ماتیاس کلودیوس شاعر  . و بنابراین باید با می ماندبزرگ  یرمز و راز ثل م و است  بزرگ است که برای ما ناشناخته

ا را  چشمان ما آنه تنها به این دلیل که ، مسخره می کنیمآنها را  خود مان یبیننزدیک به خاطرهکه ما   هست چیزهابعضی «

 " ند.نبی نمی

می  رزو آ. می شویم نامرئی  یا آینده    مجذوب ،همه و با این حال ما انسان ها دوست داریم بیشتر ببینیم یا بفهمیم. مهمتر از

استفاده می  ءرزوی انسانی سوآآن  از افرادی هستند که  لیلن دبه همی  در آینده خواهد افتاد.چه اتفاقی بدانیم بیشتر   یمکن

در  هر چیزی را در آینده پیش بینی کنند. و سپس ما را با آینده ای تاریک می ترسانند. تا   قدرت دارند ادعا می کنند  و  کنند

. ما نمی دانیم پس از مرگ چه اتفاقی می افتد. هیچ کس نمی تواند مرگ  آگاه نیستیم  آینده  موضوع   ره ادرب همه ما حال عین 

. و با این حال  دنرمز و راز می مان پس از مرگ های اتفاق. توضیح دهد. و باالتر از همه، از ابدیت گزارش دهد   را از روی تجربه 

خواهیم فقط به  ن یکشنبه را یکشنبه ابدیت می نامند. ما نمیبنابرای   .بت می کند صح در مورد زندگی ابدی نونیکیکشنبه 

 دعا می کنیم ۱۲،  ۹۰و بنابراین ما با مزمور یابد. می  تسلطکه در میانه زندگی   ابدیت فکر کنیم، بلکه به مرگ نیز 

 " ..پس ما را بیاموز تا روزهای خود را بشماریم،تا دلی خردمند حاصل کنیم  "

امروز ما، عیسی می خواهد ما را تشویق کند تا در مورد زندگی ابدی فکر کنیم. بله، او نه تنها می خواهد ما را  هعظمودر متن 

زیرا ما روز و ساعت آخر   تشویق کند، بلکه دستور می دهد آن کار را انجام دهیم. عیسی به ما توصیه می کند که هوشیار باشیم 

در  ین یک اصول اساسی از مسیحیت است که ما برای همیشه در این دنیا زندگی نمی کنیم، بلکه . در حقیقت، اشناسیمرا نمی 
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طبیعت مقایسه می کند. او با کلماتی  واضح و دقیق برای ما   .  در متن امروز، عیسی همه اینها را با  میت هستسوی ابدیبه  راه

شب، تابستان و   : در طبیعت می توانیم دقیقاً زمان  روز وزندگی ابدی مقایسه می کند و آن را با  زند می ت عاز طبیی لامث

. وقتی  مدرخت انجیر را نیز مشاهده کنی مو خود را بر اساس آن آماده کنیم. همانطور که می توانیدهیم  تشخیصزمستان را 

  ماتمام زندگی مسیحی . میبچششد، می دانیم که تابستان نزدیک است و به زودی می توانیم از میوه های آن  بارپرسبز و 

  ی یک روز جدید زندگی می کنیم. ما در دوره طلوع   ریکی وات گرگ و میش بین  ی . ما در دورهاست درست مثل درخت انجیر

بین زمستان و تابستان زندگی می کنیم. ما در حال حاضر می توانیم ببینیم و احساس کنیم چگونه همه چیز در حال تغییر 

  اب ف آغاز است. حتی می توان گفت که ایمان ما رُاست. و به همین دلیل می دانیم که آینده ای جدید و دوران جدیدی در شُ

ریم، حالِ ما از  است. همانطور که پولس رسول می گوید، »اگر تنها در این زندگی به مسیح امیدواِ ریف شده عتبدی   ا زندگی

م این است  ی بیابیمعناینون کر این زمان و ادلیلی که می توانیم د ت: انگیزتر است..» حتی می توان گفقّتهمۀ دیگر آدمیان رِ

استوار است. و به همین دلیل است که ایمان   ابدی. بنابراین ایمان نه در این جهان بلکه در جهان ت هستیمدر مسیر ابدی که 

از خدا انتظار دارد که االن نیست. و به همین دلیل است که حتی   را . ایمان چیزیهمه چیز است اساس   نیز در این زندگی 

د و  تواند ما را ناراحت کند. به همین دلیل است که ایمان و امید اغلب در کتاب مقدس به گونه ای رَبدترین شرایط نیز نمی 

م و زندگی خود را بر  ی را به عنوان واقعیت می پذیر تابدیل می شوند گویی ایمان و امید برادر و خواهر هستند. با ایمان، دَبَ

می  به پایان  رمانفکند و گفتار کوچک خود را با این  کار تشویق میاساس آن تنظیم می کنیم. عیسی حتی ما را به انجام این  

    بهرا  ما   را که در پیش داریم از دست ندهیم. و با آن جمله، عیسی  یدیتابما باید هوشیار باشیم تا   «مراقب باشید!«: ندارس

طوری  که از دست دهیم.  امکان دارد را دیابرویم به طوری  که زندگی نسنگین فرو  ابوخبه   که د  ی ده م هشدار خطر این 

خواهد افتاد؟ اگر فقط این زندگی را   اتفاق  انگار فقط این دنیا وجود دارد. اگر فقط این دنیا را داشتیم چه که کنیم   زندگی  

اکنون با یک مثال توضیح خواهم    ؟هیم داشتاخو شرایط بدی، چه بعد از آن اصال ادامه نداشته باشد  زندگیداشته باشیم و 

زمان   آنانستم پدرم را دفن کنم. وضعیت در وچه معنایی  می تواند داشته باشد: چندی پیش من ت ی ابدداد  امید به زندگی 

کرد. بنابراین من و برادرم در  گیری کرونا درگذشت و در آفریقای جنوبی زندگی میسط همهو  سخت بود زیرا پدرم درست در 

خود را تو صندوق  در قفسه  موقتجای پدرم ه مدت دو سال  سال نتوانستیم پدرمان را دفن کنیم. به همین دلیل ب  ۲طول 

  نآپارتماما پدرم را یک روز قبل از تشییع جنازه اش برداشتیم و توانستیم یک شب با او در   یکی از اعضای خانواده   پیدا کرد.

  درمثل قبل نبود در عوض   رچون او دیگ  یم.  اما همه چیز متفاوت بودبود  هبخوابیم. مثل کاری که در گذاشته با او  آنجا داد

خاکستر بود. و با این حال، ما معتقدیم که وعده ای که خداوند به او  کمی   او مانده  بود فقط از صندوق بود. تنها چیزی که 

نمانده  زمانی که از ما چیزی گر دیگر نشانه ای از او وجود نداشته باشد. وعده های خدا حتی داده است، از بین نمی رود، حتی ا

می   البته به نظر .رها نمی کند مرگ در . همان خدایی که ما را آفریده و زندگی ما را اداره می کند، ما را صدق می کنند شدبا

. البته به نظر ما بعد از مرگ  . ماندبته مرگ یک جدایی بی رحمانه بوده و خواهد  ال .رسد که مرگ حرف آخر زندگی ماست

هستند که نمی  ی دیگری ها  چیز. مرگ همانطور هست که خیلی اینگونه است  چیزی نیست. اما این فقط برای چشمان ما

زندگی ابدی  مستلزم   ش ازبینِ مرگ، ایمان الزم است. اما  مرزفراتر از این  نگاهی  فهمیم یا درک کنیم.   برای بتوانیم 

که از   کند می  آشارهتنها به خدا   ایمان مسیحی سعی نمی کند آنچه را که پس از مرگ اتفاق می افتد توصیف کند.خداست. 

  یارتباط  اکنون شروع م نیا. یمندار ازین یشتریبچیز  جز شناخت و ارتباط به خدا   ما آشکار است.  بر طریق عیسی مسیح 

  رانیکه اکنون در ا  دیتصور کن یآن را مانند فرد دیتوان یکند. شما م  یم نییو اکنون تع نجایما را در ا ی شود و کل زندگ

که شامل عکس   یکوچکه چ. کتاباده استآم  او آلمان ی ازوی  که   هگرفت در تهران خبر  کند و از سفارت آلمان  ی م  یزندگ

  نی. اشاره می کند ا دیکامالً جد یزندگ  کیبلکه به  ستیشخص فقط کاغذ ن نیا یدهد.  برا  یشکل م  شیبرا را نده یآ ، ستاو

خواهد بداند در آلمان به چه  ی. او م یافتمهم است، خواهد    دیرا که در خانه جد یزیشخص هر چ ن یاست که ا یبدان معن

و درباره   خواهد کرد  یبند مناسب را بسته  یهالباس نیخواهد گرفت. او همچن ادی را  یشود و احتماال آلمان ی م حبتص یزبان

خواهد   دیکشور جد نیاش اکنون در ا ندهیداند که آ یم یزاو قیکه او از طر لیدل نی. همه به اگرفتخواهد  یاد دشیخانه جد
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کند و کشور آلمان می  ی زندگ رانیهنوز با هر دو پا در ادی که با وجو ی حت هدد  یکارها را انجام م  نیهمه ا یفرد نیبود. چن

. در  هستندمتمرکز   دیدر کشور جد  شا ندهیآبر کند اما چشمانش کامالً   یم  یکشور زندگ  ک یاو در  نی. بنابرااست دهیند را 

آسمان و   : د یگو ی او به ما م رایهستند. ز حیمس یسیع  یما کالم ها  دیپاسپورت جد   است.  نطوریهم هم انیحیمورد ما مس

  ش دیکه در مورد پدرم هنگام غسل تعم یسی. سخنان ع » .پذیرفت زمین زایل خواهد شد، امّا سخنان من هرگز زوال نخواهد 

است که     یپاسپورت ی سیسخنان ع  نید. بنابرانکن ی صدق م زین   شد ل یکه او به خاکستر تبد ی زمان ی، حته بودند گفته شد

. آنها  ستیکاغذ ن کی فقط   دیکنند. غسل تعم یم فیکلمات اکنون ما را تعر نیگذارند. و ا ی م ا و اکنون در دستان م نجایا

  یخواهم کرد تا بتوانم خود را برا تنظیمجهان  نیبه ا نجایخود را در ا ی من زندگ نیدهند  و بنابرا ی ما را شکل م  یزندگ

نونو   یجیلوئ یی ایتالیهستند. آهنگساز ا  زنده رند،یم ی م یقت و ی کنند، حت  یم تمرکزبهشت  یکه رو  ی. کسانمکن آماده  بهشت 

مانند عدم تحمل،   ی در جهان نوشت. او با هنر خود در مورد موضوعات ی طانیش یزهای از چ یاریآثار خود را در مورد بس

  نیو مرگ چن ی زندگ. او در مورد   ندیفاجعه بب    انیرا  در م داشت  نور جراتکرد. و  یاظهار نظر م   و جنگ ها  مایروشیه

 :نوشت

 است ییطوفان  منتظر روشنا   انیکه در م  یزنده است کس

 ترجیح می دهد.  گلوله  کیو شل ادیفربه آرام تر را  یآهنگ ها که ی کس  

 . .ارددبر نمی عشق از دست از راه می رسد   زییپاکه  ی هنگامو 

 نی. آمه باشدماند   یاگر فقط خاکستر باق  یحت، داربر ن عشق دست از اضافه کنم:  نیتوانم به ا یو من م  بله،

  
 


