
 

 دیام هیپا یادیبن یرو یسایکل

 تدونسوم ا

 ۱۳ـ  ۴ـ   ۱۵رومیان 

 

ای كه كالم مقّدس نوشته شد، برای تعلیم ما بود تا به وسیلهٔ بردباری و دلگرمیزیرا هرچه در گذشته در کتاب«. 4

ی از مسیح عیسی خدایی كه سرچشمه بردباری و دلگرمی است عنایت فرماید تا با پیرو. 5بخشد، امیدوار باشیمخدا می

طور پس همان. 7پدر خداوند ما عیسی مسیح است ستایش كنیدو همه با هم یكدل و یک زبان خدا را كه 6 همفكر باشید

مقصود این است كه مسیح، خادم قوم . 8كه مسیح شما را پذیرفته است، شما نیز یكدیگر را برای جالل خدا بپذیرید

ت شود و تا و در نتیجه صداقت خدا ثاب9 خدا به نیاکان آنان داده بود، تحقّق بخشدهایی را كه اسرائیل گردید تا آن وعده

از این جهت تو را در میان ملل ستایش »فرماید: مقّدس میملل جهان خدا را برای رحمت او تمجید نمایند. چنانکه كتاب

ملّتها، با قوم او  ای»فرماید: میو در جای دیگر «. 01خواهم كرد و نام تو را با سپاسگزاری به زبان خواهم آورد

ای تمامی قومها، خداوند را سپاس خوانید! و ای تمامی مردم، او را »فرماید: میو باز در جای دیگر «. 11شادی كنید

آید و امید ملل بر او ریشهٔ یَسی خواهد آمد و او برای حكومت بر ملّتها می»گوید: و اشعیا نیز می«. 21ستایش کنید

دی و آرامش كامل پر سازد كه با خدا كه سرچشمه امید است، شما را به وسیلهٔ ایمانتان چنان با شا«. 13خواهد بود

 دروز بیشتر شوالقدس امید شما روزبهنیروی روح

 

بود.  نیسنگ  ونیکام کی یکوچک رو یسایدر شهر برنا آلمان بود. کل بیو غر بیعج انیجر کی، ۲۰۰۷در سال 

 نیا لیسال  استوار بود حذف شد. دل ۷۵۰ برایکه او  ییکوچک محل هوارسدورف، جا یتابه زحمت از روس سایکل

در     گریخانه د کی سایکل نیشکر ا را. خدا شد نیگزیجا یمیقدی سایمحل کلبا  یبود که کارمعدن زغال سنگ قهوه ا

 ی. برخمیردانرگز خانه ثابت ان هاست. ما انس ایاموس در برنا مشابه همه انسان در کل دن یسایبرنا در بر داشت. کل

ترک  را کشورمجبور بودند  بیتعق لیدلبه  گریدبعضی . یمجنگ بود در خود چون یما مجبور به ترک خانه ها از

در پوست خود  یهنوز   حت یاریکرده هستند. بس رییتغ گیخانواد وعض چوناحساس بد هستند دچار گرانیکنند. د

 ایدن نیا یکه ما بر رو یتا زمان  شده اند. زشت ای  رجذابیمدرن غ یطبق زمان  ای ریپ مار،یاحساس بد دارد چون ب

 دیاست که با   یسایکل یبرا ژهیربه به وجت نی. امیکن ینم دایپ نجایدر ا داریپا ینهای. ما زممیما در راه هست م،یبمان یباق

ده کرده است! ما آما یبرا گریخانه د کی خداکه  می. چقدر خوب است که بدانباشد تیدر سراسر جهان تحت آزار و اذ

با خدا  یو خانه دائم یگریجهان د ی. ما برامیتمرکز کرد ندهیآ نیاست که ما بر ا نیهنوز وجود دارد ا سایکل نکهیا لیدل



پولس  انیروم ۱۵است که در فصل  لیدل نیکند. و به هم یصحبت م دیکتاب مقدس درباره ام لیدل نی. به هممیدواریام

   :سدیون یکنند م یم یزندگ یتیوضع نیکه در چن انیحیسه مب

 نیبه ا دیام ست؟یچ دیام نیا. بخشد، امیدوار باشیمای كه كالم خدا میبرای تعلیم ما بود تا به وسیلهٔ بردباری و دلگرمی

کنون در جهان اه ک آنچه یما هم  برا م؛یبرس منمیتوانی نمااهدافما به  رایز م؛یرو ینم یاست که ما به عزادار یمعن

. ستیبهتر با هم ن یزندگ ای ,جهان بهتر، بدن بهتر کیکردن  جادی.  کتاب مقدس فقط در مورد انیستیم یاست،  راض

است. اگر ما انسانها تنها در  یرانیکند که جهان با گناه فاسد شده است و در راه و یم دییتا شتریب اریکتاب مقدس بس

ما فقط اگر  ای. یمشود یگمراه م دوارانهیام م،یآن آرزو باش ای نیمنتظر تحقق ا ای میکن تمرکز یویدن یزهایمورد چ

را از دست  ایدن نیدر ا  دیام گرید  ای کیبه همان اندازه بد است اگر ما   .میهست، متعهد هست ایدن نیا نکهیا یبرا

هدف  کیخاص و  اریبس دایبن کیما  دیوض، ام. در عویمفرو بر یبه غم و اندوه و افسردگ لیدل نیابه و ما  بدهیم

مردم و خدا  نیب زمربه  تیدر نها حیمس یسیتنها ع نکهیا یشده است. برا  سیتأس حیما در مس دیخاص است. ام اریبس

 قینجات ما را از طر نیو همچن رفتیبه عنوان فرزندانش پذ بیصل یما را بر رو تیدر نها یسیغلبه کند. و چون ع

 میدواریکند. ما ام یما را به خدا سازگار م یاکنون تمام زندگ یسیع نیا  است. تیما امن دیام لیدلداد،  دیغسل تعم

 یزیهدف در خدا چ نیو ا حیدر مس دایبن نیداشتن ارتباط بدون وقفه با خدا. ا یبرا میشو کیدوباره به خدا نزد

بود.  وروی ونیلیم۳آن حدود  نهیهزل شد، به برنا منتق رسدورفیاماوس از ه یمیقد یسایکل یاست.  وقتارزشمند 

 بیصل یبه مرد شد و مجبور شد بر رو لیتبد یسیکرده است. ع نهیهز شتریب اریما به خداوند بس یمکاربازگرداندن ه

با موجودات  دیپرداخت کرد. او با یخدا یکسانیتجربه کرد و با   را بزرگ بینش کیاو  آسان نبود. واقعا  ، کشدرنج ب

 کیانسان گفت  " شما  کی: با مثل اگر ستین یسطح رفت،یما را پذ یسیکه ع یمانز یتیگناهکار ما مقابله کند. واقع

، نقلب ما قمبه ع یسیع ه،خوب است!" ن زیندارد! خداحافظ همه چ بیع میخوب باش دییای,  اما بیداشتباه بزرگ کرد

 یسیکه ما را از خدا و از ع زی,اما  همه چ  پذیرفتم یبله من شما را م دیوگ یرود. او م یو اعمال مان م نافکار ما

 دیجد یزندگ کیو هم  دیجد دیام کی د،یجد هیپا کیاو به ما  تعمیدیغسل  قیکند. از طر یرد م یسیکند, ع یم  دور

هم   ایدن نیا در یادیما در حال حاضر اهداف کوچک ز یهدف خود را با خدا دارد. اما زندگ دیجد یزندگ دهد. یم

 دارد.

 

 طور كه مسیح شما را پذیرفته است، شما نیز یكدیگر را برای جالل خدا بپذیریدپس همان 

را  گریکدی میخواه یما م لیدل نیبه هم رفتیپذ یسیع قیگفت. خداوند ما را از طر ینجوریپولس رسول را به ما ا

 تیدر ب یسیع یبرا یگاهیجا چیاست: ه نیا یعی. طب  دستنینعی طبیانسان   ،رندیپذ یرا م گریکدی  آنها که. میریبپذ

کنند.  رفرا کشورشاناز  دیبا گرینداشت. چند نفر د ودوج رسدرفیدر هو سایکل یبرا یگاهیجا چیلحم وجود نداشت. ه

" چند نفر !ندستنی نجایشما در ا یجا برا چیو جواب را بشنوند؟ "نه، ه انده ستادیمختلف ا یکشورها یاالن در مرزها

 یشورهابه ک دیشما با م،یرا بشنوند؟ "نه، ما به شما اعتقاد ندارپاسخ  نیدر دادگاه، ا یطوالن یپس از دادرس دیبا گرید

 ی. اگر کسمیکن یمردم را رد م  یخصوص یچطور ما در زندگ یجا وجود ندارد!"  حت نجایشما ا ی! برادیخود بازگرد

که هرگز  م،یخاص قرار داد اریبس یکشو کیفرد را در  نی. ما امینیبیرگز او را نماشتباه انجام داده باشد، ما ه یزیچ

تواند  یکنم که او م یباور نم گری. من ددادیماز دست را  دیافراد ام نیا یما برا کند. یم رفراآن را نخواهد از آن 

 یکند. برا یجدا مکه انسانها را  وجود دارد یادیز یزهایدهم. چ رییخواهم آن را تغ ینم گریمن د دیکند. شا رییتغ

موانع  حیمس یسیع است. ندهخسته کن یلیاست که او خ نیا گرید یکیاست.  یروح یماریب گریآن الکل است. د یکی

. او گناهکاران ستین گریکدیبا هم جمع کرد  که متعلق به  یزیاست. او چ دادهرا از هم شکست  نیآسمان و زم انیم

خود را از دست داده اند، او دوباره در  دیکه ام ها  و همه انسان یمد افرادآ یکینور به تار آورد.خداوند نزد به را 

اجازه نداد خودش را از  یسیتواند  تنها انجام دهد. ع یآنچه را که او نم دیاربگذ شیآغوش گرفته است. آنها را به نما

 یندان هاز یسلول ها نیهمچن یسید. عشودار بر خور یگرید زیهر چ ایآموزش، ثروت، نژاد  ،یطبقه اجتماع

تا از  استدانست که خدا قدرت  یاو م رایانجام داد، ز یسیاست که ع یزیهمان چ نیبرد. ا نیاز ب زیمختلف شر را ن

کند. خدا  رییتواند تغ یبه آن برسد. انسان م دینبا شهیانجام داده است، هم یبد یزیفرد چ کیکه  یهنگام گناه آزاد شود.

نبود، اعتقاد به خلقت داشت و کلمه    ایهنوز در دن یزیچ چیکه ه یکه در زمانما است. همان پدر  یزندگ دیپدر ام

 پدر نیکند. ا دیتواند انسان را به طور کامل جد یپدر است که م نیاعالم کرد. ا زیخالقانه خود را در مورد همه چ

ما هرگز برای  , هرگز متوقف نخواهیم شد. روی می کنیمهرگز امید را از دست نمی دهد هنگامی که ما از این خدا پی

او  یخدا و وعده ها نیا برما    وار هستند متوقف نکنیم. امیددیگران را که هرگز و امید خودمان متوقف نمی شویم 

 کردند. لمس خدا را  نیااز مردم در همه زمان ها و کشورها تنها  یاری. بسمیستیکه ما تنها ن میدان ی. و ما ممیا ستادهیا



کرده است. امروز ما  دایخانه موقت در بورنا پ کیاماوس در بورنا  یسایکل تظره داده شده اند.من ریغ یا ندهیو به آ

به چه  دیدان یم ایآ د؟یکرده ا دایرا پ دایبن کیشما قبال  ای. آمیکن یم برگزار زینرا  سایکل نیدر ا یسم فارسامر یحت

شما باز آماده است. از  یدرب بهشت  برا یپدر آسمانگذرد؟  یهدف شما چه م یکه برا دیاند یم ایآ د؟یتعلق دار یکس

  آزاد و باز است! یرد شد نا مناسب! ناقص!" راه پدر، راه خانه، راه آزاد ینعی: "دیکن ینم افتیدر  ینامه منف چیاو ه

.  نرود نیاز ب دتوان یو مطمئن م یارتباط قو نیوجود ندارد که ا یدیشک و ترد چیه ن،یا ساخت. بنابراپل ر نیا حیمس

خواهد  ی. خدا مدیشو یعبادت، به او متصل م نی. در ادیمتعال متصل هست یخدا نیامروز شما هم اکنون به ا یحت

شود! من  یاز قبل آغاز م ندهیآ نیبرساند. ا ندهیآ یر خود برایشما، دوستان شما را به طرح نفس گ یسایشما، کل یزندگ

 .نی! آمهستمبا شما انجام  آنچه خداوند قصد دارد دنینه منتظر دمشتاقا


