
 یابد  می تمام زمین چهره ی چدید 

 ۱۷ـ ۱۲،  ۳کولسیان 

پس همچون قوم برگزیدۀ خدا که مقدّس و بسیار محبوب است، خویشتن را 

نسبت به  13 .فقت، مهربانی، فروتنی، مالیمت و صبر ملبس سازیدبه ش

یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد، او را  

و  14 .کدیگر را ببخشاییدخداوند شما را بخشود، شما نیز ی  ببخشاید. چنانکه

پیوندد و  بر روی همۀ اینها محبت را در بر کنید که همه چیز را به هم می

ن حکمفرما باشد، زیرا صلح مسیح بر دلهایتا15  .گرداندشما را کامل می

اید تا چون اعضای یک بدن در صلح و صفا به سر برید، و  خوانده شده فرا

ساکن شود؛ و با    تمندی در شماکالم مسیح به دول16 .رگزار باشیدشک 

کمت یکدیگر را  ح   هایی که از روح است، با کمال  مزامیر، سرودها و نغمه

و  17 .دل برای خدا بسرایید پند و تعلیم دهید؛ و با شکرگزاری و از صمیم

دای پدر را  عیسی انجام دهید، و به واسطۀ او خهرآنچه کنید، چه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام خداوندْ 

 .گزاریدشکر
 

اما با شتاب به    منازک یخ بیرون رفت ی غلیظ پوشیده شده بود. صبح زود   برای بررسی الیه   مه  باچند هفته پیش، الیپزیگ 

. اکنون  زدند بیرون  خشکای  . کمی بعد اولین جوانه ها از شاخه هرا تحمل کنم رما  سچون نمی توانستم  گرم باز کشتم  ی  خانه

رد، آبی، قرمز و سفید هستند که روز به روز  ه شده است. همچنین گل های ز  ند یک پتو در سراسر الیپزیگ گستردفضای سبز مان 

    به اوج شادی  هه می زدند، هچ  صداهای پرندگان، که رفته رفته چ     چهره ای جدید به شهر می بخشد.     د و ن بیشتر پخش می شو

رده ایم، تا  یم. و به همین دلیل است که ما به طور ویژه یکشنبه را انتخاب ک! همه خوشحالند! ما هم خوشحاله . بهار آمدتاس  یدهرس

چون از کار  دهیم همه ی این کارها را انجام می    خدا را ستایش کنیم. ی آواز و موسیق از طریقمانند پرندگان با صدای بلند 

می  ن خدا باشیم! چقدر عالی است که اکنون فرزندا  یمچه شگفت انگیز است که می توان . متی هسزده شگفت انگیز خدا هیجان 

ا یک نفر! کل جامعه می توانند آواز بخواند. و ما  با صدای بلند بخوانیم. بله اکنون می توانیم آواز بخوانیم! نه تنه دلیل آن  بهتوانیم 

  را ما دیگر نمی توانیم احساسبک های مختلف. زی هیم. همچنین از طریق   س  زبان ها ی مختلف انجام د بامی توانیم این کار را 

نطور که بهار ابرهای  را در درون خود   پنهان کنیم. ما می خواهیم آن را بانگ بزنیم. ما می خواهیم خوشحال باشیم! هما شادی  

بدی، غم، نفرت، حسادت و جنگ را بیرون   نیز ، مامی پوشاند را    خشکی که  د و مانند جوانه های سبز و رنگی تیره را می ران 

  ی کند. درست مثل انتخاب لباس  برا ی م  ماعال را حی در مس د ی جد یزندگ   صورت   نی به هم قا  ی فوق، پولس دق  ات ی در آ !مازی اندمی 

  یو سپس م می کن  یمدها را امتحان م نی . در زمان بهار ما آخروشیمپ می  حی در مس دی جد یزندگ  ی برا هژی ما لبس و ،استقبال  بهار

به   م،ی پرس ی و از خود م می کن  ی مغازه   خدا نگاه م نی تری ما به و ب،ی ترت  نی ! به همبگذاریم ش ی نمابه  ابانی آنها را در خ می خواه

ژی  از به انرنی   یدنپوشکندن و لباس  سا لب  ی  هر دو کلمه    پویاست  کاری  ن کردنبه ت لباس نو م؟ ی چه بپوش ی حی مس کی عنوان 

چگونه   و سوال این است:   شود  ی اکنون مربوط م  یگبه زند   یسه کرد: همین کارمقا انهمین کار را با رفتار مسیح ولسو پ  .  دارد

  ی از زندگ ی بخش   یز ی چو چه ؟  دهممی به عنوان مسیحی نشان  یچه واکنشرفتار کنم؟ و  ی حی مس کی به عنوان  خواهم  یم

که   دیی آ یم ییشما از کشورها شتری بپوشم. ب    آن را دی کامال  مهم است  و با یساو چه لب  ؟آن را کنار بگذارم دی که با ستی ن   یحی مس

دارند   یخاص ی زنان لباس ها ژه ی . به ودهندنشان می  لباسنیز از طریق  را نهای همه امردم از دولت و فرهنگ است.   یبخش نی د

خود را به عنوان   تی ه و اوقات نماز، انسان هووز ر ق ی وجود دارد. از طر زی مردان ن  ی د.  لباس و رفتار بران پوش یکه آنها را م

می   می خودش تصم  فرد  شود.   ی م یتلق ی امر خصوص کی  نی . در آلمان دست ی ن  نطوری . در آلمان ا د. ده ی مسلمان نشان م کی 

زندان  توانند فر ی مسلمانان است.  چگونه م یمشکل بزرگ برا  کی  نی نه. ا ای  ردی روزه بگ ای آ ای بپوشد و   ی لباسچه      ردی گ

  و گاهی کند،  ینم یشکل زندگ نی به ا ی گری د کس چی هرافشان در اطکه  یکنند، در حال  تی ترب  یمسلمان واقعبه عنوان را خود

  ی زندگ یحی به عنوان مس ه چگون  انی حی کنند؟ و حال ما مس یم  ری آن را تحق یحت  ای  ابندی  یرا خنده دار م انلباس مسلمان  نجای مردم ا

 چی ه ، یطور کل ه د؟ ب هستن  تی در اهم انی حی مس یبرا ییو چه لباس ها م؟ی کن  انی خود را آزادانه ب  مانی ا می توان  یم ای آ م؟ی کن  یم

.  می صوص دارخ لباس م انی حی ، ما مس نی ا وجود کند. با  لی خود تحم  یرا به اعضا  ی وجود ندارد که لباس خاص ی حی مس یسای کل

  یغی لباس را با لباس جوجه ت  یخواهم معن   یمن م  کند. ی متازه صحبت  لباس تولد   کند. او از   ی پولس در مورد آن صحبت م

  نی کنند. با ا یزندگ گری د یها یغی دوست دارند در جمع جوجه ت  . آنهاکامال دوستانه هستند یوانات ی ها ح یغی کنم. جوجه ت  سهی مقا

  د  ن ن کرا ن  کار  نی ن اگر اچود ن حفظ کن  گری د های  یغی را از جوجه ت  ی خود فاصله    دی با شهی هم یعی به طور طب  ها یغی حال، جوجه ت 

رفتار   شان خوب   هی کنند.  با همسا یرفتار م هایی یغی جوجه ت  نی چن ل  مث  زی رسانند. اکثر مردم ن  ی م بی آس گری به همد شانی ها غی ت 

  هی ساکنند. اما عشق به هم  ی اهدا م ازمندی افراد ن  ای را به پناهندگان  ی کم نهی هز یکنند آنها حت  یرا  تحمل  م گرانی . آنها دندکن  یم

:  دی آ ی م  رونی ب  ر ی جمالت ز نی . و بنابرادی آ ی م پیش  شود  یم ک ی نزد   یکه  نفر بعد یهنگام تی محدود نی ! و استی کران ن  یب 

مشکالتم را با او  که ت مجبور باشم ممکن اس   یوا »! دهد  در ه  تواند وقت من را   یشود، م ک ی به من نزد انقدر ی "اگر نفر بعد

دیگران   محا زم مشکالت  خودماشتباهات و     با خواهم  نمی  ندارد!  ی ربط گرانی من به د یخصوص   یکنم!  اوه نه، زندگ می تقس

فرق   یغی با لباس جوجه ت  یحی لباس مس .   نشود آنها احم زمنگاه می کند تا  را  فاصله یغی جوجه ت به این دلیل فرد مثل  !«شوم  



لباس   و  می اوری آنها را در ب  می اجازه دار ما. می کنار بگذار می کن  ی را که با خود حمل م یاهات ها و اشتب  ش ی تمام ن  می توان  یدارد. ما م

!  می حد و حصر دار  یاست که: عشق ب  نی ا یبه معن  حی در مس دی . و لباس جدهبه ما داد  حی است که مس یجامه ا  نی . امی بپوش یدی جد

  ی مردم م ی من به سو«  : ما آمد،   نگفت شی پ  حی مس ید. وقت سپر به دیگران کامل  به طورواقعا  دریغ نکرد و خودش را   حی مس

بروم.   می و مر  وسفی خواهم به خانواده  یمن نم ز،ی عز ی نگفت: "ا یسی ع «.دهم می انجام ز راه دور روم، اما همه آنها را فقط ا 

مرد ثروتمند شوم.«   کی بچه کنم؟ الاقل بگذار  نی گزی جا یبدبخت  نی با چن ثروت خود را در بهشت  دی هستند و چرا با آنها بدبخت

آمد. از دست   زی ن  گری از افراد د یار ی بلکه نزد بس وسف،ی و   م ی زد مربود. او نه تنها ن   کران یعشق او ب  را نگفت. نی ا حی نه، مس

  بی صل به  او را و به آنها اجازه داد که  کنندتمسخر اجازه داد که دیگران او را  ی.   او حت دی کش ی خجالت نم فی کث  انی ذامزدن به ج  

بر مرگ   حی غلبه کرده است. مس یکی تارنفرت و  یای ن عشق است که بر د نی حد و حصر داشت. و ا ی عشق ب  یسی . عکنند زانی آو

 دانی از م می توان  ی غلبه کرد. ما م دندز ی م بی که مدام ما را آس ییبر تمام خارها نی همچن  حی بر شر غلبه کرد. مس حی غلبه کرد. مس

را که متعلق به   ی زی هر چ م ی طبق سخنان پولس، ما اجازه دار.  می آور ی رو حی و به مس می برگرد  ورده خ  شکست ی رد روابط انسان نب  

دروغ ها، روابط   دیی ای . ب ست ی متعلق به ما ن  گری است د طانی که متعلق به ش یکی تار ی. تمام کارها زیمانددور بی است،  طانی ش

و عشق به    مششامل نور، آرا د ی . لباس جدم ی پوشب . و لباس نو می اررا کنار بگذ می وارد کرده ا گری کدی که به  یب ی شکسته شده و آس

ما را با لباس   حی مس د،ی است. در غسل تعم دی غسل تعم نی کند. ا ی م تی هدا ی حی مس یت. و   پولس ما را به منشأ زندگاس  هی همسا

  خدا . می دهدن انجام  یکارفرد  دی غسل تعم هنگام. در واقع م ی شو  یما دوباره متولد م دی کند. در غسل تعم ی ملبس م ی حی مس دی جد

  ی غسل به ما م هنگامدر  ما انجام داد  ی برا ب ی صل ی بر روعیسی را که  ییکارها. او تمام است فعال    است که به طور کامل 

همه   اهانی که گل ها و گ می دان  یم م،ی ن ی ب  یرا در فصل بهار م بای ز ی و گل ها اهانی گ یکشاند. وقت  یخود م  یو دهد. و ما را به س

به   ک ی نزدآنچنان  . اما دانه می ماندر زمین خشک ذبدون ب   .انجام دهد تواند  ینم یکار چی بدون بذر ه نی . زمندی آ ی از بذر م

  نی از زم یکه جزئ  ورده ند خ پیو نی . بذر گلها آنقدر به زمد رسبه نظر می  بای ز اری بس هم    نی خود زم که  رد ند می خوپیو نی زم

خود   یسی ع ب،ی ترت  نی کند. به هم دی تول وه ی تواند جوانه و شاخه و م یم نی زم ق ی طر  نی و تنها از اوابسته است   نی شود و در زم یم

شود و    یمرتبط م ماکالم اوست که در اعماق قلب ما جا دارد و از آنجا کالم خدا به طور کامل با شخص  نی داد. ا وندی را با ما پ 

  اکه    برادران و خواهران م می ن ی ب  یم. می راوی به ارمغان ب  وه ی نوان مرا به ع حی مس یسی ع مان خداوند یها  یژگی م وی توان  یم ام

را کشف   ییها بی هم ع نا م! البته در برادران و خواهرانمی بابت خوشحال نی . از اورندمی آبه ارمغان  حی از مس را  وهی همان م قا  ی دق

  ینم هی تک انمو قدرت ن ا است که به خودم لی دل نی م و به همی کن  یکشف مان در خودم زی را ن  ی اشتباهات  بی ترت  نی م. به همی کن  یم

م.   ی طلب   یم ی تازه ا  یرو ی روز بعد ن  ی م و برای کن  یم و توبه می رو  یم حی م و هر روز نزد مسی کن  ی م هی تک حی م، بلکه به مسی کن 

  که شام آخر  یوقت  ای م، ی خوان  ی آهنگ م یوقت  ای  م،ی کن  یار مز که مراسم دعا بر گ یهنگام خوریم یم دن وی پ  حی مس نی با هم نی همچن 

! و  دی انجام ده زی ن  نی کار را به صورت آنال نی ا دی توان  یشما م ؟ یرو  ی م سای به کل راچ ندی گو  ی ها م یلی .    خمی کن  ی ار مزبر گ

اندازند که   یم  یصبح سرد   ادی کنند مرا به  ی م ادعا نگونهی که ا ی است. افراد کسانی  شهی هم  رای است ز یمعن  یب  حی عبادت مس

که   یزی بود. چ شکخو زمستان  رماس   و احساس کنم   نمیتوانستم بب  ی م  ش ی ته پ که چند هف یزی ربه کردم. تنها چتج ش ی چند هفته پ 

بودند.   دی خورش یپرتوها نی آنها فقط منتظر اول کردند.می رشد  نی زم ر ی زدند و در زمی بود که دانه ها جوانه  نی دانستم ا یمن نم

و رشد  د ن زن  ی جوانه مگلها درون ما حاضر در . اما در حال می ست ی ن  نی جز زم ی زی است. ما چ  نطوری هم هم انی حی در مورد ما مس

 .نی آم  .حی مس یسی جز خود ع  ستی کس در ما ن  چی . هندکن می 


