
کلیسای صلح ( اجتماعی برای اعالن صلح)
دوم قرنتیان فصل ۵ آیھ ١۶ تا ٢١

وعظ ١٩ جون ٢٠٢٢

کلمان تندو، کارآموز شبانی.

امروز ما بھ سؤال ٢۵ از تعلیمات شھر جدید نگاه خواھیم کرد. من سوال را می خوانم و با ھم پاسخ را می خوانیم. 

سوال ۲۵: آیا مرگ مسیح به این معنی است که همه گناهان ما قابل
بخشش است؟

پاسخ: بله، چون مرگ مسیح بر روی صلیب به طور کامل تاوان گناه ما را پرداخت، خداوند با مهربانی عدالت
مسیح را به ما نسبت می دهد که گویی از آن ماست و دیگر گناهان ما را به خاطر نخواهد آورد.

قسمت ما در مورد آشتی است. آشتی چیست؟ کار ایجاد صلح است. وقتی بین دو نفر درگیری دارید، درد و فاصلھ وجود دارد. آشتی شفا می آورد و

رفاقت را باز می گرداند. چرا بھ آشتی نیاز داریم؟ ما بھ خاطر گناه نیاز بھ آشتی با خدا داریم. 

شما بھ یاد دارید در باغ عدن چھ اتفاقی افتاد کھ آدم و حوا گناه کردند. در پیدایش فصل ٣ آیھ ٨ می خوانیم: 

٨ و صدای یھوه خدا را شنیدند کھ در ھوای خنک روز در باغ راه می رفت، و مرد و زنش خود را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنھان

کردند.

گناه آدم و حوا رابطھ گرم آنھا را با یکدیگر و با خدا قطع کرد. آنھا از خدا پنھان شدند زیرا احساس گناه و شرم داشتند. فقط خدا می تواند این تعارض

را با ایجاد صلح بین نسل بشر و خودش حل کند. این نقطھ تمرکز عبور ما است. 

بیایید با ھم دوم قرنتیان فصل ۵ آیھ ١۶ تا ٢١ را بخوانیم: 

 

١۶ بنابراین، از این پس، ما ھیچ کس را مطابق جسم نمی دانیم.  

حتی اگر زمانی مسیح را مطابق جسم می دیدیم، اما دیگر او را نمی دانیم.

١٧ بنابراین، اگر کسی در مسیح باشد، مخلوق جدیدی است. پیر از دنیا رفتھ است اینک، چیز جدید آمده است. 



١٨ ھمھ اینھا از جانب خداست کھ بھ وسیلھ مسیح ما را با خود آشتی داد و خدمت آشتی را بھ ما داد. 

١٩یعنی در مسیح، خدا جھان را با خود آشتی داد و گناھان ایشان را بر ایشان حساب نکرد و پیام آشتی را بھ ما سپرد. 

 

٢٠ بنابراین، ما سفیران مسیح ھستیم و خدا از طریق ما درخواست خود را می کند.  

از طرف مسیح بھ شما التماس می کنیم کھ با خدا آشتی کنید.

٢١ بھ خاطر ما او را گناھکار کرد کھ گناه نمی دانست تا در او عدالت خدا شویم. 

بیایید با ھم اشعیا فصل ۴٠ آیھ ٨ را بخوانیم.

”چمن ھا پژمرده می شوند ، گل ھا کمرنگ می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواھد ماند.”

بیا دعا کنیم.

ای پدر مھربان، ما بھ حضور تو می آییم و برکت کالم تو را می طلبیم. ما دعا می کنیم کھ قلب ما برای کار روح القدس باز باشد، زیرا او از کالم

برای تغذیھ ما استفاده می کند. ما دعا می کنیم کھ عیسی را از نزدیک ببینیم، او را صمیمانھ دوست داشتھ باشیم و بھ درستی بھ او خدمت کنیم. و ما

ھمھ اینھا را با اعتماد بھ نام گرانبھای عیسی می خواھیم. آمین 

بیایید ببینیم این متن در مورد آشتی چھ می گوید. آیھ ١۶ می گوید: 

 

١۶ «پس از این بھ بعد ما ھیچ کس را بر حسب جسم نمی دانیم.  

حتی اگر زمانی مسیح را مطابق جسم می دیدیم، دیگر او را چنین نمی دانیم.»

پولس قبل از ایمان بھ غیسی مسیح با تحقیر بھ مسیح و پیروانش می نگریست. او مسیح را از منظر انسانی می نگریست. بھ ھمین دلیل بود کھ او

پیروان عیسی را مورد آزار و اذیت قرار داد. اما پولس بھ عنوان یک خلقت جدید نتوانست بھ آزار و شکنجھ ادامھ دھد. چیزی قابل توجھ در دیدگاه

پولس بھ مردم و مسیح تغییر کرد. 

سی اس لوئیس زمانی نوشت: «ھیچ مردم عادی وجود ندارند.  

شما ھرگز با یک انسان فانی صرف صحبت نکرده اید.  

ملت ھا، فرھنگ ھا، ھنرھا، تمدن ھا -- اینھا فانی ھستند….  

اما این جاودانھ ھایی ھستند کھ با آن ھا شوخی می کنیم، با آنھا کار می کنیم، با آنھا ازدواج می کنیم، غافل می شویم و استثمار می کنیم - وحشت ھای

جاودانھ یا شکوه ھای ھمیشگی.»

دوستان ما بھ این دیدگاه نیاز داریم. ما مستعد این ھستیم کھ مردم را با توجھ بھ دستھ بندی ھای اجتماعی، فرھنگی و قومی خود، عادی بدانیم. اما ما

باید ھمھ را مانند مسیح ببینیم. زیرا ما توسط مقولھ ھای خودمان مجبور نیستیم، بلکھ بھ دلیل عشق فداکارانھ مسیح بھ خودمان. آیھ ١٧ می گوید: 

١٧ پس اگر کسی در مسیح باشد، مخلوق جدید است. 

ذاتاً ھمھ ما در گناه خود مرده ایم و مستحق مرگ ھستیم، ھمانطور کھ خدا بھ پدرمان آدم ھشدار داد. رومیان فصل ۶ آیھ ٢٣ می گوید: ”زیرا مزد گناه

مرگ است.” اما در اتحاد با مسیح، آدم دوم، خدا بھ ما ھدیھ زندگی ابدی را می دھد. ما ”وضعیت جدیدی از وجود” را آغاز می کنیم. علیرغم زندگی



کثیفمان، شروع جدیدی بھ ما داده شده است. 

بھ ساختن یک خانھ از ابتدا یا بازسازی یک خانھ بسیار قدیمی فکر کنید. کدام یک از این دو پروژه دشوارتر است؟ ساختن خانھ از ابتدا اغلب ساده تر

است. می توانید برنامھ ریزی کنید و قدم بھ قدم آن را دنبال کنید. اما اگر یک خانھ قدیمی را بازسازی کنید می تواند ھزینھ بیشتری داشتھ باشد و زمان

بیشتری را صرف کند. 

بازسازی خانھ قدیمی دشوارتر است. با این حال، نتیجھ اغلب می تواند افراد را شگفت زده کند. یک خانھ قدیمی بھ زیبایی بازسازی شده می تواند

تأثیرگذارتر از خانھ ای باشد کھ در یک زمین خالی ساختھ شده است. آیا تا بھ حال اشتباه بزرگی مرتکب شده اید، چیزی کھ بالفاصلھ پشیمان شده اید؟

من شخصا دارم. یک شروع تازه خوب خواھد بود. گاھی اوقات خوب است کھ بھ عقب برگردیم و کاری را دوباره انجام دھیم. و این بار درست

انجامش بده آیا این حس را می شناسید؟ این چیزی است کھ خدا در عیسی بھ ما ارائھ می کند. یک شروع تازه. 

دوستان، وقتی موجودات گناھکار شکستھ دوباره خلق می شوند، معجزه ای بزرگتر از خلقت از ھیچ است کھ در پیدایش می خوانیم. کتاب مقدس این

را ”رستاخیز از مردگان” می نامد. فقط خدا قادر است گناھکاران مرده را زنده کند. 

Kainos کلمھ یونانی است کھ برای ”جدید” در گذر ما استفاده می شود. یعنی این خلقت جدید برتر از قدیم است. زندگی جدید ما در مسیح، خود

گناھکار قدیمی ما را جایگزین و دفن می کند. پل اساساً می گوید کھ ما با شیوه زندگی قدیمی خود کاری نداریم. 

در آیات ١٨ تا ١٩ آمده است: 

١٨ «ھمھ اینھا از جانب خداست کھ بھ وسیلھ مسیح ما را با خود آشتی داد و خدمت آشتی را بھ ما داد. 

١٩ یعنی در مسیح، خدا جھان را با خود آشتی داد و گناھان ایشان را بر ایشان حساب نکرد و پیام آشتی را بھ ما سپرد.» 

فرد فعال در این آیات کیست؟ آیا می گوید ما خودمان را با خدا آشتی دادیم؟ نھ. خدا ھمھ کارھا را انجام داد. 

اول، در مسیح، خدا ما را با خودش آشتی می دھد. ما خودمان را بدھکار کردیم و او بدھی ما را پرداخت. دوم، خدا خودش خدمت آشتی را بھ ما می

دھد. ما فراخوانده شده ایم تا بھ دیگران از این واقعیت بگوییم کھ آشتی با خدا در مسیح امکان پذیر است. 

وقتی چیزی فوق العاده را تجربھ کردید، می خواھید آن را بھ اشتراک بگذارید، درست است؟ ممکن است داستان زن سامری را بھ خاطر داشتھ باشید؟

در یوحنا فصل ۴ آیھ ٢٨ تا ٣٠ می خوانیم: 

٢٨ «پس زن کوزه آب خود را گذاشت و بھ شھر رفت و بھ مردم گفت: 

٢٩ «بیا، مردی را ببین کھ ھمھ آنچھ را انجام دادم بھ من گفت. آیا این مسیح می تواند باشد؟» 

٣٠ از شھر بیرون رفتند و نزد او می آمدند.» 

زن سامری نتوانست این تجربھ را برای خود نگھ دارد. دوستان او بھ این اجتماع آشتی نیاز داشتند - و تمام دنیا بھ شدت بھ آن نیاز دارند. برادران و

خواھران، گناه ما جنایتی بی نھایت است زیرا در برابر خدای بی نھایت مقدس مرتکب شده است. او نمی تواند گناه را بدون مجازات بگذارد. ما بھ

عنوان موجودات گناھکار محدود نمی توانیم مورد لطف خدا قرار بگیریم. ما بھ یک واسطھ نیاز داریم کھ از طرف ما بمیرد و ھمچنین بر مرگ ما



غلبھ کند. و ھمانطور کھ در پیغامھای قبلی خود دیدیم، این واسطھ باید ھم خدا باشد و ھم انسان. 

ما با خدا آشتی کردیم زیرا اکنون عدالت خدا برآورده شده و گناھان ما بخشیده شده است. از آنجایی کھ قربانی مسیح از خود ارزش بی نھایتی داشت،

بدھی ما لغو شد و اکنون پذیرفتھ شده ایم. اکنون ھیچ محکومیتی وجود ندارد، ھمانطور کھ رومیان 8:1 بھ ما یادآوری می کند، زیرا مسیح از طرف ما

محکوم شد. اکنون خدا دیگر تمام گناھان من و شما را بھ خاطر نمی آورد زیرا آنھا را برطرف کرده است. 

مزمور فصل ١٠٣ آیھ ١٢ می گوید: 

«ھر چھ مشرق از مغرب دور باشد، گناھان ما را از ما دور می کند». 

این بدان معنا نیست کھ ما گناه نخواھیم کرد یا ھر طور کھ بخواھیم می توانیم گناه کنیم. بلکھ تضمینی است کھ حتی زمانی کھ گناه می کنیم، بھ خاطر

آنچھ مسیح برای ما انجام داده است، می توانیم از بخشش مطمئن باشیم. چھ برکت شگفت انگیزی در مسیح داریم! 

سوم، خداوند پیام آشتی را بھ ما می سپارد. این بدان معناست کھ ما پیام خود را نمی سازیم. در عوض، بھ مردم می گوییم کھ خدا در مسیح با جھان

صلح برقرار کرده است. این یک معاملھ از قبل انجام شده است. 

در آیھ ٢٠ آمده است: 

 

٢٠ «بنابراین، ما سفیران مسیح ھستیم، و خدا بھ وسیلھ ما توسل می کند.  

از طرف مسیح بھ شما التماس می کنیم کھ با خدا آشتی کنید.»

بعد از اینکھ خداوند ما را بھ افراد جدیدی تبدیل کرد، او بھ ما مأموریت جدیدی می دھد. او ما را سفیر می کند. او خبر خوب را بھ ما اعتماد می کند.

عیسی از طریق زندگی مطیع کامل، مرگ قربانی و رستاخیز خود، جھان را با خدا آشتی داده است. آیا شگفت انگیز نیست کھ او با ھمین پیام بھ ما

اعتماد می کند؟ 

در ماه فوریھ، سفیر اوکراین در بریتانیا اعالم کرد کھ کشورش می تواند موضع خود را در مورد عضویت در ناتو (سازمان پیمان آتالنتیک شمالی)

بھ خاطر صلح تغییر دھد. رئیس جمھور زلنسکی این مسئولیت را بھ عنوان سفیر بھ او اعتماد کرد. 

سفیر کسی است کھ مأموریت و پیامی بھ او اعتماد می شود. یک سفیر بھ جای مافوق خود عمل می کند. و نکتھ شگفت انگیز اینجاست. خدا پادشاه

جھان است. او بھ پیام خود بھ ما اعتماد می کند و بھ ما اختیار می دھد تا آن را اعالم کنیم. 

ما باید وفادار باشیم. ما بھ مردم نمی گوییم کھ می توانند با خدا صلح کنند. ما بھ آنھا نمی گوییم کھ فقط با یکدیگر صلح کنند. این پیام استادی کھ ما

نماینده او ھستیم نخواھد بود. در عوض، ما اعالم می کنیم کھ خدا جھان را در مسیح با خودش آشتی داده است. 

این امتیازی است کھ ما با جسارت متواضعانھ آن را می پذیریم. خداوند خشنود است کھ رستگاری را از طریق من و شما بھ انجام رساند. ما باید

متواضع باشیم زیرا پیام و خدمت از طرف خود خداوند است. من امروز با پیام خودم اینجا نیستم. در عوض، من اینجا ھستم زیرا این افتخار را داشتم

کھ پیامی را کھ خداوند بھ من اختصاص داده است، برای شما بیاورم. 



آیھ ٢١ می گوید: 

٢١ «بھ خاطر ما او را گناھکار کرد کھ گناه نمی دانست، تا در او عدالت خدا شویم.» 

آیھ ٢١ نقطھ کانونی وزارت آشتی را خالصھ می کند. تبادل بزرگی در زندگی و کار مسیح رخ داد. 

نجات دھنده بی گناه ما مجازاتی را کھ سزاوار آن بودیم متحمل شد تا بتوانیم مورد لطف خدا قرار بگیریم. اشعیا در مورد این تبادل بزرگ در اشعیا

فصل ۵٣ آیھ ۴ تا ۶ نبوت کرد: 

 

۴ «او غم و اندوه ما را بھ دوش کشیده است.  

با این حال او را مورد ضرب و شتم خداوند و مصیبت زده می دانستیم.

 

۵ اما او بھ خاطر گناھان ما سوراخ شد. او بھ خاطر گناھان ما شکست خورد.  

بر او عذابی بود کھ ما را بھ آرامش رساند و با جراحات او شفا یافتیم.

 

۶ ھمھ ما مانند گوسفند گمراه شده ایم. ما -- ھر کس -- بھ راه خود بازگشتھ ایم.  

و خداوند گناه ھمھ ما را بر او نھاده است.

مسیح، بره بی عیب خدا، گناھان ما را بھ دوش کشید تا آنھا را بردارد. با گناھکار شدن او گناھکار نشد. این امر او را بھ عنوان یک نجات دھنده رد

صالحیت می کرد. او گناه شد بھ این معنا کھ گناه ما و مجازات آن را در بدن خود حمل کرد. بھ عبارت دیگر، ”ھمھ گناھان ما بھ مسیح سپرده شد، و

کمال بی عیب عدالت او بھ ما نسبت داده شد.” بھ ھمین دلیل، ما در پیشگاه خداوند عادل ( پارسا) اعالم شده ایم. دوستان، آیا می خواھید دنیا را متحول

کنید و آن را بھ مکانی بھتر تبدیل کنید؟ سفیر آشتی باشید. 

من اھل جمھوری دموکراتیک کنگو ھستم. در کشور ما چندین دھھ است کھ درگیری ھای مختلف داشتھ ایم. بسیاری از برنامھ ھا سعی کرده اند درگیر

آشتی شوند. بھ عنوان مثال، سازمان ملل متحد (سازمان ملل متحد) بیش از ٢٠ سال است کھ در آنجا حضور دارد. مردم انتظار داشتند کھ سازمان ملل

صلح را برقرار کند. در عوض، ھمھ چیز از بدتر بھ بدتر پیش می رود. در سال ٢٠١٢، شورشیان شھر من، گوما را بھ مدت ٢ ھفتھ تصرف کردند.

از نماینده سازمان ملل پرسیده شد کھ چرا سازمان ملل برای دفاع از شھر مداخلھ نکرد؟ او گفت کھ مأموریت سازمان ملل «ایجاد توافق صلح» نیست،

بلکھ «حفظ صلح» است. 

ایجاد صلح خطرناکتر از حفظ صلح است. یک حافظ صلح تنھا زمانی می تواند تماشا کند کھ مردم در خطر بزرگی باشند. اما یک صلح ساز آماده

است تا بھای مرگباری را برای دستیابی بھ صلح بپردازد. ماموریت سازمان ملل در کشور من شکست خورده است. چرا؟ مأموریت آن «حفظ صلح»

است. با این حال، ھیچ صلحی برای حفظ وجود ندارد! 

پس امید برای کنگو یا ھر کشور دیگری در تضاد کجاست؟ امید و آرامش واقعی فقط در عیسی یافت می شود. عیسی آماده بود تا بھای مرگباری را

برای دستیابی بھ صلح بپردازد. عیسی حاضر بود با خون مقدس خود ھزینھ کند تا صلح را با خدا برای ما برقرار کند. 

بھ عنوان کلیسای مسیح، ما سفارت آشتی ھستیم. برای ایجاد صلح، ما باید این پیام آشتی را در مسیح اعالم کنیم. این پیام است کھ بھ مشکل اصلی نژاد



بشر می پردازد. اینجاست کھ ھر مشکل دیگری راه حل خود را پیدا می کند. 

دوستی داشتم کھ مسیحی نبود بھ نام باب. ھر وقت با او صحبت می کردم با او دشمنی می کرد. یک روز نزد من آمد و گفت: «می خواھی با من

بجنگی؟ تو ھمیشھ می خواھی با نگاھت مرا کنترل کنی!» گفتم: نھ. ”من فقط بھ تو نگاه کردم تا سالم کنم.” بعداً متوجھ شدم کھ باب گذشتھ ای تحت

سلطھ بیماری ھای العالج و بسیاری مسائل روانی دیگر داشت. او بھ من گفت: «از خدا متنفرم. من نمی توانم بھ او ایمان بیاورم، زیرا در آن صورت

ھر جا کھ بروم او مرا کنترل می کند.» گفتم: «اما ھمھ ما تحت کنترل کسی یا چیزی ھستیم. چھ می شد اگر این خدای دلسوز بود کھ شما را کنترل می

کرد؟» در پاسخ، باب عصبانی شد و وسط گفتگو رفت. 

یک روز دوست دیگری انجیل را با باب در میان گذاشت. در نتیجھ، باب مخلوق جدیدی شد کھ از مرگ بھ زندگی زنده شد. پس از این، رابطھ من و

باب نیز بھ شدت تغییر کرد. جالل از آن خداوند است! داستان باب پایان خوشی دارد زیرا باب با خدا و سپس با من آشتی پیدا کرد. اما گاھی با افرادی

کھ مومن نیستند درگیری داریم. اینھا ممکن است شامل ھمسایگان، اعضای خانواده، ھمکالسی ھا و ھمکاران ما باشد. 

ما فراخوانده شده ایم تا صلح را با ھمھ آنھا دنبال کنیم. رومیان فصل ١٢ آیھ ١٨ می گوید: 

١٨ اگر ممکن است، تا آنجا کھ بھ شما بستگی دارد، با ھمھ در صلح زندگی کنید. 

گاھی اوقات، تالش برای زندگی در صلح با دیگران دشوار است. وقتی انجیل آشتی را بھ آنھا ارائھ می کنیم، ممکن است آن را بی محبت بدانند. آنھا

ممکن است پاسخ دھند: ”بھ من موعظھ نکنید.” 

من در مورد شما نمی دانم، اما من اغلب در مورد صحبت کردن در مورد عیسی تردید دارم، زیرا من طرد شدن را دوست ندارم. اما باید بھ خاطر

داشتھ باشم کھ آنھا من را رد نمی کنند. برادران و خواھران، ما می توانیم شجاع باشیم و با طردھای احتمالی روبرو شویم، زیرا امنیت تزلزل ناپذیری

در خدای پدرمان داریم. و بھ این دلیل، ما ھمچنان نیاز داریم کھ در حقیقتی کھ اعتراف می کنیم محبت، فروتن، مالیم، و در عین حال جسور باشیم. 

ما بھ عنوان مردمی از اقوام و ملل مختلف اینجا جمع شده ایم زیرا دیگر از خدا بیگانھ نیستیم. در مسیح، خدا از ھر یک از ما راضی است. بھ ھمین

دلیل، ما یک صدا عبادت می کنیم. خدا را بھ خاطر کارش ستایش کن! دوستان من بیایید این ھفتھ بیرون برویم و سفیران آشتی باشیم. بیایید ھدف خود

قرار دھیم کھ گمشدگان را با خدا آشتی دھیم. ھمھ افراد شکستھ باید این پیام صلح را بشنوند. این تنھا راھی است کھ آنھا بھ آرامش واقعی خواھند

رسید. در حالی کھ ھمھ اینھا را انجام می دھیم، یادمان باشد کھ ھمھ چیز از جانب خداست. او تنھا سزاوار شکوه و افتخار است، تا ابد. 

سفیران مسیح: بیایید بیرون برویم و در این ھفتھ بھ پادشاه خود خدمت کنیم! 

بیا دعا کنیم. 

آی پدر آسمانی، از تو سپاسگزارم برای پسرت عیسی مسیح، کھ مجازاتی را کھ گناه ما سزاوار آن بود متحمل شد تا ما در نظر تو عادل بشماریم. ما

از شما سپاسگزاریم کھ با شما آشتی کردیم و با شما در صلح ھستیم. ما دعا می کنیم کھ شما در داخل و از طریق ما بھ عنوان سفیران آشتی بھ کار

خود ادامھ دھید. بھ ما کمک کن تا این کار را با جسارت و فروتنی انجام دھیم. بھ ما کمک کن تا در ھر کاری کھ انجام می دھیم ھمیشھ بھ مسیح و

کاری کھ او از طرف ما انجام داد نگاه کنیم. ما ھمھ اینھا را بھ خاطر مسیح دعا می کنیم. 

آمین!
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