
 

 توانند خاموش شوند.  یکه نم یلماتک

 ۱۲ـ  ۸،  ۱۳رومیان 

 

هیچ چیز به كسی مقروض نباشید، به جز محبّت به  

که دیگران را محبّت كند، شریعت را  یكدیگر. کسی

قتل احكام خدا: زنا نكن،  همه  9 .بجا آورده است

نكن، دزدی نكن، طمع مورز، و هر حكم دیگر در  

را مانند جان خود  اتحكم است كه »همسایه  این

که  کسی10 .ت بدار،« خالصه شده استدوس

کند. پس  همسایه  خود را دوست دارد، به او بدی نمی 

  عالوهبه 11 .محبّت اجرای كامل تمام شریعت است 

دانید می دانید كه ما در چه زمانی هستیم و شما می 

خواب رسیده است. امروز   كه موقع بیدار شدن از

كه ایمان آوردیم، نزدیكتر نجات ما از آن روزی 

 . مینور را در بر کن ۀو زر مینه ییرا به سو یکیاعمال تار دییا یپس بشب تقریباً گذشته و روز نزدیک است، 12 .است

 

کامل  نوشته   باً یتقر انیوارد کرد ، پولس نامه را به روم نتیرور ک به درون شه   یکیو تار افتادکه غروب  یهنگام

  یگریشهر د چیمانند ه انیح ی. در روم ، مسبودروم او را دلواپس  یسا یکل شرایطبود.  رقغ قیفکر عم در.. او  بود

  از کوتاه  رهایی. سربازان با شمشدشمی بدتر  دائما  آن آزار یکیتار یگامند. در هه انگرفت قرار  تیمورد آزار و اذ

م    وشهر  ر  ی کردند. محله ها  یم ریاسآنها را   ا یرساندند  یرا به قتل م انیح یرفتند و مس یم گرید ی به خانه ای خانه

. او  ختسومی غم و اندوه  درفکر کرد و قلبش   افراد نی، به ا نتی. از اتاق خود در کوراند هشد   یح یبدون  مسباالخره 

از پنجره نگاه  ی. پولس با ناراحتهد م انجام دوخود در ر  یسا یکلی  به اعضای نرسا کمک  یبرا یرکا  چیهتوانست   ینم

. او احساس کرد که  ندیرا بب رونیب یها  ه یسا  ستتوان یفقط م  آدم. است را پوشانده  زیاکنون همه چ  یکیکه تار دیکرد و د

خسته بود خسته از همه مشکالت سفر. خسته  خیلی  او  . دنفوذ می کن به قلبش زیشود ن یپخش م رونیکه در ب ای یکیتار

  خود   یکه زندگ  طانیش  ی از وسوسه  نیکنند. همچنبرا درک  لیخواستند انج  یکه هنوز نم یاز بحث و گفتگو با افراد

. چه  کرد  نیسخت غمگاو را  , م را نابود خواهد کردور یسا یکه   کل ی دیشد  تیآزار و اذ  چنینهمو  فت.تخت ازار گر را

...   می شود غالب  ینفرت و بدخواه شهی که در جهان هم  درس یدهد؟ به نظر مب مدرت دولت روم انجا ق در برابر    یکس

  ی و شه یاند یرا  که اندک ییو صدا دیرا د نور  کی... از راه دور او  ...  د یکش  ی!" او آهمیناتوان هست اریبس انیح ی"ما مس

به اتاق كوچكش   چراغی ییروشنا  . و از آشپزخانه دینش  لالیسیکرد. او صداها را از خانه آکوال و پر یرا منحرف م

دعوت کنند.       راانان مهمخواستند  یآنها م گریغذا بودند. بار د ی هیدر حال ته الیسیو پر الیدرخشد. آک ابانیخ  یروبرو

 یسخت یپس برارا بشنوند و س حیمس یسیع لیرا بخوانند ، انج  ، کتاب مقدس آواز   به مزمور ,خواستند با جامعه یآنها م

  لالیسیو پر  الیکه   آکو یآماده کردند.   هنگام یبه خوب را زی، همه چ  گریبار د الیسیو پر  الیجهان دعا کنند ... آکو یها 

بودند. چه   نتیرودر جامعه و در کل شهر ک ییا یفانوس در ک ی. آنها مانند داشت  یو روشن  گرمحساس س ا, پولدید

خواست   یآمدند. او م رونیها فکر کرد و ناگهان کلمات دوباره از قلم ب یولس به رومآمد! .... پ دیدو پد نیاز ا ییروین

 طانیش ی، حت میبمان یسیدهد. اگر در پرتو ع امانج    لینج ا هیعل یکار چیهمی تواند ندولت  تینفرت و آزار و اذ دیبگو

آمد.    می رونی. ... "از قلم او بگریكدیبه جز محبّت    د،یمقروض نباش یبه كس یزیچ  چیه   تواند به ما حمله کند.  ینم

ان یمبه رو . . قانون و عشقند ستین گریکدیدو تا موضوع را وصل کرد که معموالً متعلق به خود  ی در نامهپولس 

ن انجام ار قنوکرسید زیرا مسیحیان هرگز نمی توانند به تنهایی  رسواییما را به ون مسیح توضیح داده که قانون بد

او در گوش آنها  چه آسان است!  شانبا منابع خود انیح یبخندد. کشتن مس یادافر نیخواهد به چن یم طانیش   . دهاند.

خود   ی. و همه آنها مشغول حفر قبرها !"دیهست ، پس شما سزاوار آسمان دیدرست را انجام ده ی"کار :زمزمه کرد

  یراهنما  حیمسر  د یبه خصوص در مواقع دشوار ، زندگ  ق است. و با قدرت او ، قانون مملو از عش  حیمسهستند. اما با 

متوسل    ریبه شمش دیهرگز نبا آدم خود است. در برابر قدرت دولت و در برابر آزار و شکنجه ،  یریجهت گ یبرا یمهم

کند. و  اعت اط فرمان را  ۱۰ یعنی. میاز ما انتظار داشته است انجام ده شه یآنچه را که خدا هم ی، بلکه به سادگ  شود

  یم ها مهمان نیکه اول د یو شن دیرا د الیسیو پر الیاست. پولس نور آکو هیعشق به خدا و عشق به همسا  ,زیچ  نیمهمتر

کرد. باز    یروشن م زیرا ن ی و قلب و دیدرخش یبه داخل اتاقش م ابانیدر سراسر خ  الیسیو پر  الیرسند. نور خانه آکو

آنها چه اگر  قرار گرفتند.  الیسیو پر الینور آکو ریتأث تحت زین ،اند. آنها  ستادهیدر آنجا ا بیکه افراد   غر د یهم د

 یانجام دهد. حت یتواند کار یس نمک چی! بله ، در برابر نور عشق ، هدیآ یچراغ از کجا م رنو هم نداشتند که یتصور

شدند.   هکشت یحت  یخراج شد. برخ م اوکوچک در راجتماع انجام دهد!  یعشق کار نیا هیتواند عل ینم زیکشور روم ن
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  را شود بلکه خود خدا است که عشق یعشق توسط مردم احساس نم رایتواند خاموش شود. ز یاما عشق به هر حال نم

 نیز طانیش یکیکند ، تار یطلوع م دیبماند. همانطور که مطمئناً فردا خورش دیشق با ع لیدل نی. به همه استکرد جادیا

روم را  انیح یخواست مس یتواند انجام دهد! پولس م  یاو نمبرابر خدا و عشق  در یکار چیه یکیرود. تار یم رونیب

 دیبا  یکی. تارست ین یابد دیکن یخود تجربه م یکه اکنون در زندگ ای یکیدر ادامه نوشت: تار یو نیکند. بنابرا قیتشو

هت  ج  یبرا یمهم یراهنما  حیدر مس یبه خصوص در مواقع دشوار ، زندگ  , بگذرد. اما خدا و عشق او جاودانه است

 خود است.   یریگ

 

 .مینور را در بر کن  هو زر م ینه ییرا به سو یکیاعمال تار دییا یپس ب

 

خاموش کنند.    ها نتوانستند آن را انیروماست. خاموش نشده  آن صحبت کرد ، هنوزیکه رسول پولس درباره  ینور

درخشد.   یدر سراسر جهان مامروز ، به  تا  لینور انج   .  وش بکنندرا خام لینتوانستند نور انج  گرید یاز دولتها  یاریبس

  .میقرار داد ادونت سمسیکر امیتاج ا ینور ، شمع را رو نیاز ا یاست. امروز به عنوان نماد دهیبه ما رس زین لینور انج 

  قاً یدق میخواه ی. ما ممیریگبرا جشن  حیو تولد مس شود سمس یکرد تا کر میشمع اضافه  خواه ک یپس هر هفته  نیاز ا

 در یادیز یزها یاست. هنوز چ  یکیاطراف ما تاردر .... هنوز مییرا كه پولس در آن زمان گفت ، بگو یزیهمان چ 

در مناطق  وجود دارد.  انیح یمس تیکند. امروز هنوز آزار و اذ ی م دیاامو ن نیاطراف ما وجود دارد که ما را غمگ

 طانیرسد که ش یبه نظر م رانیدر ا  ود دارد.وج  تینها  یشوند ، رنج ب یو کشته م   شکنجه     مردم   مختلف جهان 

شوند. دولت ناعادالنه بر مردم    یدر زندانها  تحت شکنجه م شتریب یکشته شده اند. حت یادیشده است. افراد ز روزیپ

تواند نور   یهرگز نم طانی، ش نها یاما با وجود همه ا رسد. یاست که به نظر م یزیچ  نیشده است. حداقل ا روزیپ رانیا

  ینم گریکه د یی. مثل بچه ها دهد  یا را جهت مم یکل زندگ  دیآ یکه به ما م حیمس یسی. عندرا خاموش ک حیمس یسیع

  یا. من صدمیکن یم یزندگ نیزم نیدر ا طور نی و هم میهست یح یما مس گونه نیهم   باشند.  سمسیتوانند منتظر کر

با  ,بالش   ی! اکنون ماندن بر رونزدیكتر است امروز نجات ما  شو!   بیدار خواب  ازشنوم:  یم را پولس  یخوشحال

فرا  دیروز کامالً جد کی رای، ز دیپنجره ها نگاه کن رونیو به ب  دیت که شاد باش. حاال مناسب اسست یمناسب ن  ,یناراحت

تواند آن را انکار کند. اما ،   یکس نم  چیآنجاست ، ه یکیآورد! تار یمنبه ارمغان  یو زندگ یجز شاد یزیرسد و چ  یم

طلوع   ی ، که به زود میکن یم درخشان متمرکز دی، بلکه خود را به سمت خورش میده ینم شیگرابه آن سو  ما خود را 

هان از نور منحرف ج  یوسوسه ها  ا یبا نفرت  دیفرزندان نور ،  نبا  انکند. ما به عنو یرا روشن م یکند و کل زندگ یم

قابل مشاهده   شه یو نور او هم حیدانم که مس یم  درخشد. یکند. نور او در قلب ما م یم میتنظرا  اصد لحن حی. مسمیشو

  یبه درست میتوان یبلند است و ما نم اریبس طانیش یاوقات صدا ی.   بعضستین شهودم  شهیا همم یدر زندگ ی. حتستین

  حیبلکه  مس دهیم  صیتشخ را  یزیچ  چیه میتوان ینم صالااست که ما  نیا میبدان دیبا . آنچه م یده صیخواست خدا را تشخ 

از حقوق  واناتیح  نیکوچکتر یحت چگونهوجود دارد که  ییبا یمثال ز یشناس  ستی. در زانجام دادما  یرا برا کار نیا

 یواناتیح  نیچنکنند.  یم یزندگما  نیدر ب   ها یاز باکتر یاریاست ، که بس یشوند. در چشم ما نامرئ یخود برخوردار م

  آنها خوب است یکننند. اما آنچه براحرکت بتوانند  ینم ها آن نیدارند. بنابرا ی گرید یاندام حسنه گوش و  نه نه چشم ،

به   نیشوند. ا یم  دهیدرخشد ،  به آنجا کش یچراغ م  کی یدهند. وقت یآنها در برابر نور واکنش نشان م است که  نیا

و بدون جهت   یاتوان. تنها ما نمیهست واناتیآن ح  هیشب اریبس انیح یما مس  بیترت نیافتد. به هم یتفاق مخود ا یخود

 ماست. ما دوباره و دوباره به  یدر زندگ یمنبع نور  ساکن شود ،   در ما  دیتعم قیاز طر حیمس ی. اما وقتمیهست یریگ

 نی. آمدرخشد یاست که در ما م ی. و او نورمیشو یم  دهیکش  حیمس  سوی
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