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  سندهیشگفتار نویپ
  

قلمـرو . م صـحبت نكـرده امیك از نوشته ھـایچ ی، در ھیار مھمین مطلب بسیجع به چنمن قبالً را
ان یـقسـمت آخـر روم یل عملـیح و تفصـمعھذا، مطالب عنوان شده، كه شامل شر. است یتازه ا

ن یـكـه از كـالم خـدا در ا یمـیتعل. دنـندار یگمـا، تـاز یسایكلدر خصوص تعلیمات د، نباشیم 12
پنجـه ر دسـت و یكه با شر یكمك به كسان یبرا است كه یان درازی، سالكتاب عنوان کرده ام را

  .كنند، استفاده كرده امینرم م
دا كند، و خصوصًا یان پیحیان مسیرا م یگسترده ا ۀب استفادن كتاید من آن است كه مطالب ایام

 یبرا یار مھمیسا آنرا دستیكل خادمیننان دارم، یمن اطم. سا بگرددیكل خادمین ۀمطالع ۀجز برنام
  .ن كتاب را كوتاه و مختصر كرده امین خاطر است كه ایبه ھم. خدمت خود خواھند نمود

كتـاب خورند، و یشكست م معموالً  ،ادن به شرارت دشمنع جواب دان در موقیحیل آنكه مسیدله ب
شناسم كه با زبان ساده و وفادار به كالم خدا، وجود داشته باشد تا بـه آن رجـوع یرا نم ییراھنما
ن كتـاب نـه فقـط بـه موضـوع یا. دھداز آنھا را بیجواب ن یه تا اندازه این نشریدوارم ایند، امینما
آن انجـام  كند، بلكه چگونگییم یدگیرس ،شرارت را مغلوب سازدد بكند تا یچه با یحیك مسیكه آن

  .دھدنشان مینیز را 
  
  1977آدامز،  یج
  شانیكش یمطالعات یتویس انستیرئ

  یحیو مس مشاوران آموزش  ۀمؤسس
  
 



 

 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

  

  پیشگفتار مترجم
  

این . مبربم روش تحت الفضی را بكار كرد در ترجمۀ این كتاب، تا جایی كه مقدور بوده سعی
كتاب مطالب عمیق و تازۀ بسیاری را عنوان كرده و ترجمه آن نیاز به واژه و اصطالحات جدید 

با مشورت با كارشناسان و مترجمین با تجربۀ كتاب ھای مسیحی، من . زبان فارسی بوده است
از واژه و اصطالحات جدیدی استفاده كرده ام كه امیدوارم درك مطالب عنوان شده را برای 

  . نندگان آسان كرده باشندخوا
میان فارسی زبانان دنیا مسائل و مشکالتی وجود دارد که مختص فرھنگ و جامعه ی است بدیھ

البته اکثر مواردی که جی آدامز در این . ستآنان میباشد و در این کتاب اشاره به آن ھا نشده ا
جود مسائل خاص فرھنگی ده مربوط به فارسی زبانان نیز میشود، ولی نمیتوان وکتاب عنوان کر
 جزئیاتی که در این کتاب توسط جی آدامز فاش خواندن یقینًا پس از. ا نادیده گرفتو اجتمائی ر

ند، تشویق به را از طریق کالم خدا دارعطیۀ حل مسائل و مشکالت گردیده، فارسی زبانانی که 
  .خواھند شد ستر به  فرھنگ فارسی زبانان امنحصتن کتابی که شامل اینگونه مسائل نوش

 . شده اند برداشتكتاب مقدس " ھزارۀ نو"و " قدیم" آیات ذكر شده در این كتاب از دو ترجمۀ
  



 

 

را میتوان از طریق آدرس کامپیوتری   به زبان انگلیسی کتاب ھای جی آدامز
www.timelesstexts.co  خریداری کرد.  

  شاھرخ صفوی
  میالدی 2003سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  

  باچهید
ه؟ حـاال بھـش یـنطور حرف بزنه؟ فكـر كـرده كیكنه با من ایچطور جرات م! داره ییعجب رو"

  ......".ست یك روز كه حواسش نی. دیحسابش را پاك خواھم رس. ھستم یدم من كینشون م
  
. كننـدیا اطاعت نمیكه رشد نكرده اند  یناآناز  م، و نه تنھایشنویان میحیز زبان مسن حرف را ایا

چند نفر از آنھا د یكنیفكر ماما  .ستین یحی، مساخالقیحرف و  ند چنینیگویمان یحیمس البته اکثر
آن را در خـود بوجـود  دنـتوانید باشـد، و چطـور میـبا چگونه یحیك مسیاحساس و رفتار دانند یم

  د؟نآور
كـه دلـم  آن طـورمیتوانـد ا جواب من یكند، آیم یا كاریزند و یم یه من حرفیبر عل یشخص یوقت
ایـن اسـت کـه ردن را جلو آو "گرید ۀگون"ا یر باشم؟ آیثتأ یتفاوت و ب یب دیا بایباشد؟  ھدخوایم



 

 

 چكـار كـنم؟دارم  خـود ی کـه در؟ پس با احساس خشـم و دردبگذارم ھر چه میخواھد با من بکند
. که باعث تعجب خودم میشودپرخاش میكنم ی تیعصبانچنان با فكر كنم،  دون آنكهاوقات ب یبعض
مـن . است كه به آن كـرده ام یكنم بخاطر عادتیباشند، و فكر میم یم ناگھانیس العمل ھاشتر عكیب

و متأسـف  یو مـرا ناراضـ ندسـتیحركاتم درسـت ن یرا ندارم، ول یت بدیستم، و نین یشخص بد
تم ااحساسـرم الاقـل یـاد بگیتوانستم یكاش م. ف ھستمیار ضعیبس ارتكالً در برابر شر. دگرداننیم

ش از ایـن را از مـن دارد، و میخواھـد رفتـارم یبانتظار دانم كه خدا یالبته م. مترل کنچگونه كنرا 
رفتـار و افكـارم  لیاست، و طور یکم یھا هخواست. دانمینماما، راھش را . داشح بیمس یسیمثل ع
. مدانم چطـور بـه آن عمـل کـنیـرم، چون نمیگیده میاز نكات كالم خدا را ناد یاریبس. گرید یطور
سؤالی نشـان ین چنا ی؟ آح را نشان داده استیمس یسیع شباھت به یراه عملاب مقدس کت یكجا

  دا نكرده ام؟ینكرده نجات پ یا خدایفم، و یار ضعیت بسیروحانمیدھد که در 
ن یچنـت شـما جـواب البتـه ممكـن اسـ. بـا آن مواجـه شـده امشخصـًا مـن اسـت كـه  ین سؤاالتیا

د یـدانیشـما م. دیباشـیز میآنھا ن یت در حال اجرایبا موفق د، ویافت كرده ایدر ی را از خداسؤاالت
اقـت ید كـه شـما لیـگویرد و بـه مـردم میگیراد میشما ا یشه از غذا ھایبه مادر شوھر خود كه ھم

اد شـما را یـس خـود كـه زحمـات زید شـما بـا رئـیشا. دیی، چه بگودیازدواج با پسرش را نداشته ا
دھـد، یگـران مـورد مالمـت قـرار مید یب و نقص ھایطر عآن شما را بخا یرد، و بجایگیده میناد

را بـود، یـدر افكار خود آنچه بد و ب ید، ولیید به او چه بگویدانستیبود كه نم یزمان. دیندار یمشكل
خواسـته یاز خدا م(!) باشد، در دعا یح نمیز صحیكه تصورش نید، با وجودیو شا. دیكردینثار او م

د كـه یدانسـتیضـمنًا م یول. دیاو را لعنت كرده ار لب یزد بارھا یشا .ا ببردین دنیاد كه او را از یا
شـما موفـق ز، یـھـا ن یرین درگیان اید در میشا. دیخوردیستند، و تأسف میدرست ن ین افكاریچن

كالم خدا ھمراه با دعا، راه غالـب شـدن  ید، و پس از توبه و اجرایز شدیبه كشف راه حل خدا ن
ت گنـاه ن حـاالیه فقط شما را با برداشـتن چنـروح القدس ن. دیكرد فکشز ینرا  ین گناھانیبر چن
پـر  ،شمطـابق بـا كالمـ یآن را بـا افكـار و رفتـار یز كرده كه جایر داده، بلكه كمك نییتغ یآلود
جـاد یكـه در افكـار و رفتـار شـما ا یرییـتغ یحتـ. دیباشیز میروزمند نیر پیجتًا بر شرید، و نتیینما

  .ز فراھم ساخته استیرا نزیادی شخاص اشده، امكان شھادت به 
شما جز تعـداد . دیندار یاجین كتاب احتیاحتماالً به اد، یباشیروزمند میپ ریاگر شما در جنگ با شر

بدسـت آورده  یروزیـمقابله با دشمن را ھمراه پ ییتوانا سخت، ن دورانید كه در ایھست یمعدود
  .بیآموزید آن را زیگران نید د، و بهیكار خود ادامه دھیخدا را شكر، به پ. اید

ار كـرده یبس یشما سع. د شده باشیدی، شكست خورده و افسرده و نومیارید شما مانند بسیشااما 
او در جنـگ بـا . پولس كجا و من كجا: "دید بخود گفته ایو شا. دیز خورده ایار نید، و شكست بسیا

مـال خود را بـه ك  ۀه ام و دوركو جنگ كردیبجنگ ن که گفتگشت و در رساله اش یروز میر پیشر
نـده یكنم در آی، و فكر نمتوانم مانند عیسی مسیح بجنگمیمننه  اما من چه میتوانم بگویم؟. رسانده ام

ن یـد، پـس دوسـت مـن، ایـرا دار یعن وضـیاگر شما چنـ". را داشته باشم ین كاریز امكان چنین
شـده، و شـما از ھمـان وض نخـداع .ز ھسـتیـشـما ن یپـولس خـدا یخـدا. استشما  یكتاب برا
را  یاشـتباھد آن باشـد كـه راه یشما شا ۀمسئل. بودبرخوردار د كه پولس یھست ربرخوردا یمنابع



 

 

وس یمـأ. دز وجـود داریـنراه رفتن درسـت طریق ، و راه درست وجود دارد یول. دیدنبال كرده ا
 ید، و راھـیـخوانن كتـاب را بیـا. خودش را از شما بر نداشته یرو ،د چون خداید، شاد باشینباش

روزمنـد ید پیـتوانیز میـشـما ن. دیب خـود سـازید، و بركت خـدا را نسـیریش بگیرا كه نشان داده پ
  دیباش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
  فصل اّول

  د؟یروزمند ھستیا شما پیآ
  
  ".روز نشده امیپ یزیچوقت در چیمن ھ! دیكنیم یم؟ حتمًا شوخروزمندیروزمند؟ من پیپ"



 

 

  
 یسیدر واقع اگر ع. دیروزمند بشوید پیتوانید، میروزمند نبوده ایجود آنكه تا به حال پا شما با وامّ 
. دیـد نداریروزمنـد بشـوینكـه پجز آ ید، چاره ایخود قبول كرده ا یو خدا یح را بعنوان منجیمس
د منـروزیپ دیباكند كه ید مید، بلكه تاكیروزمند باشیپ دیتوانیمد كه شما یفرمایح نه فقط میمس یسیع
  .دین نداریجز ا یشما چاره ا. دیروزمند باشیپ دھد كهیم فرمان ید و حتیباش
ر ممكن است یغ د،ییگویبخود م ی، كه تا زماننان را بدھمین اطمین آغاز بشما اید از ھمیا بگذارامّ 
با م و ھم یزنیگران حرف میھم با د ،ما با زبان خود. د شدیروز نخواھیچوقت پید، ھیروزمند باشیپ

را  مـان خود یحرفھـامعموالً  یم، ولیقانع نكن خود یگران را با حرفھاین دارد كه دامكا. انخودم
اصـالً مـن "ماننـد  ،یحیر مسـیـغ یكه حرفھـا یاشخاص. مینیکقانع مرا م و با آن خود یكنیول مقب

در  ،بگوینـد خـودبو چه در دل بزنند گران ید آورند، چه آن را بهیرا به زبان م!" ما آمدیبازنده بدن
ان یحیمسـ یبـرا. كننـدیم یز زنـدگیو سپس با مرور زمان آنگونه ن ،كنندیل خود را قانع ماوّ  ۀوحل

اط دوبـاره را یـقـت آن اسـت كـه اگـر حیحق. ح باشـدیو ناصـح یشان سـطحیكه حرفھا گناه است
" غالـب شـده"ان لقـب یحیح بـه مسـیمسـ یسـیع. دیـا آمدیروز بـدنید، شما برنده و پیكسب كرده ا

  :دیفرمایرا داده، و م) روزمندیپ یعنی(
  

   3مكاشفه 
ا افتم و بـیـند، چنانكه مـن غلبـه یخواھم داد كه بر تخت من بنش ین را به وید، ایآنكه غالب آ":21
  پدر

  ." تخت او نشستم خود بر       
  

تولـدی تـازه بخشـید، ". . . . ح شـما را یمسـ یسـیات فوق، عیكه بر طبق آ ،نجاستیت در ایواقع
ومیراثی فساد ناپذیر و بی آالیش و نـاپژمردنی کـه بـرای شـما در آسـمان نگـاه  دی زندهبرای امی

  :. . . ."و شما نیز به قدرت خدا و به واسطۀ ایمان داشته شده است؛
  

   1ل پطرس اوّ 
ظـیم خـود، مـا را بـه واسـطۀ سپاس بر خدا و پدر خداوند مـا عیسـی مسـیح کـه از رحمـت ع":3

 رستاخیز
  "ی تازه بخشید، برای امیدی زندهمردگان، تولدعیسی مسیح از     

شـده  کـه بـرای شـما در آسـمان نگـاه داشـته ناپذیر و بـی آالیـش و نـاپژمردنی ومیراثی فساد":4
  "است؛

 برای نجاتی که از ھم اکنون آمادهو شما نیز به قدرت خدا و به واسطۀ ایمان، محفوظ ھستید ":5
  "؛شده است تا در زمان آخر به ظھور رسد    

  



 

 

گر از اصطالحات گنـاه آلـود اسـتفاده یپس د. ا آمدهیروزمند بدنیاست كه پ یشخصحال ن شرح یا
ز یـد كـه نظـر شـما نیـد دیم، و آنوقت خواھید با من بر طبق كالم خدا فكر كنییایآن ب ید و بجاینكن
  .ر خواھد كردییتغ

بـه رسول غالبًا  پولس یرساله ھا. دیتوجه كنس پول یدر خصوص رساله ھا یدر ابتدا، به نكته ا
اسـت، و در دنبالـۀ  یحیقواعـد مسـمات اصول و یشامل تعل قسمت اول. م شده اندیدو قسمت تقس

ل از سه فصـل مربـوط ان اوّ یپولس به افسس ۀبطور مثال، رسال. آنھا وجود دارد یقسمت عملآن 
 یوانـب عملـآخـر مربـوط بـه جافته، و سه فصل یب یبشر ترك ینجات خدا برا یجاودان ۀبه نقش
ازده مربوط بـه گنـاه انسـان، یل تا اوّ  یان، فصل ھایپولس به روم ۀن در رسالیھمچن. باشدیآنھا م

در  مانداران به خدا است، و آنوقـتیع اھود به جمیقوم  یماندار، و فراخانیا ینجات خدا، پاكساز
  : میخوانیفصل دوازدھم م

  
   12ان یروم

 ا می کنم که بدنھای خود را ھمچوندا، از شما استدعپس ای برادران، در پرتو رحمتھای خ":1
  ."قربانی زنده و مقّدس و پسندیدۀ خدا، به او تقدیم کنید که عبادت معقول شما ھمین است    

 
ض خدا كه باعث نجات شما شده و راجع یف ین استدعا را بر مبنید، من ایفرمایگر میبه عبارت د

بدن خـود را در خـدمت بـه  یقبالً، اعضاآنھا آنگونه كه . مینمایقبل نوشته ام، م یبه آن در فصلھا
د خـود یـبا ،افته انـدیض خدا نجات یق فیحال كه از طر، )19و  6:13ان یروم(ودند گناه گمارده ب

توان آنھا را روزانـه یم چگونه مینیبی، مزین دوازدھم ببعد یدر فصل ھا. را در خدمت خدا بگذارند
  . اجرا گذاشت ۀبه مرحل
روح القـدس  یایھـدا یاریبا ھوشـ دیباكند كه ید میرسول تاك پولسن رساله، یدوازدھم ا در فصل
نگونـه یآنوقت فصل دوازدھم ا. برسد او یسایالل به نام خدا و بركت به كلنمود، تا ج ییرا شناسا

  :رسدیان میبپا
  

  12ان  یروم
  !"د و لعن نکنیدبرای کسانی که به شما آزار می رسانند، برکت بطلبید؛ برکت بطلبی":14
  ."با کسانی که شادمانند، شادی کنید، و با کسانی که گریانند، بگریید":15
مغــرور نباشــید، بلکــه بــا کســانی کــه از طبقــات ! دیگر ارزش برابــر قائــل باشــیدیکــبــرای ":16
 معاشرت رومند،مح

  ."کنید        
نظر ھمگـان پسـندیده اسـت،  را دزدّقت کنید که آنچه . به ھیچ کس به سزای بدی؛ بدی نکنید":17
 به

  ."جای آورید        
  ."اگر امکان دارد، تا آنجا که به شما مربوط می شود، با ھمه در صلح و صفا زندگی کنید":18



 

 

 زیـرا نوشـته شـده کـه. خدا واگذاریدای عزیزان، خود انتقام مگیرید، بلکه آن را به غضب ":19
 خداوند می«

  "».ن است؛ من ھستم که سزا خواھم دادانتقام از آن م: "گوید        
 .اگر تشنه باشـد، بـه اوآب بنوشـان اگر دشمنت گرسنه باشد، به او خوراک بده، و«، عکس":20

 اگر چنین
  "».کنی، اخگرھای سوزان بر سرش خواھی انباشت        

  ."ویی مغلوب سازیکمغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با ن":21
 
در خصـوص مقابلـه بـا  یادیـم كرد، چون جـواب بـه سـؤاالت زیخواھقًا مطالعه یات را عمین آیا

آنھـا،  ۀو مطالعـ یدوارم كـه پـس از بررسـیـام. میات بدسـت بیـآورین آیدر ام یتوانیشرارت را م
 ینـد، بـر افكـار شـما نقـش بسـته و جـزع زنـدگان شـده ایـبدر این آیـات را كه  یقواعد و اصول

  .شما بگردند ۀروزان

  فصل دّوم
  دیروزمند باشید پیتوانیز میشما ن

  
،  سـپرده ام یزیـدم را بـه چیـام یوقتكه شده بارھا  ؛میرا بشما بگو نید ایا بگذارار خوب، امّ یبس"

گـر یو د انـد، شـده یاریمـن باعـث رنـج و درد بسـ ینھـا بـرایا. د كـرده اسـتیوس و ناامیمرا ما
د یبدان یما خواھم داد، ولش یمن گوش به حرفھا. قرار بدھم یتین موقعیخواھم خودم را در چنینم

را  ینـیرات ددن مكریقتًا تحمل شنیگر حقیون دخواھم كرد چ یابیق ارزیز را بطور دقیكه ھمه چ
  ."خورند را ندارمیدن میكه فقط بدرد شن

  
د، اّمـا بـه ییـمانیم یقًا بررسیز را دقیاتفاقًا خوشحالم كه ھمه چ. خواھمین را از شما میھم زیمن ن

م بـه یحـال برگـرد. د نمـودیـافـت خواھیز دریـق كاربرد آنرا نید، و آنوقت طریدھكالم خدا گوش ب
  :م كردیشروع خواھ 21: 12ان یاز روم. ات مورد نظرمانیآ
  

  12ان یروم
  ."ویی مغلوب سازیکمغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با ن:" 21

  
ان پـر یـر آن پاچـون د ،میكنـیشـروع م جـاباشـد، از آنین قسـمت میـا ۀین آین آخریبا وجود آنكه ا
بـر  یبـه راسـتم یدانیـه اسـت كـه میـن آیخاطر ا به. میابین نقل شده را میشیات پیشكوه آنچه در آ
  .میم داشته باشیتوانیرا م یروزیشرارت امكان پ

ھمانكـه خـودم را در : "دیـگویكه م یه ایروحآن از  یا نشانه ایچگونه اشاره و یھه، ین آیا در ایآ
 ی، بجـایه ایـن روحیچنـد؟ یـكنی، را مشاھده م"ستیم كافیشته ام، براح نگاه دایھا در مس یسخت

دوارم یـام"ا یـو " نكـنم یدوارم خـراب كـاریام: "دیگویروزمندانه را بخود راه بدھد، میآنكه فكر پ



 

 

، بـه مـا 25 فصـل یل متـیـكـه در انج یمغالم سوّ  را آن یه این روحیچن". ان نرودیم از میآبرو
  :ن گفتیچن ن شخصیا. داشتشده،  یمعرف

  
   25 یمت

  !"این ھم پول تو. ترسیدم و پول تو را در زمین پنھان کردم پس": 25
  

 ش آنطـوریاما آقا. است یا نگاه داشته ام، كافافت كرده ام ریدرھمانكه آنچه : كردیفكر من یاو چن
" . . . .. . ! خادم بدکاره و تنبل یا: اما سرورش پاسخ داد: "دیفرمایمه یآ ۀدر دنبالو كرد، یفكر نم

جـاد یز ایـرا ن یسـود د، بلكـهیاده شده را حفظ نماكه به او درفت كه نه تنھا آنچه یانتظار ماو از 
. داردشـرفت را یبلكه از مـا انتظـار رشـد و پ، داردرا قبول ن یحفظ و نگاه دار ۀیخدا روح. دینما
 یكـه در زنـدگآن یبـرا اسـت یفرصـتسـت، بلكـه ین هارزك مبـیـد، صـرفًا یكه در آن ھسـت یجنگ
ر بـر شـما حملـه یدھد تا شـریم اجازهاست كه خداوند  یلیاز دال یكین یا. دیکن شدرُ خود  یحیمس
  .كند
 یو انتظـار بـال ،ا بدسـت آورده انـدشكسـت خـورده ر ۀیـھستند كـه روح یانیحیمس ن وجودیبا ا
بر آن  شانده یچون عقو . باشدیالب شكست مطه ای که بدست آورده اند یروح. كشندین را میآتش

انسـان بـه نـدرت آنچـه را كـه بـه دنبـالش . شـوندیروز نمیاست كه ممكن است شكست بخورند، پ
د، شـما در حـال غـرق شـدن یـآب متالتم گرد ین باشد كه وقتید چنیا بایآ. آوردیست را بدست مین
 انیحیكشد، مسـیجنگ به درجات باال م ید؟ وقتیاد شدند، صحنه را ترك كنید؟ تا مشكالت زیوشب
". مغلـوب سـاز ییكـویرا بـه ن یمشـو بلكـه بـد یمغلوب بد: "ان مغلوب شده باشندید جز زخمینبا

  .دادهبما ز یرا بما نشان داده، بلكه قدرت انجام آنرا ن یروزیخداوند نه فقط راه پ
سـت، و مـن نشـان خـواھم داد كـه راه ین ید كـافیاشـروزمنـد بید پیتوانین آنكه شما مگفت البته فقط

 ۀزیـنش و انگیـبتـا  نـه را فـراھم سـازمیاّما قبل از آن، الزم اسـت، زم. ستز چگونه ایآن ن یعمل
  .الزم در دست داشته باشید

 ۀیـشـوند، روحیبـا آن مواجـه م یگـریش از ھـر مـورد دیسـا بـیكل مشاوران روحـانیكه  یمورد
 شـانیگـران بـه ایجانـب د از كـه ییل جفـایـاست كه بـه دل یانیحیمس ۀمه و شكست خوردیسراس
فالن شخص به من چنان كـرد؛ آخر : "ندیگویم. را ندارند یچ كاریاقت انجام ھگر طیشده، دوارد 

البتـه امكـان دارد  .رهیـ، و غ. . . ."؛ ھمكارم به من . . . . ن گفت؛ شوھرم به منیمادرم به من چن
حرف شما من . ندباش كردهزده و ه شما یرا بر عل یبد یان حرفھا و رفتارھیواقعًا چن یكه افراد
. میـدار كند، و ما ھمه از وجود آن خبریداد میشرارت در تمام جھان رواج دارد و ب. كنمیرا رد نم

بـر ضـد را  یھـیعمـل فج یم شخصـیشده؟ اصالً فرض كنـواقع  یم كه به شما بدیفرض كن یول
 ایـو  یو دل چركـ یجگر سوز یاست برا یل خوبین دلیا اید كرد؟ آیحال چه با. هشما انجام داد
  ؟یشكست خوردگ



 

 

گران قـرار ید یكه شما دچار بد رفتار م، تعجب نداردیكنیم یكه در آن زندگ یگناه آلود یایدر دن
وجـود نداشـته و نخواھـد  یشـخص كـامل ،حیمسـ یسـیع بـه جـز. ن قابل انتظار اسـتیا. دیریگیم

  :دیفرمایكالم خدا م. داشت
  

   3ان یروم
  ."ا کوتاه میآینداه كرده اند و از جالل خدرا ھمه گنیز": 23

  
اگـر از جانـب  یشـود، حتـیم یكه بـه شـما بـدد ید تعجب كنید، نبایریپذیم ت راین واقعیپس اگر ا

كه به شما شده، شما را از رفتار  یا بدیكه آ ،نجا استیال اسؤ. ھمسر و فرزندان شما بوده باشد
را بـه شـما  یازه ان اجـیند و نـاگوار، چنـیناخوشـا یشامد ھـاین پیا چنیدارد؟ آیح معذور میصح
ت و یـو مظلوم یحرمتـ یده و خـود را بـا احسـاس بـیخـود كشـ ۀفیدھند كه دست از كار و وطیم

: دیـفرمایكـه خـدا م ییدانم؟ از آنجـایـرا م نیاز كجا ا! رید؟ خی، مشغول بدارتیو محكوم مقصر
  . . ". مشو  یمغلوب بد"

  :ن فرمانیخدا با ا
  

  د دست و پنجهید شد، و با آن بایا شرارت روبرو خواھدھد كه بیرا به شما م نانیاطمن یا. 1
  .دینرم كن       
 .دیمقابله كن یروزیداند كه در برابر تھاجمات با پیم مسئولشما را . 2
 .دیر غلبه كنیبر شر دیباد كه یفرماید میدر واقع تاك. 3

  
شـد، و مسـلمًا داشـته با یـیر گرایو تقصـبرای خود  یدلسوز یراب ییتواند جاینم ین برداشتیچن

كـه  یید جفاینگذار د،یفرمایگر مید یداوند به عبارته، خین آیدر قسمت اّول ا. ردیپذیشكست را نم
ك یـ. د آموخـتیـاسـت كـه با ین درسـیلـن اویا. در آورد ید شما را از پارساننیگران بر شما مید

حملـه كـرد  منرم، او بر یصدمه بخود را بگ ید كه من نتوانستم جلویتواند بگوینم یحیشخص مس
 دهن حكـم کـریشـان چنـیا ۀچون فرمانـد گردندروز یان مجبورند كه در جنگ پیحیمس. روز شدیو پ
  .را داد یروزید به دشمن حق پینبا. است
 یدیـگـر امیكننـد كـه دی، فكـر م)اد استیو متأسفانه تعدادشان ز(كه شكست خورده اند  یانیحیمس
كننـد، و بش از آن است كه بتوانند تحمل آنـرا یگشته بشان وارد یكه به ا ییشان نمانده، و جفایبرا
 فکـرولی توجه داشته باشـید کـه اینطـور . شمارندیو شكست م ینیعقب نش یجتًا آنرا بھانه براینت
 گنـاهو  ،سـتین افكـار و برداشـتھا از خـدا نید آنھا را متقاعد كند كه چنـیه نه فقط باین آیا. نندیکم
چگـاه یھ ،قـدر مـا یعـال ۀفرمانـد. دیـشان زنده نمایدر دلھاز ینرا  یروزیپ ۀد زندیباشند، بلكه امیم

اگر شـروع بـه اطاعـت . ته باشندانجام آنرا نداش ییدھد كه توانایرا به سربازان خودش نم یحكم
تواننـد یاو را م یبـر قـدرت روح او بشـوند، تمـام خواسـته ھـا یو با دعا متك ،رمان او بكننداز ف

  .داردوجود نشكست  یبرا ید بھانه ادر ارتش خداون. اجرا كنند



 

 

اطاعت از فرمان مقابله و مقاومت با . دیایممكن است دشوار بنظر ب ین فرمانیدر ابتدا، انجام چن
. مراه داشـته اسـترا ھ یو نابودشه در ابتدا سخت و ناگوار بوده، و ترس از شكست یدشمن ھم

نـان یجتـًا اطمیدانـد، و نتیشـان را میا كیكایرا دارند كه ضعف و قدرت  یان فرمانده ایحی، مساما
خـود،  یكمت خداونـداو با ح. كه از جانب او صادر گشته كامالً قابل اجرا است یدارند كه فرمان

البته بشرط آنكه سـرباز (انجام آنرا نداشته باشد  ییكند كه توانایمحول نم را به سرباز خود یكار
  .)1() آنرا از راه خدا انجام رساند

بخشـد یت ماست كـه مـا را قـو یدین امیدھد، و چنیرا م یارید بسیما امه ب ین شناختیبازتاب چن
  :میدار بمانیثابت و پا ھا یشھا و سختیكه در آزما

  
  1ان یكیاول تسالون

ایمان ناشی می شود و محنت شـما و پیوسته در حضور خدا و پدر خود، عمل شما را که از ": 3
 را

وندمان عیسـی مسـیح الھـام مـی داری شما را از امید به خداکه محرک آن محبت است و پای      
 گیرد،

  ."به یاد می آوریم      
  
 ،."ویی مغلـوب سـازیکـمغلـوب بـدی مشـو، بلکـه بـدی را بـا ن"فرمـان  د، كـهیـنیبین را میا جتاً ینت

دشـمن صـرفنظر از آنكـه . دیروزمنـد باشـیر پیدر جنگ با شر دیتوانیماست بر آنكه شما  یشھادت
او را بكـار  ۀر الھام شدیھمراه با تدبخدا  ۀحرا در دست دارد، اگر اصل ییالح ھات و صچه قدر
از جانـب  یورشـیچ گونـه ید، ھـییـافـت نمایاز روح القـدس درنیـز انجام كـار را  و قدرت ،دیببر

ا یـشـما دوبـاره بـه دن. در خدا وجـود دارد یواقع یدیام. دیست كه تحمل آنرا نداشته باشین دشمن
 .دید تا مقاومت و مقابله را شروع كنیا آمدیروزمند به دنین بار پیو ا ،دیآمده ا

  
ل او ۀیـق آیـرا از طر ین موضـوعیكـه چنـ ، Christ and Your Problems به كتاب مـن   (1) 
این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده (  .دییدھد، رجوع فرمایقرار م یمورد بررس 1:13ان یقرنت
  ).است

  
  

  فصل سّوم
  دیجنگیكه با آن م یشرارت

  



 

 

د، یـرویبه جنگ م یكدام است؟ وقت ،دیشما فرمان داده كه با آن بجنگ ح بهیمس یسیكه ع یشرارت
  .د خوردیشكست خواھ د، و اگر نکرده باشیدیكرده باش ییدشمن را شناساد یبا
 شـما یبسواست كه  یده، شرارتیان به آن اشاره گردیرومدوازدھم رساله  فصلكه در  یارتشر
 ل آند متحمـیگر بر شما وارد شده كه باید یاست كه از جانب شخص یشرارت. ت شده استیاھد
شـما جلـوگیری  یخـدا در زنـدگ ۀخواھد از انجـام ارادی، و مخته شدهیبرانگاز روح شریر . دیشو
سـت كـه شـما را شكسـت بدھـد تـا در ا نیـھـدف او ا. دیگناه نما ه بهد و شما را دچار وسوسنمای
ك یـد كه شكست شما صـرفًا ینیبیپس م. دیف نمایرا بدنام كرده اھداف خدا را تضع آن، خدا ۀجینت

نـد و بـر نـام او تھمـت یبیصدمه م متقابالً  زیح نیمس یسیع یسایست، چون كلین یبت شخصیمص
ن یتـر ید، و قـویكن مقاومتكرده كه  حكمشما، بخاطر حفظ حرمت نام خود،  یناج. گرددیوارد م

ن اسـت كـه نـام او را بـاال بـرده و یـد ایباشـ روزیـآنكـه در جنـگ پ یبـرا زهیانگن یو پرارزش تر
  .دییت نمایاو را تقو یسایكل

اسـت  ین اثـریـآورنـد، ابت را ببار یست كه رنج و مصیدر آن ن ،ن شرارت ھایچن ۀیجوھر و ما
ن یـاو ، ه انـدل شما را مورد ھدف قرار دادیكه بدون دلست ین طورگذارند، و آنیكه از خود بجا م

كـه در  یشـرارت. ن شرارت ھا متوجه خدا استیچن ۀیجوھر و ما. ددھیح بودنشان را نشان میفج
رو یوارد شده، چون خود را پ یحیمس است كه بر شخص یشرارت ،باشدین فصل مورد بحث میا

شـرارت  ییا ھدف نھـایزه یانگ ند کهیکكه مرتكب شرارت شده فرقی نم یخصش. شماردیح میمس
فرمانده خود نھایی  ۀاز نقشجنگند، بندرت یجبھه مكه در  یسربازان. ا نهیدھد یص میخود را تشخ

طان قـرار یشـ" ۀاسـتفاد"ا خـدمتكاران خـدا كـه موقتـًا مـورد ی(طان یخدمتكاران ش. باشندیمطلع م
خدا است كه عمل كرده انـد، حـال  ۀیكنند، بر علیفرزندان خدا شرارت م ۀیبر عل ی، وقت)رندیگیم

ر ییـتغ ،شـانیف نظر اخالو اعتراض و  یاطالع یبا ب تیواقعن یا. ا نباشندیشند چه متوجه آن با
   .كندینم
ھمانگونه كه بـه آن  جاد گردد؛یا كه مرتکب گناه میشود یمانداریتواند از جانب ایم ین شرارتیچن

 ییوان فصل از كتاب، منظور مـن نـاریدر ا. ایجاد شود ، و یا از جانب بی ایمانانماشاره كرده ا
 یص جواب به شرارت بـكه در خصوالبته آنچه . ردیگیرچشمه ممانان سیا یاست كه از جانب ب

ز یـن انمانـداریجواب به شرارت ا توان در خصوصیم ،یخاصّ  یژگی، با وگفته میشود رامانان یا
  .خواھم كرد یھا را معرف یژگین ویمقاطع مناسب، چن بعد و یدر فصل ھا. داستفاده کر
جاد شده، و یا شماشخص ه یاست كه بر عل یاب، صحبت ما راجع به شرارتن فصل كتیپس در ا

 یشـرارت. دیباشـیا از دور شـاھد آن میـون و یزیتلو یكه بطور مثال در برنامه ھا نه آن شرارتی
 یریچگونـه تقصـیبـدون ھ. باشدیز میخواھد محبوس خود كند و طالب جواب نیاست كه شما را م

ر بـر شـما حملـه یرت دارد، شریكه با گناه مغا یاشتن نوع زندگار جانب شما، و صرفًا بخاطر د
  ). باشدیبخاطر ارتكاب به گناه سزاوار آن م یحیست كه شخص مسین ییمنظور آن جفا(كند یم

  :دیفرمایكالم خدا م
  
  
  



 

 

  )1( 4اّول پطرس 
  رارت یا حتی فضـولی در کـار دیگـراناگر رنج می برید، مباد که به سبب قتل، دزدی، ش":15
  ."باشد
مباشـید، بلکـه خـدا را تمجیـد  اما اگر از آن سبب رنج می برید که مسیحی ھستید، شرمسار":16
  که اینکنید

  ."نام را بر خود دارید         
  
 یاو نور جھان بود، و چون زندگ. كه داشت، كشته شد یكین یز بخاطر نوع زندگیح نیمس یسیع
اه و یسـ یبـا زنـدگاو كـه  یاختالفـ. نرا خاموش كنندساخت، خواستند كه آین نور را تابناك میاو ا
 عـالم تـابا آن نـور یشد، یست خارج میبایم یكیا گناه و تاری. ر بودیتحمل ناپذ ك مردم داشتیتار
شـدند، بخـاطر آنكـه اعمالشـان را یك نمیـآنھا از نور تنفر داشـتند و بـه آن نزد. شدید خاموش میبا

  :دیفرمایخداوند م. كردند كه آنرا خاموش كنند یسعجتًا یو نت ،نمودیچون شرارت بر مال م
 
   1وحنا ی
  ."ی آن را درنیافته استیکی می درخشد و تاریکاین نور در تار":5
  

ه ھا را یبلكه بعكس، نور است كه سا ،تواند نور را بدور كندیه نمیشود و سایروز میشه پینور ھم
 یكـیه آن نـدارد، نیـبر عل یچ قدرتیھ یكیارھمانگونه كه ھنگام طلوع آفتاب، ت. دان بر میداریاز م

بـه . رودیـان میـدارد از م یكیاسـت كـه تـار یادیـز ینور خود را بر جھان طلوع نمود، و سالھا
  .دید دشمن را شكست بدھیتوانیز میل شما نین دلیھم

 یكـرده، بطـور یز نورانین نور عالم تاب، شما را نیا.ن نور در دست شما استیت اقدرت و قو
خواھنـد  یاز شما متنفـر خواھنـد شـد و سـع یكیتار یروھاین. روزمند گردیده ایدیپ یكیتاركه بر 

د، و یشما نور ھست. دیبر آن غالب شو دیباد، و یتوانیشما م یول. كرد كه نور شما را خاموش كنند
شـه در ید و ھمیبدھ ید و در دل خود جایقت را قبول كنین حقیا. شودیغالب م یكین نور بر تاریا
  .دید چشیخواھنیز را  یروزین پیریش ۀد، و آنوقت مزیشنظر خود داشته با مد

اسـتحقاق آن را  یلـیسـت كـه بـه دلیم آن نیكنـیاد میـكه از آن  ید كه شرارتیاد داشته باشیپس به 
كـه در جـواب  یا صدمه ایكه به غرور شما وارد شده،  یصحبت من راجع به جراحت. دیداشته ا
. سـتی، بـر شـما وارد شـده نشما ا بشارت دادن بدون محبتی ،شما یاھا خودخویشما و  ییناروا

كنـد، بـر یخ و رد میكـه گنـاه را تـوب ،شما یق زندگیاست كه فقط بخاطر طر یصحبت از شرارت
  .گرددیشما وارد م

  
  
  
  



 

 

  .آن صحبت شده است از 12ان یھمانگونه است كه در روم ،ه در متن و موضوعین آیا  (1) 

  
  

  فصل چھارم
  دیدر جنگ ھستشما 

  
  
خواھـد كـه بجـنگم؟ شـما تـا بحـال از اصـطالحات یقتًا خـدا از مـن میا حقیمن در جنگ ھستم؟ آ"

 ۀكـردم كـه اگـر بـر گونـیجه بوده باشد؟ من فكـر مشك دارم كه موّ  ید، ولیاستفاده كرده ا یرزم
جـدال  صـحبت از جنـگ و ین حركتـیچنـ. ز جلو ببرنـدیگر را نید ۀد گونیزدند، با یلیان سیحیمس
  "ست؟یورتان چمنظ. كندینم
  

د كـه در یـبدانفعـالً ن را یھمـ خواھم كرد، ولـی یدگید رسینوان كردكه ع یك موارد مختلفیكایبه 
  . دیجنگ ھست

اسـت  ی، اصـطالح.")مغلـوب سـاز ییكـویرا بـه ن یمشـو بلكـه بـد یمغلوب بد" ("مغلوب" ۀكلم
. ق داردكـه بـه آن تعلـ یدود و عرقـ یوجنگ گرفته شده، با ھمان بـ ۀقًا از درون صحنیدق. یجنگ
شـدن  كـه مغلـوب یشـود، بطـوریبكار برده م شرح دادن شكست در جنگ یاست كه برا یعبارت

 یشـما در جنگـ. دشـمن را شكسـت دادن یعنـیا مغلوب ساختن ام. در جنگ شكست خوردن یعنی
ته باشـد؛ درون كه وجود داشـ ییه گناه است، در ھر جاید، و جنگ شما بر علیكنیم یزندگ یاطیح

 یه، گناھـانیـن آیـدر ا" یبـد"شوم كه منظور از یالبته مجددًا متذكر م. تانفرادور و اطا یخودتان 
خواھـد یطان میق، شـیـن طریـاز ا. نـدبوجـود میآورب رساندن به شـما یآس یگران برایاست كه د

  .دیح را بد نام نمایمس جهینت شما را شكست بدھد تا در
صـحبت از جنـگ  یھسـتند كـه وقتـ یاریامروزه بسـ. در حال جنگ است اً دائم یحیك مسی یزندگ
ان یـجنـگ م. ده قابـل قبـول اسـتیـن عقیـ، ایالبته در موارد خواص. كشندیشود، خود را كنار میم

داننـد یسربازان در جنگ كمتـر از موضـوع جنـگ آگاھنـد و نم. بت بار استیمردم دلخراش و مص
ا یـباشـد یم" بحـق"آن  ۀزیـسـتند كـه انگین مطمـئند، و چرا از آنھا خواسته شده كه به جنـگ برونـ

موضـوع مسـئله . وجـود نـدارد یدیـچگونه شـك و تردی، ھیحیا در خصوص جنگ مسام. باشدینم
كـالم  بـه كـالم خـدا حملـه كـرد و شـك را نسـبت بـه طانیدر بـاغ عـدن، شـ. كامالً روشـن اسـت

  . ختیبرانگ
ار ینات صحرا كه خداوند خدا ساخته بـود، ُھشـوایح ۀو مار از ھم: "ن بودیخ چنین سؤال تاریلاو

ش یدایـپ" (»د؟یـدرختـان بـاغ نخور ۀقتًا گفته است كه از ھمـیا خدا حقیآ« : تر بود و به زن گفت
ا از درخـت امـ. . . « د یفرمایم) 17: 2ش یدایپ(طان كالم خدا را كه در ین صورت شیبه ا). 3:1

ف یـتحر، ».مرد ینه خواھی، ھر آیآن خورد كه از یرا روزی، زیك و بد زنھار نخوریمعرفت ن



 

 

 یسـیاسـت بـه ع یحملـه ا. اسـت بـه خـود خـدا یحملـه ا ،حمله به كالم خدا. نمود و عوض كرد
و (جنـگ نمـود  طان اعـالمیشـ در جـواب، خداونـد بـه. دیكلمـه اسـت و جسـم پوشـخود ح كه یمس

 یت ویـو ذر] طانیشـخدمتگـذاران [ت تـو یـان ذریـمان تو و زن، و در یم] یدشمنیعنی [عداوت 
ن جنـگ در طـول یـا. دیـت ھـا آغـاز گردین گونه، جنگ ذریو به ا). گذارم یم] شیسایح و كلیمس[
ن ی، در اا نخواھیدید یز چه بخواھیشما ن. ان داردیز جریان بوده، و ھم اكنون نیخ بشر در جریتار

جنـگ زنـدگی ه جبھـكنـد، در یم یا زندگین دنیكه در ا یھر زن و مرد و كودك. دیجنگ شركت دار
د و تلـخ یشدكه از  یاست خانوادگ یجنگ. طانیش یا برایجنگد یم مسیح  یسیع یا برایو ند، یکم
، )باشـدیبطـور مثبـت مشـغول كـار خـدا نم(كنـد ینم یجمـع آور یاگر كس. جنگھا استنوع ن یتر

ا یـدھـد، یسـازد و سـازمان میا میـاو، ). كنـدیف خـدا كـار مخالو بر  یبطور منف(سازد یپراكنده م
  .كند دارد چه نداردیكه م یكار ۀجیبرد، چه توجه به نتین میكند و از بیخراب م

بـرد، یم یت خود در مقابل خـدا پـین به محكومیشود و ھمچنیمتوجه گناه خود م یكه شخص یوقت
كنـد، آنگـاه فرزنـد خـدا  م عیسـی مسـیحین بگذارد و خـود را تسـلیخود را بر زم یاگر صالح ھا
طان را انكار كرده و اھـداف ی، شخود ن حركتیبا ا. گرددیع فرزندان خدا ملحق میگشته و به جم

ا در خصـوص دارد، امـیـربازان خـودش را دوسـت نمسـ زیـطان نیشـ. او را مردود شمرده است
د، ینان داشته باشید اطمیتوانیجتًا مینت. تنفر دارد یخاصّ  ۀكه از ارتش او فرار كرده اند بگون یآنان

خـود دارد  ییاز ھـر چـه كـه در توانـا را منجی و خدای خـود میدانیـد، شـیطان حیمسعیسی اگر 
   .دیبنمااز عیسی مسیح  یاثر یاستفاده خواھد كرد تا با شما مخالفت كند، و شما را عامل ب

 ییشناسـا یبخـوباو را  قـبالً  مگـر ،دید غالـب شـویشناسیمكه ن یدشمن رب ،د در جنگیتوانیشما نم
 یجنگـ. باشـدیوابسته بـه كائنـات م است که یمیعظجنگ ان در آنند، یحیسكه م یجنگ. دیكرده باش

ن را د، آیـرون آمدیـفردا صبح كه از تختخواب ب در این صورت و، ان داردیجراست كه روزانه 
 تـأثیر فراوانـی راشـما  روزانـۀ جنـگ ۀجـیبر نت، یقت مھمین حقیاد داشتن چنیب. دیاوریبخود اد یب

فرامـوش آن را  ی، به سـادگه جنگ ھستیمجبھیادآور خود نگردیم که در  اً مئدااگر . شتھد گذاخوا
ه در پشـت جبھـجنـگ  یتـالش ھـا از یكـه قسـمت ن بایـد بیـاد داشـته باشـیمیو ھمچن. م كردیخواھ

تـوپ و توفنـگ و خمپـاره را در دور و  یحتمًا صداان سربازاحتیاج ندارد که رد، و یگیصورت م
 یادیز یھا یروزیپتا بحال طان یش. باشند كه در جنگ ھستنداطراف خود بشنوند تا توجه داشته 

  .ح بدست آورده استیسربازان مس یو سھل انگار یتوجھ یرا بخاطر ب
  
ا یـآ! ده امیرا نشـن یین صـداھایكه مـن چنـ ید، در حالیكنیتوپ و تفنگ م یشما صحبت از صدا"

  "؟دور از جسارت، تصور و خیاالت شما نیست
  

نـه فقـط  ین افكـاریشما بـا چنـ. د شما را ھشدار بدھمید متأسفم، و بگذاریآین بنظر شما میاگر چن
ز یـدارد را نما ش یح در زندگیمس یسیكه ع یدید، بلكه تمام امیگذاریخود را در معرض خطر م

ت كالم خدا یچشم خود را از واقع یاست، كه وقت یین زمان ھایدر چن! دیدار شویب. دیدھیبه باد م
  . كشدین را میطان انتظار ھمید، و شیدھیقرار م یریب پذیت آسیا در نھاد، خود ریكنیدور م



 

 

  :دیه توجه كنین آیدوباره به ا
  

   12ان یروم
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د كه به شـما حملـه خواھـد یا قبول دارید؟ آیدر جنگ ھستخدا میفرماید شما كه  دیتوجه شده اا میآ

اگر خود را . دید و چه ندانیطرف و مظلوم بدان ید، و چه خود را بید و چه نخواھیبخواھ شد، چه
در  ید داشـت و از پـایـل ھجـوم دشـمن را نخواھد، تحمـیـنگـاه بدار یو نا آمـادگ یعاطال یدر ب
تـوان خـود را یرسد، بھتر میبگوش م فنگتوپ و ت یصدا یكنم كه وقتیق میالبته تصد. د آمدیخواھ
نـه چنـدان دور  یم كـه زمـانیآوریاد میرا ب یا خواھریبرادر  یخصوصًا وقت(اه داشت ار نگیھوش

ن ھشدارھا و شاھد یدن اید، كه شنید توجه داشته باشیبا یول). درآمد یورش دشمن از پایبخاطر 
احسـاس را  یخطـر یوقتـ ار بـدارد تـایآن اسـت كـه مـا را ھوشـ یدشمن، بـرا یجفاھابودن به 

  .ظب باشیمشتر موایبنیم، یکنم
فرمـان . ده باشـمکرده و موافـق بـا آن نمـوباز  كالم خداحقایق دوارم كه نظر شما را نسبت به یام

  :ن استیخدا ا
  

   12ان یروم
  ."ویی مغلوب سازیکمغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با ن:" 12

  
. دیـكندر ایـن خصـوص تفکـر و تعمـق . ح فرمانـده شـما اسـتیمسـ یسید و عیشما در جنگ ھست

  .دیبجنگدر آن موجود است تا كمك کند تا بھتر  یادیعات زاطال
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  

  فصل پنجم
  شما فرمان امروز

  
م ینـیبیرا م یادیـان زیحین وجـود مسـیبا ا. روز شویبازنده مباش، پ: ن استیشما ا ۀفرمان امروز

: و در جواب گفـت، از خانمی که در کلیسای من است احوال پرسی کردم. كه شكست خورده اند
در جلسـات دعـا ". ار مشـكل اسـتیكردن بسـ یزندگمان یابی  ستم، با وجود آنكه با شوھریبد ن"
". اسـت ار مشكلیمان بسیا یبا شوھر ب ید، چون زندگیمن دعا كن یادتان باشد كه برای: "گفتیم

 یدگزنـ". مـان اسـتیا یھمسـرش بـ"ن موضوع كـرده بـود كـه یر ایثخود را تحت تأ یتمام زندگ
، چـون بـا شـدمـان آورد، مـات و سـردرگم یكه شوھرش ا یو زمان. را داشت یشكست خورده ا
  .دید شوھرش رفتار نمایت جدیدانست چگونه با شخصیعادت كرده بود و نم یشكست خوردگ

 شـناخته یعـاد یشكسـت را امـر. مانداران وجـود داردیا یاز شكست خوردگ گریید ینمونه ھا
ا كـالم یـآ یولـ". روز شـد؟یـشه پیتوان ھمیپر از گناه، مگر م یاین دنیدر ا: "ندیگوی، و بخود ماند

ر؛ خـدا یـخ. مغلـوب سـاز ییكـویرا بـه ن یمشو بلكه بـد یمغلوب بد" اوقات یبعض": دیگوخدا می
م، و چـون فرمـان از خـدا یروز باشـیـدر مقابله با شرارت پ دیبا، و گفته كه فرمانش واضح است

ن فرمـان یـد كـه ایشـن، توجـه داشـته بایـعالوه بـر ا. ز به ما دادهیآنرا نجتًا امكان انجام یاست، نت
روزمندانـه را یو پ یشـرویم و پتھـاج ۀیـد روحیـم، بایباشـروز یشه پیآنكه ھم یبرا. ستین یقتموّ 

  .میداشته باش
ت یـاھم یھـر قسـمت از آن دارا. دھمیـقتـر مـورد مطالعـه قـرار میعم ۀن فرمـان را بگونـیحال ا
د یـنـًا مغلـوب خواھیقید، یـد و از آن اطاعـت نكنیـاگر بطور كامال آنرا درك نكن است، و یاریبس
  :ن گفتیش را بر قرار كرد، چنیسایح كلیمس یسیع یوقت. شد
  
   16 یمت



 

 

 را بنـا مـی کـنم و قـدرت من نیز می گویم که تویی ِپطُرس، و بر این صخره، کلیسای خود":18
  مرگ بر آن

  ".استیال نخواھد یافت        
  
 یسـیع ید كه امپراتـوریگویال میكتاب دان. ر را به لرزه درآورندید كاخ شریان ھر روز بایحیمس
كس، بـا رفتند، بلكه برعیان میقبل نخواھد بود كه با مرور زمان از م یھا یح مانند امپراتوریمس

 ردیـگیا را در بـر میخواھد شد كه تمام دن یكوھ ۀشود، و به اندازیمرور زمان بزرگ و بزرگتر م
ن بـه مـن یر زمـیـقـدرت در آسـمان و ز یتمام: ". . . . ح خود فرمودیمس یسیع. )44: 2دانیال (

 یسـایكل). 19و  18: 28 یمتـ. . . . " (دیاُمت ھا را شـاگرد سـاز ۀھم ، رفتهپس. داده شده است
دشمن رخنـه كنـد، و سـربازان دشـمن را خلـع صـالح  ین ھایسرزم ید بر تمامیح بایمس یسیع

ح یمسـ یسـیع یسایكل. پر شود" اُمت ھا ۀھم"آنھا را در خدمت خدا مشغول بدارد تا از كرده و 
روزمنـد یكـه پ دیـمجبورپـس شـما . بگـردد یجھان یل به امپراتوریساخته شده تا تبد هزرامب یبرا
ھسـت كـه  یسـرود. كردنـدیفـرار م اد در آمده یوھا با فریآمد، دیح میمس یسیكه ع یزمان. دیباش
 یبر رو یسیع. كندیكالم را ابراز م ۀیروح ی؛ آن بخوب"یسیم در عیبازان خدا ھستسر: "دیگویم
 یفرقـ. دیـسـت بخورنـدارد كـه شـما شك یجـه لزومـیر را شكسـت داد، و در نتیب خود، شریصل
، شكست خورده یسیب عیر از صلید، شریوشیروبرو م یگونه شرارت و مسئله اكند كه با چینم

 . ر برنده شودید شرید بگذارین است كه نبایشما ا یگفرمان جن. و شکی در آن نیست
ك كـار یـمغلوب نشدن ". دیمغلوب ساز ییكویرا به ن یبلكه بد: "هیم آم به قسمت دوّ یپردازیحال م

كنـار  یبـرا ییم كه در مغلوب سـاختن، جـاینیبیل ماو ۀدر وحل. گرید یلوب ساختن كاراست، مغ
تـوان در كـار خـدا دخالـت ین را نمنـامایا یار جامعه بابزار ك. ر وجود نداردیشر ۀیآمدن با روح

ز وجـود یـر نیان خـود و روح شـریـم یو مـرز كشـ حـد یبـرا یین مغلوب ساختن جایھمچن. داد
  :ش خواھد آمدین دو مورد پیاز ا یكیًا مطمئند، ین بكنیاگر چن. ندارد

  
  .دشمن آتش بس را نسخ خواھد كرد. 1
  .وس خواھد شدیخداوند از شما مأ. 2

  
در كـالم . دید، نه آنكه از جنگ دسـت بكشـیروز شوین است كه در جنگ پیشما اه دستور خداوند ب
 یروزیـجـذ پ یزیـخداونـد چ. وجـود نـدارد یلـیچ دلیاز جنگ، به ھـ یدست كش از یخدا اشاره ا

  .ندیکكامل را قبول نم
ده اسـت، بلكـه یـفا یبـ ین اقدامینه فقط چن. باشندیمبا شریر در حال آتش بس ًا دائمان یحیا مسامّ 

صـحبت از توافـق و مصـالحه بـا  ییچ جـایكـالم خـدا در ھـ. د كردیرا نبا ین كاریاصوالً فكر چن
اسـت كـه ھـم در  یتـین واقعیـا. تـوان توافـق و مصـالحه كـردیبـا گنـاه نم. دشمن را نكـرده اسـت

، و یمات اجنبیكند، و ھم در خصوص مصالحه با تعلیم صدق مینیبیكه در خود م یخصوص گناھ



 

 

 كـالم خـود یانتظار اجـراتنھا در ھمه جا، خدا . یحیر مسیغ یفالسفه و راه و روشھا وصلت با
 ِ◌◌ِ   .به آن استما مان یز ایما ن یروزیپ ررا دارد، و سِّ

 یخـود را بـر صـحنھا یشـرویا پیـد؟ آیسـازیخـود مغلـوب م یر را در زنـدگیقتًا شریا شما حقیآ
ز یـدرآمـده ن یو از پا ینداشته اند، بلكه زخم یشرویپنه فقط  یاریان بسیحید؟ مسیده ایدشمن د
 ن مـوارد صـحبتیـاخصوص ش خود در ین است، كه با كشیان ایحین مسیوجه مشترك ا! ھستند
د ید؟ شـایرا دار ن وضعیتییز چنیا شما نیآ. سا محروم مانده اندیكل یدعا یایاند، و از مزا نکرده
. ا داشـته ایـدیـن دنیا یحیر مسیغ یراه و روشھااست كه به وصلت و سازش با  یلیل آن، تمایدل
خـود را جـز  شرارت ھایی کهبودن مشروع  یجلوه ساز یدشمن است، كه در ازا ین دغلكاریا

علــم روانشناســان و روان كــاوان، عــادی کــرده، و یــا از طریــق آداب و رســوم فرھنگــی جامعــه 
ا امـ. گـذارداجـرا ب ۀمرحلـ ود را بهمقاصد شوم خت کرده، یان را به وصلت و سازش ھدایحیمس

، و داخـل نـور خـود کنـد یكیشما را از تارجانش را داد تا ح یمس یسیع. دیشما گول او را نخور
چـون  ،مانـانیا یبـ. مان داشـته باشـیدیت كالم خدا ایان، به حقیدیچگونه شك و تردیبدون ھجتًا ینت
 "یـینسـبت گرا" ۀًا بـه فلسـفكنند، ناچـار یبر آن زندگ یرا ندارند كه متك یار خالص و مطلقیمع

تـوان یاست كـه دارنـد، و م یتین وضعیا. كنندمجبورند که صلح و سازش را دنبال آورند و یرو م
م، و یـخـدا را دار عـالم تـابان نـور یحیما مس یول. ك رنگ استیز یھمه چ یكیدر تار. درك كرد

و ارد، و در آن بله و نه خدا را د ۀان رنگ و جلویحیما مس یزندگ. ار ما كالم مطلق خدا استیمع
ز را یـپا بـر جـا اسـت، چـون او ھمـه چ یسیمطلق ع ۀبلتنھا ما  یبرا. داردوجود نشاید و ممکن 

فرمـان او جنـگ اسـت، و . م و از مـا فقـط انتظـار بلـه را داردید كه چكار بكنیگویداند و به ما میم
  .داشته باشیددر آن ن یدیترد

  
آسـان ایـن چیـز ھـا مـن  ید كـه بـرایستیمتوجه ن ی، ولد درست استیزنیكه  شما م ییحرف ھا"
برایم خیلـی مشـکل  .شه با شكست مواجه شده امیھم یكرده ام، ول یمن تا بحال بارھا سع. ستین

مـرا ! دیـدھیكپارچه شعار مید، و ینشان نداده ا از آن را یكه تا بحال راه عملھم شما  .است بوده
  ".ش را ھم بگوییده راھد، بدون آنكیكنید و مالمت میدھیھشدار م

  
ز در وقت كامل خـود فـراھم خواھـد شـد، و بشـما قـول ید؛ ھمه چیكنم صبر داشته باشیخواھش م

ل الزم است كه او. در وقت كامل خود یزیاما ھر چ. ز نشان خواھم دادیرا ن یعمل دھم كه راهیم
  .سازمشتر فراھم یدرك ب یصحنه را برا

مـان شـما یا یاگر ھمسر بـ. ر با شما استید غلبه كرده، تقصیماندار ھستیر بر شما كه ایاگر شر
چون شریر در كـارش بـا شـما موفـق . ر با شما استیروز شده، تقصیبر شما پ یدر جنگ روحان

ھـا شـده، بـا  یر است كه باعث تمام بـدبختیبا وجود آنكه روح شر .دیرا مقصر ندان یگریدبوده، 
 یروزیـپ ۀر اجـازیست؟ شما به روح شـرینطور نیا. دید كه شكست خورده ایشما ھستن وجود یا

كـالم خـدا در خصـوص . دیـگوش بـه كـالم خـدا ندادو دلیش آن است که . اینطور نیست د،یرا داد
  :دیفرماین میزنان چن



 

 

  
   3ل پطُرس اوّ 
نچـه از ایشـان برخـی بـه کـالم مین سان، شما ای زنان، تسلیم شوھران خود باشید تا چنابه ھ":1

  ایمان
  ."شته باشند، بی آنکه سخنی بر زبان آورید، در اثر رفتار شما جذب شوندندا      

  
  :دیفرماین مین در خصوص مردان چنیو ھمچن

  
   3ل پطُرس اوّ 
 ه باشید و بـا آنـان چـونتان بامالحظیز ای شوھران، در زندگی با ھمسربه ھمین سان، شما ن":7

  جنس 
 ھدیـۀ سـخاوتمندانۀ حیاتنـد، مبـادا ی شـما وارثظریفتر با احترام رفتار کنید، چرا کـه ھمپـا      

  دعاھایتان
  ."مستجاب نشود      

  
 یچگونـه صـحبتید كـه در آن ھیـد دیـد، و خواھیـس را مطالعـه كناول پطـر ۀفصل سوم از رسـال

ت شـده انـد كـه در جنـگ بـا دشـمن یھدا ،انیحیمسدر آن . )1(راجع به شكست خوردن نشده است
د، تـا آنكـه او صـالحش را یسـتیاد و نیكن یشرویدشمن پ ۀسرحد دروازد تا یشما با. باشند شقدمیپ

  .دیح نمایمس یسیم عین گذاشته و خود را تسلیبر زم
  

 م،ینـیبیم را كـه در آن یامیپ. ر استیرس راجع به مغلوب ساختن شسرتاسر كتاب اول پطر (1)
  یدگاھیـنش و دیـب نین كتـاب را بـا چنـیـا. میـده ایـد 21: 12ان یـاسـت كـه در روم یامیـپ ھمانند
 .نـج و عـذاب اشـاره شـده اسـتحـق، چقـدر بـه ر ید كه در خصوص اجـرایكن د، و توجهیبخوان

 ،مسـو فصـل. . . .". زنان  ین ایھمچن: "رنج و مشقت واقع شده  ۀصحن ن كتاب بریم افصل سو
رنـج و  ر فشـاریـزرفتـار  ۀح نحـویمسـ یسـیم، عان فصـل دویـپا شود چون دریآغاز م نین چنیا

  . ت را نشان داده استبیمص

  فصل شُشم
  ؟یحیاست مس یا تھاجم رفتاریآ

  
صـحبت از تھـاجم کردیـد مـرا گـم  یوقتـ ید، ولـیھمـراه داشـت خود ینجا مرا با استدالل ھایاتا "

كـردم یمن فكـر م. ستین یحیر، بنظر من تھاجم رفتار مسیست؟ خیچ تھاجممنظورتان از . دیكرد
  ".اورندید جلو بیز بایگر خود را نید ۀخورند، گونیم یلیان سیحیمس یوقت
  



 

 

اگر کسی به گونۀ راست تـو سـیلی زنـد، گونـۀ دیگـر را : " . . . . دیفرمایكه كالم خدا م ییدر جا
قت، یدر حق. باشدیر مجاز میست كه تھاجم غی، منظور آن ن)39: 5 یمت"(.نیز به سوی او بگردان

رسـول  پـولس. یار تھـاجمیاسـت بسـ یگـر را جلـو آوردن حركتـید ۀاز مواقـع، گونـ یاریدر بس
ن یـمـا بعـدًا ا. شـودیاست كـه بـر سـر دشـمن گذاشـته م یگداخته ا ید مانند انباشتن ذغالھایگویم

  .م دادیموضوع را مورد مطالعه قرار خواھ
شكسـت خـورده و  ۀیـ، روحیافتـهرواج  گـرید ۀكـه در خصـوص جلـو آوردن گونـ یاشتباه بزرگ

ن یزم ین جا روین است كه ھمیتوانم بكنم ایكه من م یتنھا كار": دیگویاست كه م یمال شده ایپا
گـرا و  یرا آشت انیحیمس"! دیمن راه برو یتان رویو شما را دعوت كنم كه با كفشھا دراز بشوم
ر ید بـر شـرید كه بایفرمایكتاب مقدس م یخداوند در ھمه جا. ز پنداشتن اشتباه استیمصالمت آم

  .میآوردر  یتھاجم كرده و آنرا از پا
كـالم خـدا . را نكـرد ین كـاریچگـاه چنـیاو ھ یر صلح كند، چون خـدایتواند با شرینم یحیك مسی
  :را به اسارت ببرد یریا آمد تا اسین دنید كه او به ایگویم
  

   2ان یعبران
در اینھـا سـھیم شـد تـا بـا مـرگ از آنجا که فرزندان از جسـم و خـون برخوردارنـد، او نیـز ":14
  صاحب قدرتخود،

  "مرگ یعنی ابلیس را به زیر ِکشد،         
  

  :روز شودیو شرارت را خلع صالح كرده بر آنھا پ
  

   2ان یكولُس
یب و ریاستھا و قدرتھا را خلع سالح کرده، در نظر ھمگان رسـوا سـاخت و بـه وسـیلۀ صـل":15
  آنھا پیروزبر

  ."شد        
  

خـود  ۀگانـیخدا پسر . جود نداشتر ویبا شر یتفاوت یمصالحه و ب ۀیح، رویمس یسیب عیدر صل
كـرد  یاو خـود را قربـان. تفاوت نبـود یال بود؛ بفع یسیب عیصل. نشد گرفته ؛ از او بزوردادرا 

دارد كـه خـود  یلـیچـه دلشما گر یپس د. طان و گناه آزاد سازدین جھان را از چنگال شیتا مردم ا
  د؟ییطان و گناه نمایم شیرا تسل
ان متجـاوز یحیمسـ. میگرا باشـیو آشـت یمنفـ ۀم كه طرفدار مبـارزیستینان مانند ھندو ھا یحیما مس
شان دستور داده شده كه بر دشـمن غلبـه كننـد و یبه ا. ن ھستندیزم ین افراد رویال ترن و فعیتر
 ۀزیـكه انگ یحیك مسیبه . ز جلودارشان نخواھد بودیچ چیخود كنند، و ھ یرا از آن خدا یروزیپ

ان یـر را از میكنـد تـا شـریاستفاده م ید كه از ھر فرصتید دیو خواھ د،یرا دارد توجه كن یدرست
ار یبســ یر موجــودیشــر یان بــرایحیمســ. ردیــگین كــارش را نمیــا یجلــو یزیــچ چیببــرد، و ھــ



 

 

سـتند، چـون آتـش یدسـت بـردار ن یرانده شـوند ولـ یجمع و مكانمیان ممكن است از . خطرناكند
  .آنھا را ثبت كرده است یروزیروح القدس پ

د خرد یاو را با. اشدیطان مبیش یدھد، واژگون كردن خشونت بار امپراتوریم مینچه كالم خدا تعلآ
 یچگونه رحـم و فرصـتیھ. خ سپردیتار یكرد و به زباله دان ی؛ خراب كرد؛ كاخش را متالشكرد
ب خـود یتمـام گناھـان مـا را بـا صـل ۀارح كفـیمسـ یسـیخداونـد ع. ش فـراھم سـاختید برایرا نبا

 یدورآنچـه باعـث . میبـریاد نمیـاز  ، مـان خاطر بر او وارد آورد رایر به ھمیشرآنچه  .پرداخت
و آنچـه را كـه روزانـه . میكنیفراموش نم بالیی که بر سر ما آورد راان بود، و دائممطلق ما از خ

اسـت،  یتھاجم یحیدگاه شخص مسید. میبریاد نمیز از یآورد را نیزان ما میبر سر دوستان و عز
  .ند آن را بحق دانسته استو خداو

  
   10ان یدوم قرنت

ا قد علم کند ویران مـی کنـیم و ما استداللھا وھر ادعای تکبّر آمیز را که در برابر شناخت خد":5
  ھر

  ."را به اطاعت از مسیح اسیر می سازیم اندیشه ای     
  

ده و خـراب یشـن كییرو در دشمن موجـود اسـت را پـاید ھر چه نیان بایحید كه ما مسیگویم پولس
  .میز را در مقابل خدا به زانو درآوریم و ھمه چیكن

كه داشت، چگونه موفق شد  یبا وجود امكانات كم ،لح در قرن اویمس یسیع یساید كلیكنیفكر م
ن سؤال وجود دارد، برداشت كامل از یك پاسخ به ایرا كه داشت بدست آورد؟ فقط  یشرویآن پ

ان آن دوره، یحیمسـ. بـود كـه در شكسـت دشـمن داشـت یممّ روزمندانه و مصـیكالم خدا و نظر پ
 یاو، دشمن را با كالمـ یم روحانیدند كه ھمراه با پادشاه پادشاھان و لشگر عظیدیخود را چنان م

  .كوبندیرد، میگیكه از او سرچشمه م
  

   19مكاشفه 
با سـواری سبی سفید در آنجاست، آنگاه دیدم که در ھای آسمان باز است و پیش رویم ھان ا":11
  امین که

  ."به عدل حکم می کند و می جنگداو . و برحق می نامندش         
و نـامی دارد بـر او . ار اسـتچشمانش به آتِش مشتعل مـی مانـد و بـر سـرش تاجھـای بسـی":12

  که ھیچ نوشته
  ."کس نمی داند، جز خودش         

  ."است» کالم خدا«ردایی دارد به خون آغشته و نامش :"13
در جامه ھای کتاِن نفیس و سـفید سپاھیان آسمان از پی او می آیند، سوار بر اسبان سید، و ":14
  ."پاکیزه و



 

 

بـر آنـان بـا عصـای «. و شمشیری از دھانش بیرون می آید بّران، تا با آن بـر قومھـا بتـازد":15
  حکم نآھنی

 ش بـه خـروش درر مطلـق را زیـر پاھـایَچرُخشِت شـراِب خشـِم خـدای قـاد» .خواھد راند        
  ."خواھد آورد

  "».فصلشاه شاھان و رِب ار«: و بر ردا و ران او نوشته است":16
  
  
  
  
  

   6انیدوم قرنت
ر مـی بلکه در ھر چیز شایستگی خود را نشان می دھـیم، آن گونـه کـه از خادمـان خـدا انتظـا":4

  با، رود
  "بردباری بسیار در زحمات، در سختیھا، در تنگنا ھا      

 دم، در کــار ســخت، در بــی خــوابی، درزیانــه ھــا، در زنــدانھا، در ھجــوم خشــمگین مــردر تا":5
  "گرسنگی؛

  "با پاکی، با معرفت، با صبر، با مھربانی، با روح القدس، با محبت بی ریا،":6
  "با راستگویی، با قدرت خدا، با اسلحۀ پارساییی به دست راست و چپ؛":7
  

نـور، "! زیـمصـالمت آم ۀمبـارز"ا یـو " یمنفـ ۀمبـارز" م، نـهیكنـیات جنگ را مشاھده مین آیدر ا
ز یـشـما ن. باشـدیال مثابت است، امـا نـور فعـ یكیتار. دارد یكیاررا از ت یشتریب یقدرت تھاجم

  . ا استین دنیدر ا یرزم یروین نیتر یكه قو یآن نور. دیباشین نور میاز عامل یكی
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  مُ تفصل ھف
  شما یجنگ یصالح ھا

  
  :دیگوین میكند، چنیدشمن صحبت م یگاه ھایرسول از انھدام پا پولس یوقت
  

   10ان یدوم قرنت
  ."چرا که اسلحۀ جنگ ما دنیایی نیست، بلکه به نیروی الھی قادر به انھدام دژھاست":4
  

 یانیحیمسـ. ن كتـاب گفتـه امیـقبل ا یم، ھمان است كه من در فصلھاینیبیه مین آیآنچه را كه در ا
ا وجـود دارد، یـھستند كه در دن ییروین نیب تریكنند، مھیح عمل میافته و صحیه بطور سازمان ك

 یز بـرایـرا ن یجنگـ ۀن نقشـیا وجود دارد برخوردارند، و بھتریكه در دن ین منبعیتریچون از قو
كننـد، چـون جنـگ یا حسـاب نمیـن دنیـآنھـا بـر جنـگ افـزار ا. ن منبع در دست دارنـدیاستفاده از ا

  : دییه توجه نماین آیگر به ایبار دد یباست؟ ید منظور چیپرسیاگر م. رشان از خود خدا استافزا
  

  12ان یروم
  ."ویی مغلوب سازیکمغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با ن":21

  
جنـگ را  ،مـداوم ید با تھاجمیان بایحی، مس"مغلوب ساز: "دیفرمایل، آنگونه كه كالم ماو ۀدر وحل

را كـه بـا آن  یتواننـد ھـر صـالحین كـار، نمیـا در اام. روز بگردندیند تا پادامه دھ د دشمنضبر 
ن است كـه یفرمان خدا چن. رسد، استفاده كنندیرا كه به فكرشان م یا ھر نقشه ایدارند و  یآشنائ

  ."مغلوب ساز ییكویبه نرا  یبد: ". . . 



 

 

ا قـدرت یـن دنیـا یصـالحھابعـالوه، . توان در كار خـدا دخالـت دادیا را نمین دنیا یراه و روشھا
. تـوان كسـب نمـودیخدا را فقط از راه خدا م یروزیپ. ر ندارندیمغلوب ساختن شر یالزم را برا

 یرا بـا بـد یگـران جـواب بـدیكـه د ییدر جـا. دیـكن یخـوبد متقابالً یشود، بایم یبه شما بد یوقت
 یگـرید ۀشما چـار. است خداوند ین فرمان جنگیا. دیدھبجواب  یرا با خوب ید بدیدھند، شما بایم

 یجنگـ ۀد كه صالح و نقشـیتوجه داشته باش. دیید جز آنكه به آن اطاعت كرده و عمل نمایرا ندار
  .به خواست ما ندارد ین كرده و بستگیان را خداوند خود معیحیما مس
 یگـرید ر بـه طریـقیبا روح شـرامکان ندارد . است یروزیتنھا راه پ ،نشان داد یسیكه ع یراھ
 یسـیكـه راه ع یجتـًا ھـر راھـیسـت، و نتیش نیدو راه بـكـالً در واقـع . روز شدیكرد و پ همبارز

اسـت  ییروین، و تنھا نین، پرتھاجم تریتریقو ییكوینبله، . طان خواھد بودیدست ش ۀچینباشد، باز
ن فكر یھستند كه چن یاریان بسیحیمتأسفانه، مس یول. ر را داردیدرآوردن شر یاز پا ییكه توانا

  :ندیگویكنند و بخود مینم
  
  :ندیگویكند، میشان را محكوم میروح القدس ا یو وقت". من انتقام خود را از او خواھم گرفت"
 ".ه من چكار كردید بر علینیبب. من كه شروع نكردم"
  

خـود را  یا شـما واقعـًا سـعیآ. داندیرا مجاز نم ین افكار و رفتاریكه خدا چن یداما حال توجه دار
را بـا  ید بـدیـتوانید چگونـه میـدانیا میـد؟ آیـریش بگیپرا كه خدا نشان داده  ین راھیا د تایكرده ا

انتقـاد مشـروعی . دیستیبود، تنھا ن ین دو سؤال منفید؟ اگر جواب شما به ایمغلوب بساز ییكوین
ن اسـت كـه قـدرت مقابلـه بـا شـرارت را از دسـت داده ید، اتوان کریامروزه م یسایكل را كه از
  .است
، صرفًا بمنظور نشان دادن راه و روش مقابلـه بـا شـرارت داده شـده 21تا  12:14ان یروم اتیآ

و . د آموخـتیـن مـوارد را خواھیات، شما ھر دو این آیما از ا ۀدن مطالعیان رسیقبل از پا. است
د، فقـط یـخوانیآنچه را كه در خصوص كالم خدا م. دیز بدھیدوارم كه آنرا انجام نیض خدا، امیبا ف
گـر، باعـث تأسـف ید یاز طرفـ. دیـده خواھد داشت كـه آنـرا انجـام بدھیشما فا یبرا یصورتدر 

  .دیخواھد بود كه بخاطر دانستن خواست خدا و انجام ندادن آن، مقصر واقع بگرد
ن ینـه فقـط انجـام چنـ. ندھـد یرا بـا بـد یجواب بـد یحیك مسیآنكه  یز ھست براین یگریل دیدل
بھره  یبز ینپر قدرت روح القدس  حمایتدھد، بلكه او را از یقرار مه خداوند یاو را بر عل یكار
كامـل  یاز اجـرا یجتـًا وقتـیخـدا اسـت، و نت یرو بخش خواستھایو ن یروح القدس ھام. سازدیم

اسـت بكـار  ییكـویشكسـت دشـمن را كـه ن یم، نـه فقـط صـالح اصـلیكنـیم یچیفرمان خدا سـرپ
  .میمانیبھره م یآن است، ب ۀآورند ثمره و م، بلكه از روح القدس كه بركت دھندیبرینم
او نشـان داده از خـود كه  یخداوند و به نحو ید با صالحھایم، بایرویان به جنگ میحیما مس یوقت

 ی، نـور را بجـاییكـویبـا ن. مییاسـتفاده نمـا ییكـوین است كه از نیفرمان خدا ا. مییآن استفاده نما
اسـت كـه  ییكـویفقط ن. میآوریدر م یان را از پاطینسان است كه شیم و بدیدھیگسترش م یكیتار

 . این را باور کنید .قدرت الزم را دارد



 

 

را  یفراوان یاست و صالحھا یار قویاو بس. محصور كردهعمیقًا ش خود را در سنگردشمن ما 
 یبخـوبنیز ش را یكارھا ۀدارد و نقشبیشتری را از ما مھارت ز، یش نیدر كاربرد صالحھا. دارد
كـه در جنـگ و  یو زورمنـد د،یـرید آنرا دست كـم بگیاست و نبا یبیر قدرت مھیوح شرر. داندیم

 یح سـربازان خـودش را در كـاربرد صـالحھایمسـ یسـیع. دید كوچـك بشـماریجدال دارد را نبا
 یرا بـا بـد یجـواب بـد یجتـًا وقتـیكند آزمـوده نكـرده، و نتیاستفاده ماز آن ھا طان یكه ش یجنگ
ان یحیدر خور ما مسـ ین روشیش گرفتن چنیپ. دشوییسربازان دشمن م یابر یذیلذ ۀد، لقمدھییم
شان را تـا بحـال اعمال ۀجیرا دارند، و نت یادیز یھا یجاد بدبختیا ییر توانایشر یروھاین. ستین
جه اگر شما فكر یدر نت. دیخ تاخت و تاز شرارت نامیتار یتوان از جانبیخ بشر را میتار. میده اید
  .دید، حماقت بخرج داده ایدرآور یر را از پاید شریتوانیم ید كه با بدیكنیم
 ین وضـع بغرنجـیدارد كه خود را وارد چنـ یرا نشان داده، چه لزومصحیح كالم خدا راه  یوقت
ت روح القـدس یو بـا ھـدا ،در نـام او یرا نشان داده، كـه وقتـ یح راه و روشیمس یسیع. دییبنما

ر یشـر. بـا آن را نـدارد یسرسـخت ییتوانـا یچ قـدرتیو ھـگردد یرد، شامل بركات او میگیانجام م
جـه یرون راند، و در نتیتوان بیرا فقط با نور م یكیتار. تر از آن استیقو ییكوین یاست، ول یقو

  .ر بكار بردیبه جانب شر ، با تھاجمخدا را  ییكویچه بھتر كه ن
اسـت در  یننـد تفنـگ بـاداس بـا آن مایر در مقیاست، كه قدرت شر یدارد بحد ییكویكه ن یقدرت
 یبـا تفنگھـا، ین قـدرتیچنـ با وجـود داشـتنكه را میبینیم  یانیحیمس یوقت. یاتم یصالحبا  مقابل
، دونـدیگـر مید یسـوه ب ییج و سرگردان از سوینبرد گ ۀزان، در صحنیچوبپنبه از آن آو و یباد

جـود دسترسـی بـه بـا وانی کـه یحیدن مسـیـداگـر فاجعـه نباشـد، . بزرگی میشویمدچار افسردگی 
. ، بسـیار مضـحک اسـتر به زانو در آمده اندیدر مقابل شر یباد ی، با تفنگ ھایزدانی یصالحھا

  .شودیده میامروزه دکه ن است آنچه یااما متأسفانه 
نان ندارنـد كـه صالحشـان یا اطمین است كه یترسند، ایر و شرارت میان از شریحیل آنكه مسیدل
را  یادیـر قـدرت زیدرست است كه شـر. ستندیده نیكاربرد آن ورز ا دریت الزم را دارد، و یكفا

تأسف  ن است، حماقتیاگر تصور چن. قدرت خدا دانستبیش از توان قدرت او را ینم یدارد، ول
  .ی استبار

 ی، از ھمسـر بـمانتانیا یس بیا از رئید، یبترس مانتانیا یست از مادر شوھر بیگر الزم نیشما د
واننـد تید، چـه كـار میـبه شرارت آنھا پاسـخ دھ ییكویاگر با ن. مانتانیا یان با از دوستی، مانتانیا

 یجوابگـو مـداوم، بطـور مـانیاو  یزورمنـدشما با  ییكوین ی؟ وقتبكنند جز ادامه به شرارتشان
م یبناچـار تسـلو برایشان باز خواھد شد، نجاست او بر مال گشـته ر یرارتشان بشود، دست شرش

. اســت یروزیــ، چــون آن راه پ"مغلــوب ســاز ییكــویرا بــه ن یبــد". . .  :خــدا گفتــه. خواھنــد شــد
روزمندانه اسـت، پـس مطـابق بـا آن عمـل یپ، سرنوشتی که خدا برای شما در نظر دارد یحیمس
  .دیینما
رسـد؟ اگـر یبنظـر م یر منطقـیـسـاده و غ ییا بنظر شما حرفھاید؟ ین حرفھا موافق ھستیبا اا یآ
رود؟ اگــر بــا یــش میال را از شــما بكــنم، جنــگ شــما چگونــه پــن ســؤیــد ایــنطــور اســت، بگذاریا

د، و ترس و شك و ینان كنیپس به خدا اطم. رودیش نمیپ یًا بخوبمطمئند، یجنگیم یویدن یصالحھا



 

 

جنـگ  ۀخـدا پـا بـه صـحن ۀد، و بـا در دسـت گـرفتن اصـلحیشه از خود دور كنیھم ید را برایترد
 ۀجـیبـر نت. دیـبردارھـای خـود  یو دسـت از نقشـه كشـد یورزه یخدا تك یر رزمیبه تداب. دیبگذار

در ارتـش خـدا شـما سـرباز . ده اسـتد شـما را بكجـا آوریـنید و ببیـخود فكـر كن یھا ینقشه كش
ا ا آن ریـد یـست آن را مورد سؤال قرار بدھیو الزم ن ،صادر شدهشما فرمان . د، نه فرماندهیھست

خـود را در . دیـتنھا الزم است كه آن را اجرا كن .دیكن یابیارزتجربه کرده اید، با آنچه تا به حال 
  !دیخدا مگذاراز  یمعرض نافرمان

ن مطلـب فكـر و یـخـواھم راجـع بـه ایم یم، ولیكنین موضوع را رھا میا یمدت كوتاھ یحال برا
در آن قدرت متعـال . است یدر جواب به بد یكین ۀن نمونیح واالتریمس یسیب عیصل: دیتعمق كن

کلـه بـه فرزنـد بـا ، با تمام قدرتش، ریشر. ریشر یآن بر قوا ۀن غلبیو ھمچن ،دیتوان دیرا م یكین
 یسـیع .دکـربـر شـرارت غلبـه  یكـید؛ نیـدانیمه بود؟ جوابش را آن چ ۀجیاما نت. دخدا حمله  کر

 یكـیب نیرا كـه بنظـر نسـ یز نمود، بلكه آن مرگیرستاخ یبرا یبش را نه فقط پله كانیح صلیمس
د، چـرا یـافتـه ایب نجـات یمان به آن صلیحال كه شما با ا. طان نمودیش یبودشده بود را، سبب نا

ح بـر یمسـ یسـید كـه عینان داریر، شما اطمید؟ خیر شك داریشر یبر قوا یكین یقوا یبه برتر
  .دیباشیآن م ۀروز شد، چون شما خود شاھد زندیب پیصل یرو
  
 
  
  
  
  
  
 
  

  متفصل ھش
  مسئله زبان شما است

  
آنچه  خالصۀه ین آیا. میرا مورد مطالعه قرار داده ا 21تا  14: 2ان یه از رومین آیتا بحال، آخر

كه در آن اسـت، مـن آن  یعمومو  یت كلید، و بخاطر ماھنیکان میرا ب ات قبل عنوان گشتهیدر آ
 یات بعـدیـآ ۀمطالعـ یالزم را بـرا ۀیـنه و مضمون و روحیل مورد مطالعه قرار دادم تا زمرا او

  . فراھم سازم
كنـد، و یم متمركـز میاو توجه ما را بر آن كه در جنگ ھست. ندیبیم یدگاه نظامیجنگ را از د ولسپ

فرمـوده  كـه خـود یطورا كه خدا به ما داده آنر یم، و اگر صالحید جنگ را ببازیكه نباآن ھمچنین
ا او كنار ب یا به نحویم، یم با دشمن آتش بس كنیتوانینم. م باختیرا نخواھ یچ نبردیم، ھیبكار ببر

سـا یكل. ح گـرددیمسـ یسـیر عید و اسـیم تا به زانو در آیبه او حمله كن بقدر الزم د یبام، بلكه ییایب



 

 

ر داشـته باشـد، و بـا ینسـبت بـه شـر ید روال تھـاجمیـبلكـه با ،ردیبخود بگ یدفاع یتید وضعینبا
  .ر غلبه كندیبر شر یكاف ییكوین
كـه آنحـال . دیرا درك كرده باش یكلل اصول او ۀوحل زم بود انجام بدھم تا دررا ال ین بحث كلیا

. گردنـدیم یمنتھـ 21ه یآ یكل ۀجیم كه به نتیشویآشنا م یاتیم، با جزعیپردازیم 20تا  14ات یبه آ
ك اصل در صدر قـرار دارد، و آن یم، یریگیش میكه در پ یان بحثید كه در جریبخاطر داشته باش

كه بر تمام است  ین اصلیا. كندیر غلبه میست كه بر شرا ییكوینتنھا با  یحیك مسین است كه یا
د، یـبخصوص بـوده ا یصبرانه منتظر دستورالعمل ھا یاگر تا بحال ب. داردنفوذ  20تا  14ات یآ

  .ت شما در شرف انجام شدن استیرضا
  :دیفرمایم 14 ۀیرسول در آ پولس

 
   12ان یروم
  !"لبید؛ برکت بطلبید و لعن نکنیدبرای کسانی که به شما آزار می رسانند، برکت بط:"21

  
در . آگـاه بـود ید، بخـوبطـات در جنـگ داركـه نقـش ارتبا یمقـدم ۀ، از درج)1(عقوبیمانند  پولس
ل ان بكند، اوّ یحیمسان یمروابط ات الزم ی، قبل از آنكه صحبت از خصوص31تا  4:25ان یافسس

صـحبت او راجـع بـه طـرز ، 6تـا  4 یدر فصل ھـا. ان پرداختیحیان مسیبه اصول ارتباطات م
د یـگر راه بروند، بایكدیند با ان بتوانیحیآنكه مس یبراکه،  ز داردیتوجه نا است، ام یحیرفتار مس

 ۀت از كــالم، مســئلن قســمیــز، در ایــل نیــبــه ھمــان دل. آموزنــدیگر را بیكــدیاول حــرف زدن بــا 
ده یـفا یگـر بـیسـائل دبه م یدگیرسز یما ن یبرا. قرار داده است یارتباطات را اول مورد بررس

  . میین مورد را اول مطالعه نمایھد بود، مگر آنكه اخوا
. شـوندینقش بر آب م ،دهیك كالم نسنجیبا  یده شده، ھمگیزحمات كشھمۀ و  ،خوب یت ھایتمام ن
منحصر بـه  ۀیھد ین ارتباطینچنیبازتاب خود را دارد، و ا ،میكنیجاد میگر ایكدیكه ما با  یارتباط
 ۀلیل بـه وسـیتبـدمـردم  ، ارتباطـات میـانگناه ۀجیدر نت یول .دیخدا به انسان بخش است كه یفرد
كـه بـه مـا جفـا  ییبـا آنھـام یآموزیـد بیـان بایحیجتـًا، مـا مسـینت. ه اسـتدیگرد ییجاد رنج و جدایا
  .مییارتباط بر قرار نما ، چگونهرسانندیم

 یاشخاصـعمومـًا آن است كـه مـا  یایگو ،هین قسمت از آیا ؛"دید و لعن مكنیبركت بطلب" . . . . 
مـا بـه مراتـب  یشود كه بـراین استنباط میچن. میدھبرا انجام  ین كاریچن یعیم كه بطور طبیستین

 یحین برداشـت صـحیـكنم كـه ایمن شخصًا فكر م. میم تا كه بركت بطلبیآسانتر است كه لعنت كن
جـاد یا یاسـت كـه وقتـ یادیـبن یرییـدانـد تغیمـا الزم م یجه، آنچه را كـه خـدا بـرایدر نت. باشدیم

ت خـود یر عمده را در شخصییتغ. را در ما به ارمغان خواھد آورد یقابل مالحظه ا فرقد، یگرد
ا یـر باشـد، و یامكـان پـذ یر اساسـییـن تغید كه چنیممكن است شما شك داشته باش. افتیم یخواھ

د كـه یـاد نبریا از ام. دیدانر ممكن بی، در خود غق رفتار رایو تطب اخالقین فرق بزرگ یالاقل چن
را از  یچ كـاریز ھسـت، چـون خـدا ھـیـن یارید بسـیـكه خدا به شـما داده، شـامل ام یھر فرمان



 

 

. ت كالم او و قـدرت روح القـدس، نتواننـد انجـام دھنـدیخواھد انجام بدھند كه با ھدایفرزندانش نم
  .دیلبته اگر فرزند خدا ھستد؛ ایرسانند را بركت دھیكه به شما جفا م ید آنانیتوانیبله، شما م

را  ین كاریحال چه در عمل چن(د ید كه شرارت را با شرارت جواب بدھیا آمدیشما آنگونه به دن
احسـاس کـرده ایـد را بـه مرحلـۀ اجـرا ا یـو د یـدر فكـر داشـته اممكن اسـت آنچـه ). ا نهید یكنیم

ر یـا زیـا در افكارتـان و امـ. دیدانسته ایا مصلحت نمی، دیده ای، چون از عواقب آن ترسنیآوردھاید
 ۀیـد، حـال چـه بـا روحیـشـما گنـاه كار". دیحسـابش را خـواھم رسـ: "دین زمزمه كرده ایچن ،لب

مـال كنـد، یق شـما را پاا حـیـبـه شـما پرخـاش كنـد و  یاگر كسـ. دیآمدیا نید یا آمدیخروشان به دن
ن ید؛ به شما تـوھییگویمز به او دروغ ید، شما نیاگر به شما دروغ بگو. دیآیاعصاب شما بجوش م

  :ر كندیید تغید بایفرمایاست كه كالم خدا م یه این روحیا. رهید، و غیكنین میكرد، به او توھ
  

    4انیافسس
 دیگر نباید ھمانند اقوام دور از و در خداوند تأکید می کنم که رفتار شما پس این را می گویم":17

  خدا باشد
  ."ی کنندکه در بطالت ذھن خود رفتار م        

  
ح فرمود یمس یسیاست از آنچه ع یه فرموده، در واقع انعكاسین آیآنچه را كه پولس رسول در ا

:  
  
   5 یمت

آنـان کـه بـه شـما آزار مـی  اّما من به شما می گویم دشمنان خـود را محبـت نماییـد و بـرای":44
  دعای رسانند،
  "خیر کنید،        

  
   6لوقا 

 محبت نمایید و به آنـان کـه از شـماا می گویم که دشمنان خود را اّما ای شنوندگان، به شم«":27
  نفرت

  ."ی کنیدیکدارند، ن        
  ."دھد دعای خیر کنید برای ھر که نفرینتان کند برکت بطلبید، و ھر کس را که آزارتان":28

  
بركـت دادن . باشـد بركـتد بـا یـعكـس معمـول، بادر مقابل با شـرارت،  یحیك مسیعكس العمل 

. ز جلـو آورده باشـدیـگـر را نید ۀ، و ماننـد آن اسـت كـه گونـیاست مثبت و تھـاجم یالعمل عكس
كـو بـه ینصـرفًا جـواب  ،آورند، بلكـه قصـد از آنیجلو نم یگر را به ھر منظورید ۀان گونیحیمس
امكان درك گنـاھش را  ،ز شما به اویاو است كه مرتكب گناه شده، و بازتاب محبت آم. است یبد
 نـه فقـط او را از خـود نرانـده. دسـازیجـاد میش ایتوبه و اصالح برا یرا برا یز راھیدھد، و نیم



 

 

شـما بـه . را با شـما بكنـد یرفتار بھتر تا) دیر یازود(خواھد کرد شما او را وادار  یكیند، بلكه یا
، بـه یلینـه سـ ،بوسـه یگر خود را بـراید ۀو گون ،دیریپذیرفتار گناه آلود او را نم یق تھاجمیطر
آنكـه او را در راه  ید؛ بـه جـایـرا بركـت داده ار یلعنت، شـر ینگونه، شما به جایا. دیآوریم جلو

ر را از او دور یروح شـر ،د، بـا ابـراز محبـت خـودیـكرده و از خـود دور كن گناه آلودش تشویق
بـه او . دیت قائـل ھسـتیش اھمید كه برایدھیبه او نشان م ،ن، با دادن بركتیعالوه بر ا. دینموده ا
د كه بـا یكنیق مید، و او را تشویدھیت میاھمی که دارد د كه به رفتار و گفتار گناه آلودیدھینشان م

ن یـا. دیـنام" صـلح جـو"ا یـ" یمنفـ ۀمبارز"توان ین گونه رفتار را نمیا. بركت متقابل جواب بدھد
ان احسـ. داردیـو سـتمگر م را از روح پرخاش یگریه انتظار دك یاست پرتوقع و تھاجم یرفتار

 یاساس ه ای استضرب. توان به او كردیاست كه م ین حمله ایز تریر، خشونت آمیكردن به شر
ق شـما و از یـاسـت كـه از طر یو بركتـ ،علم كـردهو نھایتًا در برابر خدا به آنچه در برابر شما 
  .گرددیجانب خدا به او اھدا م

ب و یـتركمحبـت را خدا . دیدھینشان م یگرید را به دیكه در خود دار ید، محبتیكنیم یخوب یوقت
آن شـكل رد، و یـگیط موجود شكل میبسته به شرا. ستیمحبت بدون شكل و قواره ن. سازمان داده

 ،یعنـی) كـو اسـتیآنچه كالم خدا به ما نشـان داده كـه ن( ییكویپس ن. كندین مییز كالم خدا تعیرا ن
حملـه  یكیر در ھمه جا بر تـاراست، و ھمانگونه كه نو یار قویمحبت مانند نور بس. محبت ابراز
بـا  مقابلـه ییتوانـا یچ صـالحیھـ. روز اسـتیـشـه پیز ھمیـبرد، محبت نیان میو آن را از م ندیکم

 یو آنطـور ،ر استیان ناپذیطان نشد، محبت پایش یاگر بتوان دچار وسوسه ھا. محبت را ندارد
  :ف کردهیكه كالم خدا آن را تعر

  
   13ان یاول قرنت

 زیباشد و ھر چ یدوار میمد، در ھمه حال اینما یو ھمه را باور م كند یر مز صبیدر ھمه چ":7
  را متحمل

  ."باشد یم     
  

. شـودیمحبـت در ابتـدا بـا احسـاس شـروع نم. ر اسـتیر نا پـذیتسخ یه این روحیچنارائه كردن 
 لیت آن را تشـكیـماھا شـوند، اّمـیبعـدًا آشـكار م ،باشـندیمحبـت مكه ھمـراه بـا  یگرچه احساسات

 یبـراو م، یبكنـ یگـریخواھـد بـه دیكـه خـدا از مـا م) ییكـوین(اسـت  یكیمحبت، ابراز ن. دھندینم
شـما آن را انجـام . نباشـد باشـد، چـهبـوده ند یما خوشـآ یانجام آن برا) در ابتدا(خدا، چه  یرضا
محبـت بـا . اول احساس انجام آن را بدست آورید د تایشوینمو منتظر  ،كرده امرچون او  ،دیدھیم

محبـت ابـراز . ، انجام میگیـردداردبه آن  ازین یگریآنچه د دادنو با  ،شودیاز خدا آغاز م اطاعت
اوقــات  یار مشــكل اســت، و بعضــیبســابــراز محبــت . ســتیمانتال نیاحساســات و عواطــف ســانت

عبور كرده و بـه  یمانیح چنان نشان داد كه از باغ جتسیمس یسیمحبت را ع. باشدیز میدردناك ن
داشـت، یب نمیرا نسبت به باال رفتن بر صـل ینًا احساس خوبیقیح یمس یسیع. ب رفتیصل یباال



 

 

كـرد، چـون  تحمـلب را یآموزد كـه او صـلیـكالم خـدا بـه مـا م. آن را انجام داد ،ن وجودیا با اام
  .دینموجاد میبود كه بر اثر آن ا یتمركز او بر نشاط

  
   12ان یعبران

 عیسی بدوزیم که به خاطر آن خوشی کامل ایمان یعنیو چشمان خود را بر قھرمان و مظھر ":2
  که پیشِ 

تخـت  ناچیز شـمرد و اکنـون بـر جانـب راسـترو داشت، صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را      
  خدا نشسته

  ."است     
  

 ید كه چشم خـود را متمركـز منظـور و مقصـودیاج داریز در ابراز محبت خود، غالبًا احتیشما ن
شـتر یبعـدًا ب ،زیـنن مـورد یـبـه ا. )ماننـد عیسـی مسـیح(ت موجـود اسـت یضعو ید كه ماورایبكن
  .م كردیخواھ یدگیرس
خداونـد چگونـه . م نمـودیخـواھ ی، بررسـکـردن محبـتان یـبچگونگی  ۀنیشتر در زمیرا ب 14 ۀیآ
و ھر كه شـما را : "دیفرمایجواب شرارت را بدھد؟ كالم خدا م خود با زبان یحیك مسیخواھد یم

بـه طـرق مختلـف ابـراز  یکھر ره، یلعن، ظلم، آزار، و غ. . . ". بد یاو بركت بطل یرالعن كند، ب
 یدگیبعـد رسـ یدر فصل ھا گر آنیبه انواع دپردازم، و یآن م ینجا به نوع لفظیمن در ا. شوندیم

تـوان یم یزبان را به سخت. رندیگیمورد ستم قرار م یق لفظیشتر از طریب ،انیحیمس. دخواھم کر
آموزد كـه یـمحبـت بـه مـا م. شـوندیصـدمه ھـا وارد م شتریآن است كه ب د، و از طریقكنترل كر

  .میچگونه زبانمان را اداره كن
دارد كـه شـما انتظـار آن را " . . .شما را لعن كننـد  اگر": دیگوید كه كالم خدا نمیتوجه داشته باش

  :دیافرمیگر مید یكالم خدا در جا. ستین ین مورد بحثیدر ا. د شدیلعن خواھ
  

   3موتاُوس یدوم ت
یسـی بـا دینـداری زیسـت کننـد، آزار خواھنـد ع براستی، ھمۀ کسانی که بخواھند در مسـیح":12
  "دید؛

  
  :ن گفتیز چنیح نیمس یسیع
  
    16وحنا ی

ا بـرای شـما زحمـت خواھـد بـود؛ در دنی. اینھا را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید":33
  دل قوی اّما

  ."ید، زیرا من بر دنیا غالب آمده امدار         
  



 

 

او بـا . د شـدیـز غالـب خواھیـد، شـما نیـر غالـب گردید؛ چون او بر شریفرمایه مین آیح در ایمس
  .مین كنید چنیز بایر غالب شد، و ما نیمحبت بر شر

ت و آزار را یـان اذیحیدھنـد كـه مسـیح و پـولس رسـول ھـر دو شـھادت میمسـ یسـیم كه عینیبیم
شـتر یشـود، بیم یسـیح عیشتر شـبیبپولس، ھر چه شخص  ۀدیعقه رسد كه بیبنظر م( ھند دیدخوا

 ی؛ فرقـ)باشـد یحیاگـر واقعـًا مسـ( یحیھر شـخص مسـ). ت و آزار قرار خواھد گرفتیمورد اذ
ت بـر مـال خواھـد شـد، و آنوقـت یـبودنش را پنھان كند، باالخره واقع یحید مسندارد كه تا چه ح

جـز و ھمـه ره، یـن، و غیمـت، سؤاسـتفاده، تمسـخر و تـوھتھُ . شـدت و آزار او شروع خواھد یاذ
دگاه یـرا بدون ترس در معـرض دبودنشان  یحیكه مس یباشند، و آنانیم یت و آزار لفظیاذ ۀقوار

شـتر یب ،یشخصـ یھـر چـه زنـدگ. را خواھنـد داشـت یشـتریت و آزار بیـدھند، اذیعموم قرار م
نجـا یالبتـه مـن در ا. ردیـگیت و آزار قـرار میـذشـتر مـورد ای، بح را داشـته باشـدیبه مس احتشب

ن خصـوص یـدر ا. كنمیشوند نمیمنیز كه موجب خشم مردم  یو فخرفروشان مغرورانصحبت از 
  :دیفرمایكالم خدا م

  
   10 یمت

 پس ھمچون مار ھوشـیار باشـید و. تممن شما را ھمانند گوسفندان به میان گرگان می فرس«":16
  دمانن

  ."کبوتر ساده        
  
  . ید، نه خودخواه و از خود راضیاط باشیخوش برخورد و با احت یعنی

  :اید، پس یت و آزار قرار نگرفته ایاگر تابحال مورد اذ
  

  د،ستیین یحیشما مس. 1
 ست،ین یحید، مسیشما آنگونه كه با یزندگ. 2
 .باشدین است و منتظر فرصت مناسب میر در كمیشر. 3

  
ن یـد و خـود را بـه اكنیـ مقابلـهد بدانید چگونـه بـا آن یباشد، بایم انیحیجه، اگر جفا سھم مسیدر نت

ا را داشت، ام روحانی یزندگ چون طریق ،دیا جفا دین دنیح در ایمس یسیع. دمنظور آماده سازی
  .ره شدیا چیبر دن ییكویبا ن
و  یعه سـازیشـابـرای شـما ا یـكنـد یت كـه شـما را لعنـت میرساند؟ كسیشما جفا م ست كه بهیك

 ید دوست شما حرف زننـده ایرا با شما دارد؟ شا ین رفتاریشما چن ۀیا ھمسایكند؟ آیم یانبددھ
ن یتلخ تـر. است زده یل خودتان پشت سر شما حرفیفام یاز اعضا یكیا یرا به شما زده است، 
د از یا شـایـور؟ ھمسر شما چط. زنندیدارند، به ما مل كه ما را دوست یفام یحرف ھا را اعضا

د كـه ید، و از خود بپرسیآوریاد بیبآن را . دیرا داشته ا یندیتان رفتار ناخوشاسیا رئی و ھمكارتان



 

 

به من شد، ابراز محبت كـردم و  كه ییجفا قبالا در یعكس العمل شما نسبت به آن چگونه بود؟ آ
  م؟شد جوابگوبا بدی را  یا بدیطلب بركت كردم، 

فكـرش را د آنچـه یتوجـه داشـته باشـ(د ھست یآنچه به زبان آورداحت به شب ر،یز یا جواب ھایآ
  ):دیبه زبان آورده اقت ید، در حقیكنیم
  

  "یچكار بكن یتوانین نظرت میم با ایبگذار بگو" -
م عقـل شـما بـدرد كـه ید بگـویـا بگذارد، اّمـیـف داریعاقـل تشـر یلـید خیكنیشما فكر م" -

 "خوردیم
 "فالن برادر راجع به شما بمن چه گفت؟ یدانی، مخواھر" -
 "میبگو را ھم من راجع به او بھت ییزھای؟ پس بگذار چیگیت مراس" -
شــما بــودم بــا او صــحبت  یاســت؛ مــن جــا یار مغــروریســا شــخص بســیآن خــادم كل" -

 "كردمینم
 "ھا چه خوب جوابش را گذاشتم كف دستش" -

، شاید به شوخی آنھـا را بـه زبـان میرسدبنظر شما بامزه  ییضمنًا اگر چنین حرفھا(       
  خود
  این نوعی دیگر از. شرارت را نمیتوان در غالب شوخی مجاز پنداشت .راه داده اید        

   )شیطنت بیش نیست        
  

ز رفتـار خـاص یـگناه آلود را در خود پـرورش داده، شـما ن یكه عكس العمل ھا یمانند گناه كار
  .دیداشته ا ،كه به شما بد كرده اند ییگناه آلود خود را نسبت به آنھا

را نداشـت،  یان كافیكه قدرت ب یپسر من در زمان. است یگناه آلود، مادر زادھای العمل عكس 
ش دوست یوقترا داشت، و  یادیز ۀون عالقیاو به كام. خود را اختراع كرده بود ۀژیو یھا فُحش

او  ".یقراضـه ھسـت یون خاكروبـه دانـیك كـامیتو : "گفت او شد، به او رو كرد و باعث رنجیدن
س كرده را ح یشحُ ز فی، امكان دارد شما نیاجتماع یبخاطر فشار ھا. ستیتنھا ن یارك نیدر چن

ش را حُ شه فیھم(ده است یچسبپشت دندان  یل، وشما در شرف بیرون شدن بوده د كه از درونیا
 یحت. بودار مشكل یبسز ینر دادن آن ییبوده و تغن یچنش شما یگرا، تا بحال). دیا آوردهیبه زبان ن

  .دیكنیتقال م ،زبان خود ۀب گذشتید، ممكن است كماكان با تركیھست یحیكه مساظر ححال ر د
، رد، بـه مـن گفـتیگیسا ھا را بعھده میكل یورزش یم ھایتمسابقات  از دوستان من كه داور یكی

عـادت . ده اسـتیرا با گوش خود شن ی، فحاشندمرتکب اشتباه میشونان یکبارھا در زمانی که باز
ن یـا یم بـه چگـونگیپـردازیم در فصل بعد. امكانش وجود دارد اماان ترك كرد، توینم یرا به آسان

  .           امكان
  
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  فصل نُھم
  دید زبان خود را مھار كنیتوانیچگونه م

  
صـحبت كـنم، تـا  ،داردكـه لعنـت  یآمـد گرانبـار یت خطرناك و پـیابتدا الزم است راجع به ماھ

د یـدوارم به فواین، امیھمچن .دیافت راه حل را در دست داشته باشیالزم جھت در ۀزینگت و ایاھم
  .دیببر یكه در بركت خدا موجود است، پ ید وحسابح یب
د، در واقع موجب حكـم یكنیشما لعنت م یچه؟ وقت یعنید بركت یدانیچه؟ م یعنید لعنت یدانیا میآ

ر بـه ینظ یا ھر عبارتی" (لعنت بر تو: "دییگویم یبه شخص یوقت. دیشویشخص مآن ه یخدا بر عل



 

 

در خودتـان  یبه قـدر. اندازدیشه به جھنم بیھم ید كه آن شخص را برایخواھی، شما از خدا م)آن
 ۀویـن میـا. در جھـنم رنـج و عـذاب بكشـد ابدد تا به یخواھیكه م ،دیجاد كرده اینسبت به او تنفر ا

. دیـكـرده اابراز  ،آن ۀجیاست كه در نت یالعمل د، و عكسیآن بوده ا یرایپذشما است كه  یروح
آن ا یـ، )دیـزنیكه به خـود م یحرف( فقط در فكر شما بوده یالعمل ن عكسیكه چن ،ز نداردین یفرق
خواھـد او را كتـك یدلـم م: "دییـگویم یوقت). دیزنیگران میكه به د یحرف( دیز آورده اینبه زبان را 
 كنـدینم یفرقـد كه یداشته باشتوجه . باشدیشما موجود م و لعن كننده در قاتل، روح "بزنم یلمفص
  .دیبه زبان آورده باش یگریا عمالً به جانب دید، ین حرف را در دل خود زده باشیا

ن یـا ایـآ. آن را گوش بدھـداز دل و زبان شما خارج بشود؛ خدا ممكن است  ید به سادگیبالعنت ن
بفرسـتد؟ شه بـه جھـنم یھم ید او را برایخواھید؟ از خدا میخواھیاست كه از خدا م یزیواقھًا چ

را بخـاطر اسـت جھـنم آنچـه و  دیـتحمـل كن یاگـر قـدر. باشـدیم یار جـدّ یلعن كردن موضوع بس
د یـچوقـت نبایھ یین حرف ھاید داشت؟ چنیاو خواھ یا باز ھمان فكر و منظور را براید، آیآوریب

  .محو گرددو ا ۀد از دل و حافظیبا زین خدا یاریخارج شود، و با به خدا ماندار یك ایاز دھان 
كند، لعنت به جانـب ید میكه خدا را تمج یكه از ھمان زبان ،د، چقدر دلخراش استیفرمایعقوب می

  :ر گرددیسراز یا خواھریبرادر 
  
    3عقوب ی
با زبان خود خداوند و پدر را متبارک می خوانیم و با ھمان زبان انسانھایی را که به ":   9

  آفریدهخدا  شباھت
  ."شده اند، لعن می کنیم        

 ای برادران من، شایسته نیست چنین! دھان، ھم ستایش بیرون می آید، ھم نفرین یکاز :"10
  ."باشد
 "آیا می شود از چشمه ای ھم آب شیرین روان باشد، ھم آب شور؟:"11

 
 :چه یعنیطان یش ۀو آزاد شدن از سلط ،ستیداند جھنم چیماندار است كه میفقط ا

  
    2ان یعبران

 در اینھا سھیم شد تا با مرگ خـود،از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز ":14
  صاحب
  "قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر ِکشد،        

  ."و آنان را که ھمۀ عمر در بنِدگی ترِس مرگ به سر برده اند، آزاد سازد":15
   
كه خـود از آن نجـات  ییرا به ھمان جا یكه بخواھد فرد ،ستین یصماندار جز اشخایك ایجتًا ینت
نبـود،  انجـام داد) ھمـه یبرا(ح یكه مس یاگر بخاطر كاردانند، یمانداران خوب میا. افته، بفرستدی

  :دیفرمایكالم خدا م. شدندیشه دچار غظب جھنم میھم یبرا



 

 

  
   10ان یعبران

  ."لناک استآری، افتادن به دستھای خدای زنده چیزی ھو":31
  
 یباشند، ولـیدر تضاد م ،من كرده یبا آنچه خدا برا لعنت كردنمن كامالً قبول دارم كه فحش و "
  "سازد؟یست كه مرا آزاد میچ. دانم چگونه از آن رھا شومینم
  

. میبـرو اوو دنبـال  ،را رھا كرده خود یخواست ھاو  خودد یح فرمود كه ما بایمس یسیخداوند ع
شـما بـا قـدرت . باشـدیموجـود م یرات الزم زنـدگییدوگانه، اساس ھمه گونه تغ ین فراخوانیدر ا
د یـتوانیم اامـ. ر ممكن اسـتید؛ آن غیكن یریوگخود جل یاشت از فحیشرا د در تمامیتوانی، نمخود
خـود بـه كنـار  یتوان به خودیگناه آلود را نم یراه و روش ھا. دیپر كن یگریز دیآن را با چ یجا

. پـر نمـود خلعشان را با یو جاكرد  یتوان از آنھا دوریكه به آنھا شده، نم یتبخاطر عاد. گذاشت
شـان را یح گنـاه ھایمسـ یسـیعكه چـون  ،ان ھستندیحیتنھا مس. میپر كن ییكویشان را با نید جایبا

ض یتعـو ییكـویم خود را بـا نیتوانند روش گناه آلود قدیده، مکرآن ن یگزیرا جا یكیدور كرده و ن
ح، یمسـ یسیمانداران به عیكه فقط ا ،بخاطر سكونت روح القدس است). 3 فصلان یسكول(ند ینما
ت خـدا یكسـب رضـا ییقتًا توانـایماندار حقیك ای. را دارندو اساسی  یمقر عْ ییافت تغیدر  ییتوانا

فقـط . خواھد انجام دھـدید، و آنچه را كه خدا مخواھد بگردیتواند آنگونه كه خدا میرا دارد، چون م
  .دین راه و روش گناه آلود خود نمایگزیتواند راه و روش كالم خدا را جای، ما شدهیاح كه یكس
  : را كالم خدا بطور واضح آشكار نموده است یاشفح ۀچار

  
   12ان یروم
  !"برای کسانی که به شما آزار می رسانند، برکت بطلبید؛ برکت بطلبید و لعن نکنید":14

  
ك كـار یـ ،یاشـفح از یا دسـت كشـامـ. دیـ، بركـت بدھیاشفح ید، كه بجایكنیر مییتغ یزمان شما

ر دل خـود و چـه بـه جانـب چـه د( یاشـقـبالً گفتـه شـد كـه فح. گرید ی، كاراست، و دادن بركت
 یجـا) چه در دل خود و چه به جانـب اشـخاص(شود، كه بركت دادن یمتوقف م زمانی) اشخاص
  .ردیآنرا بگ

بـه  یآگـاھ یعنـیافتن انضباظ الزم اسـت، یر ییتغ یراب. گرددیجاد نمیك روزه ای یریین تغیا چنام
م انجـام ز بطـور دائـیـد، و آن را نیھمه طالـب بركـت باشـ یخدا از شما انتظار دارد كه برا آنكه
مًا در حـال بركـت ئد، كه خود را دایافت كرده ایرا در یو اساس یمقر عُ ییتغآن  یشما زمان. دیدھ

ه یـر مایـد تـا خمیـبدھبخـود را  ید فرصـت كـافیـف، بان ھـدیـبـه ا یابیـدسـت  یبـرا. دیابیدادن ب
و  ،)شـما عـادت بشـود ید تـا بـرایآنرا انجام بدھ یبقدر( در وجود شما رخنه كند) كالم خدا(ویکن

 دا نسـبت بـهفرمـان خـاز اطاعـت  م درئـاول تـالش و كوشـش دا. شـما بگـردد یشامل تمام زندگ



 

 

اراده و بـه  یبـعـادت میگـردد و آن را  یارن رفتیچنبا مرور زمان،  ،سپس. الزم میباشد ییكوین
  . د دادیخود انجام خواھ یخود

 یقت دارد، ولـیباشد، گرچه حقیعكس لعنت مم بركت ییاگر صرفًا بگو. چه یعنیم بركت ینیحال بب
كـه  یكـین. دیـنما یكـیاز خدا خواستن كه بـه او ن یعنیبرای کسی طالب بركت شدن . ستین یكاف

رات الزم ییـاو را شـامل تغ یو بعـد زنـدگ ،دھدین است كه او را نجات مكند، چنایخدا به انسان م
م كـه یخواھیم، از خدا میشویطالب بركت م یشخص یبرا یگر، وقتیبه عبارت د. دینمایم یروحان

 یآنـان یبـرا یعنـی ،طالب بركت شـدن. دیرفتار نما یكیما كرده، با او به ن به كه یبدآن برعكس 
  .مییر نمایخ یكنند، دعایبا ما رفتار م ینه توزیو ك یكه با بدجنس

  : در کریخ یكه او را كشتند، دعا یآنان یح برایمس یسیع
  

    23لوقا 
  ". . . . . ».ی کنندای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمی دانند چه م«: عیسی گفت":الف34

  
ا از مـشـت، ارا دا ین كـاریچنـ ییبـود توانـا ح چون خـدایمس یسید كه عییممكن است بخود بگو

  :را كرد ین كاریز چنیفان نیشود، استیك میكه خداوند از وجود خود با فرزندانش شر ییآنجا
  

   7اعمال 
 این» .به پای ایشان مگذار خداوندا، این گناه را«سپس زانو زد و به آواز بلند ندا در داد که ":60

  را گفت و
  ."بخفت        

  
رسـاندند، جـواب داده یت میـكـه آزار و اذ یت آنـانیـریخ یكه بـرا یین دعا ھایا به ایم آینیحال بب
پـس از ) دهیـالن ذكـر گردكه در كتاب اعمال رسـو یبعد یداد ھایو رو(؟ در پنتكاست ه یا نهشد

  :شان دعا كرده بودیح برایمس یسیكه ع ییس، آنھاپطر ۀموعظ
  

   2اعمال 
 ای بـرادران، چـه«: در رسـوالن گفتنـاین را شنیدند، دلریش گشته، به پطـُرس و سـایچون ":37

  "»کنیم؟
  

 یدر جواب بـه دعـا. از آنھا آزاد شدند یادیح آورد و تعداد زیمس یسیس آنھا را به جانب عپطر
  .مان آوردیح ایمس یسی؛ پولُس، به عیحیبلغ مسن مُ یفان، بزرگتریاست

ز یـد، مـا نح رفتار نمـویخواھد در مقابله با جفا، آنگونه كه مسیخداوند در كالمش گفته كه از ما م
 :مییرفتار نما

  



 

 

   2اول پطُرُ◌س 
ا رنج کشید و سرمشقی گذاشت تا خوانده شده اید، زیرا مسیح برای شمچه، برای ھمین فرا":21
  آثار بر

  ".قدمھای وی پا نھید         
  "».ریبی بر زبانش یافت نشدگناه نکرد، و ف او ھیچ«:"22
تھدیـد نکـرد، بلکـه خـود را بـه  که رنـج کشـید،چون دشنامش دادند، دشنام پس نداد؛ و آنگاه :"23
  داور دست

  ."عادل سپرد         
  ."بدھم، مردم مرا احمق و جاھل خواھند خواھد یرا با خوب یجواب بد یا وقتامّ "

  :دیگویدارد؟ پولُس م یتیچه اھم یالبته امكان دارد، ول
  

    4ان یاول قرنت
 ا ضعیفیم، اما شـما قـوی ھسـتید، مـام! حکیمیداھلیم، اما شما در مسیح ما به خاطر مسیح ج":10

  خوار و
  !"حقیریم، اما شما محترمید        

  ."آزار می بینیم و آواره ایم. ما تا ھمین دم گرسنه و تشنه ایم، و جامه ھایمان مندرس است:"11
  "با دسترنج خود معاشمان را تأمین می کنیم؛:"12
م، مـا بـه تفالـۀ ھمـه چیـز بـدل تا ھمین د. می دھیم وقتی ناسزا می شنویم، با مھربانی پاسخ:"13
  ."ایم گشته

  
كـه خواسـت و  یشخصـ. مین بـوده باشـیچن واقعاً بھتر است ما را احمق و نادان بخوانند، تا آنكه 

ز یـن نیرد، نه تنھا احمق و جاھل خوانده خواھد شد، بلكه چنیده بگین رابطه نادیخدا را در ا ۀاراد
كننـد و یرا افشـا م آنھـادھند، حماقـت یلعن كنندگان را با بركت جواب م كه یانیحیمس. بودخواھد 

  :خوانندیرا مردود م غروری که از خود نشان میدھند
  

   26امثال 
  ."یز مانند او بشویاحمق را موافق حماقتش جواب مده، مبادا تو ن":4
  ."م بشماردیشتن را حكیاحمق را موافق حماقتش جواب بده، مبادا خو":5
  
ن یز چنـید كه نظرشان راجع به پولُس نیكنیتوجه م ید كه شما را احمق بدانند، وقتیوش ندارا خیآ

 ۀخواننـد، غصـید احمـق میخود دار یكه مانند پدر آسمان یمردم شما را بخاطر رفتار یبود؟ وقت
  :دیفرمایح میمس یسید؟ عیچه را دار

  
   5 یمت



 

 

آنـان کـه بـه شـما آزار مـی  اییـد و بـرایاّما من به شما می گویم دشمنان خـود را محبـت نم":44
 دعای رسانند،

  )1("خیر کنید،          
 ان مـییکـآفتاب خود را بر بـدان و نزیرا . تاپدرخود را که در آسمان است، فرزندان باشید":45
 و باران تاباند

  )2(."خود را بر پارسایان و بدکاران می باراند          
  

 یك نـامیـند با بارش باران و طلـوع آفتـاب بـر بـدان و ظالمـان، نكه خداو ،دیآخر توجه كن ۀیدر آ
را  یكـیو ن ،ان چون او كامـل باشـندیحیخواھد مسیمكه او  ،ن رو استیاز ا. ندیکخود را ابراز م

ن یـران ایخداوند نسـبت بـه شـر ییكویند؛ یفرمایان میپولُس در كتاب روم. ندابراز نمای یبد یبجا
  :ندیشان متوجه گناه خود گشته و توبه نماین خاطر است كه ایبه ا ،ایدن

   2ان یروم
شماری و غـافلی کـه مھربـانی خـدا یا اینکه مھربانی، شکیبایی و تحمل عظیم او را خوار می ":4
  آن روست از

  "که تو را به توبه رھنمون شود؟     
  

ه، ابـراز كه به شما شد یرا نسبت به بد یشه عكس العمل متفاوتیكه ھم ،محبت خدا آنچنان است
، )ن بـا خـدایو ھمچنـ(كـرده  یكه به شما بد یمحبت خدا با شما بوده باشد، با شخص یوقت. كندیم

شـه تمركـز بـر رفـاه یمحبـت خـدا ھم. گـرددباعـث بنـا و رفـاه جـان او  د كهیزنیرا م ییحرف ھا
 :داردگران ید
  

   13ان یاول قرنت
و کینـه بـه دل  خشـمگین نمـی شـود انیرفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی جوید؛ به آسـ":5

 "گیرد؛ نمی
  
وارد مـنجالب  ی، امكـان دارد بـه آسـاناستخودتان ًا متمركز حال و احوال دائمتوجه شما  یوقت

گـران یا متمركـز حـال و احـوال دتوجه شـم یوقت یول ).3(د یبشوبرای خود  یدلسوزو  یافسردگ
رفتـار . دیـطلبید و بركت میكنیشان دعا میراد و بیكنیت مین احساس مسئولشایرفاه ا ید، براگردب

  .خواھد بود جاد رحم و شفقت و محبت به ایشانیدر راه انیز شما 
، ب خود، درد و رنج خـودیزخم و آسبر (اشد، نه بر خود بگر یبر شخص د باید ، تمرکزنیبنابر ا
د چنـان یـبا فكـر شـما. لعنـت یق بركت دادن بجایو طر ،ن راه ابراز محبت خدا استیا). رهیو غ

د؛ یـاز خـود سـؤال كن. دیـد بكنیـتوانیچكار م به اود، و نه آنكه ید بكنیتوانیاو چكار م یبراباشد كه 
قـرار ت یـن سـود را ببـرد؟ اگـر او شـما را مـورد آزار و اذیتوانم بدھم تا بھتـریرا م یچه پاسخ

برایتـان سات شما احساناگھان نگذارید  اینطور نیست؟ اج به كمك داردی، واضح است كه احتداده



 

 

. تکلیف شما را خدا روشن کرده و روح القدس قوت و قـدرت انجـام آن را داده. کنندتعیین تکلیف 
ش یبـراتـوانم یم باشم كه از خدا دور است؛ چكاریروبرو م یمن با شخص: "دینطور فكر كنیاپس 
كه به شـما وارد  یبیآسشما بخاطر " آورم؟یتا او را نزد خدا ب ،میتوانم به او بگویا چه میو  ،بكنم
پـس چـرا ، )تنھا خدا است کـه اختیـار لیاقـت چنـین کـاری را دارد( دید بكنیتوانیرا نم یكار ،شده

داند چگونه از شما ید چون خدا بھتر از شما مید؟ آن را به خدا بسپاریسپاریتوجه خود را به آن م
  :مواظبت كند

  
   4اول پطُرس 

 سره در ھرزگی رھا کرده انـد،یکرا داده اند، خویشتن آنان چون ھر حساسیتی را از دست ":19
  چندان که

  ."حریصانه دست به ھر ناپاکی می آالیند        
  

د كـه یـد بدانیشـما خواسـت .گران باشـدید بر دیز بایآنگونه كه توجه خدا بر شما است، توجه شما ن
شـما بـازگو  یرابـا از موضـوع ر ید، و مـن قسـمتیـبدھ ییكویرا با ن ید جواب بدیتوانیچگونه م
قـرار  یمورد بررس ،یات بعدیآ ۀمطالع ولند، كه در طز موجودین یگریاصول و قواعد د. منمود

شـما را روح  یزندگ ی، سرآغاز و بازسازاصوالً . شما روشن خواھند شد یبرا خواھند گرفته و
اق یرا با اشـت كالم خدا یوقت. گرددیجاد میكالم خدا ا یاطاعت و اجرا ، و باداردالقدس در دست 

شـما  ید، روح القدس از آن استفاده كرده و كـالم را در زنـدگیكنافت بركت مطالعه یو انتظار در
ن اطالعـات یا. دیخود اطالع داشته باش ید از خواست خدا در زندگیشما با. ان خواھد ساختینما

است كه  ین آگاھینآنگاه چ. دیآوریمان بدست میا ھمراهكالم خدا ) ا خواندنی(دن یق شنیرا از طر
د با یز، بایاصالح شدن ن. دینمایت میو به جانب توبه و اصالح ھدا ،سازدیشما را به گناه مجاب م

ن رونـد یـا. تا رفتار شما بر طبق كالم و خواست خدا بگـردد ،دافته دنبال باشیانضباط  یكارآموز
  :دیمالحظه كن 17تا  3:15موتاُوس ید در دوم تیتوانیافتن را میر ییتغ ۀچھار مرحل

  
   3موتاُوس یدوم ت

 اند تو را حکمت آموزد برای نجـاتیو چگونه از کودکی کتب مقّدس را دانسته ای که می تو":15
  که از راه

  ."ایمان به مسیح عیسی است        
اصـالح و تربیـت در پارسـایی تمامی کتب مقـّدس الھـام خداسـت و بـرای تعلـیم و تأدیـب و :"16

  "است، سودمند
  ."و تجھیز گرددیکا مرد خدا به کمال برای ھر کار نت:"17

  



 

 

ت رسـانده یـبـر شـما آزار و اذ ید كه چه كسیآوراد یاز شما خواستم به  ،ن فصلیمن قبالً در ھم
آن  ۀز در دنبالـیـن اقـدامات را نیـد، الزم اسـت كـه ایـاد آورده اید؟ آگر به یاد آوردیا به یآ. است

  :دیانجام دھ
  

  .دیبخشش کن لبد، از خدا و از او طیاو پاسخ دادبه  یاگر با بد دھان.  1
 د، و سپس راجـع بـهیاگر توجه شما متمركز خودتان بوده، اول از خدا طلب بخشش كن.  2
  یاز ھاین

شـما  كـه بـا ید در رفتـار و گفتـاریـتوانیاو را بـه وضـوح م یاز ھاین. (دییاو فكر نما      
  د، اگریابی، بداشته
 ).ت آشنا بوده باشدیواقع چشم دل شما با      

 .دیو رفاه او دعا كن یآزاد یبرا. دینما یارید كه او را نجات داده و یاز خدا بخواھ.  3
، و دیــق نمای، در راه خــدا تشــونــا ســازدد كــه او را بیباشــاز كــالم خــدا  یاتیــدر فكــر آ.  4

  با حال یھمدرد
  .ابراز نماید را یو      

  
طـرف  یازھـایند، تنھا بـا تمركـز بـه یریگیر و جنجال قرار مو جا یبعصّ  یت ھایدر موقع یوقت

لعن كردن و آزار . دید در دست خود داشته باشیتوانیمقابل است، كه امكان كنترل زبان خود را م
، و خواسـت شـیطان را اجـرا دھدیرا نشان م یو خودخواھ یشه خودمحوریھم ،ت رساندنیو اذ

بـه  یروزیـبـا پ ،خود درون دلرا  ین نبردیچن یوقت .دینشو ین منجالبیب گرداب چنجذ. مینماید
ن نبـرد ھـا، دسـت یھر دو ا. ھد رفتش خوایپ یز بخوبینشما  یرونید، آنوقت نبرد بیانجام رساند

بتوانیـد را  ، زبانتانید كه با خودمحوریداشته باشد انتظار یشما نبا. كنندیگر عمل میكدیدست  در
بركـت . است كه دلتان وجود دارد ییزبان شما در جا. دیببر كارب ،كالم خدا نشان دادهه یکبگونه ا
ابتـدا خواسـتار آن از . است یگرید یبرا) دنیبركت طلب( خواستن، محتاج بركت یگریبه د دادن

 .دیآموزیراه كنترل زبان خود را از خدا ب. اجرای آن کنیدخدا بشوید، و بعد اقدام به 
  

  .را دارند یك معنیو بركت " ریخ یدعا" ،44:  5 ید كه در متیتوجه داشته باش (1)
 ابـرازرا تیـن واقعیـم، بلكه ایه فرزندان خدا شده است كیم كه با اعمال خود نینیبینجا میدر ا (2)

  و آشكار
  .میینمایم       

Manual  The Christian Counselors: ، به كتاب منیشتر راجع به افسردگیاطالعات ب یبرا (3)

  رجوع  
              دییفرما      

  فصل دُھم
  دید تنھا بجنگیتوانیشما نم



 

 

  
در آغـاز، . آنچـه تـا بحـال گفتـه ام را مـرور نمـایم خالصـۀدانم ی، الزم مشروع این فصلقبل از 
  :كردم 12:21ان یاز رومرا   یدامنه دار ۀمطالع

  
   12ان یروم
  ."ویی مغلوب سازیکمغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با ن:"21

  
ن اسـت یه بدست آمد، این آیا آنچه از مطالعۀ. میباشد 20تا   14ع آیات ای از مجمو خالصهكه 

ن جنگ ید دشمن در اید بگذاریو نبا ،دیھستح، در صحنۀ جنگ یمانداران به مسیا ۀكه شما مانند ھم
ران یو اسـ ،دیروز باشـیـخـود پ یدر واقع از شما خواسته شده كه در تمام نبـرد ھـا. روز گرددیپ

را  یبـد: " خـدا یجنگـ ۀنقش یبا اجرا را تنھا ین كاریچن یول. دیآوریح بیمس یسیجنگ را نزد ع
 یكـه در آن زنـدگ ییایـدن. دیرسـانبـه انجـام  یروزیـپ د ھمزاه بایتوانی، م"مغلوب ساز ییكویبه ن
 و ھنگـامی کـه. كنـدیمنـه قبـول و  ،بـه آن اعتمـاد نـداردنـه میشناسـد، نـه  ین نقشه جنگید، ایكنیم
 ین جنـگ افـزار پنھـانیكنند؛ ایر میفان خود را غافل گیكنند، حرینقشه استفاده م نیمانداران از ایا

 ی، ولـ)1( ، با تمسخر نگاه كنند"گرید ۀجلو بردن گون" ۀیمانان ممكن است به نظریا یب. خدا است
نبـرد  یخـدا اسـت بـرا ۀن نقشـیـا. مانندیشوند، سردرگم و مبھوت میشخصًا با آن روبرو م یوقت
ًا فكـرش جـدو اگـر . دیـان برداریاز م ییكویبا نباید تنھا شرارت را شما . با شرارتروزمندانه یپ

؛ شـرارت را بـا شـرارت فقـط دو راه وجـود دارد. دیـن را نداریجز ا یا ۀدر واقع چارد، یكنرا ب
ھمـه  ن رایـد، و اییـن دو راه را انتخـاب نمایـاز ا یكـید یـشـما مجبور. ییكـویا بـا نید یجواب بدھ
آن را د، نـه فقـط یـن ببریشرارت را با شرارت از بـ کنید یاگر سع. میباشیآن مواجه مروزانه با 

 ۀجــیكـه در نت دیـضــمنًا، تصـور نكن. د دادیـز خواھیـن د بـرد، بلكــه آن را گسـترشیـن نخواھیاز بـ
 یفقـط بـد یبـد. گـرددیحاصل نم یاز بد یكین). 8:  3ان یروم(حاصل خواھد شد  یكیشرارت، ن

غـاز آ یلفظ ۀبگون ،ما ییكویم كه نیدیز دیت را نین واقعیا. را یكیفقط ن یكیو نسازد، یجاد میرا ا
راجـع بـه  یحیك مسی. به صورت دعا و طالب بركت کردن یعنی، )چه شفاھًا، چه در دل(شود یم

خواھـد كـه او را بركـت بدھـد، و یو از خـدا م ،كنـدی، اول با خدا مشـورت مششخص مورد نظر
  .رساندیبه انجام مرا  ییكویز نیسپس خودش ن

  :15 ۀیم به آیپردازیحال م
  

   12ان یروم
  ."با کسانی که شادمانند، شادی کنید، و با کسانی که گریانند، بگریید":15

  
سا نیز وجود دارد، غافـل یكه در كل یشرارتاز  ره شدن بر شرارت، نبایدیچمان پیرامون بحثدر 
نند و مانع دست و پـا گیـر آن یکسا سنگینی می که بر کلیین بارھایشه كن كردن چنیر یبرا. شویم

سـا یكل ی، الزم اسـت كـه اعضـامفیـد و مـؤثر ارتـش خـدا میشـوند ییتوانا میشوند، و باعث عدم



 

 

گر یكـدی بـه جـًا بایـدینتنـد، و گریكدیمانـداران محتـاج بـه یا. جاد كننـدیگر ایھمدك را با ینزد ۀرابط
گر یكـدیات یربازان آن نسـبت بـه خصوصـباشـد كـه سـ یارتشـ ید دارایـسـا بایكل. ك بشوندینزد

را دارنـد كـه  یشما، منابع و امكانات یسایگر كلید یاعضا. دید تنھا به جنگ برویشما نبا. ندحساس
كـالم خـدا اسـت كـه ن خـاطر یبـه ھمـ .داشـته باشـدرا و شكسـت شـما  یروزیـان پیـد فرق میشا
ه یـدر جنگ بـر عل". گریانند، بگرییدبا کسانی که شادمانند، شادی کنید، و با کسانی که ": دیفرمایم

د بـا یـشـما با. ل نشـدهیك سـرباز تشـكیـاز فقـط  یچ ارتشـیھـ. میباشـیگر میكـدیبـه ر، محتاج یشر
و نـه د، یـبجنگدیگر سربازان  با دیشما با. دیجنگ قدم بگذار ۀر صحنح بیمس یسیعدیگر سربازان 

از  حمایـتگر و یكـدیدر محبت به  دیدر جنگ با شرارت، با. یبطور انفراد یشان ولیھمراه ا تنھا
  .دیبرسان ثمره ان قدرتمند خدا را بید، تا جریگردبآب بھم متصل  یمانند قطره ھا گریكدی

ن یچن. داردگر یبا یگد یگانگیو احساس  یاج به ھمدلیاحت ،انیو ماتم با ماتم ،با خوشحاالن یخوش
حـق بـرای مـا  گـرانیو مشـكالت دم مسـائل یشود، كه اجازه بدھیجاد میا یدر صورت تنھا یامكان

 11تـا  2:3ان یـپیلیح اسـت كـه در فیمس یسیع یطرز فكرن یا. را داشته باشدز یتقدم بر ھمه چ
  :آن را میبینیم

  
   2ان یپیلیف
  ."ھیچ کاری را از َسِر جاه طلبی یا تکبر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بھتر بدانید:"3
  ."خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیندیشید فکر از شما تنھا یکھیچ :"4
  :"ھمان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت:"5
  "او که ھمذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بھره نجست، :"6
  ."بلکه خود را خالی کرد و ذات غالم پذیرفت، به شباھت آدمیان در آمد :"7
 فت شد خود را خوار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بـر صـلیبو چون در سیمای بشری یا :"8

  مطیع
  ."گردید       

  "پس خدا نیز او را به غایت سرافراز کرد و نامی برتر از ھمۀ نامھا بدو بخشید،:"9
  "ھر زانویی خم شود، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین،نام عیسی به تا :"10
  ."است، برای جالل خدای پدر» خداوند«ح و ھر زبانی اقرار کند که عیسی مسی:"11

  
ز یـل نین دلیو به ھم(ح اجازه داد كه توجھش به ما گناه كاران بد بخت متمركز بگردد یمس یسیع
 یحكـم بـاالترمـا، ، تا آنكه رفاه )قرار دارند یت ندارد كه برادر و خواھر شما در چه وضعیاھم

). 5: 2ان یـپیلیف(جـاد گـردد ید در شـما ایـبا زیـن طرز فكـر نیا. ردگر بدست گییز دیرا بر ھمه چ
ت یـد و از تقویـت كنیـستند، و آنھا را تقوید تا با شما بایگران كمك كنید توانست به دیآنوقت خواھ
  .دیمند شوز بھریمتقابل آنھا ن



 

 

ن یصـومه نشـ یراھبه ھا. دیبروو تنھا به جنگ  تک دینباد، و یو تنھا به جنگ برو د تکیتوانیشما نم
كتـر یننـد خـود را بـه خـدا نزدكننـد تـا بتوایمردم و جامعه بـدور م كشان كه خود را از ضتایو ر
  :ھستند یاجتماع ی، چون فراموش كرده اند كه مخلوقات، شكست خورده اندندکن
  
   2ش یدایپ

 یموافــق و یش معــاونیپــس بــرا. ســت كــه آدم تنھــا باشــدیخــوب ن«: و خداونــد خــدا گفــت":18
  "».میبساز

 
 
  
  :دیگویمنیز وحنا ی
  

  4وحنا یاول 
 ا از بـرادر خـود نفـرت داشـته باشـد،اگر کسی ادعا کنـد کـه خـدا را محبـت مـی نمایـد امـ:"20

 زیرا. دروغگوست
ندیـده اسـت،  حبت نکند، نمی توانـد خـدایی را کـهکسی که برادر خود را، که می بیند، م          

 ."محبت نماید
  

دھد كه یه بطور واضح نشان مین آیا. دیباش وابسته، جنگندیشما م كه ھمراه ید به سربازانیشما با
ات یو خصوصــ ید، در واقــع وارد زنــدگیــكنیمحبــت م یبــه شخصــ یوقتــ. ك بــدن اســتیــســا یكل

از  یاگر عضـو. شوندیز میمسائل و مشكالت او، مسائل و مشكالت شما ن. دیشده ا یو یشخص
او  ۀز بـا خـانوادیـسـا نیكلن آ یر اعضـایمارسـتان بـرود، سـایبـه ب یبرداشت غـده ا یسا برایكل

، جـاد شـدهیا یو مسـائل مـال یز توجه خود را وارد مشكالت طبـین آنھا. گردندیھمدرد و ھمراه م
". . .  مسائل آن خانواده شده انـد، امكـان آن را خواھنـد داشـت تـا  در كیوارد و شر چون. كنندیم

شـان باشـند، بلكـه یاحساسـات ا كیسـت كـه صـرفًا شـریالبته منظـور آن ن". انید با ماتمییماتم نما
ممكـن اسـت . ز انجـام رسـانندیرا نمثبتی  كار شان بگردند تا یئل و مشكالت اوارد به مسا یبقدر
ار یبسـ ی، معنـ"انیـد بـا ماتمییـماتم نما. " دشان كمك کریبه ام باشد كه با صرف وقت و پول الز
  .را دارد یقیعم
بـه  یشخصـخبـر میرسـد کـه  یوقتـ. دوان كنیـتـیاسـت كـه م ین كـاریه ترن سادین وجود، ایبا ا
ا بـه ھمـان یـآ یولـ. را بمنظور دعا جمـع كـرد یتوان گروھیم یبه سادگ ،مارستان روانه گشتهیب

د؟ كـر ی، دور ھـم جمـع آور"د بـا خوشـحاالنیـكن یخوشـ""را بخـاطر  ید گروھیتوانیم یسادگ
 یاحب ارث بزرگـ، صـیمار پس از عمل جراحـین شخص بید این است، كه فرض كنیمنظورم ا

سـا و یكمك بـه كل ییكند، بلكه توانایمارستان را تقبل مینه فقط تمام مخارج ب ،جهیگردد، و در نتیم
 یُرشك و حسادت، مانع شركت بعض ،یتین موقعیا در چنیآ. ز بدست میابدیرا ن یادیمؤسسات ز



 

 

اشـد كـه بـا ب قـدر آسـان د ھمـانیـشـود؟ چـرا نبایاو، نم یسا در جشن سپاسـگذاریكل یضااز اع
 یت ھـایـن موقعیھمسان شدن با ھر دو اولی نمود؟  یافته اند، شكر و شادیكه بركت  یاشخاص

 یھنگـام. میید خود را در ھر دو آنھـا آزمـوده نمـای، فرمان خدا است، و ما بایزندگ یمثبت و منف
كـه  یبـا آنـان و ،دیـكنیم یكه سپاسگذارند سپاسـگذار ید، كه آزادانه با آنانیافتیكه خود را آنگونه 
 یخواھـد رابخـوبیخـدا در آن مواقـع از شـما مد دانست كـه آنچـه ید، خواھیریگیماتم دارند ماتم م

  .دیآموخته ا
نشـان  حیمس یسیعدر آنجا . مینیبین گونه مسائل را میاز ا ی، مثال روشن15 فصلل لوقا یدر انج

 یوقتـ. گـران را دارنـدید یشراكت در شاد ییتوانایا ل و یھستند كه ما یدھد كه كمتر اشخاصیم
. یو شـكرگذار یشتر اسـت تـا شـادیحسادت بشوند، امكان یم یفراوان یبركت ھا یگران داراید
ت را یـلوقـا، سـه حكا 15در فصل . است است از آن یخوب ۀ، نمون15ن در لوقا یبرادر خشمگ"
ك گـم شـده و یـات؛ گوسـفند، سـكه، و پسـر، ھـر ین حكایدر ا. م كه ھر سه با ھم ربط دارندینیبیم

ست، ینجات گوسفند و سكه و پسر ن ، صرفاً اتین حكایك از ایمنظور ھر . افته شده اندیسپس باز
  . است یگرید یدر جا یاصل ۀنكت. مینیبیات مین حكایز در ایھر چند كه آن را ن

ابـد، یگوسـفند خـود را م یوقتـ. گـرددیو چوپان به دنبـال آن م ،گم شده یت اول، گوسفندیدر حكا
د یـاسـت و با یحیكـار صـح. گردنـدیك میشـر یو یدر شاد یگر را جمع كرده و ھمگیانان دچوپ
خـود را  ۀاد، سـكیـز یكند و پس از جستجویخود را گم م ۀسك ی، زنیت بعدیدر حكا. كنندن یچن
را بـراه  یگر بـزن و بكـوبیكـدیكنـد و بـا یآنوقـت از تمـام دوسـتان زن خـود دعـوت م. كنـدیدا میپ
 یدر جسـتجو یت سـوم، پـدریـو در حكا. كننـدن ید چنـیاست و با یحیكار صحز آن نی. اندازندیم

كـار . كنـدیرا ذبـح م یپـروار ۀاندازد و گوسالیراه م یھمانیآنوقت م. ابدیباشد و او را میپسرش م
بـرادر . میشـویروبـرو م یمنفـ ۀناگھان بـا نكتـ ،ان آنیدر پا یول. كنندن ید چنیاست و با یحیصح

از صـحنه خـارج  یشـود، بـا رنـج و گسـتاخیع با اطـالع میاز وقا ید و وقترسیبزرگتر از راه م
آنكه شـكر و نشـاط در خـود داشـته  یبجا. شود پا به داخل خانه بگذاردیحاظر نم یاو حت. گرددیم

ح به دنبـال گـم یمس یسیع. نگونه بودندیز ایان نیسیفر. پروراندیباشد، حرس و خشم را در خود م
آنھا با فرشـتگان در . كندیله داشتند كه چرا او با گناه كاران آمد و رفت مرفت؛ و آنھا گیشده ھا م

ا امـ. را دارنـد یاتین خصوصیز ھستند كه چنین یانیحیمتأسفانه مس. شدندیك نمیشر یشكر و شاد
  .بدھند انیپا ین رفتارید به چنیست، و بایح نین صحیا

. دان بـریـد از میرا با یه این روحیروزمند باشد، چنیخود پ یخواھد در نبرد ھایاگر ارتش خدا م
مـا اول الزم . گـر بوجـود آوردیبا سرباز د یھر سرباز یو ھمراھ یق ھمدلید اتحاد را از طریبا
رسـانند یكـه بـر مـا جفـا م یم به آنانیم، تا آنكه بتوانیینما یكین گریكدیبه م كه چگونه یآموزیم بیدار
، مگـر آنكـه اول ر بجنگیـدیشـربـا  یكـیچگونه با ند گرفت ینخواھ ادیچوقت یشما ھ. میكن یكیز نین
رد، كـه در غـم و یگیاز آنجا سرچشمه م ییكوین. ویی به برادران و خواھران خود را بیآموزیدیکن

ن اسـت كـه توجـه خـود یـآن ا یم، معنیكه قبالً اشاره كرد یھمانطور. دیم بشویگران سھید یشاد
گـذرد یگـران می، متمركـز آنچـه بـر د)الت خـودیحسـاس و تمـاا(گـذرد یما مشـآنچه بـر  یرا، بجا



 

 

ن ین چنـیشـروع و تمـر ین جـا بـرایسـاده تـرو  ).2(دییـبنما) گـرانیالت و افكار دیاحساس و تما(
  . باشدیان دوستان خود می، در میكار
ن كتـاب بـه دسـت یـگران، صـرفًا بـا خوانـدن ایكردن و ماتم داشتن با د یشاد یت الزم برایظرف
 یكـی. دیشان آشنا بشـوید، مگر آنكه اول با ایاشخاص بشو ید وارد زندگیامكان ندارد بتوان .دیآینم

اگـر آن بـرادر و . گر اسـتیكـدیبـا  كیـنزدان، كمبود مصـاحبت یحیان مسین مسائل میاز بزرگتر
بـاز بـر . دید در جنـگ بـا او ھمگـام و ھمـراه باشـیـتوانید، چگونه میشناسیخواھر خود را خوب نم

ت یـو اھم یدگیمشغول به خودمان است كه وقت رسـ یبه اساس مسئله؛ ما سرمان بقدرم یگردیم
 یمشـو بلكـه بـد یمغلوب بد: "ن فرمان خداید از ایخواھیاگر م. میگران را نداریمسائل د دادن به
سـا یكل یگر اعضایرا با د یكینزد ۀد، الزم است كه رابطی، اطاعت كن"مغلوب ساز ییكویرا به ن

گر یكـدیرا بـا  یید، و خـارج از خانـه كـار ھـایـگر در منازل خود وقت بگذرانیكدیبا . دییجاد نمایا
ر در جنـگ دسـت بـاال را خواھـد ید، شـریسـتیگر آشـنا نیكـدی یایبا منابع و ھدا یوقت. دیدھبانجام 
  .داشت

د؟ چرا یكمك به آن ھا چكار کرده ا ی؟ برادیگر آشنا ھستیان دیحیمس یاز ھاین شما چه اندازه با
  د؟یشوین امروز دست بكار نمیاز ھم

  
 خواھـدیخداوند از شـما نم(د یبخور یلیز سیگر نید ۀست كه دوباره بر گونین نیالبته منظور ا) 1(

 نیـا(د یـله به متھاجم خود فرصـت دوبـاره را بدھی، بلكه به آن وس!)دیق به گناه بكنیتشو را یكس
 یادیـر فشـار زیـ، متھـاجم را زییكوین با نپاسخ داد). ح را انجام رساندیآنكه كار صح یبار برا

مجـاب  ده كرده تا انسان را به گناه خـودخداوند غالبًا از آن استفا. دیآزمایگذارد تا رفتارش را بیم
  .سازد

  . دیین كتاب رجوع فرمایا 18ن موضوع، به فصل یشتر راجع به ایاطالعات ب یبرا) 2(
 

  ازدُھمیفصل 
  دیباشیشما جز ارتش خدا م

  
ان یحیمسـ. ندز محتاج به شما ھستیگران نید، و دیگران ھستیر مقابله با شرارت محتاج به دشما د
  . ن جنگ شكست خورده اندیگران نبوده اند، در ایداز كمك  كه طالب یاریبس

م كـه اگـر یدی، د"انید با ماتمیید با خوشحاالن و ماتم نمایكن یخوش: "15 ۀیدر مطالعات خود از آ
ق عالقه به ھم ین اتحاد از طریستسم، و ایم، الزم است كه با ھم بایر بگذاریأثم بر دشمن تیبخواھ
نـد، یبیب میآسـ یانگشـت یگر، وقتـیبه عبارت د. دیآیگر بوجود میكدی یبا ضعف و قوتھا ییو آشنا

  .داردیافت میتمام بدن اثر آن را در
. ھـم احسـاس بشـوید گرانیدبا " ھم احساس" یعنی، 15ه یدر آ "ماتم نمایید با ماتمیان"منظور از 

در آن او كـه را در ھمـان وضـعیتی قـرار بدھیـد  گران، خـودیبا د یست كه در ھمدلیآن نمنظور 
ر یاگر شكست خـورده، مسـقرار گرفتن، ولی  یگریت دیر وضعیتحط تأث یعنی یھمدل. واقع شده



 

 

 یخـود داشـته ا ییدر توانـاه ناراحت مبـاش، آنچـ: "دییاگر به او بگو. او نشان دادن بهرا  یگرید
و بـا احسـاس (كسـت خـورده اسـت اگـر ش. دیـش انجام نکرده ایرا برا ی، كار مثبت"یبكار برده ا
انجـام نـداده  خواھد رایاز او م خداد كه تمام آنچه یدانی، شما م)رسدینطور بنظر میا ،بدی كه دارد

در واقـع، . دیشـنا بسـازآ ،وجـود داردكه در كالم خـدا  یچاره ااو را با جتًا، الزم است ینت. است
شـتر ی، ب)دیـگردیشـتر وارد نشـاط او میا آنكـه ھـر چـه بیـ(د یشـویاو م ۀشتر وارد مسـئلیچه ب ھر

، مخالفت خود را با یھمانگونه كه در ھمدل. دیشویدن دارد، میاز به شنینمتوجه آنچه از کالم خدا 
بـا  ید در ھمـدلیز بایھمانگونه ن ،دیكنیابراز م )1("م نماندهیبرا یدیگر امید: "دیگویكه م یبرادرآن 

را خود بدست  كند كه آنیتصور م(د یگویشكر نمافت شده، یرا بخاطر بركت در كه خدا یخواھر
صـرفًا  یھمدل یمعن. باشدیشرط آن م" یدلھم"ید، كه برپس از یاد ن. دیی، مخالفت نما)آورده است
وارد  یگـریدر اعمـاق وضـع د به حدی یعنیخود،  یدر عمق معن یھمدل. ستین یگریتوافق با د

، دیآنقدر به او عالقـه داشـته باشـبر این عالوه د، و ینیببده یرا كه او ند یجوانب دیتا بتوان ،دیشومی
 خالصـۀن اسـت یا. دییاز نما، ابر)كالم خدا خالف(ش گرفتهیكه در پ یكه مخالفت خود را با راھ

  ".انیمد با ماتیید با خوشحاالن و ماتم نمایكن یخوش: "15 ۀیآ
 :16 ۀیم به آیپردازیحال م

  
   12ان یروم
ه بــا کســانی کــه از طبقــات مغــرور نباشــید، بلکــ! دیگر ارزش برابــر قائــل باشــیدیکــبــرای :"16

  معاشرت محرومند،
  ."کنید        

 
ھـر كـدام . در ارتش خـدا اسـت اتحادجاد یمربوط به ا د، و ھر سهداروجود در این آیه سه مورد 

  .مورد مطالعه قرار خواھم داد یانفراداز موارد را بطور 
د یـسـت كـه ھمـه باین كـالم آن نیـا یمعنـ.......". دیگر ھمان فكر داشته باشیكدی یبرا: "مورد اول

آنگونـه (كند یاشاره نم یدر كالم خدا صرفًا به روال عقالن" فكر" ۀكلم. میه به ھم فكر كنیقًا شبیدق
كه درون خـود  یكند؛ آن زندگیم یره به انسان دروناشا). شودیكه در زبان امروزه بكار گرفته م

ه به ین آیدر ا. باشدیم (attitude) "، طرز برخوردحالت و رفتار" آن غالبًا مشابه با یمعن. میدار
د ھمـان حالـت و یـگـر؛ شـما بایبه عبـارت د. باشدیان میحیاد، منظور حالت و رفتار مسیاحتمال ز
  . دیداشته باش ،زین نیریر و ساگیكدید، با یرا كه با خدا دار یرفتار

ك یتوكل به  ،گریان دیحیمس شما مانند. ه بھم باشدید شبیدل شما با یاصوالً، اھداف و خواست ھا
ك قصـد یـ، و )روح القدس(د یك قوت و قدرت بھرمند ھستی، از )كالم خدا(د یاطالعات دار مرجع

ك یـدیگر یکـبـا د یـجتـًا باید، نتیـدار زیـك دشمن را نی ھمه). جالل دادن به خدا(د یدارو منظور را 
  .دیز داشته باشیحالت و رفتار را ن

درجـات در و  یـید در ارتـش خـدا وجـود داشـته باشـد، عـدم توافـق در صـف آرایـكه نبا یمورد
ن یـآنچـه ا! گریكـدیم، نـه بـا یبجنگـ اود بـا یـم، و بایـداررا  یدشمن مشـترك. باشدیمختلف ارتش م



 

 

 ریو تسـخ نفاق. ستن ای، ھم......."دیگر ھمان فكر داشته باشیكدی یابر: "ندیکان میه بیقسمت از آ
 ۀگـذارد نقشـیكند، و نمیار مین ھوشكالم خدا ما را با آ. دشمن بوده استم یقد یك ھایاز تاكت یكی

  .ستندیدوش به دوش ھم در مقابل دشمن با ن است كه سربازان اویخواست خدا ا. ردیاو انجام بگ
فرصـت و . دكنیح را كم زور و نامؤثر میمسسا وجود دارند، سربازان یلكه در ك ییكش مكش ھا

. كننـدیگر میكـدین آوردن ییپـادر ، به اتـالف ا دشمن مصرف كنند راد در مقابله بیرا كه با یقدرت
ش یم جـان بـه جانـب دشـمن پـیح نـی، سـربازان مسـیدرونـ ید از زد و خـورد ھـایـو ناام یزخم
دن یـب دیرا از آسـھمانكـه خـود نـدارد  یتعجبـ شان خورد شده؛ه یندارد كه روح یجبتع. روندیم

در خـود را  یروزیـاز پ ینـدارد كـه نشـانه ا یتعجبو ھستند،  یراضبه آن ، بدور نگاه داشته اند
ن یـدادن بـه ا گـوشد یـنیبیا میـآ. شان را شكست داده، خودشان ھسـتندیست كه ایدشمن ن. نندیبینم

ان اعضـا، یـو اتحـاد م یگـانگید در رشـد یسا بایكل یعضاك از ایت دارد؟ ھر یاھمچقدر فرمان 
  . ت كنندیالفعّ 
  
  "توانم بكنم؟یمن چكار م"
  

جــاد شــده بــود یا یز دو دســتگیــن یپــیلیف یســایدر كل. دیــرا مطالعــه كن 2 فصــلان یــپیلیدر ابتــدا ف
 ۀصـخال ). 12:  2 تـا 27:  1ان یـپیلیف( سا را به اتحاد دعوت نمـود ی، و پولس كل)1: 4ان یپیلیف(
  :  ن استیات این آیا
  
  2ان یپیلیف
  :"ھمان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت:"5
  

گـران را یكـه دبـود  (attitude) یح بـود؟ حالـت و رفتـاریدر مسـ")فكـر(" یچه حالت و رفتـار
اسـت  ین كـاریـا. داد تا به رفاه خـودیت میشتر اھمیگران بیو به رفاه د ،دانستیمھمتر از خود م

نگاه بدارد، آنھا را خـار را بود  ه مال خودشك یبھشت یایاز و مزایآنكه امت یبجا. كرد یسیكه ع
رفـاه . ب رفـتیصـل یبـاال گـرانیبخـاطر د، و )ك بـردهیمانند (را بتن كرد  یشمرد و جامه انسان

 سـر افـرازاو را  یز، پـدر آسـمانیـن خـاطر نیبه ھمـ. ز شمردیشما را مقدم بر ھمه چ من و حال
  .خواند ید و نام او را سرور سالمتنمو

ش از شـما اسـت، یرا دارد كـه بـ یا اسـتعداد رھبـری یقیشما، ھنر موس یسایدر كل یاگر عضو
ن ید جانشـیـق كنیتشـورقابت، بھتر است او را  ۀیحسادت و روح یبجا. دیاندازیش بیاو را پ  دیبا

از خود نمـودن، و  فراوانترات برك یگران دعاید یبرا یعنی، گران را مقدم شناختنید. شما بشود
د كـه چقـدر یـدوارم توجه كـرده ایام. كردن یھمراھ یبدست آوردند، با آنھا در شكر و شاد یوقت

ت یـ، اھم)كـردن یگر زنـدگیكـدیھمسـاز بـا ......." (دیگر ھمان فكر داشـته باشـیكدی یبرا: "فرمان
گر ید یھا و رفاه حال اعضااز یقابل اجرا است، كه خواست ھا و ن ین فرمان در صورتیا. دارد



 

 

 یبرا یكه خود را فروتن كرده و ھمچون خدمتكار د الزم باشدیشا. دیاربد مقدم بر خودسا را یكل
  :دیخدمت كن یگرید
  
   20 یمت

 تا خدمت کنـد و جـانش را چـون بھـای چنانکه پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد:"28
  رھایی به

  "».عوض بسیاری بدھد        
  

سـت كـه یك........". د ییـالن مـدارا نماید بلكه بـا ذلـیبلند فكر مكن یزھایدر چ: "........... مورد دوم 
دوم را دارد؟  یسـت كـه جـایح؟ كیا مسـیـد یا خودتان ھستیشما دارد؟ آ یاول را در زندگ یجا

ا یـخـود جو یبرجسـته را بـرا ۀت و صـحنیگران؟ شخص مغرور و بزرگوار، موقعیا دیخودتان 
ن آمـده بـه كـوچكتران از ییدانـد چطـور پـایكنـد، و نمیم اتخاذخود  یرا برا یشود، و مكان بلندیم

  ).ك خواھد شدی ۀشمار یا آنكه بزودی(كند یك برآورد می ۀاو خود را شمار. دیخود كمك نما
ت اج اسـیـاحت یادیز یبه اعضا. توانند نقش و مقام فرمانده را داشته باشندیدر ارتش خدا ھمه نم

مقـام  ید و آرزویـسـا، امیكل یاگـر تمـام اعضـا. رنـدیجنگ را بعھده بگ ۀروزان یبانیكه امور پشت
را خواھد  یبت باریمصت یسا وضعیرا داشته باشند، آن كل قدرت و شھرت و امکانات و یرھبر
رانـه یحق یچ كـاریسا ھـیدر كل(رانه ینش مقام حقیل به گزید مایك از اعضا بای، ھر بعكس. داشت

خدمت به  یرا كه الزم باشد برا یگریا ھر كار دیسا یكل یو به عنوان مثال، دربان ،باشند) تسین
ل بـه انجـام یـماشـه یھمد و یر مشـماریسا حقیرا در كل یچ خدمتیھ. انجام دھند و ارتش او یسیع

  .دیباش یساده و عاد یكار ھا
رد خـدمت بـه كـار خـدا سـا وایاز كل یاریبسـ یھر چند كه من خوشنودم از آنكـه روزانـه اعضـا

رنـد و مكـان یگیف را بعھـده میوظـا یسـادگ ز ھستم از آنكه اعضا بهینگران ن یا قدرشوند، امّ یم
دارند، به مقـام را  یرھبر ۀیرا كه ھد ییسا آنھایالزم است كل. كنندیپر م عیت را سریپر اھم یھا

ات یه وجـود خصوصـنسبت بـ یشتریب یارید ھوشیبا(د یكرده و منصوب نما یاقتدار دست گذار
ق آن و یز بـه تصـدیـن یشـتریل بیـد، تمایت آن به اثبـات رسـیموجود یجاد شود، و وقتیا یرھبر

 ییكـه خـود را مشـغول بـه كارھـا یز الزم است از آنـانیا ھمانقدر نامّ ). منصوب نمودن آن باشد
، ســرباز صــفر را یچ ارتــش قدرتمنــدیھــ. شــود یریت آن را ندارنــد، جلــوگیكننــد كــه صــالحیم
 ،ییسـایاگـر كل. ز داشـته باشـدیاقت آن را نیاگر ل یرد، حتیرا بعھده بگ ف باالترییگذارد وظاینم
 یرا دست گـذار یشترید الزم است كه افراد بیباشد، شاین گونه افراد میاز ا یادیتعداد ز یدارا

ز عجـول باشـند، چـون ا بـه آن یابیدست خاطرد به یسا نبایكل یاعضا یول. دیكرده و منصوب نما
سـا، یكل یاھداف اصـلتمركز بر . عجله نكنند یسا خواسته شده كه در امر دست گذاریرھبران كل

ن مسـائل دشـوار را از ی، چنـ)یفروتنـ(گـران یدگاه دیـو بدور از د ساده یل به انجام كارھایتماو 
  .دبریان میم



 

 

. ندمیشـو یالفـخن یسـا مرتكـب چنـیكل یاعضـا اكثر". دیخود را دانا مشمار: "......... مورد سوم 
انجـام نـداده ا آنچه انتظارش را داشـته انـد را یشان موافق نبوده اند، با نظر ،گرانیبخاطر آنكه د

و در صـدد جـذب  ،گذارنـدیسـا و رھبـران آن میاند، خود دست به كار شده و پـا بـه رقابـت بـا كل
از  یا بعضـز ھست بین ین مشكلیھمچن. گردندیسا به راه و روش خود میگر كلید یت اعضایحما

را " یمشـاورت روحـان"سا، دكـان یو اقتدار كل یكه خارج از پوشش رھبر ،كالم خدا مشاوران 
ح را یگر سربازان مسیبا د یل به اطاعت و ھمكاریشان تمایا. سازندیجاد میا یدر دفاتر خصوص

 د باشـدیـسا آنچـه كـه بایدرست است كه كل. ح ندارندیمس یسیع یسایكل ۀر پوشش مقتدرانیدر ز
، جـاد شـده از جانـب روح القـدسیا یق جنبش ھا و حركت ھایست، و غالبًا در شناخت و تصدین

ش یسـا را پـیكل یسـوا یریرا بدست خود گرفتن و مسـ یا امور روحانبوده است، امّ  كاھلكند و 
از  یگروھـ. كنـدیماز آنچـه ھسـت فتر یرا ضـع یسـیبعكس، بدن ع. كندیحل نم دن مشکلی رایكش

خـود فـرار كـرده، و بصـورت انفـرادی بـه جنـگ بـا  كه از خدمتتصور کنید ا ر سربازان ارتش
 یسـیرا دارد كـه در جھـت مخـالف بـا سـربازان ارتـش ع یشـتریامكـان ب. نددشمن بر آمده باشـ

تواننـد یآنھـا م. دیـسا را قبـول بداریكل ید تمام اعضایشما با. بجنگند، تا آنكه در جھت موافق با آن
آنھـا بـه (د ید به آنھا كمك كنیتوانیز می، و شما ن)د داشتیاج خواھیشان احتیبه ا(به شما كمك كنند 

د یـسـا گـوش بدھید بـه اعضـا كلیـشـما با. دیـد تنھا قـدم برداریشما نبا). اج خواھند داشتیشما احت
 ی، و با آنھا ھمكـار)دارندشما را  یو مراقبت جانھا یرا كه مقام رھبر ییخصوصًا احترام آنھا(
  .دیینما
  

   13ان ینعبرا
بر جانھای شما دیده بـانی مـی ان شنید و تسلیم آنھا باشید؛ زیرا ایاز رھبران خود اطاعت ک:"17
 و باید کنند

بـه  دھند نه با آه و ناله، زیرا ایـن پس بگذارید کار خود را با شادمانی انجام. حساب بدھند         
 نفع شما
  ."خواھد بود         

  
ز یـد؟ البته آنھا نیھا را دارجواب  ۀمگر شما ھم! كندیطلوع و غروب نمد شما یآفتاب تنھا بر عقا

از  یھمان گونه كه شـما مقـدار ،از جواب ھا را دارند یآنھا مقدار یول. ندارند جواب ھا را ۀھم
  .دیریده بگید آن را نادید، و نبایآنھا را دار

  
  ."دھندیمن گوش نم یبه حرف ھا یول"
  
. دیآنھا گوش نداده ا یممكن است آن باشد كه شما به حرف ھا دیگرل یدل ینطور باشد، ولید ایشا
د ید، و احتماالً متوجه خواھیبكن یشترید؟ شروع به گوش دادن بیشماریا در تكبر خود را دانا میآ

  .شودیز گوش داده میشما ن یشتر به حرف ھایشد كه ب



 

 

. باشـدیمز یـن ییبـه روابـط زناشـو ، مربـوط"دیخود را دانا مشمار".........  ۀاز  مسئل یگرینوع د
جـاد شـده بـه اوج خـود یباشـد، مسـائل ایا ھـر دو موجـود میا شوھر یكه در زن  یبخاطر غرور

را گـوش  یند حـرف كسـشـوید، چون حاظر نمینمایج و مبھوت مین ازدواج را گیرسند، و طرفیم
  :ندیگویم. ستندیر نیآموزش پذ. كنند

  
راه  چ كـسیھـ. سـت كـه وضـع او درسـت باشـدیك ی، ولـرا ندارم یت خوبیدانم كه وضعیمن م"

  ." از من را ندارد یبھتر
  
ن یتواند خود را قانع كند كه چنیز مین یحیك مسی یكند، حتیچشمانش را كور م یغرور آدم یوقت
كمـك بـه  ییھسـتند كـه توانـا یارین بسـیشان و خـادمیكش. قت نداردیالبته حق. قت داردیحق یحرف

چشـم، بـه  تو ای. نده شما كمك کنكه ب دیشان اجازه آن را بدھیبه اتی که در صورشما را دارند، 
سـربازان ! دیـچ وقـت فرامـوش مكنین را ھیا. یازمندیدست، به پا ن ی، و تو ایاج داریگوش احت

ت بـا آن بـر در مخالفـتنھـا  كـه در اثـر غـرور كـور گشـته یشخصدیگرند، و یکارتش محتاج به 
د تـا شـما یز بخواھیسا نیش كلید، و از كشیاعتراف كرده و توبه كنخود را به خدا  غرور. زدیخیم

د توانسـت بـر شـرارت یـنخواھ چوقـتیھشـما . افتـدیر بیبه تـأخ ید لحظه اینگذار. دینما یاریرا 
  .دیید، مگر آنكه اول بر شرارت خود غلبه نمایگران غلبه كنید
  
  
  
  

  :، به كتاب من"ش گرفتهیه پو مخالفت با را یھمدل"شتر راجع به یاطالعات ب یبرا (1)
What About Nouthetic Counseling         دییرجوع فرما.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوازدھم
  وجود ندارد ییچ استثنایھ

  
  :وجود ندارد ییستثناچ اید كه ھینیبید، میخوانیرا م 17 ۀیآ یوقت. قت داردین حقیبله، ا

  
   12ان یروم
نظر ھمگـان پسـندیده اسـت،  را درت کنید که آنچه دق. ای بدی؛ بدی نکنیدچ کس به سزبه ھی:"17
  به

  ."جای آورید       
  
بـه  یه ا، اجـازقواعد مطلق. را ندارد ید و شرطیق، و )چكسیھ( است مطلق ۀه شامل قاعدین آیا
 معمـوالً احكـام خـدا بـه ھمـه گـروه و. نـدن خاطر نادریدھند، و به ھمیرا نم خود یھانیاز نشیگز

سـت و ینطـور نیدر خصوص قواعد مطلق ا ی، ولکه پیش میآیند مربوط میشوند از مواردی دسته
كـه در فصـل دوازدھـم  یاز دو مورد قواعد مطلقـ یكینجا یدر ا. ھستند یمربوط به مورد خواص

ای عزیـزان، خـود انتقـام مگیریـد، ":  19 ۀیـدر آ یگریو د(م ینیبیان موجود است را میكتاب روم
انتقـام از آن مـن : "خداونـد مـی گویـد«زیرا نوشـته شـده کـه . ا به غضب خدا واگذاریدبلکه آن ر

سـت بـرآورد ین یاجیـچـون احت ،دندیار مفیاحكام مطلق بس". »است؛ من ھستم که سزا خواھم داد
د یـشـما ملزم. باشـندیشـه مربـوط میقواعد مطلق ھم. باشدیا نمیباشد یمربوط م م كه قاعدۀ آنییانم

ش نخواھـد آمـد یپـ و یا دلیلـیھرگز مورد . دیید اجرا نمایكنیدا میتماس پكه  یاشخاص ۀآنرا با ھم



 

 

 یبـد یچكس را بعـوض بـدیھـ: "دیـفرمایكـالم م. دیاسـتثنا قائـل شـو") چكسیھـ(" یكه با شخصـ
  "...د یمرسان
 ییاگـر توانـا. رسـانندیرا به حداقل م یو سرگشتگ ار ما ھستند، چون واضح ھستندیعد مطلق قوا
ا الزم اسـت كـه بخـود تنھـ. ندشما بشـو یبرا یتوانند بركت بزرگید، میتن آنھا را داشته باشرفیپذ
الزم را  ۀنـیحـال زم. دیـ، و سـپس آنـرا انجـام دھ"كنم یمطلق زندگ ۀن قاعدید با ایمن با: "دییبگو
  .حكم فراھم خواھم ست نیا یبررس یبرا
را كشـف ) گـرانیاز د(به بر شرارت غل یچگونگ ن بوده تایو كوشش ما در ا ین كتاب، سعیدر ا
 ییكویرا فقط با ن ین است كه بدیم، ایده ایكه در كالم خدا د یآن، بطور یاصول یراھنما. میینما
م، و نـه ید بركـت بـدھیـرسـانند را بایكنند و جفا میرا كه به ما لعن م یآنان. توان مغلوب ساختیم

متقابـل  ی، مـا را وادار بـه رفتـارد بـا مـا بـودهمـا؛ آنچـه از تولـ عتیطب. مییبا مثل نما مقابلهآنكه 
بـا مثـل  مقابلهخود  ز، بر طبق عادت گذشتهیم نیمان آورده ایح ایمس یسید، و حال كه به عینمایم
ان ید از میتوان و بایكه به آن عادت شده را م ییو عكس العمل ھا یعیطب یشھایا گراام. میینمایم

و  ،افتـهین انضـباط یق تمـریـ، از طرباشـدیم خدا موجود مكه در كالیرا با چاره اشان یبرد، و جا
ن دسـتورالعمل، قبـول كـردن كمـك و یـا یاجـرا ك راه شـروع بـهی. قدرت روح القدس، پر نماییم

م و در یبجنگـ ییم بـه تنھـایتـوانیم كـه نمید قبول كنیما با. گر سربازان ارتش خدا استید ییاراھنم
  .دارد یجمع اج به تالشیاحت. میز بشویروز نیپ نبرد
كـه لگـد شـده باشـد،  یماننـد مـارآ. دنـدر برابر شرارت عانًا حاضر به جوابھستند كه  یانیحیمس

ن یچنـ ،میكنـیكـه مطالعـه م یكالم اما. آورندیحساس فرو م یبه جا ش خود رایكنند و نیپرخاش م
گـر، یت دعبـاربه .......". د یمرسان یبد یچكس را بعوض بدیھ: "كندیرا منع م یاحساس و رفتار

ش گشـته و د احساسـات شـما مشـویـاجـازه بدھد یتوانیشما نم. دییمثل بنما به د معاملهیتوانیشما نم
  . رفتار شما را در دست بگیرد

حسـابش را كـف دسـتش خـواھم "ا یـ، "خـواھم كـرد یمـن تالفـ: "دیـگویھست كـه م یراه منحرف
ن یشما نه حـق چنـ. كندیمه یصفحساب را ت او .را به شما نداده است ین حقیا خدا چنام". گذاشت
مطالعـه  19 ۀیـن موضـوع را مجـددًا در آیـا. (دیـدارانجـام آن را  یید، و نـه توانـایـداررا  یكار
  .منع كردهاز چنین کاری خدا شما را ). م نمودیاھخو
  
باشـد تـا  یط خاصـید شـرایـ؟ باچ وقت نمیتوانم حساب کسی که بمن بدی کرده را بدھمیھ یعنی"

  "؟اگر نه، جانم در خطر خواھد افتادم و بتوانم چنان كن
  
ه یتصـفكـالم خـدا  یحسـاب شـما بـا اجـرا. دییبا مثل نما ۀمعاملھیچ وقت نمیتوانید با کسی ! ریخ
  .دیكنیكه خود انتخاب م یگردد، و نه از راھیم

ن طرز فكری بچـه گانـه یا"). دیمرا كش یاو اول موآخه  ("د یبا مثل كرده ا ۀمعامل یشما از بچگ
در . در بچگی باقی نمیمانـد، اما ")من در دست او یاو در دست من؛ آنقدر مو ینقدر مویا( تاس

كسـب و  در نظام آن را. ردیگیرا بخود م یوسركانه و نا محسیشكل ز آبد امایادامه مبزرگساالن 



 

 

ب طالـد یز شـایـشما ن. رهی، و غنیمیکمشاھده مدیگر یکه ھا با یرفتار ھمسادر ، نیمیکمشاھده مكار 
ن احسـاس ید كـه چنـیدانید، میبوده باش یواقع یحیا اگر مسامّ . داریدرا  یكس یاز مو یرمشت پُ 
  .دنیکرا خدا قبول نم یو افكار
مـه را مشـغول طـرح و برنا یاریسی یروزھا و شاید م ،یشده ا ین اشتباھاتیمرتكب چن یگما ھم
مـن راجـع بـه . میكرده ا ید سپركه بما جفا رسانده ان یبه آنان جواب دادن دندانشكن یبرا یزیر

پـنج  یانـه بـا سـكه ھـایخود را كه طـالق داده بـود، ماھ ۀزن و بچ ۀنیكمك ھزدم كه یشن یشخص
 یكرد و آنـرا بـرده و پـایم یپنج سنت یرا پر از سكه ھا یھر ماه فرقون بزرگ. پرداختیم یسنت

. دادیـرا بـه او م یت منحرفیرضا شن كاریبدون شك، ا! نمودیم یخود خالسابق درب منزل زن 
  !دادیچقدر تالش و كوشش بخرج مبرای انجام چنین كاری ن مرد ید ایتصور كن

  
  ":رد و سؤظن نداردیگ یخشم نم"حال آنكه محبت 

  
   13ان یاول قرنت

و کینـه بـه دل  خشـمگین نمـی شـود رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی جوید؛ به آسـانی":5
  "گیرد؛ نمی

  
 یكـ. دیـكن ییكـوید كـه در جـواب شـرارت او، بـه او نیـمن خود را چنان محبت كند دشیو شما با
  م؟یفرقی را در خود ایجاد نماین یچنم یتوانیم؟ چگونه میرا بكن ین كاریم توانست چنیخواھ

  
 یرسـد، نـاتوانیممی یتصمچنین  یھر وقت موقع اجرا یخواھم با آنچه ھستم فرق كنم، ولیمن م"

  "اجرا بگذارم؟ ۀن حكم خدا را به مرحلیتوانم ایم چطور. شودیجلودار من م
  
  

  :دھدیرا مشما جواب سؤال  17 ۀیم آقسمت دوّ 
  

   12ان یروم
  ."نظر ھمگان پسندیده است، به جای آورید را دردّقت کنید که آنچه "............ :ب17

  
 كیـن یانجـام كارھـا ۀبرنامد ید، باییخود غلبه نماقدیم عادات گناه آلود ش و ید بر گرایخواھیاگر م

اگثـر . ز وجـود نـداردیـن یوجـود نـدارد، و راه بھتـر یگـریراه د. دییـنماطرح خود  یرا قبالً برا
در آن نجـام ا یبـرا یبرنامه ا یخواھند، ولیخورند چون آن را مین راه شكست میمانداران در ایا

  .كنند چرا شكست خورده اندیآنوقت تعجب م. ندارنددست 
جھـت برنامـه  یره خواھند شد، مگر قبالً وقت كـافیگناه آلود قبل بر شما چ یش ھایعادات و گرا

  :د شامل دو قسمت باشدیشما با ۀبرنام. دییبنما ویککار ھای ن یزیر



 

 

  
  د كرد؟یقًا چكار خواھیدق. 1
 د داد؟یچگونه آنرا انجام خواھ. 2

  
شـما و عكـس  لحظه ای یازه ھیانگ. ر دادییتوان تغیم را مشكل مید كه عادات قدیتوجه داشته باش

 ۀزیـبـه انگ یكـه متكـ یھنگـام. نـدیکكه بر اثاث احساست شما ھستند را خدا قبـول نم ییالعمل ھا
قـًا ھمـان اسـت كـه ین دقیـو اد، یـرا بدسـت عـادت خـود سـپرده ا د، رفتارتـانیشویخود م درونی

  .دید بر آن غالب بشویخواھیم
در د یـد، تـا بتوانیـمتفـاوت بـا گذشـته فـراھم كن یجھـت رفتـار برنامه و تـدارك الزم را عمداً د یبا

از یـكه ن زمانی توان، بهیھا را نم یزین گونه برنامه ریا. دیقدم برداراطاعت از كالم خدا  شروع
آرامش و  نمود، بلكه با یزیجنگ طرح ر ایتوان در اثنیبرنامه نبرد را نم. دشد، موكول کربه آن 
به صورت  یوقت. دینقشه كش ھاآن یسائل را نمود و برام ۀھم ینیشبیتوان پیاست كه م یوقت كاف

كه حاصل از آن  ی، خشم و درد)ا جسمیی لفظی(تان لگد خورده یشما ضربه وارد شده و دنده ھا
، مگـر آنكـه از قبـل برنامـه و توانند دستور العمل رفتـار شـما را قـراھم سـازندیم ی، بسادگاست

  .دیده باشاتدارك الزم را د
ما را در  داند كهیم سات بوده باشد مخالف است، چوناحسا یكه بر مبن یكس العملكالم خدا با ع
كـه در پشـت  یفرمانـده ارتشـ خواھد ماننـدیآن، از شما م یبجا. ھدایت خواھد کرد یراه نادرست

را  یز وقـت و تـالش كـافیـكند، شـما نیم یزیدشمن طرح ر ۀاز حمل قبلرا جبھه حركات متقابل 
) ویی الزمیکـن(یـز چنـان ن كـرد، مـن نیاگر با من چنـ. ("دییخود بنما ۀندیآ نبرد ۀنقش  طرح یبرا

د یخود مشـخص كـرده باشـ ید، مگر آنكه قبالً براینبرد بشو ۀد وارد صحنیشما نبا"). خواھم کرد
  .د دادیرا خواھ ید كرد و چه پاسخید، چكار خواھیشویت میكه دچار آزار و اذ یقعكه در مو
ن برنامـه ی، مشـغول چنـ)ك سـاعتیـم بمـدت ییبگو(چوقت شده یا ھیرسم، آد از شما بپیحال بگذار

، شخصـی سـر یمعاملـه ا د دریـد؟ فرض كنینیبی، آنرا الزم مدیا د؟ و اگر نبودهیبوده باش یزیر
د؟ و یـن مسـئله فكـر كـرده ایـچگاه به اید؟ ھید چگونه به او پاسخ بدھیدانیا میشما كاله گذاشت، آ

ن یـدر ا. كـرد یعه پراكنیپشت سر شما شا ید شخصید؟ فرض كنینیبیم مد، آنرا الزیاگر نكرده ا
  د؟ینیبید، آنرا الزم میدانید؟ و اگر نمید چگونه به آن پاسخ بدھیدانیا مید كرد؟ آیمورد چكار خواھ

د كـاربرد یـن كلید ایشا. دیرفتار متقابل خود فراھم بساز یزیو برنامه ر ینیشبیپ یبرا یوقت كاف
بـا آن نـده احتمـاالً یآ ۀرا كـه در ھفتـ ییت ھـایـد، موقعیاول از خـود بپرسـ. باشدیه مین آیا یاصل

از آنھـا  یفھرسـت. مخالف با كالم خدا رفتار نمـوده ام، كدامنـد یبگونه او قبالً مواجه خواھم شد، 
  :دیجاد كنیر ایرا در ز

  
  :دیادداشت كنی نده احتماالً با آن مواجه خواھم شد رایآ ۀرا كه در ھفت ییت ھایموقع - اول

  
       1  ._________________________________________________________  



 

 

  
       2. _________________________________________________________  

  
       3. _________________________________________________________  

  
       4. _________________________________________________________  

  
  : )1(دیادداشت كنید را یانجام دھ) در ھر مورد(د یتوانیكه متقابالً م یكیرفتار ن - دوم

  
       1  ._________________________________________________________  

  
       2 ._________________________________________________________  

  
       3 ._________________________________________________________  

  
       4 ._________________________________________________________  

  
  )نمونۀ این برگه را از کشیش کلیسا دریافت کنید( 

  
ا یـو شـیش، ھمسـر، د، بـا کیـم كـرده ایخـود تنظـ یكـه بـرا یمتقابل یك از رفتارھایراجع به ھر 

در شـروع كـار، ممكـن اسـت . را بشما دارنـد یادیآنھا امكان كمك ز. دیین خود مشورت نمایوالد
ده یـ، ھـر چنـد ایدر نوشتن ھر رفتار یول. درسن) گرانیا دیو (بنظر شما  ید خوب و مناسبیعقا

ده آل، معمـوالً یـا یبرنامه ھا. م مجددیتنظ یخواھد بود برا یآن مقدمه ا. دینكن یآل نباشد، كوتاھ
د جـواب دنـدان یخواسـتیم ید كـه قـبالً وقتـیـفكـر آنـرا بكن. ()2(باشند یم یمحتاج وقت و تالش كاف

پـنج  یرا كه فرقون پـر از سـكه ھـا یمرد. دیدادی، چه قدر وقت و تالش بخرج مد یرا بدھ یشكن
  ).دیآوریاد بیبرد را یکرا آماده م یسنت
 یاگر برنامه ا. باشندیمات گرفته شده بر طبق كالم خدا میمد كه تصیینان حاصل نمایاطم – سوم

اصـول كـالم  یرا كه بر مبنـ یچ رفتاریھ. دیباشد، آنرا حذف کنیاز كالم خدا نم یمطابق با اصول
د یـخواھیشـما نم. گـردد ین مورد حتمید تا ایبه تالش و كوشش خود ادامه دھ. دیریخدا نباشد، نپذ

 ۀز وجـود دارد كـه مربـوط بـه ھمـیـن یاتیح ۀنكت. دیینما یگرید عادات بدن یگزیرا جا یعادت بد
اكنون،  ا ھمامّ . م از آن صحبت خواھم كردیدیرس 20 ۀیكه به آ یباشد، و من در زمانیرفتار ھا م

  .دیبه شما محول شده، انجام دھدر این قسمت را كه  یكار
  
  



 

 

  
  
 من كتـاب، الزیـااز  شتریاز خواندن بچون امكان دارد پس  د،یسین برنامه ھا را با مداد بنویا) 1(

  . دیدھر یید آنھا را تغیبدار
 آنھـا، تـا كـه دوبـارۀ یابیو فكر و ارز امكانات ۀتعمق در مورد ھمو فكر  یعنی یزیبرنامه ر) 2(

 خـدا را بـا دعـا مـورد مطالعـه قـرار ان اصول كـالمیحیمس. گرددن راه مورد انتخاب واقع یبھتر
 سـپس، در. دیـنمایشـان صـدق میند كـه كـدام اصـل در خصـوص اینمانان حاصل یدھند، تا اطمیم

  .نندینشیعملكرد آن در فكر م یچگونگ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زدھمیفصل س
  دیئه نمایو دلپسند تھ یار عالیمعبا برنامه را 

  



 

 

 یتـدارك كارھـا("كو ین یكارھا یزیرا صرف برنامه ر یان وقت و تالش كافیحیاز مس یاریبس
ا بگونـه یـكننـد،  یكـیند تا نیبه وجد درآ داد ھا یر رویدھند كه تحت تأثیه میكنند، و ترجیمن") كوین
میـان وضـع موجـود و کـالم خـدا  ینجا است كه فرق بزرگیا. )1(بشوند  تیھدا ییكویبجانب ن یا

روح القدس صـد ھـا سـال  یبرا. ت وجود نداردیدر كسب روحان یعیراه ساده و سر. دوجود دار
بامـداد روز دقیقـۀ  30و  8مانـداران رأس سـاعت یامـثالً،  د تـایـد نمایـرا تول یكتـابد ینكشـطول 

 ،كالم خـدا اسـت ۀمانداران، مطالعیتنھا راه عوض شدن ا. بشوند یروحان یدوشنبه، بطور ناگھان
آن  ۀرا كـه در حـال مطالعـ یكالمـ .آن یاجـرااسـتقامت و سـماجت در داشـتن ھمراه با دعـا، و 

  :دیفرمایم م،یباشیم
  

   12ان یروم
نظر ھمگـان پسـندیده اسـت،  را درت کنید که آنچه دق. چ کس به سزای بدی؛ بدی نکنیدبه ھی:"17
   به

  ."جای آورید        
  
كه  یآنان. دداریبر حذر ممیباشد وابسته به احساسات که عمومًا  یه ما را از عكس العمل آنین آیا

حت را اجـرا ین نصـیـمشـكل خواھنـد توانسـت ا د،باشـیم رفتارشان کالً وابسته به احساساتشـان
ك از مــا یــچ یھــ یبــرا. نــدیم آن بنمایخــود را تســل بھــر حــال و بــه ناچــار مجبورنــد ینــد، ولــینما
ل بـه یـما یوقتـ یولـ. چون با تالش و كوشش انجـام میگیـرد ،ستیساده ن ین كاریمانداران، چنیا

  :سازدیفراھم مبرای ما  زه و كمك الزم رایانگم، روح القدس یشویكالم خدا م یاجرا
  
   2ان یپیلیف

زیرا خداست که با عمل نیرومند خود، ھم تصمیم و ھم قدرت انجـام آنچـه را کـه خشـنودش :"13
  می

  ."سازد، در شما پدید می آورد      
  
  . د كردینًا چه باید عیگویا نم، امّ "دینیكو ببین یتدارك كارھا: "....... دیفرمای، م17:  12ن ایروم ۀیآ
  
  "د شروع كنم؟یدانم چكار كنم و از كجا باینمھم من "
  

د؛ كـالم یـجھت كشف آن بكـار ببر در یوقت و تالش كاف، الزم است دید بكنید چكار بایدانیاگر نم
د و افكـار یریقلم و كاغذ را بدست بگ. دیشیاندید و به آنچه الزم است بییخدا را در دعا مطالعه نما

رسد را یم شما چه بنظرد، و ھر یسازد متمركز كنیه شما فاش مخود را در جھت آنچه كالم خدا ب
محتاج به كار بـرد مغـز دارد، و نبایـد بگذاریـد رفتارتـان صـرفًا بـر مبنـی  یزیبرنامه ر. دیسیبنو

شـان بـر اسـاس رفتار دھند،یم یرا با بد یجواب بدكه  یاكثر كسان. باشداحساسات شما استوار 



 

 

البتـه در ابتـدا آسـان نخواھـد بـود، و . دن عادتھا غلبـه کـریر چند بیبا. احساساتشان بنا شده است
كالم . دیخوب بكار ببرتان را مغزدر ابتدا الزم است . ت داردیقخالاج به یخوب احت یزیبرنامه ر
آن مربوط به شـخص شـما اسـت،  و د را فراھم نساختهید انجام بدھیقًا بایاز آنچه دق یخدا صورت
 یبه برنامه ھـا تبدیل دیكالم خدا را با یاصول عموم. دییه نمایتھشخصًا د آنرا خود یو در ابتدا با

  .باشند، بنماییدیخاص م یتھایكه مناسب با موقع ،یق و عملیدق
 ).سـتیاتشـان چیھسـتند و خصوص یچه كسـان(د یآوریكرده اند را بخاطر ب یكه به شما بد یآنان

د یـكننـد؟ حـال فكـر كن یدوباره به شما بـدا امكان دارد كه یآ آن بدی كه به شما كردند چه بود؟ 
اگر عكس العمـل شـما مطـابق بـا . (دییشان چگونه رفتار نمایا یخواھد در برابر بدیخدا از شما م

از او واست خدا نبوده، الزم است در پیشـگاه خـدا توبـه کنیـد، و سـپس سـریعًا نـزد او رفتـه و خ
  ).دیارا نكرده  ین كارید، اگر تا بحال چنییطلب بخشش بنما

و  ا وقـترد، اّمـیـگیرا م در ابتـدا وقـت و تـالش زیـادی یزیـكه قبالً گفـتم، برنامـه ر یھمانطور
را الزم داشته  ز ممكن است وقت زیادییبرنامه ن یاجرا. ده استكو صرف شیكه نتالشی است 

را صرف  یادیكرده بود، احتماالً وقت ز یپنج سنت یكه فرقون را پر از سكه ھا یآن مرد. باشد
ش از پنج ساعت صـرف انجـام یانه بیكنم ماھیمن فكر م. كرده بودنیز آن  یو اجرا یزیبرنامه ر

د داد، كـرده یـرا خواھ یقه را صرف آنكه چگونه جـواب بـدیا شما پنج دقیآ. ن برنامه كرده بودیا
  د؟یا
  

    5انیكیاول تسالون
 در پـی یگر و بـا جمیـع مـردمدیکـدائمًا با د، بلکه بدی نکنبا کسی به سزای بدی کسی زنھار :"15
  ویییکن

  ".بکوشید          
  

تـالش و كوشـش  ۀیز نظرینجا نیا". دیبكوش ییكوین یدر پ: "ه خداوند بما دستور داده كهین آیدر ا
د یشـا. دیباشـ وستیکجواب آنچه ن ید بطور سخت و مداوم در جستجویشما با. میكنیرا مشاھده م

خـود اجـرا  یز اول بـرایـد، و نقـش آن را نیچند بار تغییر بدھشده را  میتنظ ۀالزم باشد كه برنام
شـه شـامل یمحبت ھم. الزم است ید، وقت و تالش كافیانجام بدھ یبخاطر آنكه كار را بخوب. دیكن

  .بوده است یفداكار
ع مـردم تـدارك یـش جمیپـ: "..... دوجـود دار 17:  12ان یـروم ۀیـز در آین یگریمھم د مورد یول

  .است دلپسندا یاست  یعال، آنچه "كوین" یونانی کلمۀ یتحت اللفظ یمعن". دینیكو ببین یكارھا
ه شـده یـتھ و دلپسـند یار عـالیـست كه بـا معیباشد، برنامه ایه مین آینظر ا كه یزینوع برنامه ر

 یامندضـر(د یـكنیت آنچـه میـد كـه منظـور و نیـد دقت كنیز، بایبرنامه ن ین در اجرایھمچن. باشد
د، یـد بـر داریـكنیچشم خـود را از منظـور و ھـدف آنچـه م یوقت. نگردد ا خارج، از نظر شم)خدا

  .د نمودیبھتربن برنامه ھا را نقش بر آب خواھ



 

 

ش و ید كشـییـانجـام آن، مـورد تأ راهد و یـدھیكه انجـام م كار د از آنیینان حاصل نمایضمنًا، اطم
 یھمـانیم یكـه بـرا یزیبرنامه ر، مانند یزین برنامه ریچن. سا قرار گرفته باشدین كلیگر خادمید
شـده ریـزی طرح  یاز قبل بخوبم، یدھیانجام مگر یت دیھا، و جلسات پر اھم یخود، عروس یھا

 یحیاگـر كـار صـح یرساند، حت ثمرو دلپسند به  یتوان در اثنا وقت عالیرا م یكمتر كار. باشند
  . ز بوده باشدین
  
  "د باشد؟یانظر مردم ب یم، بر مبنیكنیكه م یار كاریا معیآ"
  

  ت؟یمنظورتان چس
  
ت یرضـاجلـب ن بنظـر مـن یا". دینیكو ببین یع مردم تدارك كارھایش جمیپ: "..... دیگویه مین آیا"

  ".استمردم 
  

و  یكـه در انسـان وجـود دارد، و آنچـه خـدا عـال یو دلپسـند یار عالیان معیاست م یفرق بزرگ
. )شتر اسـتیكنند كه ارزش آن به مراتب بیق میمانان تصدیا یب یكه حت یبقدر( شماردیم دلپسند

خـدا . گـذاردیمـردم م یاسـت كـه جـواب شـما بـر رو یریباشـد، تـأثیه میـن آیـآنچه مورد توجه ا
دن یـد" تـدارك"منظـور از  .باشـد یشده و قالب یشما بصورت سرھم بند یكویخواھد جواب نینم
د، یـبریكـه بكـار م یاریـمع. دییـنما یریارزش جلوگ یپست و ب یكه از عكس العمل ھا ن استیا

  .دباید مطابق با كالم خدا باش
 یفھرسـت. دیكرده و شروع به كار بكن خود را جمع  )2(ابیه یحال كاغذ و مداد و كتاب مقدس و آ

د كرد و چگونه آنرا یچكار خواھ(د یگران فراھم سازید یھا یخود را به بد یكوین یاز جواب ھا
سـپس آنـرا بـا . دیـد از آن دسـت بـر نداریـل نكـرده ایـرا تكمكه آن ی، و تا زمان)د دادیانجام خواھ
و  یار عـالیـشـما مع ینـان حاصـل شـود كـه برنامـه ھـاید، تـا اطمیان بگذاریسا در میرھبران كل
د یـد دانسـت چكـار بایـاسـت، كـه خواھ یطین شـرایفقط در بـرآورد چنـ. دارددر بر را  یدلپسند
را  یكـو و مـؤثرین ۀعتًا ثمـریشما طب یمل ھاعكس الع ،حمالت دشمن شروع شدند ید، و وقتیبكن

  .دییه نمایتھ و دلپسند یار عالیخود را با مع یكوین یھا عكس العمل ۀبرنام. خواھند داشت
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  8ان یـدر روم(م ینـیبیفقط دو بار در كالم خـدا مدر رابطه با روح القدس، را " تیھدا" ۀكلم  (1)
ن یـدر ھـر دو ا. باشندیت شدن نمیات مربوط به ھداین آیا ك ازیچ یھ). 18:   5ان یغالط و 14: 
كـو را یان بتواننـد راه نیحیكند، تا مسیم) توانا ساختن(ت روح القدس یصحبت از ھدا ات، پولسیآ
 ، بعنـوان"تیھـدا" ۀاسـتفاده از كلمـ. باشـندیدر كـالم خـدا مشـخص م زیـراھھـا ن نیـا. كننـد یط

 رتید، بـا كـالم خـدا مغـایـنمایم یار كردن راه بخصوصـیوادار به اخت را یمانداریكه ا یاحساس
  .دارد
 . دیریسا كمك بگیش كلید، از كشیستیاب آشنا نیه یاگر با استفاده از آ  (2)

  
  
 

  فصل چھاردھم
  دیصلح كن -د یجنگ كن

  
   12ان یروم
  ."اگر امکان دارد، تا آنجا که به شما مربوط می شود، با ھمه در صلح و صفا زندگی کنید:"18

  
ه یـعلكـه از شـما خواسـته شـده بـر  ھمـانطور. شـما یاسـت از دسـتور جنگـ یگـرین قسمت دیا

روز یـپ زیـصـلح ن ید، از شـما خواسـته شـده كـه در برقـراریآنرا شكست بدھبجنگید و  شرارت
ن یدر ا. باشندیم یجاد صلح، دو كار متفاوتیو ا ،در جنگ یروزید كه پیا توجه داشته باشامّ . دیشو
  ").اگر اکان دارد("م یروز گردیز پیصلح ن یفرمان داده در برقرار ه، خدا بمایآ

 یه امـر مطلقـیـن آیا. ندكیرا عنوان م یقت محضی، حقنیمیکآنچه در قسمت اول این آیه مشاھده م
د، در یـو كوشـش كن یكند چه قدر سـعینم یداند كه فرقیماست و نانه یخداوند كامالً واقع ب. ستین
كنـد، و یصـادر م یامر قطعـ یردال آنكه در خصوص مویدل. دیت بخورن امر امكان دارد شكسیا

در كـار  یمختلفـ یت ھـایول، بخـاطر آن اسـت كـه مسـئیشـرط یر امـرگیرد دادر خصوص مو
كـه شـما  یدر خصـوص مـوارد. داردیـم الزمد؛ خـدا آنـرا یول به آن ھستمسئ شماآنچه . باشندیم

شـما انتظـار نمیـرود . صـف آن میـدارددا شـما را مسـئول ند، خـیان كـار ھسـتیول نصف جرمسئ
را وادار بـه  یگـرید دیـسـت كـه بتوانین یگر، راھیبه عبارت د. دیریرا بعھده بگ یگریت دیولمسئ

  . خواھان آن نباشدد، اگر ییمصالحه با خود بنما
شـه یشـما ھم. بـه شـما دارد ین بسـتگیـد؛ ایروزمنـد باشـیر پید در جنگ با شریتوانیشه میشما ھم

شـه بـا ید ھمیـتوانیشـما نم یولـ. دارد یز بـه شـما بسـتگیـن نید؛ اییق آیفا یصلح درون د بهیتوانیم
  .این بستگی به او نیز دارد .دییمصالحه نما دشمن شكست خوردۀ خود



 

 

د نظـر خـود را یـشـما با. سـتین یصرفًا شكست دادن دشمن كاف. باشدیھدف شما مصالحه مالبته 
. دییـتمركـز نماکنیـد، جاد یاباید دشمن  میپس از تسل كه یزیمسالمت آم ۀجنگ، و به رابط یماورا
بـا  یبله، حت( جاد خواھد شدین امكان اید، ایش را داشته باشه انتظارش از آنکید بی، و شایگھگاھ

ه رفاه حـال بنیز اگر عالقه و توجه شما  بر دشمنتان باشد و شما فکری اگر تمركز!). مادر زنتان
آلمـان و ژاپـن پـس  یكشور ھا. د بودخواھنیز بیشتر جاد مصالحه یااو بوده باشد، احتماالً امكان 

ن یـا .كـا شـدندیل بـه دوسـتان آمریتبـدكـا شكسـت خوردنـد، یدوم از آمر یاز آنكه در جنـگ جھـان
نطـور در رابطـه بـا شـما، صـلح بـه یھم. وسـتیبوقـوع پ یق تالش گسترده ایتنھا از طردوستی 
  .بدست نخواھد آمد یسادگ

  
   12ان یعبران

 سخت بکوشید که با ھمۀ مردم در صلح و صـفا بـه سـر بریـد و مقـّدس باشـید، زیـرا بـدون:"14
  قدّوسیت ھیچ

  ."کس خداوند را نخواھد دید         
  

ن ھـدف یا". سخت بکوشید که با ھمۀ مردم در صلح و صفا به سر برید"خواھد یخداوند از شما م
  .دیمانه بكوشیشما است و در بدست آوردن آن صم

م و یمذاكرات تسل یجنگ و ماورا ۀصحن ید، اگر توجه شما ماورایبدان یتًا، دو مورد را حتمجینت
آن  یایـجـاد صـلح تمركـز نداشـته باشـد، جویا یشخص گناه كار نبوده باشد، و به سـو یبازساز
 ید و در طـول اجـرایـن كنیـیخـود تع یبـرارا  ین ھـدفیآغـاز، چنـاز  دیپس شما با. د شدینخواھ

جـاد صـلح و یشـما ا یجنگـ ۀھـدف برنامـ یدر واقـع وقتـ. دیآن بكوش یدر پ یرسختبرنامه، با س
بطـور مثـال، . ز خواھد نمـودیجنگ ن یاجرا ۀر بر نحویتأث ین ھدفیبوده باشد، چن انهبرادرروابط 
جـاد صـلح را یجـاد نگـردد، چـون ایا یر ضـروریـغ یرانـید بود كـه ویدن مواظب خواھیدر جنگ

م شـده، تـا یكالم خدا تنظـ یشما بر مبن یجنگ ۀن، نقشیعالوه بر ا. ودتر خواھد نم ھمانقدر مشكل
باشـد، ین راه میـان گـذار ایـح كه بنیمس یسیو به ع ببرد یت راه خدا پیاه كار به ارجعشخص گن

سـازد، تنھـا یخـدا مجـاب م یكنـامیكه دل گناه كار را نسبت به گناه خـود و  ن یصلح. مان آوردیا
  .شما است ید، و آن ھدف جنگباشیدار میاست كه پا یصلح
كنند اگر خود را با دشـمن یفكر م. ست كه صلح برقرار باشدیشه الزم نیكه ھم معتقدند یانیحیمس

شـده " سازش گر"ا ی" یر روحانیغ"را با او آشكار نكرده اند،  یا اختالفیافته اند و یشاخ بشاخ ن
كـه خـارج از  یرا با آنـان یخوب ۀبطداند كه رایسا را موظف میخ كلیبطور مثال، كالم خدا ش. اند
  :باشند، داشته باشدیسا میكل
  

   3موتاؤس یاول ت
  ."نام باشد تا به رسوایی و دام ابلیس گرفتار نیایدیکو باید در میان مردمان بیرون نیز ن:"7
  



 

 

ر یـكـه ز یآنـان یاست بـرا یدارد، و رفتار او نمونه ابر ارتش بعھده را رھ یفه این وظیاگر چن
  .رندید بعھده بگیباز ینسا یافراد كل ۀاست كه ھم ین رفتاریباشند، ایمنظر او 

صـلح "ر اسـت، بلكـه ینه تنھا جنـگ بـا شـر ،حیسرباز ارتش مس ۀفیم كه وظینیبیجتًا بوضوح مینت
  :د باشندیز باین" كنندگان

  
    5یمت
  ."خوشا به حال صلحجویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواھند شد:"9
  

   12ان یروم
  ."اگر امکان دارد، تا آنجا که به شما مربوط می شود، با ھمه در صلح و صفا زندگی کنید:"18

  
، كـه در كـالم خـدا آشـکار )1(مصـالحه/ مانـداران، طـرح  ادبیان ایـجـاد صـلح میدر خصـوص ا

 یچگونـه اقتـدار ادبـیسـا ھیا چـون كلاّمـ. دیـنماین می، صـلح را تظمـ)17تا  15: 18 یمت( گردیده
ن خـاطر یبه ھم. ستیمانان موجود نیا یرابطه با ب یبرا ین ظمانتیخود ندارد، چن ۀمحدودخارح 

د آنچه یشما با........".  امکان دارد، تا آنجا که به شما مربوط می شوداگر : "دیگویاست كه كالم م
 كـه مربـوط یفـه ایانجـام وظ یبـرا د رایـخود دار ییرا كه مطابق با اصول كالم خدا و در توانا

  .دیباشد، بكار ببریبشما م
 یبـیچ عیھـ. دیـد تحمـل كنیـتوانیم یرا دارد كـه بـا سـخت یتیمان شما شخصـیا ید مادر زن بیشا

بـا او تـا : د و فرمان از جانب فرمانـده بـه شـما صـادر شـدهیرا دار یحیت مسیشما شخص. ندارد
جـز  یگـرید ۀد، چاروجود ندار یگریشما راه د یبرا. دیصلح باش یاید جویكه امكان دار ییآنجا

و بـا كـالم  ،دیخود دار یین است كه شما آنچه در توانایمنظور ا. دیرا ندارخدا اطاعت از فرمان 
ا یـد و یـد، صرفنظر از آنكه او چـه بگویجاد صلح با او بكار ببریا ید برایخدا مطابقت دارد را با

یسـی مسـیح میباشـد شـخص کسـی کـه پیـُرو ع. د مطابق با كالم خدا باشدیرفتار شما با. چه بكند
او را  یزنـدگ د، چـونینما یگران زندگیندارد بر حسب رفتار و گفتار د یاجیاو احت. آزادی است

گانگــان از آن یان دارنــد، و بیحیاســت كــه مســ یآزاد ین زنــدگیــا. دارد ح در دســتیمســ یســیع
بلكـه چنـان  م،یكنـیم یكـیسـت كـه نیشـود نیكه به ما م یان فقط در مقابل خوبیحیما مس. محرومند

م، چـون وابسـته بـه اعمـال و یرسـانیز بـه انجـام مین یرا در مقابل بد ییكویم كه نیرا دار یآزاد
  :میباشیح است كه به او وابسته میمس یسیخداوند ع. میگران نیستیرفتار د

  
    5یمت

 اّما من به شما می گویم دشمنان خـود را محبـت نماییـد و بـرای آنـان کـه بـه شـما آزار مـی:"44
  سانند، دعایر

  "خیر کنید،        



 

 

 ان مـییکـزیرا آفتاب خود را بر بـدان و ن. پدرخود را که در آسمان است، فرزندان باشید تا:"45
  تاباند و باران

  ."خود را بر پارسایان و بدکاران می باراند        
  ت؟ آیا حتیاگر تنھا آنان را محبت کنید که شما را محبت می کنند، چه پاداشی خواھید داش:"46

  "خراجگیران چنین نمی کنند؟         
و اگر تنھا بـرادران خـود را سـالم گوییـد، چـه برتـری بـر دیگـران داریـد؟ مگـر حتـی بـت :"47

  چنین نمی پرستان
  "کنند؟        

  ."پس شما کامل باشید چنانکه پدر آسمانی شما کامل است:"48
  
  

   3ان یكولس
کنید، نه فقط آنگاه کـه مراقـب ش را در ھر امری اطاعت ن زمینی خویفصالای غالمان، ار:"22
  شما

  ."ص قلبی و به احترام خداوند مطیع باشیدخالھستند و یا برای جلب توجه شان، بلکه با ا         
 ھر کاری را از جان و دل چنان انجام دھید که گویی برای خداوند کار مـی کنیـد، نـه بـرای:"23

  "انسان،
 داشتان میراثی است که از خداوند خواھید یافت، چرا که در حقیقت خداوندزیرا می دایند پا:"24
  را حمسی

  ."خدمت می کنید         
  ."ھر کس بدی کند، سزای عمل بد خویش را خواھد دید و تبعیضی در کار نیست:"25

  
  
، را در ....."...اگر امکان دارد، تا آنجا که بـه شـما مربـوط مـی شـود : "د یگویل آنكه خداوند میدل
  . دینیبیز مین باالات ذكر یآ

د یـز نبایـرا ن ینـدارد و فرقـ موضـوعبه  یا نباشد، ربطیصلح با شما باشد  خواھان یگریدخواه 
را ایجـاد صـلح كـه  یحـدتـا  ی اسـتكوششـ او یعكس العمل ھاصرفنظر از شما،  ۀفیوظ. بكند
  .نمایید
كـرده باشـد، شـما در  یرید صلح جلـوگجایو از ا به شرارت خود ادامه داده یگریاندازه كه دھر

و خـدا را  ،دیـخواسـته را انجـام داده ا شماآنچه خدا از د یدانی، چون مد بودیصلح و آرامش خواھ
نـدارد كـه  یلـیشـما باشـد، دل یو اصـل ییخـدا ھـدف نھـا یپس اگر خوشنود. دیخوشنود ساخته ا

 یا وقتـد، امـینكـرده باشـ با دشمن خود صـلح البته ممكن است باالخره. دیت شكست بخورچوقیھ
د، یـخـود بـوده اسـت را انجـام داده ا ییكه در چھار چوب اصـول كـالم خـدا و توانـا د آنچهیدانیم



 

 

خـود كـه اطاعـت و  ید، چـون بـه ھـدف اصـلیـد كـه موفـق بـوده اینـان داشـته باشـید اطمیتوانیم
  .)2(دیافته ایخدا است، دست  یخوشنود
جـاد مصـالحه یا ید بـرایـتوانیكـه م یز در راه و روشـینرا  یتی، محدود"اگر امکان دارد"كلمات 
در تظـاد  ید و شـرطیـن قی، بـا چنـ"كـه شـده یمتـیصلح بھر ق"اصطالح . سازندید بنا میبكار ببر
ش از حـد یجـاد صـلح بـیا یمواقـع بھـا یدھـد كـه در بعضـی، بما نشان م"اگر امکان دارد. "است
ن راه دچـار یـد در ایـسـاخت، و نبا اخدا بنـد فقط در چھار چوب اصول كالم یصلح را با. باشدیم
  .وا و حوس شدھ

ا عـدول یـمـت وجـدان، و یتـوان بـه قیآنـرا م. دیـخر یمختلفـ یمتھایتوان به قیدر واقع صلح را م
دسـت از مصــالحه  دیـبا ناچـاربـه  ،یپـس در مـواقع. ، بدسـت آوردیحیدات مسـانسـبت بـه اعتقـ

ق یـد از طریـصـلح را با. دیفـدا سـاز یمتیچ قیھ را بهخدا ت یقت و روحانید حقیشما نبا. دیبردار
  .مت آنینه به ق یبدست آورد، ول ییكوین

د، و آنچـه یكنیكند، آنچه شما میگر میآنچه شخص د. باشدیسه عامل مشترك م یدارا یھر ارتباط
ان یـخداونـد در م شـما بـا یوقتـ. دیتید كه تنھا شما عامل رابطه نسیاد داشته باشیپس ب. كندیخدا م
 یلـی، دلیتـین اكثریبا داشتن چن). ت استینھا یخدا ب(د یت ھستیاگثرد، در یشویكدل می یه ارابط
مطابق با خواسـت خـدا عمـل  یوقتپس . وجود ندارد یو خود خور یدیو ناام یدل شكستگ یبرا

  . از با شما استید، امتیكرده باش
طـرف مقابـل حـاظر ، لحجاد صیا سعی و کوشش درد كه با وجود یآیش میز پین ا موقعیت ھاییام

 :دید او را ترك كنیبا ین صورتیدر چن .شودیبه مصالحه نم
  

   7ان یاول قرنت
 در چنین وضغی شوھر یـا زن. اما اگر آن که بی ایمان است بخواھد جدا شود، مانع مشوید":15
  مؤمن

  ."ولی خدا ما را به صلح و آشتی خوانده است. اجباری ندارد با او زندگی کند        
  
را بخـاطر  ین حركتـی، چنه ذکر شدهین آیكه در آخر ا ی، بگونه این موارد نادریدر چن یحت اما

ز یـمسـالمت آم ۀد رابطـیـشـما با یدر تمـام مـوارد، آرزو. دیدھیانجام ماست كه  یصلح و سالمت
  .دیاوریا نید یاوریدست بد، حال چه یبه آن بكوش یابیباشد و در دست 

  : انداخته یگریرا بر گردن د تقصیردن تا بحال، انسان از سر آغاز در باغ ا
  
   3ش یدایپ

  "».درخت به من داد كه خوردم ۀویاز م ی، وین من ساختیكه قر ین زنیا« : آدم گفت":12
مـار مـرا اغـوا « : زن گفـت» ؟یه كار است كه كـردن چیا« : فتپس خداوند خدا به زن گ":13
  كه نمود
  "».خوردم        



 

 

  
. كننـدیمن ت خـود را درکیولز، مسـئیـح آزاد شده اند نیمس یسیمان به عیكه با ا یگناه كاران یحت

سھم آنچـه . دھدیم یخود آگاھ یت ھایولانسان را به عھده گرفتن مسئ است كه یپوریكالم خدا ش
جـاد صـلح یا ید را بـرایـخود دار یید، آن است كه آنچه در توانایولما در مقابل خدا به آن مسئش

  .ابراز مینمایدشما  كه طرف مقابل ینظر از عكس العملرفصد، یبكار ببر
  

  :شما كدامند یت ھایولم مسئینیحال بب
ر تمـام ابعـاد شـما د ید كـه زنـدگییـنـان حاصـل نمایاطم. باشدد پاك یحساب شما با خدا با - اول

 . قرار دارد یدر صلح و سالمتخود، اول با خداوند 
  

  16امثال 
  ."آورد یبه مصالحه م یز با ویوند باشد، دشمنانش را نخدا ۀدیشخص پسند یچون راھھا":7
  

ه تا قوم خـود را بـ ،دینمایم كه چگونه خداوند از دشمن استفاده میباشیدر كتاب داوران شاھد آن م
كـه  ید به درون خود و با گنـاھیرا با یامكان دارد كه جنگ اصل. جلب كند توبه و مصاحبت با او
اس بـا یـو در مق ،دیـریدر نظـر بگ ھمـهروابـط خـود را بـا . دیرساند، به انجام یدر خود پنھان دار

شـما بـا  ۀرابطـ یوقتـ). دیـكه بـا دشـمن دار ینه فقط روابط(د یك را بسنجیاصول كالم خدا، ھر 
بـوده  یره، در صـلح و سـالمتیـه، فرزنـدان، و غین خود، با كار فرما، ھمسایھمسر خود، با والد

  .كندین دشمنتان را لمس كرده و نسبت به شما نرم میمگدل خشز ینغالبًا خدا آنوقت باشد، 
ممكـن اسـت . حضور دشمن در برابر شما ممكن است به خاطر اصالح شـما نبـوده باشـد – دوم

خواھـد بـر او غلبـه یا ممكـن اسـت میـد، یآوریح بیخواست خدا آن است كه شما او را به نزد مس
دانـد؟ یچـه م یكسـ. دینما یده و قویرا ورزق شما یخواھد از آن طریا مید، ینموده و شھادت بدھ

د بـه آن یـھست كـه با یاگر گناھ. د پاك بوده باشدیز بایپس در ھر حال، حساب شما با دشمنتان ن
در  ید لكـه ایـد و نگذاریـد، عجلـه كنییـنما د تصـحیحیـھسـت كـه با یا رفتار بدیاعتراف كرده و 

  .روزگار شما وجود داشته باشد
  
  "؟شودینم یسیع یبرا یشھادت بد مگر اعتراف به گناه،"
  
د كه گنـاه یكنیبعكس، شما اقرار م. دیكنینمکه امل بودن را ك یادعامسیحی ھستید شما چون  .ریخ
ھنـوز  كامـل بـودن را ید، ولـیـرا بدست آوده ا یآزاد. دیض خدا آزاد شده اید كه با فیھست یكار
و خواھـان اصـالح روابـط بـا او  دیـكنیاعتـراف م یگـریكه به گنـاه خـود نسـبت بـه د یھنگام. نه
ا ھر چه باشد بھتر از آن ست، امین یالبته كار آسان. دیكنید میید را تایكه دار یاعتقادآن د، یشویم

  . دیمتحمل بشودر مقابل خدا را  یو نگران ،گناه ۀاست كه بار عفو نشد
  



 

 

  5 یمت
  ."خوشا به حال صلحجویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواھند شد:"9
  
  

،  Christian Counselor's Manualن موضـوع بـه كتـاب مـن یـشتر راجـع بـه ایاطالع ب یبرا (1)
  .دیرجوع كن

  .دییز رجوع نمای، ن2و  1:   4ان یات كالم خدا در دوم قرنتین رابطه به آیدر ا (2)
  
  

  فصل پانزدھم
  یسه نمونه از آشوبگر

  
د؟ یسـتیجـاد صـلح نیچرا به دنبال اد، ید باشیز بایح، صلح كننده نیسرباز مس حال كه شما بعنوان

، )كـالم خـدا( بـود یمرافعات زاد ان دعوا ویز در مینپولس رسول د؟ یكنیم یشوبگرچرا آنقدر آ
  .چكدام نبودیھ ۀاو آغاز كنند یول
در دوم  امــا. اســت آشــوب یــکتحرننــد از طریــق یکی از راھھــایی کــه مســیحیان آشــوبگری میکــ
  :میرا داشته باش یآرام یكه ما زندگ خواھدیوند م، خدا12:  3ان یكیالونتس
 

   3ان یكیدوم تسالون
  به نام خداوند عیسی مسیح چنین کسان را حکم می کنیم و پند می دھیم کـه آرام و قـرار پس:"12

  بگیرند
  ."و برای نانی که می خورند، کار کنند         

  
. مید بـه دنبـال دعـوا و مرافعـات باشـیـبام، و نیبسـر كنـ" یآرام"خود را در  ید كار و زندگیما با

و  یم، بلكـه تمـام سـعید باشـیـ، نه فقط بـه دنبـال آشـوب نبایبعنوان رواج دھندگان صلح و سالمت
دانستن آنکه پس از جنگ چگونه میتوان صـلح را . جاد نگرددیم تا آشوب ایكوشش خود را بكار بر
 یحیك مسـیـد، یـآیان میـجنـگ بـه م یوقتـ البتـه. بدھیم رواجصلح را د ی، باایجاد نمود کافی نیست

 ی، آشوبگناه خودد با یچگاه نبایھ یروز گردد، ولید آنگونه بجنگد تا پیدن را دارد، و بایجنگ ۀفیوظ
م كـه در معـرض یخـوانیم یادیـراجع به افراد ز یحیمس ید و كتاب ھایما در جرا. دیرا آغاز نما

غام او است كه آنھا را دچـار یدا بودند، كالم و پدشمن قرار گرفتند، و اگر واقعًا سربازان خ ۀحمل
خداوند شما را دعوت به صلح نمـوده . خودشان ۀنمود، نه روح و رفتار پرخاشگران ین وضعیچن

 یسـیدر واقـع، اگـر مشـغول خـدمت بـه ع! دییك نماین گلوله را شما شلید اولیچگاه نبایاست، و ھ
، در خـدمت اگر بطور كامل. ل به آن راینه تماو د ید، نه وقت دعوا و مرافعه را داریباشیح میمس

 یبا دشمن بطور كـاف ۀد داشت، چون دست شما در مبارزیبه دعوا نخواھ یاجیچ احتید، ھیاو باش



 

 

لچـه را یب یگـریر و در دیك دسـت شمشـیـد در یـخـدا، از آنكـه با یكارگران واقع. پر خواھد بود
و بنـا كـردن  نا ھر دو دست مشغول به ساختدھند بیح میآنھا ترج. خورندیرند، تأسف میبدست بگ

ز خواھنـد یـروز نیو پ) ییكویبا ن(د یند، خواھند جنگجنگ بگردو  مبارزهاگر دعوت به  یند، ولباش
  .شد
. اسـتآشـوب  بـه درازا کشـاندنبزنند،  یان ممكن است دست به آشوبگریحیكه مس ین راھیدوم

وجـود داشـته باشـد،  یعـوا و مشـاجره اھر گـاه د ی، ولدعوا را شروع نکرده باشندممكن است 
ا كالم خدا عكس آن را بمـا امّ . رندیگیل آن قرار مدر صف او ند،نه رفتار کنایآنكه صلح جو یبجا
  :آموزدیم
  

   4ان یاول قرنت
 تا ھمین دم، ما به تفالۀ دنیا و زبالـۀ ھمـه. وقتی ناسزا می شنویم، با مھربانی پاسخ می دھیم:"13

  چیز بدل
  ."ه ایمگشت        

  
 یگانه ایكامالً ب ۀین روحیا. نمودیم ییحت و دلجویبر نص ی، پولُس سعییدر ھنگام تھمت و ناروا

دانـد یاو م. گـرددیكنـد، و بـه دنبـال آن میك آشوبگر از آشوب اسـتقبال می. ك آشوبگری یاست برا
او . سازدیم افت، سوخت الزم را جھت افزون كردن آن فراھمیآن را  ید، و وقتبایچگونه آن را ب

ن فكـر یاو چنـ. كشـاندیگر بـه درازا میآشوب را با وسعت دادن به ابعاد آن و دخالت دادن افراد د
، بھتـر اسـت در آن حـال كـه بـا آن مواجـه شـده ام ینكـردم، ولـن دعوا را شـروع یمن ا: "كندیم

گرچـه  ،كـه شـخص صـلح جـو یرا دارد، در حـال یخوب ۀش مزیجنگ و دعوا برا". میشركت نما
  .خوردیاز لزوم به جنگ تأسف م یدن خود را آماده ساخته است، ولیجنگ یبرا
  :و پرخاش گر باشد د زود رنجیسا نبایخ كلیش
  
   1توس یت
 یـا چرا که ناظر کلیسا کارگزار خداست و از ھمین رو باید بَری از مالمت باشد، نه خودرأی:"7

  تندخو یا
  "میگسار یا خشن یا در پی منافع نامشروع،     

  
گـر یرفتـار د یاست بـرا یسا، نمونه ایخ كلیباشند، و چون شیك صلح جو میات ین ھا خصوصیا

  :ا آن را گسترش بدھدید دنبال آشوب باشد و یچكس نبایسا، ھیكل یاعضا
  
   2توس یت
  "در تعلیم خود صداقت و جدیّت به خرج ده،. و باشیکخود در ھمه چیز سرمشق اعمال ن:"7
  



 

 

  :میید كه حدود آشوب و مشاجره را كم نماآموزیكالم خدا بما م
  

   15امثال 
  ."آورد یجان میظ را به ھیا سخن تلخ غگرداند، ام یواب نرم خشم را بر مج":1
  

آتـش دل را  نیریسـخن شـ یسـازد، ولـیجـاد میرا ا یشـتریاستفاده از كلمـات خشـن، كشـمكش ب
كلمات  ۀو تدارك استفادا شخص صلح جدھد، امیتلخ را م یص آشوبگر جوابشخ. دینمایفروكش م

  .دیداند چگونه و به چه ھنگام از آن استفاده نمایو م ،را داده فیلط
كن مقابل شما، توپ را با راكت  یباز یوقت. دیرینگ پنگ را بعنوان نمونه در نظر خود بگیپ یباز

ز یـناگـر شـما . دییـافـت نماید تـا آن را دریـد به عقب برویزند، شما بایخود محكم به جانب شما م
افت ید به عقب برود تا بتواند توپ را دریز باید، او نیتوپ را با راكت خود محكم به جانب او بزن

 ۀا، اگـر جـواب شـما بـه زربـاّمـ. گـرددیشتر میگر بیكدی شما با ۀبا محكم زدن به توپ، فاصل. دکن
ك بـه یـد، او را نزدشـویرد مطـور  یاز روز ینـاچفاصـلۀ كه بـه  یف باشد، بگونه ایمحكم او لط
واب جـ. كنند، و صلح را رواج مداردیك میزدمردم را بھم ن ،فیلط یجواب ھا. د نمودیخود خواھ

  .كنندیگر سوا میدیکخشن بر عكس، مردم را از  یھا
. كنـدیصـحبت م یبا دومکنان زمزمه  یاول. رسندیگر میكدیدو نفر به ، یجالب ُفكاھ ۀشنامیدر نما
: پرسـدیم یان آن دو، دومـیـگفـت و شـنود م یپس از مدت. ددھیز با زمزمه به او جواب مین یدوم

درد  یمبنــده گلــو یانم چــرا، ولــدیــشــما را نم: "دیــگوی، و در جــواب او م"؟یكنــیچــرا زمزمــه م"
  !". ندیکم

ز یـ، مقلدانـه ن)نشـان داده انـد یادیـز یش ھـایكـه آزمـا یبطـور(م یدھیـرا كه بـه مـردم م یجواب
تا آنكه صلح را بتوانـد  کند تا آشوب محدود گردد ید سعیا باخد ی، فرزند صلح جوجاً ینت. باشندیم

  .رواج بدھد
اسـت كـه آشـوب را در  یبزنند، زمـان یان ممكن است دست به آشوبگریحیكه مس ین راھیسوم

كـالم خـدا . ندانكشـیآشوب را بـه درازا م ن طریقیكنند و به ایرھا م) بدون حل و فسخ(حال خود 
  :میخشم به خواب نروچوقت با یآموزد كه ھیبه ما م

  
   4ان یافسس

  "مگذارید روزتان در خشم به سر رسد،: »ھنگامی که خشمگین می شوید، گناه نکنید«:"26
  

د آنھـا را بـه یـنبا. شـوندد در ھمـان روز حـل و فسـخ یمسائل و مشكالت، آشوب و دعوا، ھمه با
مھمتـر از  ین را حتماندارایان ایح حل مسائل و مشكالت میمس یسیع. موكول نمود یگریروز د

  :شماردیپرستش خدا م
  
   5 یمت



 

 

  "،پس اگر ھنگام تقدیم ھیه ات بر مذبح، به یاد آوردی که برادرت از تو شکایتی دارد:"23
ھدیه ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و ھدیـه ات :"24
  تقدیم را

  ."نما        
را به محکمه می برد، تا ھنوز با وی در راه ھستی، صلح کن، مبـادا تـو باشاکِی خود که تو :"25
  به قاضی را

  ."سپارد و قاضی تو را تحویل نگھبان دھد و به زندان افتی        
  
در جـای خصـومت  خـدا پرسـتش مـا را قبـل از آنکـه. خدا است در مكتب یار مھمین اصل بسیا

ز در یـن یتیفور. كندیقبول نم را .....")ر خود آشتی کنبا براد(".....شده باشد ن جادیاو آشتی صلح 
را  یگـرید یا شخص آشوبگر، بھانه ھـاام )."تا ھنوز با وی در راه ھستی"( ن كار وجود داردیا

  :دارد دن آشوبیبه درازا كش یبرا
  

   ، "جور نیستق ما باھم خالا" -
انم جـواب او چـه دیـكـرده ام و مآن را  یقـبالً سـع. نـدارد یده ایـبا او صلح كـردن فا" -

  ، "خواھد بود
 ". م؟یدانم به او چه بگویمن نم" -
 

  :مین مخالفت ھا را جداگانه بسنجیك از ایھر حال 
سخت بکوشید که بـا "...... د ید كه بایفرمایكالم خدا م". ما با ھم جور نیست اخالق: "مخالفت اول

بـا شـما   یمتفاوت اخالق شود كهیم ین شامل اشخاصیا". ھمۀ مردم در صلح و صفا به سر برید
بـا موضـوع  یكه مـردم دارنـد، ربطـ اخالقی. كنندیم یجامعه زندگ طبقات مختلفا در یدارند، و 
د تـا آنكـه صـلح بنـا یرا تحت كنترل خود داشـته باشـ خود اخالقد كه یشما مسئول آن ھست. ندارد
  .گردد

ن حـرف یكـه چنـ یانیحیمسـ. "خـود را كـرده ام یرا ندارد، من قـبالً سـع یده ایفا: "مخالفت دوم
 كه خدا در عوض كـردن مـردم دارد را ی، قدرت)ار استیمتأسفانه تعدادشان بس(زنند یرا م ییھا

در حـرف و  ی، ولـبداننـد ین قـدرتیچنـ ی، ممكن اسـت خـدا را دارایز نظر تئورا. نندیکقبول نم
ت محبّـ("كنـد یمن ینیچوقت عقـب نشـیدر محبت، ھ ،یحیمس عیک. كنندیآن را ثابت م خالف ،عمل

  :دیگوین رابطه میكالم خدا در ا). )1(.....".ھرگز پایان نمی پذیرد
  

  13ان یاول قرنت
 محبت با ھمه چیز مدارا می کند،ھمواره ایمـان دارد، ھمیشـه امیـدوار اسـت و در ھمـه حـال:"7

  پایداری می
  ."کند     



 

 

  
، امكـان بـوده گر قبالً چگونهید عكس العمل شخص نظر از آنکهم كه صرفیدارد را ین امیًا، اجتینت

را  یرییو تغ) د در جواب به دعایشا(انجام داده  در او قبل تا به حال داریرا از د یدارد خدا كار
سـا، بارھـا یكل در طول خدمت خـود بعنـوان مشـاور روحـانی من شخصاً . جاد كرده باشدیدر او ا
دھـد، و یرا نشـان م یمحبتـ یبـ نظـر اشـخاص،به  نسبت یشداوریپ. بوده ام یتین واقعیشاھد چن

 ،ظنكــه شــك و ســؤ ییاز آنجــا . از میــان بــر میــداردآن را  یانجــام شــده بــرا یدعــا ھــا ۀدیــفا
ات صـلح جـو را نمـودار یخصوصـ ،مـانیاو  محبـتدھنـد، یآشـوبگر را نشـان م كی اتیخصوص

  . سازندیم
، و ه شمردموجّ  یا تا حدن مخالفت ریتوان ایالبته م". م؟یدانم به او چه بگویمن نم: "مخالفت سوم

ند یداننـد چگونـه بـا مسـائل ناخوشـایمردم كمتر م. دتوان خود را قانع کریاست كه با آن م یمورد
و بـا نظـر بـه آنكـه كـالم . آموزنـدیتوانند آن را بیباشد كه نمیل بر آن نمین دلیا یول. شوندببرو ور

آن  یریـاسـت كـه فـرا گ یھید، بـدداریـابـراز ممیـان اشـخاص حل مسـائل  یرا برا یتیخدا فور
د، بـه یدار ین آموزشیاج به چنیاحتاگر شما . را دارد یگریز دیرا نسبت به ھر چ یادیت زیاولو
د كـه یـد، و نگذاریـع تر به حل مسـائل و مشـكالت بپردازیھر چه سر. دییش خود رجوع فرمایكش
  .خواھد بود نتراو آسكار ساده  .بشوند یدل چركظ و یل به غیو تبدکشیده شده ھوده به درازا یب
دارم بـه شـما بـزنم، است كه الزم  یحرف. را دارم یمن مشكل: "دییبگوبه او ن است كه یك راه ای
بشـما خـواھم  ،د رایـآیبـه زبـانم مرا كـه ل ھر چه ین دلیبه ا. میدانم چطور آن را آغاز نماینم یول

كـه  یدیر شـدیصـورت، تـأث نیـبـه ا. دیآورید را به زبان بیآنوقت ھر چه در فكر خود دار". گفت
 یت خـوب خـود در اجـرایـرا از ن یگـریكنـد، و دیمكـم دارد را كار  یدر اجرا ،شما احساسات

البتـه . دیشـویه وارد اصـل مطلـب می، بـدون حاشـزین ن شكلیسازد، و به ایح آن با اطالع میصح
اج را یـتسـت، كفـاف احیموجـود ن یگـریراه د یوقتـ ین راه است؛ ولـین بھتریتوان گفت كه اینم
  .كندیم

 یریشـگیشه موفق بـه پین ھمید، و ھمچنیآوریبدست ن یشما صلح را پس از ھر نبردممكن است 
  :ق كالم خود بشما داده استیاست كه خدا از طر یھدف ،ن دویا د، امایز نشویناز جنگ و دعوا 

  
   12ان یروم
  ."ح و صفا زندگی کنیداگر امکان دارد، تا آنجا که به شما مربوط می شود، با ھمه در صل:"18

  
  

  .8: 13ان یاول قرنت (1)
  

  فصل شانزدھم
  انیحیمس ییقضاوت گرا

  



 

 

  :نیمیکشاھده مم 21 ۀیرا، در آاست ، نوشته شده 20تا  15:  12ان یتمام آنچه در روم خالصۀ
  

   12ان یروم
  ."ویی مغلوب سازیکمغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با ن:"21

  
ن جنـگ یـح در اید بعنـوان سـرباز مسـیشما با. ش میباشدیسایه كلح بیمس یسیع ین فرمان جنگیا
راجـع بـه . میـبـوده ان ھـدف یـبـه ا یابیـراه دسـت  ینجـا در جسـتجویتـا ا. دیروز باشـیشه پیھم

ز صـحبت كـرده یـن باشـندیموجـود م18تـا  14ات ین فرمان و در آیكه در ا یات فراوانیخصوص
  . 19 ۀیم به آیپردازیحال م. میا
مـا  یرا بـرا یبه عملكرد كل برنامه، مشـكل بزرگـ یار مھمیاضافه نمودن عنصر بس ه، باین آیا

ارتـش  ۀیـبق اگـر یم، و حتـین جنگ شـركت كنـیدر ا ییندارد به تنھا یم كه لزومینیبیم. ندیکحل م
  .ردیگیاز جنگ را فرمانده ارتش خود بعھده م ییقسمت ھا! دنباشنما در جنگ  زھمراهین

ن جنگ بـا تمـام نقشـه ھـا و ید كه ایكردی، فكر مشما فاش نشده یبراال تا بح ین موضوعیاگر چن
 نجا اسـت كـهیمشكل ا. باشدیمارتش دیگر سربازان به شما و  یمتك مختلفی كه دارد، تنھا مراحل

 یا اجـراامـ د،یفھمیداده شده را م و فرمان. دیكنیمد، آن را فراموش یدانیرا م فرمانوجود آنکه  با
د یـتوانیمشـكالت را دارنـد، و شـما نمن یـز ایـسـربازان ارتـش ن ۀیـبق. استشما مشكل  یآن برا
خـود  ۀرا بعھـد ییخوشـبختانه، فرمانـده دانـا، كـار عمـده و نھـا. دییـآنھـا حسـاب نما شه روییھم

ق ین تشــویــا. )1(م یانجــام آن را نــدار ییرا كــه مــن و شــما توانــا ییگرفتــه، خصوصــًا آن قســمتھا
  .انمانداریا ما یاست برا یبزرگ

  :دیفرماین میچن 19 ۀیكالم خدا در آ
  

   12ان یروم
 زیـرا نوشـته شـده کـه. ای عزیزان، خود انتقام مگیرید، بلکه آن را به غضب خدا واگذاریـد:"19

  خداوند می«
  "».انتقام از آن من است؛ من ھستم که سزا خواھم داد: "گوید        

 
د حالـت و رفتـار یبا یحیم كه شخص مسیدبر ین موضوع پیبه ا ،ن كتابیقبل ا یما در فصل ھا

آن، و  یاز بـه اجـرایـندانش بـه كـالم خـدا،  یكه بر مبن ویکم، رفتار نیو گفت. را داشته باشد ویکن
تمركز . )2(د ینمایجاد میا یحیز در شخص مسیرا ن ویکنو رفتار خدا بوده باشد، حالت  یخوشنود
كـه بـه شـما  یبیتمركز به زخم و آس یجاب(به شما وارد كرده  یكه بد یآن شخصمشکل بر  شما

و  ،نسـبت بـه او شـما را احسـاس خشـم ی، جلـو)دیـكنید و احساس مینیبیدر خود م وارد كرده که
را بـه او  یشـھادت خـوب د توانسـتیـجتـًا خواھید گرفت، و نتنسبت به خودتان را خواھ یدلسوز

ایـن شما در خصـوص اجـرای  یقبل یزیبرنامه ر. کنید راھنماییح یمس یسیداده، و او را نزد ع
ن نكـات را یـتمام ا. دخواھد کر وی شمایکو رفتار ن را به نگاه داشتن حالت یادیكمك ز ،زیننبرد 



 

 

انجـام خواسـت خـدا را  ادامـهامكـان  ،یادیـق بنین حقاقبالً رسیدگی کرده ایم، و بخاطر داشتن ای
 . بشما خواھند داد

خـدا . میآوری، بدست م19 ۀیرا در آ دارند یاتیح ۀبجندر نبرد پیروزمندانۀ شما كه  یگریق دیحقا
ت و یكـه كـالم خـدا بـر صـالحباشـد  ییت ھـایمحدود باید مطابق با ماشد، حالت و رفتار یفرمایم
ت خود یعالدر قلمرو فرا  ییت ھایمحدودبا شرارت، شما  ییدر روبرو. است گذاشتهما ش اریاخت
 یرا بـراه نـید، زمیـن كنیاگـر چنـ. دیـبگذار پا آن خارج ازد یو نبا ی وجود داردحد و مرز .دیدار

جتـًا خـود را ید، و نتیـست به زور گرفته ایرا كه مال شما ن ید، حقیدشمن فراھم ساخته افعالیت 
  .دیھوده در معرض خطر گذاشته ایز بین

ای عزیـزان،  : "دینمایاستفاده م یگریمطلق د ۀت ھا، كالم خدا از قاعدین محدودیدر بنا ساختن ا
بـه  : "باشـدیگفتـه شـده م 17 ۀی، تكرار آنچه در آین به نوعیدر واقع ا....... ". ود انتقام مگیریدخ

: بـه آن اضـافه شـده اسـت یل و عھـد مھمـی، با فرق آنكه، دل"ھیچ کس به سزای بدی؛ بدی نکنید
د یـافرمیكـه كـالم خـدا م ییدر جـا". ».انتقام از آن من است؛ من ھستم که سـزا خـواھم داد"...... 

ا یـ(د انتقـام خـودش یـنبا چوقـتیھ یحیك مسـیـ. ، منظورش مطلقًا ھمان استچكسیھا ی چوقتیھ
  .آن وجود ندارد یبرا یط بخصوصیچ شرایرد، و ھیبگرا ) یگریشخص د

  
ده باشـد، خواھـد یاعمـالش را چشـ ی، او بـدون آنكـه جـزانكنیم یكارکس دیگری  اگر من یاا امّ "
  !".ختیگر
  
، شق و زمـان خـودی، به طرشخداوند فرموده كه موضوع را خود. ندارد اعتبار ین اعتراضیچن
خداوند در  ینینظارت و بازب. ن قاعده وجود نداردیدر خصوص ا یاستثنائ. خواھد نمود یدگیرس

ھمانگونـه كـه خـود گفتـه، . پنھان باشد ست كه از نظر اوین یزیاست، و چز، كامل یمورد ھمه چ
 یجـه، بـیدر نت. ز در آن نخواھـد بـودیـن یچگونـه كـم و كاسـتیھ عدالت او بر قرار خواھد شد، و

دسـت از . دیـآین مورد گفته، نامربوط و جسورانه بشـمار میشما با نظر به آنچه خدا در ا یصبر
  !دینه ندارین زمیدر ا ید، چون حقیبردار ن رفتارھایچن
  
تـوانم یس او ھسـتم، و میرئـدر محل کار در مقام من . است الزممن  یبرا ین كاریچنا انجام امّ "
بنفع خود نده ید در آیشا. ز خواھد بودین كنم به نفع ھمه نیاشتباھات را جبران كنم، و اگر چن ۀھم
  ".ز بگرددیاو ن

  
ن یانجام چن یبرا) بطور منحصر بفرد( یچوقت در مقام درستیشما ھ. وجود ندارد یاستثنائ! ریخ
د، چون پـا یستیبه كنار با. ود اختصاص داده استرا به خ ین مقامیخداوند چن. د بودینخواھ یكار

  .دیبر آن ندار ید كه حقیگذاشته ا ییدر جا
  
  "چرا؟"



 

 

  
  :ن سؤال وجود داردیا یبرا یدو جواب اصل

          
  .گران را نداده استیانتقام گرفتن از د) تیصالح( حقخدا به شما  .1
 .است گران را ندادهیانتقام گرفتن از د ییتواناخدا به شما  .2
 

ك شـخص منحصـر بـه یـشـما بعنـوان ...". انتقام از آن من اسـت: "... كه خدا فرموده یبطور :1
معمـوالً  و(د، چه آگاھانـه و چـه نـا آگاھانـه یكنین مید، و ھر گاه چنین رابطه نداریدر ا یفرد، حق

ان سـاده ن در زبـیـا. دیـكنیمداده را غصـب  تعلـقرا كه خدا بـه خـود  یازی، امت)باشدیناآگاھانه م
ت یرد، صـالحیـگیم) كه باشد یبه ھر نحو(كه انتقام خود را  یا زنیمرد . نام دارد ی، دزدیفارس

! سـتیانتقام گرفتن كار شـما ن. باشدیم یح و خطرناكین عمل نا صحیا. خدا را غصب كرده است
  .كار خدا است

ا یـدن یل در زندان ھـاین دلیكه به ھم ی ھستنداشخاصرند، مانند یگیكه انتقام خود را م یانیحیمس
. دیـدست خـود گرفتـه ا دررا  قانون خداد، چون کرده ای شکنی قانون اگر چنین کنید،. برندیبسر م
انتقـام گـرفتن . د، محكـوم اسـتییـجویكـه از او انتقـام م ید، كـه شخصـیز ھمانقدر محكومیشما ن
گرانـه و  شـورش ی، چون رفتـار)دیگویكه ضرب المثل م یبطور(تواند باشد ین نمیریچوقت شیھ

  .بر ضد خدا است
ا یـ(د یـنیبیدر آن م ییاز روح سركش انتقام جو ید، و اگر نشانه ایباطن خود را خوب جستجو كن

د و ییـ، به زانو در آمده و در حظور خدا توبه نما)دیشده ا ین عملیخود مرتكب چن ۀاگر در گذشت
د یخود شا یقبل یدر زندگ. شما بسر آمده یگریسركش و وحش یروزھا. دیطالب بخشش او بگرد

  . دیكنیم یبا ضوابط او است كه زندگشما شده و  مالكحال خدا  ید، ولیكردین میچن
د یـریم بگید و تصـمیـپشـت سـر بگذار، )نـهچه آگاھانـه و چـه ناآگاھا(قانون شکنی ھای گذشته را 

. دییـدمت نماد و خـیـخواھـد دنبـال كنیكـه او م ید، خـدا را آنطـوریكه با خدا بست یابق با عھدمط
؛ شـما دیھن خـود بسـپاركامالً به ذن موضوع را یا. كندیان خودسر را قبول نمیخداوند عدالت جو

  !چوقتیھد؛ یبكن ید قانون شكنیتوانینم چوقتیھ
ن دو بدسـت یـكـه از ا یجمعـًا، برداشـت. شـماردیست؟ كالم خدا آن را برابـر بـا خشـم میانتقام چ

منظـور . كـرده اسـت یكـه بـد یاسـت بـه شخصـ یخشمناك د، آن است كه انتقام بازپرداختیآیم
و حسـاب  یزیـچنان است كه عمدًا از قبل نقشـه ر ،آن ۀچھر. باشدیكردن م یتالفش از یب یزیچ

گر ابراز خشـم كـار شـما ید. ك باشدیانجام كار ن ید برایشما با یا حال، نقشه كشامّ . باشدیشده م
تـًا او را بـه نـزد یتـا نھا ،دیـكنیمقابله م ییكویبا ند، نیکكه خشم را ابراز م یست، بلكه با شخصین
  .دیآوریب یسیع

دھـد یت است، چون نشان میاھم یل داراین دلین موضوع به ایا. ز داردیقضاوت را ن ۀانتقام جنب
 اسـت كـه خداونـد. عـدالت را دارنـد یت اجـرایرند، كه صالحیتوانند بگیم یكه انتقام را اشخاص

، او است كه قضاوت خواھد نمود و نـاروا ھـا تاً ینھات ھا را دارد، و یحن صالین چنیتًا تمام اینھا



 

 

 ی، خـدا جـوانبیكمتـر ۀبا درجـ یول). حیمس یسیخود ع ۀگانیدر فرزند (ح خواھد نمود یرا تصح
  . سا، وكالت داده استیار در دولت و كلیاز انتقام خود را به صاحبان برحق اخت

كـه  یاریـان اختیـم، فـرق مینـیبیان میـكتـاب روم 13و  12 یكه در فصل ھـا یموارد یھمبستگ
احكـام صـادره را دارنـد، مشـاھده  یت اجرایكه صالح یشخص منحصر به فرد دارد را، با آنان

كننـد، نـه حـق یم یخـدا زنـدگ اخالقی یكه مطابق با ارزش ھا یاشخاص منحصر به فرد. میكنیم
  .آن را یرا دارند، نه حق اجرائ یصادر كردن حكم

  :دیفرمایار، كالم خدا میخصوص صاحبان برحق اختا در امّ  
  
  
  
  

   13ان یروم
قـدرتھایی . ھر کس باید تسلیم قدرتھای حاکم باشد، زیرا ھیچ قدرتی جز از سـوی خـدا نیسـت:"1
  وجود که

  ."دارند، از جانب خدا مقرر شده اند     
ده عصیان ورزیـده آنچه خدا مقرر کرکه بر علیه قدرتی عصیان کند، در حقیقت علیه  پس آن:"2

  است؛ و
  ."آنان که چنین می کنند، مجازات را برای خود می خرند     

 آیـا مـی. کاران از آنھا می ترسند خالفتِکرداران از حکمرانان ھراسی ندارند، اما زیرا راس:"3
  خواھی از

چه را که درست است، انجام بـده کـه تـو را تحسـین نت ھراسی نداشته باشی؟ آصاحِب قدر     
  ."خواھد کرد

 شـوی، بتـرس، زیـرا خالفاما اگر مرتکب کار . ویی کندیکزیرا خدمتگزار خداست تا به تو ن:"4
  شمشیر را بی

او خدمتگزار خدا و مجری غضـب اسـت تـا کسـی را کـه مرتکـب کـار . جھت حمل نمی کند     
  شده خالف

  ."است، کیفر دھد     
  
 یچگونه انتقامیتواند ھیمنحصر به فرد، نم یحیسك مید بخاطر داشت؛ یشه باین فرق مھم را ھمیا

ز یـرد، بلكـه موظـف بـه آن نیتواند انتقام را بگیقانون، نه تنھا م یمجر یحیك مسی یرد، ولیرا بگ
  .باشدیم

ا  بـه نـدرت از یـ(كنند یارات خود استفاده میان قانون بطور ناكامل از اختین دوران كه مجریدر ا
ن موضـوع صـحبت كـنم، و یـانجـا راجـع بـه یافتم كه در ایوسوسه م، من به )ندینمایآن استفاده م



 

 

سـت ین ین كتابیا. كنمیجرات نم یول. میارد را بازگو نماگذیكه بر فرھنگ جامعه ما م یبر مخریتأث
  .باشدیم یشخص اخالقن كتاب فقط مربوط به یا. بحث و گفتگو كند یات مدناخالقیكه راجع به 

انضـباط منصـوب و دسـت  یو اجـرا ییفرمانروا یكه برا یوخیش(سا یان كلیا راجع به متصدام
فرمـوده ) "بسـته و گشـوده"(شـان ی، و راجـع بـه آنچـه كـالم خـدا در خصـوص ا)شده اند یگذار

  :صحبت خواھم نمود
  
   18 یمت

  آمین، به شما می گویم، ھر آنچه بر زمین ببندید، در آسمان بسته خواھد شد؛ و ھر آنچه بـر:"18
  نزمی

  ."گشوده خواھد شد بگشایید، در آسمان         
  

ن موضـوع یـراجـع بـه ا) Manual The Christian Counselor's( یگـریكـه در كتـاب د ییاز آنجـا
ز یـسـا نیدر مـورد انضـباط كل ین در حال حاظر در صدد نوشـتن كتـابیصحبت كرده ام، و ھمچن

  .ن خصوص صحبت خواھم نمودیدر ا یكم نجایباشم، ایم
آنچـه در دل اسـت (ند یرا قضاوت نما) آشكار -یظاھر -یرونیب( اعمالد فقط یباسا یان كلیمتصد

شـان و یا یمصـرانه از ھشـدار ھـا یچیفقط پـس از سـرپ ،ریتكف). )3(دینمایرا فقط خدا قضاوت م
قضـات دادگـاه و  یبـرا یبقدر كاف). 20تا  15:  18 یمت(سا ممكن خواھد بود یان كلیگر متصدید

باشـد، عـدالت را یكه آشـكارًا گنـاه آلـود م یست كه بر حسب رفتاروار اسا دشیكل یرھبران مرئ
ن خاطر اسـت كـه خـدا ی، و به ھم)خورندیشكست م یعین كار بطور فجیو البته در ا(ند یاجرا نما
  .ح خواھد نمودیتًا تمام نارواھا را تصحیست كه نھایرنده ایو انتقام گ یتنھا قاض
رون یـبنیـز مـان آورده، از دل خـود یح ایكه بـه مسـ را یسا، شخصیكل یست كه اعضایدرست ن

اسـت كـه  یانیمتصـد ۀفـیوظ نیـرا نـدارد؛ ا یگـریمان عضو دیحق قضاوت ا یچ عضویھ. كنند
. باشـندینم ین حقیچن ی، دارایبطور انفراد یحیاشخاص مس. دارندسا یرا در كل یفه این وظیچن

  :ن استیشان ایا ۀفیبعكس، وظ
  

   13ان یاول قرنت
 با ھمه چیز مدارا می کند،ھمواره ایمـان دارد، ھمیشـه امیـدوار اسـت و در ھمـه حـال محبت:"7

  پایداری می
  ."کند     

  
 یبركات. باشندیسا میدر كل ینظم و انضباط كاف یسا موظف به اجرایان كلیگر، متصدید یاز طرف

غ یـاز آن در شـان راید ایـخدا دارد، و نبا ۀاست كه تعلق به گل یازیچون حراست و انضباط، امت
كـه آشـكارًا  یبـا ھـر عضـو یر رسـمیتواند بطور غیسا، آن است كه میحق ھر عضو كل. داشت
  :دیكند، مقابله نمایگناه م



 

 

  
  18 یمت

  اگـر. اگر برادرت به تو گناه ورزد، نزدش برو و در خلوت خطایش را به او گوشـزد کـن«:"15
  سخنت را

  "پذیرفت، برادرت را باز یافته ای؛        
  
 یر رسـمیغ یشنھاد ھایكه گوش به پ ی، وقت)اگر مرتكب گناه بوده باشد(ھمانطور حق اوست  و

  .ردیسا مورد قضاوت قرار بگیان كلیسا نداده باشد، از جانب متصدیاعضا كل
  

  6ان یغالط
ای برادران، اگر کسی به گناھی گرفتار شود، شما که روحانی ھستید او را با مالیمت به راه :"1

  راست
  ."در عین حال، بھوش باش که خود نیز در وسوسه نیفتی. بازگردانید     

  
مثـل " یشـمارد را فقـط در صـورتیم یحیكـه خـود را مسـ یز، شخصـیان نیدر خصوص متصد

او خـود  ایو  ،ندیعمل نماو باشند بوده ر یتكف دوران نقش كنند، كه دریاعالم م" ریا باجگی یخارج
  . سا را ترك نموده باشدیكل
  

  2وحنا یاول 
  ولـی. آنھا از میان ما بیرون رفتند، اما از ما نبودند؛ چه اگر از ما بودنـد، بـا مـا مـی ماندنـد:"19

  رفتنشان نشان
  ."از ایشان از ما نبودند یکداد که ھیچ         

  
" ریجگاا بـیـ یخـارج"چـون  یبـا شخصـ ندتوانیم یدر زماننیز تنھا سا یمنحصر بفرد كل یاعضا

ان یاگر متصد. باشد) رانده(رون رفته یسا بیر پوشش حراست و انضباط كلیاز ز ند، كهیرفتار نما
منحصـر بفـرد  یورزنـد، الزم خواھـد بـود كـه اعضـا غفلـتسـا یانضباط در كل یسا در اجرایكل
ن وجـود، خـدا بـه شـما بعنـوان یـبـا ا. گرددن اشكال برطرف یخود را بكار ببرند تا ا ذنفو ،سایكل

ا نبـودن یـبـودن  یحیع به مسرا نداده كه در دل خود راج ین حقیچن سا،یشخص منحصر بفرد كل
 یسـیاسـت، كـه ع سـایكلدر " عـدالت ۀخودسران یاجرا" یز نوعین نیا. دییگران، قضاوت نماید
  .كندیرا نمآن ح تحمل یمس
  
  !"كندینم یریانضباط، سخت گ یما در اجرا یساین است كه كلیل قضاوت ما ایدل"
  



 

 

ا دو نقـض از یـتباه بـه ھـر حـال، دو اشـ. است در حسـاب اشـتباھات شـما یگریز اشتباه دین نیا
و كننـد، كـه قـانون یدا میـطرفدار پ یزمانان یقضاوت گرا. سازندیجاد نمیرا ا یتفرمان خدا، صح

ن یـحـل ا. خواھنـد شـد ین صـورت، دادرسـیر ایدر غ. ده باشدسا، سست شیب در كلینظم و ترت
م، بلكـه تمـام كوشـش یریـقانون را به دست خـود بگ یكه اجراست یآن ن) در تمام طبقات( مسئله 

ن كار، یو اگر انجام ا. مییسا بنمایب در كلیقانون و نظم و ترت یخود را در راه استرداد و بازساز
كنند، نگـران یب فرار میمه و آسیره بدون جریا با گناه كبیرد، و مردم گویگیرا بخود م یادیوقت ز
بـدون  یچ گناھیچ كس، از ھیھ. ن را در كالم خود اعالم كرده استیا او. خدا عادل است. دینباش
ز مـورد قضـاوت او قـرار یـدانـد و ھمـه چیز را میخدا ھمه چ. ب فرار نخواھد كردیمه و آسیجر
د تـا او یـد، آن را در دست خدا بگذارینیبیعدالت را بھم خورده م یتوازن در ترازو یوقت. ردیگیم

  :   ن كار مربوط به او استیا. دیتوازن را برقرار نما
   4عقوب ی

د بد گوید و یا او را محکـوم کنـد، ھر که از برادر خو. دیگر بدگویی مکنیدیکای برادران، از :"11
  در واقع از

کنـی، دیگـر  و ھرگاه شریعت را محکـوم. شریعت بد گفته و شریعت را محکوم کرده است        
  نه مجری،

  !"بلکه داوِر آن ھستی        
 پس تـو کیسـتی. قانونگذار و داور ھست، ھمان که قادر است برھاند یا ھالک کند یکاما تنھا :"12
  که

  !"ھمسایۀ خود را محکوم کنی        
  

 ی، با زبان سـاده تـر)در پرانتز(ات ذكر شده را بطور جداگانه ین آیاز ا ییالزم است كه قسمتھا
گر را ناسـزا یكـدیبـرادران،  یا: "دیـفرمایمن یچنـ 11 ۀیـخداونـد در آ. میدھقرار  یدگیمورد رس

عت را ناسـزا گفتـه و بـر ید و بـر او حكـم كنـد، شـریرا ھر كه برادر خود را ناسزا گوید زییمگو
د، یـگویه او سـخن میـا بـر علیكند یكه برادر خود را قضاوت م یشخص(عت حكم كرده باشد یشر

جتـًا خـود خواھـان یدارد، و نتیـت نماو گذاشته را دوسـ ایرا كه خدا در قانون خود بر یتیمحدود
بـا " (یبلكـه داور ھسـت یسـتیعت نی، عامـل شـریعت حكـم كنـیلكن اگر بر شـر) گرددیقضاوت م

). یدھیـاز خـدا قـرار م یو برتـر یچیانتقـاد و سـرپ یت ھا، خود را در جـایده گرفتن محدودیناد
نـه اقتـدار خـدا را  شـما(اسـت  یكیعت و داور، یصاحب شر: "دیفرماین میچن 12 ۀیخداوند در آ

د كـه انسـان یسـتیشما ن(باشد  یقادر م دن و ھالك كردنیكه بر رھان) دیداراقت او را ید، نه لیدار
د بـود یـخواھ یاصوالً چـه قـانون گـذار و قاضـ. دیسپاریا او را به ھالكت مید و یبخشیرا نجات م

سه بـا خـدا یود را در مقاخ( یستیپس تو ك) د؟یدارین خود را نمیقوان یحكم و اجرا ییتوانا یوقت
  ".؟یكن یم یداور) گرید یمخلوق(خود  ۀیكه بر ھمسا) ؟ینیبیف و ناتوان نمیضع یمخلوق
رد، بدون آنكـه حـق و یگیكه قضاوت گرا است، قانون خدا را در دست خود م یجه، شخصیدر نت
انه دارد منصـف یرا كه قانون شكن به دادرسـ یگر، حقیو از طرف د. ا قدرت آن را داشته باشدی



 

 

به انجام آن  قادرن امور را به دست خود گرفته، چون او است كه یخدا ا. دینمایاز او صلب م ،را
ره را، خود قضاوت خواھد یتلر، پول پوت، دشمنان شما، و غیچون آدولف ھ یخدا مردم. باشدیم

ش قرار یماد؛ تمام شھادات مورد آزیق بر مال خواھند گردیتمام حقا. ستیخدا قضاوت گرا ن. كرد
خـود را خواھـد  یروز داور یھـر فـرد. ان خواھـد شـدیـھمـه نما یخواھند گرفت، و عدالت برا

 .ت نخواھند داشتیشكا یبرا یھل موجیشوند دلیكه به جھنم واصل م ییك از آنھایچ یھ. داشت
  
  .میكنیقسمت دوم جواب سؤال را در فصل بعد دنبال م: 2
  
  
  
  
  

خـود را بـه  ییكنـد تـا مقصـود خـدایز كـار میـا و گناھان ما نق ضعف ھیالبته خداوند از طر (1)
را ت ھـدف خـدا یـاو ھسـتند، و در نھا ۀما، جز برنامـ یظاھر یوقفه و شكست ھا. ارمغان آورد

چ وجه كم یھما را در جنگ به  ش یروزیت  پین اطالعات، مسئولیداشتن ا یول. ندینمایم یبانیپشت
  . كندینم

رجـوع  nselor Commentary  Cou  Christian: به كتاب من یحیك مسیراجع به حالت و رفتار  (2)
  .دییفرما
  یمـ نگـرد و خداونـد بـه دل یرا كه انسان به ظاھر میز : "......دیفرمایم 7: 16ل یاول سموئ (3)
طــالق  یبــرا یكــاف ۀنــی، را زم"زنــا كــردن در افكــار"كــه  یز، آنــانیــن ســبب نیبــه ھمــ" »نگــرد
  . گردندیم یبزرگ شمارند، مرتكب اشتباهیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  

  مفصل ھفدھّ 
  دیخدا بگذار یجا برا

  
  
  .گران را نداده استیانتقام گرفتن از د ییتواناخدا به شما  :2

را به شما نداده  ییطاقت فرسابزرگ و  ۀفین وظید از آن كه خدا چنیار خوشنود باشید بسیشما با
چـون قضـاوت مـردم و صـادر كـردن  یتـیاھمحسـاس و پر ۀفـین وظید چنـیـشما الزم ندار. است
شـما  یت آن بـرایولئمسـ. دیـرا بـر دوش خـود بدار شان باشدیھا یه سزاوار قانون شكنك یحكم
ست، و خداوند فرموده كه خـود آن را در ید چون كار شما نیآن را ندار ییشما توانا. است ادییز

شـده  یدگیطور ناتمام به آن رسـد در حال حاظر بیشا. راه و وقت كامل خودش، انجام خواھد داد
ھـر چـه . )1(خواھـد شـد یدگیدر روز عدالت، بطـور كامـل بـه آن رسـ ی، ول)ا خواھد شدی(است 

 ۀاو قـدرت الزم را دارد تـا ھمـ. دانـد بـا آن چكـار بكنـدین میدانـد، و ھمچنـیرا خـدا م اتفاق افتاده
گر شما چـرا خـود را وارد ید پس. ز قول داده كه آن را خواھد كردیاشتباھات را اصالح كند، و ن

د یـد و بگذاریـد؟ دخالـت نكنانجامـیمن امور بسود كـه ید دخالت شما در ایدانیا مید؟ آیكنیكار او م
  .ت ھمه بوده استیرضا و ،شه به نفعیكار او ھم ۀجینت. خدا كار خودش را انجام بدھد

  . باشدیبر عكس محبت كردن م ییانتقام جو. ت كردن استكار شما محبّ 
  
   19ان یوال

  مـن. ت نمابشتن محیرا مثل خو خود ۀینه مورز، و ھمسایر، و كیقوم خود انتقام مگ یاز ابنا":18
  ھوهی

  ."ھستم        
  

 ید بـا كسـیـشـما نبا. باشـندیگر میكـدید كه محبت و انتقام، كامالً مخـالف یكنیه مشاھده مین آیدر ا
". دیخـدمتش برسـ"ا یـ، "دیـكن یاو طالفـ بـا"ا یـ، "دیحسابشان را برس"ا ی، "دیه حساب كنیتصف"

است كه جـواب  ییكویبلكه با ن د،یمقابل با شرارت آنھا، ابراز نمای د خشم خود را درین نبایھمچن
  .د دادیر را خواھسّ یمُ 
  

   12ان یروم



 

 

 زیـرا نوشـته شـده کـه. ای عزیزان، خود انتقام مگیرید، بلکه آن را به غضب خدا واگذاریـد:"19
  خداوند می«

  "».انتقام از آن من است؛ من ھستم که سزا خواھم داد: "گوید        
  

خشم مربـوط اصوالً . )2(منظور خشم خدا است ". دیخشم را مھلت دھ: "ن به شما گفته شدهیھمچن
شما پا در ! كن یرا خال یجا ر نشدهی، تا دینیبیعدالت م یسكو پس اگر خود را بر. به خدا است

ند، و یخواھد خود بـدان بنشـیو خدا م! دیحق بودن در آن مكان را ندار شما. دیمكان مقدس نھاده ا
  .دیالزم است كه به او و خشم او مھلت دھ

تن و اسـتفاده از آن را ھست كه دانش آمـوزان حـق نشسـ یاریبس یھا یدر كالس مدرسه صندل
آن  .معلـم كـالس را نـدارد یصـندل ینشستن بـر رو) و جرعت(حق  یچ دانش آموزیا ھام. دارند

م بـه دنبـال یوخـ یعـاقبت ،نـه گـرا د آن را بداننـد ویباشد و ھمه بایمكان در انحصار معلم كالس م
دارم، پـس دخالـت در آن یمور مربوط به انتقام را در انحصار خود مد، ایگویخدا م. خواھد داشت

  .دیمكن
. دیـآیم چـهگـذارد، یم یبـر مكـان درجـه دار یكـه پـا یم بر سـر سـربازیدانیز ھمه میدر ارتش ن

در خصـوص كلمـات . باشـدیز میـباشـد، در انحصـار او نینـده مكه متعلق به فرما یفه و مكانیوظ
خـدا . كـنمیشـما بـازگو م یرا بـرا یگـرید ۀنـدو نمو. رسدیبنظر م یشماریافكار ب، "دیمھلت دھ"
تـر ست و آن را خواھم كرد، پـس چـه بھیدانم چیمن كارم را م. ینید مھلت بده تا كارم را ببیگویم

كـه در مقابـل  ،دیریرا در نظر بگ یو در آخر، بچه ا. دیز بخود بدھیدن آن را نیكه شما فرصت د
د، یـگوید و بـه او میـآیآنوقـت، پـدرش م. ستاده اسـتیكه دو برابر قد او را دارد، ا ییزورگوپسر 

  ".دیخشم را مھلت دھ"دھم؛ یب كار را میبرو كنار پسرم، من ترت
گـذرد، ید در دل او چـه میدانینم. است یزیقت سزاوار چه چیحقدر ما د دشمن شیدانینم یشما حت

را كـه نسـبت بـه او  یجتـًا خشـمینت. انه اسـتز مغرضـیـد نیرا كه ظاھرًا بدست دار یو اطالعات
 باشد، چونیمحدود م سا داده نیزیكه خداوند به دولت و كل یحق. اد باشدیا زید ممكن است كم یدار
روند، شكسـت یش مین راه پیكه در ا یو ھنگام(ت مردم را ندارند ینقضاوت بر  ییتوانا کس چیھ
ت و یـد، و نیـتوانـد شـخص درون را برھنـه و آشـكار نمایاست كـه م یاو تنھا كس). خورندیز مین

  افكار او را بشناسد
  
   4ان یبرانع

و  نافـذ کـه نفـس زیرا کالم خدا زنده و مؤثر است و بُرنده تر از ھر شمشیر دودم، و چنـان:"12
  روح، و مفاصل

  ".و سنجشگر افکار و نیتھای دل است و َمغِز استخوان را نیز جدا می کند،         
 ھیچ چیز در تمام آفرینش از نظر خدا پنھان نیست، بلکه ھمه چیز در برابـر چشـمان او کـه:"13

  حساب ما
  ."با اوست، عریان و آشکار است        



 

 

  
 از یكـیان رسـاندم، یبه پا ان الھیاتیرا در برابر دانشجوخود  یش، پس از آنكه سخنرانیپ یچند

ان را مـورد یشما دانشـجو: "او گفت. دابراز کر من یرا با صحبت ھا یدانشگاه، مخالفتاستادان 
بود كـه  یاطالعات یماورا قضاوت او،". دیا مات و مبھوت كردد و مریقرار داد یتملق و چاپلوس

بـر آن داشـتم كـه  یوقـت در نظـر مـن نبـود، و مـن سـعچیھ یتملـق و چاپلوسـ. داشـتدر اختار 
كه در اجتماعـات  یادیز یپس از سالھا بود كه ین بارین اولیچون ا. میق نمایان را تشویدانشجو
، )شـومیمعمـوالً بـه عكـس آن مـتھم م(مـتھم شـده بـودم  یكـردم، بـه تملـق و چاپلوسـیم یسخنران

). الزم را نكـرده بـودم ینـیش بی، پیاتھام نیدر خصوص چن(را به آن بدھم  یپاسخ دانستم چهینم
د؛ یـه من گناه كرده ایر علقربان، شما ب: "میگویم اگر دوباره تكرار شود. میدانم چه بگویا حال مامّ 

 یولـ. را به شما نداده اسـت ین حقید، و خداوند چنیقرار داده ات مرا مورد قضاوت خود یشما ن
  ." دیتوبه باشمن حاظرم شما را ببخشم، اگر شما حاظر به 

توجـه ز یـن" عزیزان  یا"، به عبارت )19:  12ان یروم(م یباشیآن م ۀكه در حال مطالعیه ایدر آ
دارد و آنچه را كه بـه د كه شما را دوست یخواھد بدانیزند، چون مین صدا میخدا شما را چن. دیكن

ه بـه شـما شـده، را كـ ییھـا یاو ھرگـز بـد. دھدیت مید بخاطر آن است كه به شما اھمیگویشما م
دانـد یاو م. ت داردیش اھمید، و برایده ایرا كش یداند چه زجریم یاو بخوب. فراموش نخواھد كرد

دانـد یز میـرا ن یگریز دیا چبرسد، ام شاعمال خود یمجرم به سزااست كه  است شما آنكه خو
دم نفـوس یـد ر مـذبحیـدر ز" دیـاد داریب. دن است كه بھتر است صبر کرید، و آن ایدانیكه شما نم

ز خواھان انتقام بودند، یآنھا ن". كه داشتند كشته شده بودند؛ یكالم خدا و شھادت یرا كه برا یآنان
  ؟ "یتا به ك: " گفتندیون میه و شیو با گر

    6مكاشفه 
  و ھنگامی که ُمھر پنجم را گشود، زیر مـذبح، نفـوس کسـانی را دیـدم کـه در راه کـالم خـدا و:"9

  شھادتی که
  ."داشتند، کشته شده بودند      

 ای سرور مقتدر، ای قّدوس، ای بر حق، تا به کـی از داوری«: اینان بانگ بلند برداشتند که :"10
  زمینیان و

  "»گرفتن انتقام خون ما از آنان باز می ایستی؟        
 بیارامنداز آن نفوس، ردایی سفید داده شد و به آنان گفته شد که پاسی دیگر  یکآنگاه بر ھر :"11

  تا شمار
  ."ھمردیفان و برادرانشان که می باید چون آنان کشته شوند، کامل گردد        

  
جتـًا یم، و نتیخدا ھسـت خدمتگذارانان یحیما مس". پاسی دیگر بیارامند: " ز در جواب فرمودیخدا ن
بر و انتظـار كه صـم ینیبیكتاب مكاشفه م ۀو در ادام. به كمال برسد خدام تا خواست ید صبر كنیبا

ز بـه كمـال یـگردد، و خواست خـدا نیرسد، عدالت خدا بطور كامل اجرا میمر مفرزندان خدا به ث
  .دھدیت میاو به ما اھم. دیان خواھد رسیز بپایانتظار من و شما ن. رسدیم



 

 

  :د كه خداوندیخواھد رس یروز
  

   1ان یكیدوم تسالون
ایـن اسـت کـه شـما شایسـتۀ پادشـاھی خـدا اینھا ھمه نشان داوری عادالنۀ خداست، و ثمرش :"5

  شمرده
  ."خواھید شد که در راھش رنج می برید     

  
  

ان یـد انتظار دارد شـما در میشا. را دارد یگریمقصود د رسیدنثمر بظار د انتیدر حال حاظر شا
ن موضـوع را در فصـل یـا. دییرا وارد ملكوت او نما ید و دشمنانیرنج و درد، به او شھادت بدھ

  .م نمودیدنبال خواھ یبعد
  
  
  
  
  

  .)6: 4ان یكیاول تسـالون(نخواھـد شـد  یدگینجا رسیاز یمانداران نیان ایم مسائل ۀھمبه  یحت (1)
 حق انتقـامسا یمنحصر بفرد كل یعضاد، كه ایگویم) و شما( یكیه، پولس به مردم تسالونین آیدر ا
را  ین امـوریچنھشدار داد كه  شانیپولس بطور صادقانه به ا. است یخدا قاض. را ندارند ییجو

 یاكنـون در آن زنـدگكـه  یدر زمـان. كنـدیح میاشـتباھات را تصـح ۀخـدا ھمـ. رندیبدست خود نگ
د ینمایمًا قضاوت میمستق یمواقعكند، و در یاستفاده م یاز محرك انضباط یم، خدا در مواقعیكنیم
  .كندیصبر م ی، و در مواقع)30و   29:  11ان یاول قرنت(

ن یـده بر ایعق. باشدیاز آن م یحیر صحیا تفساست، امّ  امدهیه نین قسمت از آیدر ا" خدا"نام  (2)
آنچه ر با تمام یرا در شما بدست آورد، چون آنوقت مغا ید خشم دشمن نفوظیاست كه شما نگذار

  . نجا گفته شده، خواھد بودیتا بحال در ا
 

  مجدھّ یفصل ھ
  دییدشمنتان را برآورده نما یازھاین

  
  :20 ۀیم به آیپردازیمحال 

  
  12ان یروم
 .اگر دشمنت گرسنه باشد، به او خوراک بده، و اگر تشـنه باشـد، بـه اوآب بنوشـان«، عکس:"20

  اگر چنین



 

 

  "».کنی، اخگرھای سوزان بر سرش خواھی انباشت        
  
م دانسـتیه را به آخر كتاب موكـول كـردم، نـه فقـط بخـاطر آن اسـت كـه مین آیا ۀل آنكه مطالعیدل
رجــوع  ن فصــلیــز، اول بــه ایــا شــما نیــآ(د یشــكیصــبرانه انتظــار آن را م یاز شــما بــ یاریبســ
را  یسـته ایان مناسـب و شایـن پاین است، و ھمچنیب استدالل و كالم خدا چنی، بلكه ترت)د؟یكرد
  .سازدیَكل مطالب فراھم م یبرا
ن یـا، "انباشـت یش خـواھبر سر سوزان یاخگر ھا: "دیفرمایكه خدا م ییا به نظر شما، در جایآ

شـتر ید؟ بنظـر شـما، بیـنیبیاز بركت در آن م یا نشانه ایاست؟ آ یگریبه د یكیمحبت و ن ۀنشان
ن ھـا صـحت یـك از ایـچ یالبته ھـ! د آمدهیدر كالم پد ید تناقضیندارد؟ شا ییشباھت به انتقام جو

ه، مانند دسـت و ین آیده در اان شیندارد، و من بموقع خود، نشان خواھم داد چطور دو موضوع ب
را مطالعـه  یگـریدو موضـوع د ا قبـل از آن الزم اسـتاّمـ. نـدازه انـدك ایبھم وابسته و  دستكش

  .میینما
د یـا، اول بااّمـ. دیـد به دشمنتان آب و خوراك بدھیم كه شما موظفینیبیه میآن یاست؟ در یدشمن چ

ك بار به شما جفا رسانده ی ست كهین یدشمن آن شخص. ستید منظور كالم خدا از دشمن، چیبدان
. دیـكنـد بگردیبه آنچـه دشـمن م د، تا متوجهیبكن یسطح یر داود را مروریاست مزام یكاف. است

و  عهیشـا رد؛یـكنـد جـان شـما را بگیم یا سـعیو گذارد، یشما دام م یاست كه برا یدشمن شخص
 یكالً، دشمن كسـ. رهیغماند تا بر شما حمله كند؛ و ین میدر كمدارد؛ یه شما رواج میتھمت را عل
. دیـا شـما را از راه بـدر نمایـاه كند، و یشما را س یاست كه زندگ نتمام وقت به دنبال آ است كه
دشـمنان " ح فرمـود یمسـ یسـیع. دن افـرایبه مشكل تر ییكوین یعنیكردن به دشمن،  ییكویپس ن

  :افتی 23مور توان در مزیرا م یشین فرمایعمق چن). 44:  5 یمت" (دییت نماخود را محب
  

   23مزمور 
و  ین كـرده ایسـر مـرا بـه روغـن تـدھ. یگسـتران یمن به حضور دشمنانم م یبرا یسفره ا":5

  زیام لبر كاسه
  ."شده است     

  
. جـان خـود را داد، نشناسان خدا یح برایمس یسیم كه عیخوانی، م)6 ۀیآ(ان یدر فصل ششم روم

ن كـار یـا). 8 ۀیـآ(گناه كاران جان خود را داد  ی، برانیش از ایاما ب. بود ین كار فوق العاده ایا
ن یـا ، و)10 ۀیـآ(ز، جـان خـود را داد یـندشمنان خـود  یت، برایو در نھا. است یفوق العاده تر
فـر كـه از او متن یح بخـاطر آنـانیمسـ یسـیع. تـوان انجـام دادیاست كه م ین كاریفوق العاده تر
  .، جانش را داد)مانند سولس(بودند  یپراكنده ساز، مشغول )كار خدا( یگردآور یبودند، و بجا
از یـد نیـم، گفته شده كـه بایآن ھست ۀكه در حال مطالعیه ایكرد؟ در آ ییكوید با دشمن نیچگونه با

  ". اگر تشنه است....... اگر گرسنه باشد : "مییاو را كشف كرده و برآورده نما یھا



 

 

 یانآنـ بـه ییكـوین یزیـردر برنامه . دییشف نمااو را ك از مشروعینن است كه یكار شما ا، اوالً 
و در ن كتـاب، یـدر فصـل دوازدھـم ا. دییـاضـافه نماز یـن عنصر را نی، ارسانندیكه به شما جفا م

" ن را اضـافه كـردم كـه یـد، مـن ایـدجاد كریخود ا یكوین یاز عكس العمل ھا یكه فھرست ییجا
د ید، برگردیافت كرده ایكه آن را درحال . دكامل بگرد ی، تا آن رفتار"ز وجود داردین یاتیح ۀنكت

  .دیق بدھید، تطبیافت كردین فصل دریبا آنچه در ا ،و جواب ھا را به فھرست مورد نظر
از یـد نیـن است كـه جـواب بای، ادر نظر داشت دادن كوین رابطه با جواب د دریكه با یاصل مھم

 یرا عنوان سـاخته، ولـ یو تشنگ یه گرسنگین آیا. دیرا برآورده نماشخص دیگر  یو فور رمصّ 
  . ستندین دو نیا منظور تنھا

  
  3توس یت

 و کننـد تـا بـرای رفـعیکـبگذار ھمکیشان ما بیاموزند که خویشـتن را وقـف انجـام کارھـای ن:"14
  نیازھای
  ."ضروری تدارک بینند و زندگی بی ثمری نداشته باشند        

 
از دشـمنتان داشـته یـبت بـه بـرآورده سـاختن ننس یاحساس خوبست ید، كه الزم نیاد داشته باشیب

خـود را، نـه  یكـویكـار ن). د داشـتیـخواھ زین نسبت به آن یبد یمواقع احساس یو بعض(د یباش
 ،)دیـجـاد كـرده ایا كـه در خـود ای(د یرا نسبت به او دار یشیراندیو خ بخاطر آنكه احساس خوب

 یاطاعـت از او و رضـامند ید، و بـرایـن كـار را بكنیبلكه بخاطر آنكه خدا از شما خواسته كه ا
محبـت بـا دادن از خـود، . اطاعتد، بلكه با محبت با احساس شروع نمیشو. دیدھاو، آن را انجام 

د یـدارآنچـه  ۀد ھمـیـشما با). 25:  5ان ی؛ افسس 20:  2ان ی؛ غالط 16 :3وحنا ی(د شویشروع م
  .دییف نمااو را برطر ازین، تا )خواھد باشدیھر چه م(د یرا به او بدھ

 یق و بررسـیـد شـامل تحقیـكـو بـه شـرارت، بایجـواب ن یشما برا یزیجتًا، نقشه و برنامه رینت
د یـشـما نبا. از داشـته باشـدیـن كار ممكـن اسـت بـه وقـت و كوشـش نیا. ز باشدیدشمنتان نوضع 

توجه شما از خود به او منتقـل . دیحساب كن كه دارد یازیحدس و گمان خود نسبت به ن صرفًا بر
را  ین شـرارتیل آنكه چنـیو دل(د یكند تا او را بھتر بشناسیجه به شما كمك میدر نتن یاگردد، و یم

را  ین كـاریدھد تا كوچكتریقرار م ییتًا، شما را در جای، و نھا)دیاز خود نشان داده را بھتر بفھم
  .ت بوده باشدیو با اھم ید، پرمعنیش بكنیكه برا

  
خود را مـورد  یامكانات مال. دییبرآورد نماد، یرا كه خود دار یاتامكان یودالزم است موج ،اً ثانی

، ابتكـار خـود )خدا دارند ین ارزش را در امور روحانیكمتر ین امكاناتیمعموالً، چن(د یرینظر بگ
و (خـود  ید، افكار خود، وقت خود، زندگیرید مورد نظر بگیرا كه دار ید، اموالیریرا در نظر بگ

ا تـا یـ(سـازد یاز او را بـرآورده میـن که دیدار، و آنوقت آنچه )دیریم در نظر بگا تمام آنھا را با ھی
د، بـدون آنكـه یـآنوقـت، آنـرا بـه او بدھ. شـما مشـخص خواھـد شـد یبـرا) سازدیبرآورده م یحدَ 



 

 

را بـدنبال  یباشد كه انتظـار یكامل ۀید ھدیآن با. دینسبت به حركت متقابل داشته باش یچشمداشت
  .ندارد

  
  
  

   6لوقا 
 ی نمایید، و بدون امیِد عوض، به ایشـان قـرضیکاما شما دشمنتان را محبت کنید و به آنھا ن:"35
  دھید،

 زیرا پاداشتان عظیم است، و فرزندان خدای متعـال خواھیـد بـود، چـه او بـا ناسپاسـان و         
  بدکاران مھربان

  ."است         
  
كـار را بـا در نظـر  ۀد نقشـه و برنامـیـ، با)خـداخواست (كار  ید كه قبل از اجرایاد داشته باشیب

را بـدون  زیـچ چید، و ھـییـنما یزیـره، طـرح ریق مقدار، نوع اجناس بكار گرفته، و غیگرفتن دق
واسـت خ(كـار  ۀ، برنامـینان نداشتن نسـبت بـه مـوردیاطم. دیرھا نكن به آن یدگیاز رسنان یاطم
  .اندازدیبه خطر مرا ) خدا
د كـه بـا یـاجـرا كن یطـورالزم باشـد برنامـه را ممكن است . دیاشاسب بت منیموقع یای، جواً ثالث
 کـار یاجـراغلـط روش ا یـت نامناسـب و یـر موقعیـنظ یمسائلد یكن یسع. ت سازگار باشدیموقع
برنامه شما ھمانقـدر  یاجراد كه یتوجه داشته باش. جاد نكنندیرا ا یدتریشما، مشكالت جد ییكوین

د از شروع كار تا اتمام آن، بـا مھـارت و یبرنامه خود را با. داردت دارد كه طرح برنامۀ آن یاھم
 یزیـو برنامـه ر ی، اسـاس نقشـه كشـخالصـهپـس در . دیانجـام رسـان یظرافت و مالحظه كـار

 یالزمـ ۀنـید، چـون زمیـاد نبریـن موضـوع را از یـا. ازھا استیبرآورده ساختن ن كردن، ییكوین
  .دآنچه در فصل بعد گفته خواھد ش یاست، برا

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  مفصل نوزدھّ 
  دیآتش را انباشته كن یاخگر ھا

  
بـر سـرش  سـوزان یاخگـر ھـا: " دیفرمایم، كالم خدا میسازیدشمن را برآورده م یاز ھاین یوقت

 ا در در كـار باشـد، اّمـ ییانتقام جـو ۀیكه روح رسدیز، بنظر مین قسمت نیدر ا". انباشت یخواھ
  ست؟یپس منظور چ. میده ایآن را د ، عكس)19 ۀیآ(قبل  ۀیآ

آن ماننـد بـرآورده سـاختن  یاسـت كـه معنـ یبر سـر دشـمن نھـادن اصـطالح سوزان یاخگر ھا
و در . دیـآتـش بـر سـرش گذاشـته ا ید، اخگر ھـایاو را برآورده كرد یازھاین یوقت. ازھا استین
  .دیسازیم مغلوب ییكویرا به ن یم، بدینیبیم 21 ۀیكه در آ  ،است ین كاریچن ۀجینت

. ببینـیم میخـواھیده اش را میـم سـر داغ دییا آنكـه بگـویـست، ین یھیچگونه تنبیھمد نظر نجا، یدر ا
ك شـما یـن یگداختـه، كـار ھـا یزغـال ھـا. اسـت ییكـویبـا ن ینجا، مغلوب ساختن بـدیھدف در ا

  . باشندیم
آتـش افكـن وجـود  او، یدگدر دوران زنـ. داردد، كه پولس جنگ را مد نظـر یباش اد داشتهیضمنًا ب

د زغال یتوانستیاگر بر فرض، م. ار مؤثر استیدانستند كه آتش در جنگ بسین را میا انداشت، ام
  .دیآوردیدر م ید، بدون شك او را از پایگداخته را بر سر دشمنتان انباشته ساز یھا

ه را گداختـ یدان جنگ را در دست خود دارد، و زغال ھایم یھا ید كه ارتش شما بلندیتصور كن
 یرور ل بـیـد، زغال ھـا را بـا بیدین خود دییدشمن را پا یوقت. دیاستفاده در جنگ آماده دار یبرا

كه دنبـال  یاو را در راھ. چاره خواھد شدین رفته و بینًا قدرت و قوت او از بیقی. دیزیریسر او م
  .ه استین آیآنچه منظور ا ی است ازرین تصویا. دیكرده و شكست داده ا كرده متوقف
ك شـما، یـن یكـار ھـا. دیـد، مانند آن است كه بمب ناپالم را بكـار بـرده ایینما یكین یاگر بقدر كاف

. خواھد شـد یر مؤثریوس گشته و دشمن غیكند، كه سردرگم و مایحمالت دشمن را كند م یبقدر
ان نیگر، اطمیبه عبارت د. دیسازیم" انباشته" داغ را بر سرش  ید كه زغال ھایا، مطمئن بشوامّ 

را داشته باشـد  ی، ممكن است آن معنیبقدر كاف. دیكرده ا یكیبه او ن یبقدر كاف د كهییحاصل نما



 

 

ك بـار انجـام یـش از یممكن است الزم باشـد كـه آن را بـ. (دیآن را انجام دھ یمدت زمان طولكه 
ه ا ھر چـامّ . دید بخرج بدھیاست كه با یادیو كوشش ز یآن سع ین ممكن است معنیھمچن). دیدھ
" انباشـته" د بـر سـر او یـشـما با ییكـوین. باشـد )تیـش از كفایب(الزم  ۀش از اندازید بید، بایكنیم

  .گردد
ح با ذبح یمس یسیب، عیصل یآنجا بر رو. دیش كشیپب یصل یر رورا ب ین روشیز چنیخداوند ن

  . ش از كفاف انباشته نمودیرا ب ییكویارزشمند خود، ن تینھایب
  

   5ان یروم
 شریعت آمد تا نافرمانی افزون شود؛ اما جایی که گنـاه افـزون شـد، فـیض بـی نھایـتحال، :"20

  افزونتر
  ."گردید        

  
  :میینمایر مشاھده میز ۀیز در آیل آن را نیو دل. را به شرارت ما داد ین جوابیخدا چن

  
  

   2ان یروم
 لی کـه مھربـانی خـدایا اینکه مھربانی، شکیبایی و تحمل عظیم او را خوار می شماری و غـاف:"4

  از آن روست
  "که تو را به توبه رھنمون شود؟      

  
از دشمنان خود یورده ساختن نبرآ یخوب را، برا یدنیخوراك و آشامخدا . ن است ھدف خدایو ا
شـما توانسـته  یوقتـ. دیـح بخاطرشان مرد را، نزد خود جمع نمایمس یسیرا كه ع یدھد، تا آنانیم

د، یبـر سـر او، دشـمن خـود را نـا مـؤثر كـرده باشـ ییكـوین) یكافبقدر( ق انباشتنید، از طریباش
او  ید و افتخـار نجـات را شـامل زنـدگیـآوریح بیمسـ یسـیآنوقت ممكن خواھد بـود او را نـزد ع

د، او را بـه جانـب یـدھیراب كردن او اسـت بـه او میس یرا كه برا یدنید آن نوشیكن یسع. دیینما
. بگـردد اطیـنان حد، تا دشمن شما جذب یك بشویشر یا بگونه انان خود ر. دیت نمایاط ھدایآب ح

  . دیینما جانب خداق به ملحق شدن به یون راه شكست دادن دشمن، آن است كه او را تشیمؤثر تر
جـانش را فـدا كنـد، ) دشـمنان خـود(گنـاه كـاران  یتـا بـرا گانه فرزند خود را فرسـتادیخدا  یوقت
ن یسـت، و بـه ھمـین یشـكدر مـؤثر بـودن آن . ه سـاختیـآ نین نمونه ایح را عمده تریمس یسیع

  .میباشیخاطر است كه من و شما جز ارتش خدا م
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مستیفصل ب
  سخن یانتھا

  
مغلـوب  ییكویرا با ن یبد: دیرا مطالعه كرده ا 21تا  14:  12ان یروم ییحاال شما مضمون طال

زمـان آن فـرا د، یـاگـر تـا بحـال آن را بكـار نبـرده ا. را دارد ید كه چه معنیدانیم یو بخوب ساز؛
  .ده استیرس

 یچـه كسـان. دیـكننـد، فكـر كنیم یكه به شما بد ی، و راجع به آنانگیریداول قلم و كاغذ را بدست 
  ھمكار؟ ل، دوست،یفاممان؟ دشمن ھستند، یا یا بیھستند  یحیمس ایھستند؟ آ

ض رَ َغـ ین مـورد بـیـداده ام چگونـه بـوده؟ در ارا كه مـن تـا بحـال  ید، جوابیبعد از خود بپرس
خـود بـازگو  ی، بـرابه آن داده باشـید یبنده ایخوب و فر ۀموجود را بدون آنكه جلو قیحقا. دیباش
 یق را روح القدس افشا كـرده و بشـما حكمـت بدھـد تـا آنھـا را بـه درسـتید تا حقایدعا كن. دیینما
 یاریقـت و بـا ھشـیدر حق را هكه بر شما وارد آمدرا  ییمسائل و مشكالت و جفا. دیینما یابیارز

  .بسنجید
ور خـدا توبـه د، در حضـیـكه در رفتار خـود كشـف نمـوده ا یت اشكاالت و اشتباھاتفصلسپس، 

ز در اسـرع یـشـان را نیدار مجدد با آن اشخاص، و درخواست عفو و بخشش از اید ۀبرنام. دیکن
  . دییه نمایوقت، تھ



 

 

آن را  ۀد داد، برنامـیـدشـمن جـواب خواھ یھـا ینده چگونه به بدیدر آد یآنكه بدان ین، برایھمچن
دار مجدد با اشخاص، و درخواسـت ید، كه در موقع دیبخاطر داشته باش. دیه كنیخود تھ یز براین

 یكـویجتـًا جـواب نید، و نتیریمجدد آنھا قرار بگ ۀشان، ممكن است مورد حملیعفو و بخشش از ا
در . مھـم شـما اسـت ین جـزع كارھـایـا. دیـاندازیق نیـوعن كـار را بـه تیا. دیه كنیتھ قبالً خود را 

كـه  یمختلفـ ی، در مـوارد و شـكل ھـادارنـدبـه شـما  یكه امكان ابراز بد یخصوص تمام افراد
دوبـاره . د باشدیك از آنھا چگونه بایپاسخ شما در خصوص ھر . دیفكر کن ممكن است داشته باشد

  .دیمد نظر خود بدار را در تمام مراحل واست و ھدف خداكنم كه خیم یادآوری
. از او را برآورده خواھد سـاختیچگونه ند جواب شما یسیبنو د، یكنیم میخود را تنظ ۀمبرنا یوقت
ن دو را یـسـپس ا. دییرا، مطالعه و برآورد نما دیكه در دسترس خود دار یو امكانات ،او یاز ھاین

برنامـه ھـا را بـا ن یبھتـر. دیاد نبریز از یامه را نبرن یت و زمان مناسب اجرایموقع. دیوندیبھم بپ
  .توان نقش بر آب ساختیموقع، م یب یاجرا
د شـامل یـشـما با ۀبرنامـ. )به مقدار و طـول زمـان الزم( دیكن" انباشته"خود را بر دشمن  ییكوین
 حمالت دشـمن. فراھم سازد) یسیم به عیتسل(تا ھدف خداوند را  ،ت باشدیاز حد كفا شیب ییكوین

 ۀبرنامـ. دیآوریب یسیبدست آمد، او را نزد ع، و اگر امكان دیروز شوید؛ در جنگ پیرا نا مؤثر كن
  . دییات الزم بنمایجزئ تمام كار خود را شامل
د كـه خداونـد یدعا كن. دیینما نیتمرو یا با یاران خود، برنامه را با خود  یق اجرایو در آخر، طر

خدا شـما و دشـمنانتان . آوردیرا به زانو و توبه ب شدهآن شخصی که دچار وسوسه شرارت آمیز 
  .، بركت بدھدقیطراین را از 

 


