
 ت قدرت سکو

 ۱۱ـ   ۱،  ۵رومیان 

 .مند هستیموسیلٔه خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید، بهره ایم، از صلح با خدا كه به شده تبرئهچون از راه ایمان در حضور خدا  بنابراین

در جالل خدا داریم شادی تی كه ید شراكنه تنها به ام ایم، فیضی كه در آن پایداریم ووسیلٔه ایمان به مسیح، ما وارد فیض الهی شده  به2

شود كه مورد  و بردباری موجب می 4 کندرا ایجاد می دانیم كه زحمت، بردباریبلكه در زحمات خود نیز شاد هستیم. زیرا می3 کنیم،می

القدس كه به ما عطا ٔه روحبه وسیلسازد، زیرا محبّت خدا وقت ما را مأیوس نمیاین امید هیچ5 .آفریندقبول خدا شویم و این امر امید را می 

 کرانگناهكه خدا معیّن كرده بود در راه سیح در زمانی زیرا در آن هنگام كه هنوز ما درمانده بودیم، م6 .فته استشد، قلبهای ما را فراگر

ت گاهی اس چه ممكنبگذرد، اگر توان كسی را یافت كه حاضر باشد حتّی برای یک شخص نیكو از جان خودندرت می  به7 .جان سپرد

امالً ثابت كرده است. زیرا در اّما خدا محبّت خود را نسبت به ما ک8 .داشته باشد خاطر یک دوست خیرخواه جرأت قبول مرگ راكسی به 

از   لٔه خود اوشدیم چقدر بیشتر به وسی   تبرئهما كه با ریختن خون او کامالً 9 .خاطر ما مردآن هنگام كه ما هنوز گناهكار بودیم، مسیح به 

كرد، پس حاال كه دوست او   ما با خدا دشمن بودیم، او با مرگ پسر خویش دشمنی ما را به دوستی تبدیل وقتی10  ا خواهیم رستغضب خد

  نه تنها این بلكه ما به وسیلٔه خداوند ما عیسی مسیح كه ما را دوست خدا11  خواهد شد هستیم، چقدر بیشتر زندگانی مسیح باعث نجات ما 

 .کنیمی میدر خدا شادگردانیده 

 

 نیشود. واقعاً چن  یم دهیسکوت شنممکن است که    دمیبودم و فهم ستادهیا ییتنها  به  بود که در کوه یمن, زمان یلحظات زندگ نیاز بهتر یکی

به من   ده ازننو کی. دیسکوت را بشنوگونه  نیا دیتوان یم ییتنها  اریبس ی!  فقط در مکاند یسکوت را بشنو  دیتوان یوجود دارد! م یزیچ 

از  یسکوت است که بخش  نیهم یقیقطعه موس ک یدر   ی دارد. مکث ها   تیاهم هم یقیموس یسکوت چقدر  برا نیداده بود که چن حیتوض

ما در مورد سکوت است. بله ، در واقع   امروزمتن خطبه شود.   یم یق یدهند. متناوب صدا و سکوت باعث  موس ی م لیرا تشک یقیموس

الندتر ب یزی، چ  دیآ یم انیکه آرامش خدا به م یصلح خدا است. و هنگام  ورددر م تن م   نیهمورد صلح است!  م  در ت است.از سکو شیب

  هنگامی، خدا ،  رایز   است. نهاز فقدان صدا است. صلح خدا آرامش و استراحت فعاال شتریآرامش خدا ب گرید ی. به عبرتدیآ یاز سکوت م

ما   یا یصلح خدا است. دن نیما بر خالف ا یا یکار بکند.  دن یبه صورت تنها  دیو خدا با  ند. شرع به کار ک،   سکوت بشدکامالً  که کار انسان 

 ادیفر نیکه بلندتر یبزند. و کس ادیخود   فر هیندتر از همسا د بالخواه یم   یما هرکس یا یدر دن رایا  است. ز با یز  یقیبرعکس موس یحت

. مثل این رسد یوحشتناک است که به نظر م  یآشفتگ کی آن صدا جهیشود. نت یمکند برنده  سالح ها استفاده نیتر یتواند قو یم ا یزند  یم

 یاری... خدا باالخره به ما صلح     زند یگشت  خراش مان ناخنبا  اهیتخته س ی رو ا یزنند  یم یها  یقوط روی  قییموز ریغ یادافر که  

خواهد که ما دوباره و  ی. و او مت م جنگ اسعد از شیکه  ب ی. صلح میخواهد که ما صلح داشته باش یخواهد. خدا م ی!   خدا صلح مدکن

 : میکن یدعا م ۲۶و با مزمور  م یکن یاه م، به خدا نگ ا یدن نیغرش ا تیموقعاز خدا در یافت می کنیم. امروز آرامش  نیدوباره ا

 

  .ای، به یاد آورکه از ابتدا نشان داده کران خود راخداوندا، لطف و رحمت بی 

 

 یصدا میتا بتوان میرا  خاموش کن مانیا یدن یشود سر و صدا یارزش م،  میخود را عادت کرده ا یا یند یادها یکه ما انسانها به فر ییاز آنجا 

. در  میخدا را بختر بشنو یصدا    میتوان یم    این کار مهم است تا پاک ،   دیع از قبل روزه زمان به خصوص در   .میبشنو یشتریخدا را ب

کند   یم دیتأک ۵ انیاست! اول از همه ، پولس در روم ت یاهمول از همه مورد ا یسیع نیمهم باشد. ا دیبا  در کوه گلگوتا  یسی، فقط ع انیپا 

اوقات ما   شتری. بمینگاه کن حیمسبه   فقط   تا جلب کند  ما راخواهد  یم   . پولس م یکنمی  فتیر اصلح  خدا د حیمس یسیع قیکه ما فقط از طر

خودمان مشاهده   یرا در زندگ یادیما اشتباهات ز . میکن ی خود نگاه  م یبه زندگ  یاوقات ما به تنها  شتری. بمیکن ینگاه م یمتفاوت در جهت

این . اما میکن یمخف گرانید دهیگناهان و اشتباهات را از د نیا میتوان یم ی. ما به راحتمینیب یاز گناهان را م یاریبس نی. و همچنمیکن یم

که اعمال ما با  دندا ی. او ممیکن یم دیشهانرا  یزیداند  چه چ  یم قاً یکند و دق ینگاه مخدا به قلب ما  کنیم. فی خ نمی توانیم م داخ از  کار

 یمتوان یاوقات برادران و خواهران ما نم ی. بعضمیکن یم یدگاحساسات و افکار بد زن هر روز با داند که  ی. او مسخنان ما مطابقت ندارد

 یبختر  تاررف گرید یمانند برخ   دید...   شا نانجام دهن یاحساسات بد کار خوب نیدر برابر اد نکن یم  یسع ها  افراد ی. فالن ، برخ یمببخش

خدا   یداور شیتوا ند  پ یم نی. و بنابرارندیبگ یشیبد پ یتوانند از کارها  یم تار خوبد که رفنکن  یم کرف لیدل نید و به همنداشته باش
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ت.  ده اسشوسیلٔه خداوند ما عیسی مسیح برقرار   به تنها ایم، شده  تبرئه ون چ با است. کامالً اشتار ک نی. اد یگو ینه ، پولس به ما م  .ستدیبا 

كنند.   آراستهبره  وناز مصر فرار کردند ، همه خانواده ها مجبور بودند درها را با خ  لیاسرائقوم  یوقت:  مدار  مقدس با یک مثال از کت

. در  دیدرب د یرو ره راخون ب نینماند ، چون چن یخانه ا نی. مرگ در چنترک کرد. را نه حا همین ،  دیرا د ونخ  نیه مرگ افرشت یوقت

 خوبی کار از دلیلداده اند, تا   آنها  انجام  آنها  ییرها و چه کا  بودند دشته خانه حضور  نیدر ا یوع کسانچه ن   دادینپرسآن زمان فرشته 

سوال   نیکجاست! ا یسیپرسد: ع یرا م یزیچ  کیروش ، امروز خدا فقط  نی. و به همیدددرب   ی خون رو  فقط   و. اندنیافت کدر نجات 

ما را از  نیکه او همچن دیگو یکرد. اما او م جادیتبرئه  اکند که خدا نه تنها در مورد ما کالم  یت! پولس در متن خطبه ما اعالم ماس یاساس

ما است.  ن باطکند و در   یم نیاست در ما ساکدر بهشت  یسیت که با عدالاست که تمام ع یبدان معن نیا سازد! یتبرئه م یسیع قیطر

 یسیع قیکه ما فقط از طر  میآموز یم, ا یدن نیغرش بلند ا انیو در م نیزم  یرو میهست نجا یما در ا   وجود ندارد!  نیاز ا  شیب یآرامش چیه

  یرو نجایوجود ، ما در ا نیخدا است. با ا سمت  در بهشت ما از  یاست. و بخش نیزم یرو نجا یبا ما در ا تیاز ابد ی. بخشمیتبرئه هست

که   یی، جا  م یکن یم یخود و در شهر و کشور خود زندگ ی. ما در خانواده ها میمان یماست که ما در بدن خود  یبدان معن نی. امیهست نیزم

ما  یکه اتفاقات بد برا یهنگام  , دافت یاتفاق م شر موقعیت  نیکند. ا  یما نفوذ م دروننزاع به  نیاوقات ا یوجود دارد. بعض یریهنوز درگ

افتد.   یاتفاق م یافراد ریسا  برای  نیما و همچن یقات برااتفا  نیاکنند.  یو مرگ را تجربه م  یماریب رنج ، نیهمچن انیح یدهد. مس یرخ م

را  ریزندش موارد زفر زن پس از مرگ  کیدهد. به عنوان مثال ،  یقرار م ریرا تحت تأث یدهد ، تمام زندگ یرخ م دیفاجعه شد کی یوقت

لذت   یقی توانستم از موس یلذت ببرم ، نم خوب  یهواتوانستم از  ی. من نمه بود شد ریتغ اهیبه رنگ   س  زیبود که همه چ  ی"  زمان  گفت:

آنها از دانستم که  یم ،یخوشبخت یخانواده ها  ا یافراد خوشحال    دنید یخوب لذت ببرم. و وقت یغذا کیتوانستم از  ینم یببرم. حت

خود را   هیخدا و وعده ها  میاننتو گرید تواند آسمان را به ما ببندد تا  یوه مغم و اند نیوقت شاد نبود. «چن چ یه  من  یهستم. زندگ یمستثن

ار فتخ افتد ، ا یما اتفاق م یکه برا ییبه همه رنج ها  میتوان یما م د یگو یم  یکند. و حت یصحبت م زها یچ  نی. پولس در برابر همه امیبشناس

و بردباری موجب 4 کندرا ایجاد می  دانیم كه زحمت، بردباریزیرا می   د. آور یبه ارمغان م دیام مان,  رنج :ردعالم می کا. او میکن

توان گفت رنج  یچگونه م  سازد،  وقت ما را مأیوس نمی این امید هیچ 5 .آفریند شود كه مورد قبول خدا شویم و این امر امید را می می 

   . دیگو  یالقدس سخن م در روح دیکند. او از ام ی  صحبت نممعموالً  یدیاز ام نجا یآورد؟ پولس در ا یبه ارمغان م  دیام رایز بشد خوب 

روح القدس  نیشود ، ا یم ختهیروح القدس در ما ر یدارد. وقتدر بهشت   یمحکم اریاساس بس و  هیکند ، که پا  یصحبت م دیاز ام  پولس 

 یزندگروح القدس درست در وسط  :دارم نانیطمرا  ا زیچ  کیمن    کند.   یکار م ن مسیحانطبر القدس د روح   ماست.  دیو اساس ام لیدل

متصل  خدا ما به  بهشت  سکوت,  زمانآن کند. و در   یم تایید  مکث   کیلقدس اروح  در وسط رنج     کند.   یو اکنون کار م نجا یشما در ا

 نیبد  از ب یروزها  نیکند. ا یما دعا م ی، با سکوت  برا ریاست. و او دخله   اوقات شر ا م یاز زندگ یکند. روح القدس کامالً جزئ یم

 با این کار. ممکن است یابد دی، ام یشانیپر انیل است که در میدل نیاتفاق خواهد افتاد. و به هم  . اما استراحت   در وسط  آنروند ینم

وحشتناک هستند،   یا بلند و اتفاق ه یما  صدا ی ا یکند. در  دن یم رییقشنگ  تغ یقیو به موس  می گیردوحشتناک را  یقیروح القدس  موس

.  و  مینیرا بب حیمس یسیع  میتوان یکند   تا م یما را باز م ین زمان او چشم ها کند. در آ یمد ا ایج مکث  کیا روح لقدس در  آن رنجه

د. روح القدس کن یم جادیرا ا زیشگفت انگ ی، سمفون دیمجبور به تحمل آن بود   که  یدخله همان رنج  قاً یو دق یبا همان زندگ قاً یناگهان ، دق

کند. و مهمتر از همه   یم جادیا کثم نیروح لقدس ا میخون یم لیانج  که یدعا هنگام  قی.   از طرد می کندا ایج مکث یک بخشد و  یم تمیر

  .ویم دیل می شتبخدا  یقیاست که ما کامالً به موس ییستراحت ها ا نها یکند.  ا یم را کار نیا   میکن  یم افتیدر را   حیبدن و خون مس یوقت

کار  نیکند که ا یسرانجام ، پولس به ما اثبات م    .ا عطا شد، قلبهای ما را فراگرفته است به مالقدس كه زیرا محبّت خدا به وسیلٔه روح 

   کند که   یروشن م اریما درگذشت. پولس بس یبرا حی، مس میکه ما هنوز گناهکار بود یوقت د یگو یاست: او به ما م حیصح  قتاً یحقخدا 

ی زیچ   دیبا  خدا اول از همه   .  برسیم خدا  تا به میانجام ده دیود ندارد که ما با وج  یریاصالً مس .رای ما کار می کندو روح القدس ب یسیع

    شود ...  یاز آن به بعد ... واقعاً  آرام مد. می دهای ما انجام بر

سر  .  ندستادیدو گروه  با مسلح خودشان روبه رو ا نیاز رو ک یجنگ وجود داشت.  بیدو گروه رق نیب یجنوب یقا یاز چند دهه قبل در آفر

دو گروه پارک کرد. او با  نیب قاً یخود آمد و دق نیبا ماش شیکش کی. سپس آماده بود وحشتناک  یزیخونربه    رویداد. آن بلند بودصدا 

  تیجمع انیو در م ستادیخود ا نیشسقف م  یرو باز کرد و  مراسم را آماده کرد.  سپس او  یربان یشا عمراسم  یبرا را   چمدانآرامش 

را  تانتا گناهان د یرا بنوش حیمس یسیخرد و خون ع یم یسیع  یبدن واقع ا ی،  ختهیخون خود را ر میشهبهتر چیزی  زد: "چه ادیفر

 ... ه بودشدنه ختیر یخون انسان هقطر  چیببخشد." آن روز ساکت بود. و ه

 
 آمین   .ا در مسیح عیسی حفظ خواهد كردو افكار شما ر  و آرامش الهی كه باالتر از فهم بشر است، دلها
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