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نویسندهپیشگفتار

شخص نام برده شده "روان" طول سال ھای متمادی بھ درون آنچھ روانشناسان و روانكاوان در
ھزاران نفر در .نگریستھ اند، تا شاید شناختی از نحوۀ عملكرد درونی زندگی انسان بدست آورند

سراسر جھان در این كار مشغول بوده اند و اكنون نیز ھستند، و میلیون ھا صفحھ راجع بھ آن نوشتھ 
عقاید مربوط بھ نحوۀ عملكرد .نتیجۀ گرفتھ شده بسیار مأیوس كننده استبا این وجود، .شده است

كسب توافق میان .درونی انسان، بجای آنكھ مانند علوم دیگر با ھم ملحق بشوند، چند شاخھ شده اند
این علما نیز بار ھا با شكست مواجھ شده، و نتیجھ ای كھ میتوان گرفت این است كھ میان روان 

یک روانشناس در این رابطھ نوشتھ كھ نتیجۀ این .جی و سر درگمی حاكم میباشدشناسان دنیا گی
برای "نویسندۀ دیگری اشاره بھ آن كرده میگوید .)١(نیست "وراجی"نظریات مختلف چیزی جز 

 عقیدۀ مختلف روان درمانی را بتوانند ارزیابی ٢۵٠مسئولین بھداشتی مشكل است كھ مؤثر بودن 
.)٢("كنند

فكر آن را بكنید، یعنی دویست !استفاده میشود"روان درمانی" نوع روش ٢۵٠زه در جھان ازامرو
و پنجاه عقیدۀ مختلف راجع بھ نحوۀ عملكرد درونی انسان، با دویست و پنجاه عقیدۀ مختلف راجع بھ 

ست حال فكرش را بكنید اگر دوی!پیآمد مسائل و مشكالت او و طریق رسیدگی بھ آنھا وجود دارد
پنجاه عقیدۀ مختلف راجع بھ طرز كار برق، كنترل ترافیك ھوایی، و یا ھر چیز دیگری وجود داشت، 

!آشوب بپا میشد.چھ میشد

وقت آن رسیده كھ نظرمان را از حدس زدن ھای بی فایده دور كنیم و بھ آنچھ خدا در این رابطھ گفتھ 
من ھیچ راه .ات كافی راجع بھ ما داردھر چھ باشد، اوست كھ ما را ساخت و اطالع.گوش بدھیم

.شناسم جز كتاب یعقوببھتری برای مطالعۀ كامل طریق عمل درونی انسان نمی

 مدل ٢۵٠چنین كاری الزمۀ تفسیر كالم خدا در چھار چوب .منظور من روان كاوی كالم خدا نیست
دا خود راجع بھ نحوۀ خیر، قصد من این است كھ آنچھ خ.مختلف از بینش انسانی را خواھد داشت

نظر من این نیست كھ عقیده ای خارجی را وارد كنم، و .عملكرد درونی انسان گفتھ را بررسی نمایم
یا حتی مسائل و مشكالت امروزه را در آن دخالت دھم، بلكھ تنھا اجازه بدھم تا یعقوب خود راھنمای 

.شما بگردد، و شما را بھ جایی كھ خود میخواھد ھدایت كند

تمًا شما با جنبۀ عملی كتاب یعقوب آشنا ھستید، خصوصًا با تأكیدی كھ بھ عمل رساندن کالم خدا ح
ولی آیا انجام کالم خدا برای شما مشكل نبوده است؟ .دارد و آن را میوۀ ایمان حقیقی نام برده است

ز بینشی است كھ یكی از دالیل آن، عدم درك كافی ا.بسیاری از مسیحیان چنین برداشتی را داشتھ اند
teleiosمقصود یعقوب این است كھ شما را شخصی .یعقوب راجع بھ عملكرد درونی انسان دارد

كند، بلكھ در این راه، نھ تنھا تأكید بر اعمال صحیح می).١:١٧ و ٣:٢ و ١:۴یعقوب (نماید )كامل(
 آنچھ بر درون شما میگذرد بشوید، باید بھ"كامل"برای آنكھ .نحوۀ انجام آن را نیز نشان داده است

.توجھ داشتھ باشید

خورند، چون با وجود آن كھ میدانند بسیاری از ایمانداران در راه زندگی روحانیشان شكست می
و بناچار، .خواست خدا چیست، نمیدانند با چھ چیزی روبروھستند و سد راھشان را چھ گرفتھ است
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.لزومی ندارد كھ شما نیز در جمع این افراد بمانید.خود را در برابر خواست خدا ناتوان درمیابند

او تنھا كسی است كھ بھ تفصیل، .طریقی كھ یعقوب بھ شما كمك میكند تا رشد كنید منحصر بفرد است
وقتی متوجھ چیزی کھ بھ آن .قدرت ھایی را كھ بر علیھ شما در كار میباشند را افشا كرده است

با این وجود، تا . اصلی بسادگی برای شما آشكار خواھد شدتمركز کرده میشوید، آنوقت موضوع
پیشنھاد من این است، .جایی كھ میدانم، این زمینھ تا بحال مورد بررسی ایمانداران قرار نگرفتھ است

.نكاتی كھ خدا راجع بھ آن با شما صحبت میكند را شناسایی كرده و بررسی نمایید

ید، خواھید دید كھ آنچھ نظر یعقوب را متمركز بھ خود كرده، وقتی بھ خواندن این كتاب ادامھ میدھ
.چیزی نیست كھ تنھا برداشت من بوده باشد، بلكھ موضوعی است كھ برای او اھمیت زیادی را دارد

را در دانشگاه درس میدادم، متوجھ "مشاورت روحانی از طریق كتاب یعقوب"ھنگامی كھ كالس 
 انسان دارد، دائمًا بر روی تدریس من اثر عملكرد درونینحوۀ تمركزی كھ او بر .این موضوع شدم

نتیجتًا، مجبور شدم مطالعۀ عمیقتری را از این كتاب آغاز نمایم، و مطالعاتم بكلی نظر مرا .میگذاشت
.در خصوص ھدف اصلی او و نحوۀ عملكرد آن ثابت نمود

تاب یعقوب نیست، و تمام كتاب تفسیری از ك.كتابی كھ در دست دارید، نتیجۀ آن مطالعات است
نیز "یعقوب و مشاورت روحانی"كتابی مربوط بھ .یعقوب را نیز مورد بررسی قرار نداده است

 شما درون افشا نموده، و مربوط بھ شمابلكھ مطالعۀ عمیقی است از آنچھ خدا در رابطھ با .نمیباشد
است، و از مكاشفات الھی این كتاب تنھا آرزوی من این است كھ آنچھ مربوط بھ طبیعت شما .است

.بدست آمده را مورد مطالعھ قرار بدھم

 آنچھ مربوط بھ عملكرد درونی انسان میباشد را در كتاب خود بررسی تمامواضح است كھ یعقوب 
.مابقی آن در جای دیگر كتاب مقدس موجود میباشد.نكرده، و نھ تمام آنچھ خدا میخواھد بشما بگوید

قوب در میان نویسنده ھای عھد جدید منحصر بفرد میباشد این نیست كھ بینشی در دلیل آنكھ یع
او میخواھد بدانید .خصوص عملكرد درونی انسان دارد، بلكھ مقصود و تمركزی است كھ بر آن دارد

. آن با خبر باشیددرونیبشوید، باید از نحوۀ عملکرد "كامل"كھ برای آنكھ مسیحی 

سالۀ كاملی از نحوۀ عملكرد تمام عواملی كھ بر درون انسان در كارند كتاب یعقوب، ھرچند ر
نمیباشد، بینش كافی را بھ شما میدھد تا بتوانید با عوارض ویرانگر طبیعت گناه آلود خود مقابلھ 

شما مانند بقیۀ افراد جھان، آموختھ اید كھ قابلیت ھای درونی خود را در راه گناه استفاده .نمایید
یعقوب .ا وجود آنكھ ابتدا خدا چنین قابلیت ھا را بمنظور استفاده در زندگی الھی داده بودنمایید، ب

تركیبات گناه را در زندگی آشكار مینماید، و نشان میدھد كھ چگونھ شما را در راه پیروی از عیسی 
 یعقوب با نشان دادن آنچھ در برابر شما قرار گرفتھ و سد معبری در راه شما شده،.شكست میدھند

میخواھد شما را مجھز كند تا از این تركیبات گناه اجتناب ورزیده و جای آنھا را با تركیباتی كھ بر 
.اساس كالم خدا است پر نمایید

یكی از دالیل یأس و .شاید شما نیز چنین باشید.مسیحیان بسیاری در رشد روحانی خود مشكل دارند
دعای من این است، كھ با باز كردن .ینش ھای الھی استناامیدی و شكست، ندانستن طریق كاربرد ب

.شدن بدست بیآورید"كامل"این حقایق، كمك واقعی را در 
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پیشگفتار مترجم

این كتاب .در ترجمۀ این كتاب، تا جایی كھ مقدور بوده سعی كرده ام روش تحت الفضی را بكار برم
ن نیاز بھ واژه و اصطالحات جدید زبان مطالب عمیق و تازۀ بسیاری را عنوان كرده و ترجمھ آ

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

.كرده باشند

آیاتی كھ مربوط بھ عھد قدیم . ترجمۀ مختلف كتاب مقدس میباشندآیات ذكر شده در این كتاب از دو
"ھزارۀ نو"كتاب مقدس و آیاتی كھ مربوط بھ عھد جدید میباشند از ترجمۀ "قدیم"میباشند از ترجمۀ 

.گرفتھ شده اند

کتاب ھای جی آدامز را کھ بھ زبان انگلیسی چاپ شده اند را میتوان از طریق آدرس کامپیوتری  
www.timelesstexts.comخریداری کرد  .

شاھرخ صفوی
 میالدی٢٠٠۴سال 
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فصل اول
شما میتوانید مسیحی كاملی بشوید

وقت در جنبھ ای از زندگی روحانی رشد میكنم، كمبودی در جای دیگر ھر.من نمیدانم چكار كنم"
 میدادم كھ ناگھان ھمھ چیز خراب شد، و تسلط بر تازه داشتم خودم را بھ دعا كردن عادت.پیدا میكنم

خود آیا راھی ھست كھ یك ایماندار در زندگی مسیحی.اعصابم را از دست دادم و عصبانی شدم
"بطور منظم رشد كند؟

این حرفی است كھ مسعود بھ زنش زد پس از آنكھ خشمگین شده و حرف ھایی را زد كھ بعدا از آن 
یعقوب بھ مسعود خواھد .یعقوب راه حل مشكل مسعود را نشان داده استكتاب .بسیار پشیمان شد

آموخت كھ چطور خشم خود را تحت كنترل خودش قرار دھد، و ھمچنین چگونھ بطور منظم رشد 
.نماید

قصد كتاب یعقوب نشان دادن راه حل مسائل و مشكالت زندگی است از طریق كالم خدا، تا آنكھ شما 
 شخصی است كھ در حال مقاومت (teleios)مسیحی كامل در نظر یعقوب.یدنیز مسیحی كاملی بشو

و سرنگون كردن گناه میباشد، ایمانش قوی و بدون تزلزل است، دعا ھایش مؤثر است، و میداند 
.چگونھ پایدار بماند

دھد را می"یكپارچھ و كامل"كھ در زبان اصلی كتاب یعقوب استفاده شده، معنیteleiosكلمۀ یونانی 
بھ .است"جا افتاده و عالی"، و "بی كم و كاست"، "تمامیت"معنی دیگری كھ دارد ).١:۴یعقوب (

او در زندگی مسیحی خود از ھر لحاظ .كسی است كھ چیزی را كم ندارد"كامل"نظر یعقوب شخص 
.در حال رشد میباشد و نھ آنكھ تنھا از گناه دوری میكند

یعقوب میخواھد شما كمبود ھایی كھ .مھ چیز را دارد و كامل استآن شخصی كھ چیزی كم ندارد، ھ
این نقطھ نظر .در زندگی مسیحی خود دارید را شناسایی كنید و آنھا را با یاری خدا از میان بردارید

 بدست آمده، ١:١ در كتاب ایوب )كل((tam)را یعقوب احتماًال از تصویری كھ از كلمۀ عبرانی 
ایوب بی گناه نبود، اما صداقت .معرفی شده است"كامل"ر آنجا ایوب شخصی د.استفاده كرده است

ھمانطور داود صداقت خود را در زندگی بھ . مورد پسند خدا بودكلداشت، و زندگیش بطور 
).١٠١:٢مزمور (اعضای خانواده اش اعالم نمود 

ن است كھ شخصی در داود و ایوب و یعقوب، ھر سھ راجع بھ یك موضوع صحبت میكردند و آن ای
چنین شخصی بی .زندگی روحانی خود بالغ شده كھ در تمام ابعاد زندگیش، رشد روحانی كرده باشد

شخص كامل .گناه نیست، و نھ بھ درجۀ كمالی رسیده كھ دیگر احتیاج بھ رشد و ترقی نداشتھ باشد
.را یعقوب میخواھد بفھمانداین . ابعاد زندگی خود رشد كرده استتمام، در بدون استثناكسی است كھ 

آیا جایی .او میخواھد شما مسیحیی باشید كھ از ھمۀ جھات كامل است، و كمبودی را نداشتھ باشید
ھست در زندگی روحانی شما كھ كامل نیستید؟ آیا محرك ھایی در زندگی شما ھست كھ بر نّیت و 

. برای شما استمنظور ھای خوب شما غلبھ میكنند؟ اگر اینطور است، پس این كتاب
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خدا برای بھ كمال رسیدن مسیحیان اھمیت زیادی قائل است و آن را در آنچھ یعقوب نوشتھ میتوان 
"دید او بیم آن را دارد كھ ).١:۴یعقوب "( رساند)teleios(اما بگذارید پایداری كار خود را بھ كمال :

و بھ این طریق جریان بھ "داریپای"مسیحیان بھ دالیلی از زیر بار آزمایشھای خود منحرف شوند 
در برابر آزمایشات بھ بار "پایداری"بدون دست یابی بھ نتایجی كھ .كمال رسیدن خود را قطع كنند

پایداری در برابر آزمایشھا، كاری درونی را انجام میدھد، .میآورد ، مسیحیان بھ كمال نخواھند رسید
او میخواھد از طریق .ند كھ دنبال میان ُبر نگردیدو بھ ھمین دلیل است كھ یعقوب شما را تشویق میك

بھ كمال " را در شما بعمل آورد، و آن قسمتی از كار خدا است تا شما را "پایداری"آزمایشھای شما 
".رساند

 میآموزد، مربوط بھ تمام آنچھ در بقیۀ كتابش گفتھ نیز "پایداری" و "آزمایشھا"آنچھ یعقوب در مورد 
از این طریق است كھ روح القدس . و یا عمل درونی، كامل شدن را ایجاد میسازد"كار"این .میشود

این اولین جریان كار ای است كھ مثبت میباشد، و یعقوب از آن .كار میكند تا شما را كامل نماید
.الزم است كھ این موضوع را بدانید تا مانع كار تلفیق و كامل كردن آن نشوید.صحبت كرده است

جریان .ن كار ھای دیگری نیز ھستند كھ منفی میباشند و الزم است توجھ بھ آن داشتھ باشیداما جریا
.كار ھای منفی، در صورتی كھ متوقف نگردند، اثر معكوس را دارند و زندگی را متالشی میكنند

ان ، ثبات را در تمام ابعاد زندگی از می)تردید نسبت بھ كالم خدا(بطور مثال یعقوب میگوید دودلی 
كتاب یعقوب توجھ ما را متمركز جریان كار ھای .میبرد، و خصوصًا دعا را ضعیف و ناتوان میكند

.مثبت و منفی درونی مینماید، تا بتوانیم مثبت را تشویق و منفی را رد نماییم

یعقوب بھ ما ھشدار میدھد كھ جریان كار گناھان درونی كھ مانع كار ھای نیك و سازنده میشوند را 
آنھا .این نیروھای مخالف، شما را ناثابت، غیر قابل اطمینان، و نابالغ نگاه میدارند.د گرفتبای

با آگاه كردن شما نسبت بھ طریق عمل .شكافھای بزرگی در بافت زندگی روحانی شما ایجاد مینمایند
 بشما وارد و اثراتی كھ بجای میگذارند و چگونگی شناسایی آنھا، یعقوب میخواھد قبل از آنكھ صدمھ

با اقدام ".كار خود را بھ كمال رساند"مثًال وسوسھ را نباید گذاشت .كنند، شما بھ آنھا پیشدستی نمایید
و در جای آن، عملی .مناسب میتوان در سھ نقط از جریان عملكردی كھ دارد، جلوی آن را گرفت

كاری كھ ممكن است بھ گناه نتیجتًا، جریان .عكس آن كھ پایداری را رشد میدھد را جایگزین نمود
.بیانجامد را بعكس، با جریان كاری كھ مثبت و روحانیت خدا را در شما رشد میدھد، عوض نمائید
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فصل دوم
شما میتوانید در برابر آزمایشھای گوناگون شاد باشید

. متوجھ آن شدندمیترا و بچھ ھا از ھمان ھنگام كھ وارد خانھ شد.روحیۀ مسعود باز خراب بود
نھ تنھا رئیس مسعود كاری را كھ او در زمانی كوتاه انجام داده بود، .اوضاع در محل كار خراب بود

.تحسین نكرده بود، بلكھ ھمۀ كارمندان را بھ باد سرزنش گرفتھ بود

"مسعود گفت ".طوری كھ سر كار با آدم رفتار میكنند، باعث میشود آدم استعفا بدھد و برود:
"میترا پرسید ".استعفا كھ ندادی؟:

".نھ، ولی ممكن است دوشنبۀ آینده این كار را بكنم"

).٣:٢۴كولسیان ("یادت باشد كھ برای رئیست كار نمیكنی بلكھ خداوند مسیح را خدمت میكنی"
این وجود اما، با .میدانم، و ھمچنین میدانم كھ بعنوان یك مسیحی نباید بگذارم روحیۀ مرا خراب كنند"

".مرا تحت تأثیر قرار میدھند

اما با این .شما نیز شاید چنین مشكلی را داشتھ باشید.جنگ و جدالی كھ مسعود دارد غیر عادی نیست
آیا واقعًا راھی ھست كھ در .تفاوت كھ شاید شما واقعًا بخواھید از زیر بار این مشكل رھایی یابید

بود؟"شاد"جای خشم و افسردگی و ناامیدی، مقابل آزمایشھا و مشكالت گوناگون، ب

اگر شما در حال حاظر در میان آزمایشی .ھیچ كسی نیست كھ با آزمایش ھایی روبرو نشده باشد
.نیستید، امكان دارد بھ تازگی از یكی بیرون آمده اید، و نھ بدون آنكھ آسیب و صدمھ از آن دیده باشید

. برابر آزمایش ھای گوناگون كنترل خود را از دست میدھیدشاید شما نیز مانند مسعود ھستید و در
شاید خشمگین میشوید و قدر مسلم آنگونھ كھ یعقوب گفتھ نمیدانید چگونھ در برابر چنین مسائلی 

. شادی كنیدخالصانھ

تجزیھ و تحلیل خدا

د و باعث یعقوب بینشی درونی نسبت بھ طرز عمل قوای شیطانی میدھد كھ شما را پایین میكشانن
عالوه بر این، یعقوب .میشوند كھ عكس العمل اشتباھی را در برابر آزمایشھای خود نشان بدھید

.عكس العمل صحیح مسیحی را نیز نشان میدھد

١یعقوب 
!"بیانگاریدیای برادران من، ھر گاه با آزمایشھای گوناگون روبرو می شوید، آن را كمال شاد:"٢

 میكند، چون آن را "شادی"كھ مسیحی كامل در برابر آزمایشھای گوناگون یعقوب میخواھد بدانید 
او عكس .توجھ داشتھ باشید كھ منظور یعقوب عكس العمل ظاھری نیست.میانگارد"كمال شادی"
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را طور معرفی میكند كھ آزمایشھای گوناگون خود را (teleios)العمل درونی یك مسیحی كامل 
این فرق میان عكس العمل یك .كرده است"انگار" چون آن را آنگونھ  شادی میداند،مایۀخالصانھ 

مسیحی بالغ چیزی را در آزمایش خود میبیند كھ .مسیحی بالغ و مسعود، برادر دیگرمان میباشد
اگر شما نیز میآموختید آزمایشھای خود را چنین بیانگارید، زندگی شما نیز .مسیحی نابالغ نمیبیند
میكرد، اینطور نیست؟تغییری اساسی پیدا 

"میگویید البتھ اگر میتوانستم آنگونھ باشم خیلی خوب بود، ولی من ھمیشھ نمیتوانم احساساتم را :
".فكر نمیكنم بتوانم در برابر ھمۀ آزمایشھا شادی كنم.آنگونھ كھ میفرمایید كنترل كنم

و دلیل آن، عكس العمل .یدمسئلھ اینجا است كھ احساسات خود را در جھت نادرستی بكار گمارده ا
اما خدا بھ .گناه آلودی است كھ در خود پرورش داده اید و موجب احساسات ناخوشایند شما شده اند

خدا شما را میشناسد، و میداند . شادی كنیداحساسشما فرمان نداده كھ در برابر آزمایشھای گوناگون 
احساسات شما .نند شیر آب، گرم و سرد نماییدآنگونھ ساختھ نشده اید تا بتوانید احساسات خود را ما

.تحت كنترل مستقیم شما نیستند

آن را كمال "، بلكھ "آن را كمال شادی احساس كنید"یعقوب نمیگوید . توجھ كنید٢بار دیگر بھ آیۀ 
در واقع .این چیزی است كھ كنترل آن را دارید، حال چھ بخواھید و چھ نخواھید".بیانگاریدشادی 

این فرمان خدا . بیآموزید و بكار ببرید بایدنھا یک نصیحت خوب نیست، بلكھ چیزی است كھاین ت
.است

، كلید كنترل عكس العمل ھای درونی و بیرونی شما است در برابر با آزمایش ھا "بیانگارید"كلمۀ 
چھ را ، آن"بیانگارید"كلمھ ).عكس العمل صحیح بیرونی بستگی بھ عكس العمل صحیح درونی دارد(

مسعود و اشخاص دیگری كھ عكس العمل نادرستی را در .كھ باید در درون خود بكنید را نشان میدھد
مسئلھ . آنھا نسبت بھ آزمایشھا درست نیستدرونیبرابر آزمایشھای خود نشان میدھند، عكس العمل 

یقت آنقدر خوب آن در حق. اندآموختھای پیش میآید، و آنھا خشمگین و ناراحت میشوند، ھمانگونھ كھ 
. چنین عكس العملی را از خود نشان میدھندناخودآگاهرا آموختھ اند كھ 

رئیس او بجای آنكھ او را تحسین كند، او را .حال نگاھی بھ آنچھ بر درون مسعود اتفاق افتاد بیاندازیم
او . میكندشما از حرفھای مسعود بھ زنش میتوانید بفھمید كھ چھ فكر.مورد مالمت قرار میدھد

لحظھ ای بعد، ".این انصاف نیست، و حق من بیشتر از آن است"مأیوس شده، و بخود میگوید 
ھر چھ بیشتر بخودش اجازه دھد تا چنین افكاری بھ او راه .احساس خشم و افسردگی سراغش میآیند

.یابند، احساساتش وخیم تر و وضع او بدتر میگردد

". ولی من نیز مانند مسعود، نمیتوانم احساساتم را كنترل كنممن استدالل شما را قبول میكنم،"

او "بی انگارد"آنگونھ كھ مسعود بھ آزمایش خود .بلھ، ولی طرز فكر خود را كھ میتوانید كنترل كنید
و دقیقاً در ھمین جا است كھ خدا میخواھد شما توجھ خود را .را قادر بھ كنترل احساساتش خواھد کرد

باید بخود بیآموزید كھ . خود كنید و نھ بھ احساسات خودافكاراو میخواھد توجھ بھ .دمتمركز نمایی
خود .اجازه ندھید كوچكترین فكر منفی بشما راه یابد.آزمایشھای گوناگون، زمینھ برای شادی است

 وسیلھ ای است برای جاللھمھ چیزرا در دنیای خداوند ببینید كھ ھمھ چیز تحت كنترل او است، و 
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.آوردن بھ او

استفادۀ نوع ابتدایی كھ از كلمۀ اصلی یونانی .در این آیھ بكنیم"انگار"حال نگاھی عمیقتر بھ كلمۀ 
انگار كردن، بھ "و استفادۀ نوع ثانوی آن .است"ھدایت كردن"نیست، بلكھ "انگار كردن"شده 

فكار خود را ھدایت ا"در مجموع منظوری كھ بدست میآید، .است"حساب آوردن، و فكر كردن
.این موضوع بسیار پر اھمیتی است برای درك معنی این فرمان خدا.میباشد"كردن

وقتی با آزمایشی روبرو میشوید، احساسات خود را نمیتوانید مستقیمًا كنترل كنید، اما با ھدایت كردن 
د توانست تحت افكارتان بھ جانب موضوع کالم، احساسات خود را نیز بطور غیر مستقیم، خواھی

اگر بھ ھر آزمایشی كھ برای شما پیش میآید آنطور کھ خدا میگوید فكر كنید، .كنترل خود در آورید
و بعد از مدتی كھ از دیدگاه خدا بھ .عكس العمل ھای صحیح الھی نیز در شما ایجاد خواھند شد

". را كمال شادی بیانگاریدآن"آزمایشھا نگاه کردید و فكر كردید، نھایتًا بھ جایی خواھید رسید كھ 

در وحلۀ اول الزم . اقدامی در این راه انجام بدھیدعمدًااین كار خود بخود انجام نمیشود و الزم است 
در طول سالیان دراز، شاید .است عمداً طرز فكر كافرانھ ای را كھ بخود راه داده اید از خود دور كنید

ید تا طبیعت گناه آلود شما افكارتان را در سیاه چال گناه در كنترل افكار خود سست شدید و اجازه داد
میتوانیداما حال كھ با خون پاك عیسی مسیح آزاد شده و با روح القدس احیا شده اید، .ھدایت كند

. بگیرید و آنرا بھ آبھای ذالل و حیات بخش خدا ھدایت نماییددر دست خودافكارتان را 

 وقت الزم را صرف كرده و در دعا آنھا را آنگونھ بیانگارید كھ خدا بھ ھنگام ھر آزمایشی؛ اگر عمدًا
، بھ جایی خواھید رسید كھ آنھا را كًال مایۀ بركت بدانید و در آنھا شادی )٩ تا ۵۵:٧اشعیا (میخواھد 

".بیانگارید" تا طریق خدا بھ آنھا بیآموزیداما شادی نخواھید كرد مگر آنكھ بخود .نمایید

ت كھ درد و رنج مایۀ شادی است، و نھ آنكھ لبخند مضحكی را بر لب بزنید و بھ ھمھ منظور آن نیس
و منظور این نیست كھ دیگر ھیچوقت اشك بر چشمانتان ظاھر "!خدا را بھ ھر صورت شكر"بگویید 

.یعقوب منظورش ھیچیك از اینھا نیست.نشود و یا درد و رنجی را احساس نكنید

بر عكس خوشحالی كھ .میداند كھ نشاط، عمیقتر از خوشحالی استیعقوب چنین مینویسد چون 
و بھ این خاطر است كھ .بستگی بھ حال و شرایط موجود دارد، نشاط بستگی بھ وعده ھای خدا دارد

انسان امكان آن را دارد كھ در میان آزمایشھای گوناگون شادی كند، حتی با وجود درد ھایی كھ 
از درد و )ماسوكیست(مقصود آن نیست كھ مانند آزار طلبان ).۴١ تا۵:۴٠اعمال (متحمل میشود 

رنج لذت ببرید، بلكھ مانند یك مسیحی چیزی را ببینید كھ فراتر از آزمایشی است گھ بر او واقع شده 
).١٢:٢عبرانیان (کھ نھایت شادی را بر طبق وعدۀ خدا ببار میآورد 

آنوقت خواھید توانست یفرماید با بینش الھی بیانگارید،وقتی ھر آزمایشی را بر طبق آنچھ كالم خدا م
شخص مسیحی برخالف انسان گرایان این دنیا، میداند كھ خدا نیز در .نیز بدارید"آن را كمال شادی"

چنین .آزمایش او حضور دارد، و در حال كار است تا تمام مقاصد خدا را بھ مرحلۀ اجرا برساند
. را، تبدیل بھ رویدادی حیاتی و نشاط انگیز مینمایدواقعیتی وضعیت پوچ و بی معنی

بسیاری مسیحیان تعجب میكنند كھ چرا خدا خود مستقیمًا در مسائل و مشكالت زندگی آنھا دست بكار 
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خدا از طریق ھمین آزمایشھای .نمیكنند"انگار"حقیقت اینجا است كھ میشود، ولی آنھا چنین .نمیشود
ردن ناصافی ھای شما است تا شما را پاك و كامل كند و ھمشكل عیسی گوناگون، مشغول از میان ب

اینھا ھمھ .وقتی این حقیقت را در یافت كنید، زمینھ برای شادی را نیز خواھید داشت.مسیح نماید
.بگرداند"كامل"teleiosگواه آن است كھ خدا در زندگی شما دارد كار میكند، تا شما را یك مسیحی 

واھید توانست تاب آزمایشھای گوناگون را داشتھ باشید، مگر آنكھ عقاید نادرست قبلی شما ھیچگاه نخ
خدا ھمیشھ بھ .خود را در خصوص مسائل و مشكالت، با عقیدۀ صحیح و روحانی خدا عوض كنید

اگر اینگونھ بھ آن فكر كنید، مانند .نتایج مینگرد، یعنی آزمایش برای چھ كاری طرح ریزی شده است
"بھ خاطر آن خوشی كھ پیش رو داشت"سیح شما نیز خواھید توانست در مقابل آزمایشھا عیسی م

عیسی مسیح صلیب را رویدادی كامًال شاد انگارید، علی رغم رنج و عذابی كھ .نمایید"پایداری"
این محرك درونی، ).١٢:٢عبرانیان (داشت، چون چشمانش را بھ آنچھ نتیجۀ آن بود دوختھ بود 

.ی عمل كرد، و برای شما نیز عمل خواھد كردبرای عیس

عمل ")آزمایشھای گوناگون("آنطوری كھ یعقوب گفتھ، چنین محركی در خصوص ھمۀ آزمایشھا 
قدرتی كھ این نوع فكر كردن دارد ماورای درد و موانعی است كھ آزمایشھای ).١:٢یعقوب (میكند 

 و در تمام مسائل و مشكالت شما در كار است و خدا نقاش زندگی شما است،.گوناگون ایجاد مینمایند
او در رنگ سرخ آتشین رنجھای شما، .بر كرباس نقاشی او ھمۀ رنگھای رنگین كمان موجود میباشد

و آبی غم و اندوه شما، در رنگ خرمایی شكست ھای شما، و زردی مریض حالی و ناسالمتی شما 
خدا در كار است، و او شایستۀ شكرگذاری ھای .در كار است تا شما را بھ شكل شخصی تازه در آورد

.شما است

مسائل و مشكالت شما

شما میتوانید در برابر .تا اینجا برآورد خدا را از مسائل و مشكالت زندگی بدست آورده اید
آنھا گواه . آنھا را بصورت آنچھ در حقیقت ھستند تشخیص بدھیداگر كنید، شادیآزمایشھای گوناگون 

.ھای خدا در زندگی شما میباشند، كھ دارند شما را بشكل كاملی كھ او میخواھد در میآورندعمل دست
اجرای این خواست خدا در زندگی شما امكان پذیر ھست، چون خدا ھیچگاه فرزندان خود را بھ 

تنھا شرط، خواست .چیزی امر نمیكند بدون آنكھ حكمت و قدرت الزم برای انجام آن را نیز داده باشد
.فرزندانش میباشد

.بعضی تفسیرکاران كالم خدا تعجب كرده اند كھ چرا یعقوب بی مقدمھ كتابش را شروع كرده است
خدا بھ او بینشی نسبت بھ استدالل ھا .یعقوب كھ كشیش ارشد كلیسای اورشلیم بود، مردم را میشناخت

در گناه گرفتار بودند، آنانی كھ او میدانست آنانی كھ .و تردید ھا و خوف ھای درونی مردم داده بود
دلشان شكستھ بود، با وسوسھ، گیجی، و شك و تردید كلنجار میرفتند، كمك میخواستند، و آن را سریعًا 

.و ھمچنین میدانست كھ احتیاج داشتند موضوع را صاف و پوست كنده بشنوند.الزم داشتند

د راجع بھ موضوع ھای بی ربط صحبت كند؟ وقتی شما بھ دندانپزشك مراجعھ میكنید، آیا انتظار داری
"شما بھ او میگویید یعقوب .و انتظار امداد را دارید و آن را نیز سریعًا الزم دارید".اینجا درد میكند:

"نیز مانند دندانپزشك خوب، بی مقدمھ میگوید ھر گاه با آزمایشھای گوناگون روبرو می شوید، آن :
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.حرف خود را صاف و پوست كنده میزندیعقوب !"را كمال شادی بیانگارید

.آنھا انتظار دلسوزی او را داشتند.اما آنچھ گفت، چیزی نبود كھ مسیحیان اورشلیم میخواستند بشنوند
و در برداشت اولیھ از این آیھ نیز بنظر میرسد كھ .آنھا میخواستند كھ او شریك غم و اندوه آنھا بشود

در میان آزمایشھای گوناگونی كھ بسر میبردند مشكل !یدفكرش را بكن.یعقوب بسیار خشن است
"دیگری را نیز اضافھ كرده بود افرادی كھ فكرشان را بكار نمیبرند، ".آن را كمال شادی بیانگارید:

آیا شما نیز ".بیانگارند"دوست ندارند بھ ایشان گفتھ شود كھ مسائل و مشكالتشان را مایۀ شادی 
اینطور فكر میكنید؟

"او بھ دندانی كھ درد میكند نگاه میكند و میگوید.ره دندانپزشك را در نظر بگیریددوبا متأسفانھ باید :
در میان تمام دردھایتان، بھ شما میگوید كھ باید درد !اینجا نیز دلسوزی در كار نیست".آنرا در آورد

رای سوزن و گازانبر و اما شما آن درد تازه را تحمل میكنید چون ماو.تازه ای را نیز تحمل كنید
.دردھا، بھ نتیجھ حاصل از آن فكر میكنید

روح خدا او را ھدایت كرد تا بنویسد كھ در برابر ھمۀ مسائل و مشكالت زندگی، .یعقوب خشن نیست
 كنید چنین انگارولی بطوری كھ یعقوب گفتھ، الزم است .این مھربانی است.بھ راه حل خدا بیانگارید

یعقوب خواھان آن است كھ در آغاز صحبت ھایش، شما را . آن را نیز دریافت كنیدۀنتیجتا بتوانید 
او میخواھد نا امیدی و دلسوزی برای خود، خشم، . كھ از خدا است، آشنا كنددیدگاھینسبت بھ اھمیت 

و تنھا راه، این است كھ با .و ھر چھ مانع آن میشود كھ شما متوجھحقیقت بشوید را از میان بردارد
دیدگاھی صحیح و الھی بھ مسائل و مشكالت خود فكر كنید، صرف نظر از آنكھ در این راه چقدر درد 

.خواھید كشید

.یعقوب مانند یك جراح خوب میدانست، برای بھبودی، آمادگی درونی انسان اھمیت زیادی را دارد
، جراح را نیز نگران اگر در حالی كھ نگران مخارج كفن و دفن خود ھستید وارد اطاق جراحی بشوید

اما آنانی كھ برداشت صحیحی .مردم بخاطر برداشت غلط، جانشان را از دست داده اند.خواھید کرد
بھ ھمان صورت، افكار درونی شما .را دارند، امكان بیشتری برای بھبودی پس از جراحی را دارند

.اشید و جان سالم بھ در بریدنیز باید مثبت باشد تا تاب آزمایش ھای گوناگون زندگی را داشتھ ب

یعقوب كتاب خود را با این فرمان آغاز میكند تا برداشت صحیح را بدست بیآورید و پذیرای آنچھ كھ 
او تنھا با فراھم ساختن اطالعات،  بینش درونی، و تشویق الزم .در دنبالھ كتاب خود میآموزد باشید

ھد توانست شما را بھ جانب كامل شدن ھدایت برای ھدایت افكار شما بھ جانب برداشت صحیح، خوا
اما در ارتباط با آزمایشھای .من در خصوص این مطالب در فصل ھای بعد صحبت خواھم كرد.نماید

.گوناگون، مورد دیگر نیز وجود دارد و آن بردباری است

بردباری

. شما بھ ارمغان بیآوردخداوند از آزمایش ھای گوناگون شما استفاده میكند تا ھدف خود را در زندگی
. بشوداستفادهآزمایشھای گوناگون اثرات خوبی را دارند، بھ شرطی كھ مطابق با كالم خدا از آنھا 

در طول تاریخ مسیحیت، از رسوالن بھ اینطرف، مسیحیان بسیاری .یكی از آن اثرات بردباری است
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بعضی با .تحمل كرده اندبی حرمتی، ضرر، محرومیت، شكنجھ، و حتی مرگ را بھ خاطر مسیح 
اما مسیحیان دیگری با انكار و .دالوری با شیر و شالق روبرو شدند تا حرمت مسیح را حفظ كنند

را داشتند و بعضی "بردباری"فرق میان اینھا چھ بود؟ بعضی .خیانت بھ مسیح، شكست خورده اند
.نداشتند

یك مسیحی كامل در موقعیت ھای .ل استبردباری، توانایی تحمل و ایستادگی در موقعیت ھای مشك
در موقع حساس، جا . استآموختھبسیار مشكل توانایی احترام بھ مسیح را دارد، چون بردباری را 

.نمیزند

١یعقوب 
٣" ."زیرا می دانید گذار ایمان شما از بوتۀ آزمایشھا، پایداری بھ بار می آورد:
۴" ."باشیدمال رساند تا بالغ و كامل شوید و چیزی كم نداشتھاَما بگذارید پایداری كار خود را بھ ك:

از آزمایشھای گوناگونی كھ در زندگی پیش میآیند میتوان بھ طریقی كھ خواست خدا است استفاده 
وقتی وعده ای كھ خدا در خصوص سرانجام آزمایش ھا داده را بھ . گرددتقویتكرد، تا ایمان بھ خدا 

را در ")پایداری("نیم با شادی وجودشان را بپذیریم، و توانایی بردباری یاد میآوریم، آنوقت میتوا
اما در مواقع .برابر فشارھایی كھ بر ما وارد میآورند نیز داشتھ باشیم، حتی تا در سرحد مرگ

حساسی كھ از مسیحیان خواستھ شده تا بخاطر عیسی مسیح ایستادگی كنند، بسیاری جای را خالی 
ستادگی در برابر مشكالت زناشویی، روابط با دوستان و فرزندان و غیره، جای را بجای ای.كرده اند

!خالی كرده اند

از آزمایش ھای خود استفادۀ .دلیل آن این است كھ در آزمایشھای كوچكتر خود رشد الزم را نكرده اند
اگر مسعود .یآیند را بعمل نیاورده اند، و وقتی زمان ایستادگی ایشان فرا میرسد، از پای در مصحیح

بھ دیدگاه قدیم خود نسبت بھ آزمایشھایی كھ در محل كار و دیگر اماكن رخ میدھد ادامھ دھد، او نیز 
.احتماًال در موقع الزمی كھ باید بایستد، از پای در خواھد آمد

"اگر با روحیۀ شكست خورده بگویید. بردباری میداندمسئولخدا شما را   آن تحمل"و "من نمیتوانم:
، در زندگی )٣()١٠:١٣اول قرنتیان (، در حالی كھ كالم خدا غیر از آن را میفرماید "را ندارم

قویبجای آنكھ ایمان خود را با استفاده از آزمایشھای گوناگون .خواھید ماندروحانی خود نابالغ 
.كنید، ایمانتان را با شكست ھای پی در پی ضعیف خواھید كرد

مانند آماده شدن ورزشكاران بازی ھای المپیك .ھای آینده دارد آماده میكندخدا شما را برای روز
شناگران و دوندگان، سالھای زیادی خود را در برابر موانع و مشكالت ورزشی بردبار .میباشد

ھیچكس .میسازند، تا زمانی كھ بھ آخرین ذرۀ استقامت خود محتاج گردند، بھ آن دسترسی پیدا كنند
. را نخواھد برد مگر آنكھ قبًال مسابقات كوچكتری را برده باشدمسابقۀ المپیك

رفتاری كھ شما در برابر آزمایشھای گوناگون دارید، اثر مستقیمی بر جوانب دیگری از زندگی شما 
طریق برخوردی كھ با مشكالت دارید، اثر مستقیم بر رفاه خانوادۀ شما، شھادتی كھ برای .نیز دارد

یوسف قبًال از وقایعی كھ پس از افتادن او .د، و خوبی كلیسای شما خواھد داشتمسیح بدست میآوری
در چاه  اتفاق افتاد اطالعی نداشت، و در منزل فوتیفار و زندان نیز اطالعی از آنچھ پیش میآید را 

Persian (Farsi) Christian Literature Translated by Shawn Safavi - Available at www.farsinet.com/moshavereh_masihi



١۴

او و در نتیجھ، وقتی خدا او را در مقام واالیی گذارد، .نداشت، ولی در ھمھ حال وفادار بھ خدا ماند
در تمامی طول عمر روحانیش، برداشت صحیحی از .برای امتحان حاضر بود و از پای در نیآمد

شما در بارۀ من بد اندیشیدید، لیكن خدا از آن "بھ برادران خود گفت .آزمایشھای گوناگون خود داشت
(قصد نیكی كرد، تا كاری كند كھ قوم كثیری را احیا نماید، چنانكھ امروز شده است دایش پی"

۵٠:٢٠.(

خطری كھ بھ جانب شما است

این خطر بصورتی است كھ شما را .در ھر آزمایشی، خطری نیز وجود دارد تا شما را بھ دام بیاندازد
پایداری "آن زمانی رخ میدھد كھ نمیگذارید . آزمایش خود را كوتاه كنیدزمانبھ وسوسھ میاندازد تا 

ا مدت زمان آزمایش را كوتاه كرده باشد، درست، اما اگر شما بھ اگر خد".كار خود را بھ كمال رساند
طریقی مخالف با كالم خدا زمان آن را كوتاه كنید، بردباری روحانی را كھ خواست خدا است، و 

آنوقت، زمانی كھ بھ قّوت روحانی خود .جزئی از منظور آزمایش میباشد را، از دست خواھید داد
. خواھید یافتمحتاج میشوید، خود را ناكام

اگر شما امكان .یعقوب ھشدار میدھد كھ دورۀ آزمایش خود را از طریق راه ھای نا درست كوتاه نكنید
البتھ قبول دارم كھ درد و رنج بھ .انجام چنین كاری را نداشتید، یعقوب این ھشدار را بشما نمیداد

ن ھا خالص بشود، اما اگر چنین خودی خود پسندیده نمیباشند و ھر شخصی سعی میكند از زیر بار آ
كاری را قبل از دسترسی بھ نتیجۀ حاصل از آن انجام دھید، دچار آزمایش دیگری خواھید شد، تا آنكھ 

او بدون ھیچ .این پیشآمدی است كھ برای یونس رخ داد.درس روحانی خود را دریافت نمایید
رداشت صحیحی از آزمایش خود ضرورتی، برای خود بدبختی بدنبال بدبختی ببار آورد، چون ب

.در نھایت، متوجھ شد كھ راھی جز راه خدا برای او وجود ندارد.نكرده بود

چگونھ میتوانید دورۀ آزمایش خود را كوتاه كنید؟  ابتدا، نیاز رھایی از فشار و بار سنگینی كھ ایجاد 
 بھ دارو ھای مختلف پناه بعدًا ممكن است.میكند ممكن است بقدری باشد كھ تحمل شما بپایان برسد

ممكن است شانھ خالی كنید و بھ ھر .خود را كم كنید)غیر از درد جسمی(بیآورید تا درد و رنج 
مسیحیان بسیاری ھستند كھ خود را طرفدار بردباری میدانند .طریقی كھ شده از زیر بار در بیآیید

مایش، تن میدھند، و نتیجتًا آن بھ كوچكترین وسوسھ برای خالص شدن از بار آز.ولی جا میزنند
ممكن است شما نیز اینگونھ بوده اید و با كمتر از .بركتی كھ در آن موجود است را از دست میدھند

ممكن است راه حل ھایی را دنبال كرده اید كھ ایمانتان .آنچھ خدا برای شما خواستھ، رضایت داده اید
زمایش را رد كرده و مسئولیتی كھ مربوط بھ شما و باالخره ممكن است كًال آ.را ضعیف كرده اند

.بوده را قبول نكرده اید

، نتیجۀ آن این نیست كھ وضعیت شما تغییر "پایداری كار خود را بھ كمال رساند"وقتی میگذارید 
.در ھنگام آزمایش، خدا بھ شما نزدیك میشود.میدھد، بلكھ دل شما را در مقابل آن وضع قوی میكند

.اه كردن دورۀ آزمایش، انضباطی را كھ برای كامل شدن الزم دارید را از دست میدھیداما با كوت
ھنگامی كھ تمام ابعاد رشد روحانی كھ در آزمایش ھای گوناگون خود موجود میباشند، را در نظر 

.بگیرید، آنوقت شاد بودن برای شما ساده تر خواھد شد
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"وشتنوسندۀ مزمور این موضوع را خوب میدانست و ن قبل از آنكھ مصیبت را ببینم من گمراه شدم :
(لیكن االن كالم تو را نگاه داشتم او مانند یعقوب متوجھ شده بود كھ آزمایشھای ).١١٩:۶٧مزمور "

نویسندۀ مزمور مصیبت وارده را بگونۀ .گوناگون، زندگی روحانی ایمانداران را تقویت میكند
نتیجھ ای كھ گرفت .جام خواست ھای خدا را نیز بدست آوردصحیح انگار نمود، و آنوقت توانایی ان

"چنین بود (مرا نیكو است كھ مصیبت را دیدم، تا فرایض تو را بیآموزم: ).٧١آیۀ "

اگر چنین كنید، كار .از ھمین حال شروع كنید و آزمایش ھایی كھ پیش میآیند را مایۀ نشاط بیانگارید
.عمده را انجام داده اید
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ومفصل س
شما میتوانید در برابر وسوسھ ھا مقاومت كنید

تصمیم گرفتھ بودم تا زیر بار وسوسھ نروم اما تا وسوسھ سراغم آمد، باز تسلیم آن !باز خراب كردم"
اشكال من چیست؟ آیا باید بار ھا .البتھ در ابتدا آنقدر كھ اكنون زشت و نجس بنظر میرسند نبود!شدم

"الخره راھی جز قھر و آشتی پی در پی با خدا برای من ھست؟گناه کنم و توبھ كنم؟ با

ممكن است شما .این حرف مھین بھ كشیش بود وقتی راجع بھ وسوسھ ُپر خوری خود صحبت میكرد
از ھمین .نیز با خواندن حرفھایش بھ گونھ ای خود را در آن باری كھ بر دوش اوست شریك بدانید

یعقوب مشكل شما را درك كرده، و قدرت ھایی را كھ . امید ھستآغاز بگذارید بگویم كھ برای شما
.در وسوسھ در كارند را شناسایی كرده، و بھ شما گفتھ كھ چھ باید بكنید

١یعقوب 
زیرا خدا با ھیچ بدی»خداست كھ مرا وسوسھ می كند،«:آن كھ وسوسھ می شود، نگوید:"١٣

وسوسھ
." نمی كندنمی شود، و كسی را نیز وسوسھ

ھنگامی كھ كسی وسوسھ می شود، ھوای نفس خوِد اوست كھ او را می فریبد و بھ دام می:"١۴
."افكند
."آوردھوای نفس كھ آبستن شود، گناه می زاید و گناه نیز چون بھ ثمر رسد، مرگ بھ بار می:"١۵
!"برادراِن عزیز من، فریفتھ مشوید:"١۶

وسوسھ و آزمایش 

خدا فرزندانش را وسوسھ نمیكند، اما از .ن وسوسھ و آزمایش را نشان داده استمیایعقوب فرق
فرق میان این دو جالب است، چون در زبان اصلی .طریق آزمایشھا، آنھا را قوی و تكمیل مینماید

در واقع كلمھ معنی خود را تنھا در آن متنی كھ  .)۴(یونانی یك كلمھ برای ھردو بكار برده شده است
 دیدگاه دواین موضوع آموزنده ایست، بھ آن معنی كھ تجربھ را میتوان از .ده شده بدست میآورداستفا

در واقع مطلبی كھ یعقوب میخواھد عنوان كند این است كھ ھر رویدادی را .مختلف برداشت نمود
شما میتواند تبدیل بھ وسوسھ شود و )پیشامدی(ھر رویدادی .میتوان در دو جھت مختلف ھدایت كرد

آن بستگی بھ عكس العملی .را ضعیف كند، یا میتواند تبدیل بھ آزمایش گردد و شما را تقویت نماید
.است كھ شما نسبت بھ آن نشان میدھید

اگر مھین توانست با موفقیت جلوی وسوسۀ پر خوری خود را بگیرد، آنوقت در زندگی روحانی خود 
آنچھ رویدادی را برای . نكرد و نتیجتاً ضعیفتر نیز شداما بطوری كھ دیدیم، او رشد.رشد خواھد كرد

.شما تبدیل بھ وسوسھ و یا آزمایش میكند، عكس العملی است كھ نسبت بھ آن نشان میدھید

 است آزمایشی.از دیدگاه خدا، ھر رویدادی فرصتی است كھ برای خوبی شما طرح ریزی شده است
وسوسھاما از دیدگاه شیطان، ھمان رویداد .ستكھ برای تقویت زندگی روحانی شما طرح شده ا
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در ھر رویدادی، این دو امكان را باید در .ایست و امكان ایجاد شر را دارد تا شما را ضعیف نماید
. جوانب رویدادھای زندگیشان را در نظر نمیگیرندھر دوبسیاری از مسیحیان .نظر داشتھ باشید

و نتیجتًا فرصتی كھ خدا برای رشد )وسوسھ( میانگارند معموًال ھر رویدادی را باعث درد و رنج
اگر برداشت شما از رویداد ھای مختلف زندگی، وسوسھ باشد، .روحانی آنھا داده را از دست میدھند

نتیجتًا قدم .ناامیدی و شكست را در خود میپروراند، و آن خود دلیلی است برای شكست در زندگی
ت كھ ھر رویدادی در وجود خود دارد، حتی اگر ابتدا وسوسھ اول، كشف كامل امكانات خوبی اس

آنان نیز دچار .البتھ اشخاصی ھستند كھ ھمیشھ خوش بین و مثبت گرا میباشند.انگیز نیز بنظر بیآید
اشتباه میشوند چون ممكن است آزمایشھا را دست كم گرفتھ و بھ دامی كھ شیطان برای آنھا در نظر 

.گرفتھ دچار شوند

 یعقوب این موضوع را پیش كشیده است؟ چون خدا از طریق آزمایشھائی كھ در زندگی شما پدید چرا
تسلیم وسوسھ شدن، مانعی جدی است برای رشد .میآیند، شما را تقویت میكند تا مسیحی كاملی بشوید

د تا  است كھ در برابر با وسوسھ آزموده شویالزمبرای آنكھ رشد كنید و كامل شوید، .روحانی شما
.بتوانید با موفقیت بر آن غالب گردید

ْمقصر كیست؟

خدا آزمایش را فقط .اگر در موقع آزمایش گناه كردید، خدا را مقصر ندانید:یعقوب بھ عبارتی میگوید
وقتی تسلیم وسوسھ میشوید، .برای خوبی شما فرستاد و شما بودید كھ آن را آنگونھ برداشت نكردید

ھر وقت .خدا ھیچ گرایشی بھ گناه ندارد و شما را نیز بھ گناه وسوسھ نمیكند.تتقصیر با خود شما اس
راه مسائل و مشكالت پیش میآیند، مانند دیواری میمانند كھ دو در دارد، روی یكی نوشتھ شده 

حال چون شما درب شكست شیطان را باز .راه شكست شیطان، و بر دیگری نوشتھ شده پیروزی خدا
آن قوایی كھ بر درون شما در كار میباشد و .دید مقصر خدا نیست، بلكھ شما ھستیدكردید و داخل ش

مشكلی را تبدیل بھ وسوسھ میكند، قوای خارجی نیست كھ داخل شده و شما را فرا گرفتھ، بلكھ امیال 
مسئلھ مربوط بھ خدا نیست و نھ حتی مربوط بھ اتفاقی كھ افتاده،.مسئلۀ شما ھمین است.خودتان است

شما رویداد را فرصتی برای رضایت امیال خودتان برداشت .بلكھ مسئلھ بر درون خود شما است
اگر معصوم باشد، وقتی تبدیل بھ گناه .ھر رویدادی ممكن است معصوم باشد یا گناه آلود.کردید

كھ یعقوب میگوید .میشود كھ در وقت غلط، راه غلط، و یا بمنظور غلط، مورد استفاده قرار بگیرد
خودبا اجازه دادن بھ آن کھ اشتیاق درونی شما را برانگیزد، شما . خودتان را مجذوب میكنیدشما

.وسوسھ را برای خود ایجاد نموده اید

آن جرقۀ زیبایی كھ بر سطح آب چشمان شما را لمس نمود، در واقع در چشم خودتان بود كھ ایجاد 
"عیسی گفت.گردید .شمت سالم باشد، تمام وجودت روشن خواھد بوداگر چ.چشم، چراغ بدن است:

پس اگر نوری كھ در توست .اما اگر چشمت فاسد باشد، تمام وجودت را ظلمت فرا خواھد گرفت
آن شخص یا جسم، وقتی جذاب ).٢۴ تا ۶:٢٢متی "(!ظلمت باشد، چھ ظلمت عظیمی خواھد بود

ی نخواھد توانست شما را وسوسھ كند، اگر ھیچ مرد یا زن جذاب. آن را چنان میانگاریدشمامیشود كھ 
مشروبات الكلی و غیره تبدیل بھ وسوسھ نخواھند شد اگر امیال .بر دل شما حصاری بوده باشد

یعقوب حتی نامی از .شما خود مقصر ھستید، نھ خدا.درونی شما تحت كنترل روح القدس بوده باشد
.تقصیر را بر خود بگیرید.ن بگیریدشما باید مسئولیت گناه خود را بگرد.شیطان نمیبرد
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آدم، تقصیر گناھش را بر .شانھ خالی كردن از تقصیر مسئلھ ای است كھ در باغ عدن آغاز گردید
اما خدا ھر سھ را مسئول دانست، !گردن زن خود و خدا گذاشت، و حتی مار را نیز مقصر شناخت

را رسم زندگی "تقصیر گرایی"نیم كھ امروزه زن و شوھران را میبی.ھر كدام مسئول گناه خویش
"خدا از طریق یعقوب میفرماید.خود كرده اند ھوای نفس خودِ اوست كھ او را می فریبد و بھ دام می :

(افكند وقتی با شھوت بھ كسی .در ھر مورد، موضوع بعھده گرفتن مسئولیت است)١:١۴یعقوب "
وقتی گناه در دل شما ایجاد میشود كھ بھ .ارید دخودمینگرید، آن بخاطر میل و اشتیاقی است كھ در 

. میدھید تا شما را ھدایت كنند، و نھ آن میل و اشتیاقی كھ از خدا استاجازهمیل و اشتیاق ھای خود 

دانش كمك میكند

".اگر میدانستم " ....

ھ ن(البتھ اگر بطور جدی .این حرفی است كھ مسیحیان پس از شكست فرمان ھای خدا میزنند
در واقع این دلیل دومی .دانش كمك میكند.گفتھ شود، تا اندازه ای قابل قبول است)بصورت بھانھ

خدا نھ تنھا .است كھ خدا پرده را كنار زده و آنچھ را كھ بر درون میگذرد را فاش نموده است
انید چیست وقتی بد.میخواھد كھ تقصیر بر جای درست واقع گردد، بلكھ شما را روشنفكر نیز بنماید

كھ دارد میگذرد، آنوقت خواھید دانست چھ اقدامات صحیحی را باید بكار ببرید تا با آن قدرت ھای 
دانش اھمیت خود را .تاریكی كھ میخواھند آزمایشھای گوناگون شما را تبدیل بھ گناه كنند مقابلھ نمایید

، ایمان؛ عمل عنوان كرده بدون بدون اطاعت، یا آنگونھ كھ یعقوب.دارد، اما بھ تنھایی كافی نیست
.صرف نظر از مقدار دانشی كھ در آن ھست، مرده خواھد بود

جریان گناه

یا شما در قالب ماھی گیر افتاده و بھ باال كشیده شده اید، و .یعقوب میگوید جریانی در كار گناه است
ھ مد نظر است، تصویری بھ ھر سبكی كھ ترجمھ شود، آنچ.یا از طریق طعمھ جلب و دستگیر شده اید

ایمانداری كھ گناه كرده، با میل و .است از یك ماھی كھ با جذبۀ ماھیگیر، دچار وسوسھ گردیده است
و این میل و اشتیاق، وقتی .اشتیاق خودش از جانب مكان امن، بھ مكان ناامنی جلب شده است

، آنچھ مربوط بھ شما میباشد این در نتیجھ).١۵آیۀ (برآورده شد، آنگاه تبدیل بھ گناه گردیده است 
است كھ مسئولیت وسوسھ خود را بگردن بگیرید، و با جریانی كھ وسوسھ دارد، و اقدامی كھ برعلیھ 

.آن باید بكنید، آشنا بشوید

از .یعقوب صحبت از زنا میكند.جاذبھ ای كھ طعمۀ ماھیگیر دارد، جنبۀ دیگری را نیز نشان میدھد
ده با بكار گرفتن اصطالح زایمان، مرگ را نوۀ رضایت امیال گناه آلود اصطالح ماھیگیر دور ش

از آنجایی كھ گناه مرگ را میآفریند شكی نیست، چون از ھمان ابتدا گناه مرگ را ھمراه .میشمارد
.یك فاحشھ ھمانگونھ میل و اشتیاق را بر میانگیزد كھ طعمھ، ماھی را جلب خود میكند.خود داشت

وقتی در اندیشھ و خیاالت خود، بھ گناه با او موافقت میكنید، میل .ود را بكار میگمارندھر دو جاذبۀ خ
 كرده اید و خوددلاین گناھی است كھ در .و خواست درونی شما است كھ راضی بھ گناه شده است

ھ آن دلخوشی و شادكامی درونی شما است كھ در انجام آنچ.در واقع خیانتی است كھ بھ خدا كرده اید
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ھمبستر شدن در افكارتان، یا بھ عبارت دیگر گناه درونی، با .خدا منع كرده بكار گرفتھ شده است
نتیجتًا، می بینید امیالی كھ جلویشان گرفتھ نشده، با مرور زمان، .مرور زمان گناه خارجی را میزاید

شخص بگردد، سرانجام و نھایتًا، اگر گناه رشد كند، یعنی رسم زندگی .گناه را ایجاد خواھند نمود
).۶:٢٣رومیان (را بھ بار خواھد آورد )نّوه(مرگ ابدی 

خدا در كالمش عمدًا جریان كار وسوسھ را از شروع تا پایان نشان داده تا با مراحل مختلف آن آشنا 
ر حال این مراحل را قدری بیشت.بشوید، و نتیجتًا، جریان آن را در مراحل مختلفی كھ دارد قطع نمایید

:گشایش میدھیم

)درون دل(ھمبستر شدن :مرحلھ اول 
شما متوجھ آن .درون دلتان میل و اشتیاق شما نسبت بھ آن برانگیختھ میگردد.اتفاقی روی میدھد

میتوانید مسیر . بگرددگناه تبدیل بھ دل جریان كار را قطع كنید قبل از آنكھ در میتوانیدمیشوید كھ 
و اشتیاقتان بھ شما میگوید، تغییر داده بھ آنچھ كالم خدا میگوید ھدایت كنید افكارتان را از آنچھ میل 

اما چنین نمیكنید، و بعكس اجازه میدھید تصور وخیاالت شما امكان گناه را بھ كمال ).۴:٨فیلیپیان (
و  گناه را كرده اید، و بھ عبارتی افكارتان با آنچھ میل دل خود در  افكارتانشما بوسیلۀ.برسانند

نصف كار شیطان در اینجا انجام شده، چون شما در دل خود مرتكب .اشتیاق دارید ھمبستر شده است
این ھمان است كھ نویسندۀ امثال راجع بھ آن صحبت میكند و نسبت بھ فكر كردن بھ زن .گناه شده اید

(در دلت مشتاق جمال وی مباش"خبیثھ  .ھشدار میدھد)٢۵:۶"

)درون دل(آبستن شدن:مرحلھ دوم 
.اگر اجازه ادامۀ ھمبستر شدن در دل داده شود، آنوقت یقینًا تبدیل بھ گناه خارجی نیز خواھد شد

در این مرحلھ نیز امكان قطع جریان گناه را .آنوقت در نظر خواھید داشت تا آن را عمًال اجرا نمایید
 انجام كار نیك، میتوانید از خطرات با توبھ نسبت بھ رضایت درونی كھ بھ آن داده اید، و تدارك.دارید

جسمًا خود را از آن دور كنید، و افكار خود را متمركز بر پاكی و قدوسیت خدا .بیشتر آن  بگذرید
.نگاه بدارید، و آنگاه تمایالت شما نیز سر بھ راه تازه و صحیح خدا خواھند گردید

)گناه ظاھری(تولد :مرحلھ سوم 
با قطع كردن ھر چھ ).۵:٢٨متی (ن از طریق قطع عضو نیز ریشھ كن نمود اعمال گناه آلود را میتوا

)١(اگر چنین كنید، سر انجام . میكند، میتوانید جلوی پیشروی آن را بگیریدآسان و تسھیلگناه را 
وقتی ھمۀ آنچھ بھ شما كمك .آگاھی نسبت بھ تأثیری كھ تسھیالت گناه بر شما دارند را بدست میآورید

 گناه كنید را شناسایی كنید، آنوقت میتوانید آنھا را از سر راه خود بردارید، و گناه كردن برای میكند تا
(شما غیر ممكن میگردد وضعیتی را ایجاد میسازد كھ دیگر غیر ممكن است بھ ھمان طریق قدیم )٢.

.)۵(در این خصوص، الزم است موانعی را نیز بر سر راه قدیم خود ایجاد نمایید.گناه كنید

.مرگ:مرحلھ چھارم 
لزومی ندارد راجع بھ این مرحلھ صحبت كنیم، چون برای شخص مسیحی، مرگ روحانی از طریق 

٣:٩اول یوحنا (ایماندار واقعی در گناه نمیماند و توبھ خواھد كرد .نجات از میان برداشتھ شده است
).١٠و 
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 آن ایجاد شده، بی درنگ استفاده میكند، و در خالصھ، میل و اشتیاق ما از فرصتی كھ برای ابراز
آنوقت میل و اشتیاق ھمراه با آن رویداد ھمبستر شده و با ھم .رویداد را تبدیل بھ وسوسھ مینماید

.و در خصوص بی ایمانان، نھایتًا آنھا را بھ مرگ روحانی نیز سوق میدھد.والدین گناه میشوند

ھمبستر و آبستن شدن

بھترین موقع مقاومت نیز قبل از آن است .ت مقاومت در برابر گناه را داردھر شخص مسیحی ظرفی
دل آنجایی است كھ شما زندگی خصوصی خود را در مقابل خود و خداوند . آبستن گردددلكھ گناه در 

آشنایی شما با آنچھ برای شما جذاب میباشد و باعث تحریك میل و اشتیاق شما میشود، و مقابلھ .دارید
اما بدون آشنایی با آنچھ شما را مجذوب . جریان ایجاد گناه را قبل از وقوع قطع خواھد نمودبا آن،

"توجھ بھ آنچھ یعقوب گفتھ بكنید .خود میكند، خود را گول زده اید برادراِن عزیز من، فریفتھ :
راه ھایی كھ شما خود را گول میزنید كدامند؟".مشوید

مھ، مجالت و غیره، فرھنگی ساختھ شده كھ بھ امیال و اشتیاق امروزه از طریق تلویزیون، روزنا
"ھای شما میگویند ولی باید بیاد داشتھ باشید كھ شما ھیچ !"برو دنبالش، عیبی ندارد، حق تو است:

از .حقی را ندارید، و ھر چھ كھ خوب است كھ دارید و یا خواھید داشت، ھدیھ ای است از جانب خدا
شما كھ مسیح .ی است كھ فقط مربوط بھ محكومیت انسان میباشد، و نھ بركت چیزحق،یاد نبرید كھ 

. شما جھنم بود، ولی بھ فیض خدا است كھ بھ بھشت خواھید رفتحقرا میشناسید میدانید كھ تنھا 
.، بھ شما داده شد و بھ بھشت میرویدنداشتیدمعنی فیض این است كھ شما با وجود آنكھ حقی 

اما بر .نیز در آورد و شما را آنگونھ جذب نماید"نیاز"است خود را بھ شكل میل و اشتیاق ممكن 
"طبق كالم خدا، نیازھای شما تعدادی بیش نیستند پس اگر خوراك و پوشاك و سرپناھی داشتھ باشیم، :

(قانع خواھیم بود آنچھ در واقع برای ما ضرورت الزم میباشد را عیسی ).۶:٨اول تیموتائوس "
).١٠:۴٢لوقا (و منظورش كالم مسیح بود "تنھا یك چیز الزم است":مسیح گفت

بھ تَََبر نیاز دارم تا چوب را "و یا "من بھ قاشق نیاز دارم تا غذایم را بخورم"در قدیم مردم میگفتند 
اما .آنھا صحبت از نیاز ھای نسبی میكردند، و استفادۀ مشروعی از كلمۀ نیاز نیز بود".خورد کنم
"میگویندامروزه  آنھا آنچھ خواستشان میباشد را با نیازشان مخلوط ".من نیاز بھ انجام آن را دارم:
و در نتیجھ، خواستن آن . آن را بدست نیز بیآوریدبایداگر نیاز بھ آن دارید، پس بدون شك .كرده اند

جود نیازمندی انسان مو:این فلسفۀ انسان گرایان است كھ میگوید.و بدست آوردن آن اشكالی ندارد
"خوب"اما مسیحیان (است كھ باید نیازھایش برآورده گردد، و اگر نگردد نمیتواند بخوبی عمل كند 

من نیاز "نتیجھ ای كھ این بینش ایجاد كرده، كالم سادۀ ).را آنگونھ میشناسند كھ اطاعت از خدا است
.اده استرا عنوانی برای توجیھ نمودن ھمھ نوع گناه قرار د"دارم.....بھ 

مسعود نیاز بھ . را استفاده كنید، تقریبًا ھمیشھ بھ حقیقت نزدیكتر خواھید شدمیل، كلمۀ نیازاگر بجای 
. بھ آن را داشتمیلمھین نیاز بھ پر خوری نداشت، . بھ آن را داشتمیلعصبانی شدن را نداشت، 

ن خود را از ھر مسئولیتی تبرئھ فلسفۀ انسان گرایا. امیال خود شدند، گناه كردندتسلیمھر دو وقتی 
، مقاومت در برابر جذبات و تحریكات آن بیانگاریم خود نیازوقتی میل و اشتیاق خود را .مینماید

نتیجتاً در چنین روزگاری كھ اعمال درونی انسان غوغایی را بپا كرده، دانستن این .مشكل خواھد بود
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بھ گناه میكشد بلكھ میل و اشتیاق ھای درونی او حقیقت، كھ نیاز ھای درونی انسان نیست كھ او را 
.است، اھمیت زیادی را دارد

"روان شناسان و طرفداران آنھا تأكید بر احساسات انسان میكنند، و میگویند اگر حس میكنید كھ :
آنھایی كھ چنین نصیحتی را قبول میكنند، بھ سادگی طعمۀ وسوسھ ".خوب است، آنرا انجام بدھید

البتھ میل و اشتیاق .قوب نسبت بھ امیالی كھ خود را بشكل نیاز درآورده، ھشدار میدھدیع.میشوند
ھر گاه این دو . ما بگردندراھنمای نمیتوانند بجای كالم خدا، ھیچوقتبخودی خود عیبی ندارند، اما 

.با ھم مغایرت دارند، میل و اشتیاق را باید رد كرد و اطاعت از كالم خدا را پیش كشید

ما از این .وسوسھ فقط از خارج بھ او حملھ كرد.سی مسیح ھیچ نوع امیال گناه آلودی را نداشتعی
از این لحاظ شما نیز مانند او .اما او مانند ما میل و اشتیاق را داشت.لحاظ فرقی را با او داریم

با مقصود وسوسھ میشوید كھ كارھای پارسای خود را از طریق ناسالم و یا در وقت نادرست و یا 
ْحقۀ شیطان چنان بود كھ خواستۀ مّوجھی را، بھ طریق ناصحیح برآورده كند .غلط، انجام میدھید

وسوسھ ای كھ میخواست بر عیسی وارد شود، تنھا از خارج بود، و توكل بھ آن نمود كھ ).۴:١متی (
شما مانند .دروناما وسوسھ ھای ما، ھم از بیرون ایجاد میشوند و ھم از .مجذوب امیال او گردد

 مناسبی است علیھ آن، و بیان آیۀعیسی فقط یك راه را برای مقاومت در برابر وسوسھ دارید، و آن 
وقتی دچار وسوسھ میشوید كھ با شھوت بھ كسی نگاه كنید، . ھر چھ در آن آیھ امر شده استاجرای

(زنا مكن"شما باید این آیات را بیاد بیآورید  كھ احكام چراغ و تعلیم نور زیرا "؛ )٢٠:١۴خروج "
تا تو را از زن خبیثھ نگاه دارد، و از چاپلوِسی زبِان زن .است، و توبیخ تدبیر آمیز طریق حیات است

(در دلت مشتاق جمال وی مباش، و از پلكھایش فریفتھ مشو.بیگانھ در این ).٢۵ تا ۶:٢٣امثال "
یا وقتی دچار وسوسھ انتقام . گناھان جنسی استآیات بطور واضح میبینیم كھ كالم خدا راه مقابلھ با

زیرا .ای عزیزان، خود انتقام مگیرید، بلكھ آن را بھ غضب خدا واگذارید:"میافتید، باید بیاد بیآورید 
"خداوند میگوید«نوشتھ شده كھ  (»"انتقام از آن من است؛ من ھستم كھ سزا خواھم داد: رومیان "

١٢:١٩.(

گناه

، ھنوز امكان )گناه درونی(وقتی در دل خود گناه میكنید .، اجرای عملی آن استمرحلۀ سوم گناه
البتھ در نظر خدا این دو فرقی را با ھم ندارند، .جلوگیری آن را دارید تا تبدیل بھ گناه عملی نگردد

ھا البتھ برای شخص دیگر، بھتر است كھ تن.ولی از نظر اجتماعی، گناه بیرونی تأثیر بدتری را دارد
!در دل از او متنفر باشید تا آنكھ بھ مراحل بعدی گناه ادامھ داده و او را با ُمشت و لگد ھالك سازید

اما .ھنگامی كھ گناه درونی را مرتكب شدید، ھنوز فرصت برای توبھ و قطع پیشرفت آن وجود دارد
ت مرتكب دو گناه شده اید وقتی تن بھ ادامۀ جریان گناه بدھید و بیرون از خود آنرا ظاھر سازید، آنوق

.، و وضع خود را برای خود در برابر خدا وخیم تر كرده اید)بھ خدا و بھ ھمسایۀ خود(

اما .، باید جویای آمرزش خدا بشوید)مانند افكار انتقام جویانھ(وقتی در دل مرتكب گناه میشوید، 
، باید آمرزش خدا و )گررفتاری بر خالف شخص دی(میشوید، )ظاھری(وقتی مرتكب گناه بیرونی 

.شخصی كھ نسبت بھ او گناه كردید را جویا شوید
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.اگر نسبت بھ گناه درونی توبۀ واقعی انجام دھید، جلوی پیشرفت آن را بھ گناه بیرونی خواھید گرفت
توبۀ واقعی، شامل جلوگیری پیشرفت گناه از طریق قطع تسھیالتی كھ باعث تشویق آن میشوند، و 

ھنگام توبھ، باید .است)١٢:١٧رومیان (نجام كارھای نیك در مقابل چشمان دیگران طرح برنامۀ ا
.آموخت آنچھ را كھ خدا گفتھ بزبان آورد و اجرا كرد

:ِسنت آِگستین، نویسندۀ معروف مسیحی، در رابطھ با دعای خداوند چنین مینویسد

اری بر درونت یا اگر وسوسھ گر، زن زیبایی را پیش رویت آورد؛ اگر پرھیزك"
پس بخاطر آنكھ زن غریب از .بوده باشد، بر شرارت بیرونی غلبھ خواھی نمود

طریق طعمۀ، تو را تسلیم خود نگرداند، با میل و اشتیاق درونی خود بجنگ؛ دشمن 
شیطان را نمی بینی، اما .خود را بھ ظاھر نمی بینی، اما وجدان خود را می بینی

پس حاكمیت بر آنچھ بھ آن آگاھی داری را بدست .ینیآنچھ تو را جلب كرده را می ب
دالورانھ بجنگ، چون آنكھ تو را احیا نموده قاضی تو است؛ او فھرست .بیآور

اما از .پیروزی ھای تو را در دست دارد، و تاج را برای تو حاضر كرده است
 ما و"در دعا از او بخواه :آنجایی كھ بدون كمك از او بی شك شكست خواھی خورد

".را در آزمایش میآور

:در جای دیگر آن كتاب چنین ادامھ میدھد.آُگوستین موضوع را بخوبی تشریح كرده است

.پس بھ سخنانم توجھ كن تا بفھمی.من میدانم كھ حرف ھای مرا ھنوز درك نكرده ای
چون حتی (فرض كنیم طمع شخصی را وسوسھ كرد، و او تسلیم وسوسھ ای گردید 

؛ و نتیجتًا طمع بر او غالب شده )ر ماھر نیز ممكن است دچار خشونت شودُكشتی گی
یا شاید میلی بر او زور آور شده؛ ھنوز .و او را بھ عملی طمعكارانھ وادار می نماید
و گذاشتھ تا "با شھوت بھ زنی نگریستھ"او را بھ ھرزه گری و یا زنا نكشیده، اما 
با وجود آنكھ جنگجوی خوبی .لذت ببردافكارش بر آن زن مستقر گردد و از آن 

اما رضایت كامل .است، بھ دشمن اجازه حملھ را داده و در نتیجھ زخمی شده است
اما .نداده، و میل و اشتیاق خودش را عقب رانده و با طعم تلخ اندوه، آن را تنبیھ كرده

.)۶("شو قرضھای ما را ببخ"ھمان كھ لغزش را بخود راه داد، الزم است كھ بگوید 

او پیكار برای حاكمیت بر .بیرونی گناه را نشان داده است/آُگوستین بطور واضح سیمای درونی
ضمنًا گوشزد میكند كھ شما .امیال و اشتیاق ھای شخصی را الزم دانستھ و آن را تشویق میكند

ھ گفتۀ آُگوستین، باید ب.نمیتوانید در این نبرد بھ تنھایی پیروز شوید، و نیاز بھ قدرت روح القدس دارید
مسیحیان معموًال فكر میكنند لزومی ندارد ایمانی كھ بھ خدا .با امیال و اشتیاق سركش خود پیكار كنید

چنین آرامش گرائی ھا باعث ناامیدی .دارند فعال نیز باشد، و ھمان شناخت پیروزی مسیح كافی است
یم و عمل كنیم، و نھ با تكیھ بر قدرت خویش، خدا بھ ما امر كرده كھ بھ حركت درآی.بسیاری شده است

بلكھ با تكیھ بر روح القدسی كھ درون ما است، كھ ما را قوت مقابلھ با گناه را از طریق اجرای كالم 
.خدا میدھد
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خالصۀ مطالب

دیدن گناه بصورت مراحل مختلف سودمند میباشد، چون در آغاز ھر مرحلھ، میتوان جلوی پیشرفت 
 برای ما ایمانداران مرحلۀ آخر آن كھ مرگ روحانی است را عیسی مسیح از میان .آن را گرفت

ما میتوانیم از زاییده شدن گناه، .برداشت، و فقط مراحل اول و دوم را الزم است كھ بھ آن توجھ نماییم
را )ظاھری(گناه بیرونی .با بكار بردن كالم خدا آنگونھ كھ عیسی مسیح عمل نمود، استفاده نماییم

(میتوان با توبھ بھ گناه دردل، و قطع تسھیالت آن متوقف نمود این نوعی سقط جنین است كھ بر ھمۀ .
از این نكات مجموعًا این را بدست میآوریم، كھ خدا ما را مسئول افكار، ).فرزندان خدا الزم میباشد

.ان قبول نمیداردخیاالت، اعمال و حرفھای مان میداند، و كس دیگری را جز خودمان مقصر گناھم
آیا شما در دل خود گناه كرده اید؟ آیا توجھ دارید گناھی كھ با آن مقابلھ نشده و نسبت بھ آن توبھ نشده 
باالخره گناه بیرونی را خواھد زایید؟ توجھ دارید كھ تنھا ھمان تمایل درونی شما بھ وسوسھ، مایع 

، )۴۴:٢١مزمور (ار شما چھ میگذرد نفرت خدا است؟ ھیچكس دیگری ممكن است نداند كھ در افك
.و نگران است)١:٢۴اعمال (اما خدا میداند 

قبل از آنكھ تبدیل بھ .مسیحی، در برابر گناه، از ھمان سر آغاز مقاومت كن، ھمانگونھ كھ مسیح كرد
:آُگستین ما را چنین تشویق مینماید.بگردد، آن را قطع كن)در دل(گناه درونی 

. تا شما را تسخیر كنندۀ بسازد بھ خدا دعا كنید . . نھ تسخیر آن دشمنی كھ برون .
.خود دارید، بلكھ آن جانی كھ بر درون خود دارید  . . از ھیچ دشمنی كھ برون شما .

.خود را تسخیر نمایید، و آنگاه دنیا را تسخیر خواھید نمود.است خوف نداشتھ باشید
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فصل چھارم
د ھای خود چیره شویدشما میتوانید بر شك و تردی

در اینجا یعقوب بھ مسئلۀ .مسائل روحانی را میتوان بھ دو دستۀ مسائل اصلی و فرعی تقسیم كرد
مسئلۀ فرعی، بخاطر .مسئلۀ اصلی، آن است كھ مشكل نخستین را ایجاد میكند.فرعی میپردازد

بعضی مواقع .حل میشودرابطھ ای كھ با مسئلۀ اصلی دارد و ضمیمۀ آن میباشد مشكلتر از اصلی 
وضع را بقدری بغرنج میكند كھ غیر ممكن است بدون حل مسئلۀ فرعی، مسئلۀ اصلی را بتوان حل 

).یا آنكھ الزم خواھد بود كھ بھ حل ھر دو مسئلۀ با ھم پرداخت(نمود 

 و دلیل آنكھ صحبت از مسئلۀ میكنم این است كھ یعقوب شك.شك و تردید معموًال مسئلۀ فرعی است
مسئلۀ ( بی بھره است حكمتیعقوب میگوید اگر كسی از .تردید را مسئلۀ فرعی عنوان كرده است

انتظار نداشتھ باشد كھ خدا بھ او حكمت )مسئلۀ فرعی( دعا كند دودلی، دعا كند، اما اگر با )اصلی
را از خدا قبل از آنكھ چیزی .پس دریافت حكمت بستگی بھ برداشتن شك و تردید در دعا است.بدھد

.بخواھید؛ باید دودلی را از میان بردارید

طبیعت مسائل چنین اقتضا .بطوری كھ گفتم مسئلۀ فرعی میتواند تبدیل بھ مسئلۀ اصلی نیز بگردد
در واقع امكان دارد بقدری رشد كنند تا جلوی ھمۀ پیشرفت .میكند كھ تبدل بھ مسائل دیگر نیز بشوند

نند اتومبیلی بشوند كھ وسط خیابان خراب شده و جلوی ترافیك را گرفتھ روحانی شما را بگیرند و ما
.و تنھا چاره، از سر راه برداشتن آن است

:یعقوب طریقی را كھ شك و تردید، سد معبر راه بدست آوردن حكمت میشوند را چنین شرح میدھد
 را خراب میكند، چون شك و تردید ھمھ چیز".چنین كسی نپندارد كھ از خداوند چیزی خواھد یافت"

بعالوه، بخاطر تأثیر گسترده ای كھ بر تمام زندگی شما میگذارد، .رابطۀ شما با خدا را قطع میكند
و در نتیجھ، بجای آنكھ مسئلۀ فرعی را دست كم .میسازد"در تمامی رفتار خویش ناپایدار"شما را 

فوراً رسیدگی نمایید، چون بر سر )ردیدشك و ت(بگیرید؛ چون در درجۀ دوم قرار دارد، باید بھ مسئلھ 
.راه ھمھ نوع پیشرفت شما واقع شده و آسیب زیادی را میرساند

:یعقوب میگوید

١یعقوب 
اگر از شما كسی بی بھره از حكمت است، درخواست كند از خدایی كھ سخاوتمندانھ و بدون:"۵

."بھ ھمھ عطا می كند، و بھ وی عطا خواھد شدمالمت
اما با ایمان درخواست كند و ھیچ تردید بھ خود راه ندھد، زیرا كسی كھ تردید دارد، چون موج :"۶

."دریاست كھ با وزش باد بھ ھر سو رانده می شود
"چنین كسی نپندارد كھ از خداوند چیزی خواھد یافت،:"٧
."زیرا شخصی است دودل و در تمامی رفتار خویش ناپایدار:"٨
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دلیتردید و دو

من نمیدانم شما مشكل تردید را دارید یا نھ، ولی یعقوب آن را مشكل رایجی میشمارد، و بھ ھمین 
teleiosدودل بودن عكس وضع ).٨ و ۶آیات (خاطر در دو قسمت مختلف صحبت از آن كرده است 

د تقسیم او شخصی كھ تردید دارد را بر درون خو.میباشد كھ یعقوب برایتان خواھان آن است)كامل(
شخص . میباشد، یكپارچھ و كامل و در خود یكجور استteleiosشده میداند، در حالی كھ شخصی كھ 

مسائل را دایمًا بر درون .امروز یك جور فكر میكند، و فردا جور دیگر.دودل با خود توافق ندارد
نظریۀ مختلف او میان دو .خود سُبک و سنگین میكند وھیچوقت بھ نتیجھ و تصمیم قطعی نمیرسد

).١٨:٢١اول پادشاھان (لنگان در حركت است، و گاھی بھ یك سو خم میشود و گاھی بھ سوی دیگر 
.او بر ھیچ جانبی ثابت قدم، وفادار، و پیگیر نخواھد بود

در یك مسابقۀ فوتبال میان دو تیم، فردی بود كھ ھر وقت بازی کنان ھر تیمی در بازی موفقیتی را 
باالخره شخصی كھ كنار او بود، از او .نب داری از آن تیم میكرد و کف میزدكسب میکردند، جا

"پرسید "او در جواب گفت"چطور است كھ شما جانب ھر دو تیم را میگیرید؟: من از دھات آمده ام :
و شاید در سال موفق بھ دیدن بیش از یك مسابقھ نباشم، و حال كھ شده ام، میخواھم طرفدار تیم برنده 

"!باشم

این .اشخاص زیادی ھستند كھ بر ھر دو جوانب شرط بندی میكنند تا اگر یكی نشد، دیگری بشود
اگر شما میتوانستید آنچھ .گونھ اشخاص میان اطاعت از خدا و ادامھ بھ گناه، خود را تقسیم كرده اند

"میگفتند)ھمانگونھ كھ خدا میشنود(را كھ بخود میگویند بشنوید  زنم را نمیتوانم آیا درست است كھ:
آیا دیدن عكس ھای لختی، واقعًا بھ من لطمھ "، "بخاطر دلیلی غیر از آنچھ خدا گفتھ، طالق بدھم؟

آیا انضباط كلیسا واقعیت دارد، و من مجبورم دردسر آنرا تحمل کنم، یا آبھتر دنبال "، "خواھند زد؟
"كلیسای دیگری بگردم؟ ".شاید ھمجنس بازی واقعًا گناه نیست و " آیا واقعًا خدا جوابی برای ..."

، یا آنكھ بھتر است برای اطمینان سراغ روانپزشك خوبی )١٧-٣:١۵دوم تیموتائوس (مسئلۀ من دارد 
"را نیز بگیرم؟

یعقوب میگوید شخص دودل بخاطر جنجال درونی و بی ثباتی كھ بر درون خود دارد، از جایی بھ 
ھایت دست ویرانگری را وارد تمام جوانب زندگی او خواھد جای دیگر پرت شده، و آن بی ثباتی در ن

اما قبل از رسیدگی بھ اثراتی كھ بی ثباتی دارد، نگاه عمیقتری بھ جنجالی کھ دودلی ایجاد میکند .كرد
:ببینید یعقوب راجع بھ این جنجال درونی چھ میگوید.بكنیم

١یعقوب 
ود راه ندھد، زیرا كسی كھ تردید دارد، چون موج اما با ایمان درخواست كند و ھیچ تردید بھ خ:"۶

."دریاست كھ با وزش باد بھ ھر سو رانده می شود

.موج دریا مثال مناسبی است.میخوانیم"ُعضو ِحزب باد"ما امروزه چنین شخصی را بھ اصطالح 
.د و شكل خود میباشدچھ چیزی میتواند ناثابت تر از موج دریا باشد؟ موج دریا تا ابد در حال تغییر ق

عالور بر این، موج دریا در پناه نفوذ ھایی است كھ از بیرون بر آن وارد میگردد، و بطوری كھ 
توانایی پیش .ھیچ قدرت درونی یا جھتی را از خود ندارد".رانده می شود"یعقوب میگوید توسط آن 
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فردا .یز زیر نفوذ آن حركت میكندامروز باد بھ این سو و آن سو میوزد و موج ن.بردن خود را ندارد
.ھمھ چیز شكل دیگری را خواھد داشت

.گرایشی کھ شخص دودل دارد چنان است كھ شبیھ بھ آخرین شخصی میگردد كھ با او صحبت كرد
نمیدانید بار .او غیر قابل پیش بینی است.شما ھیچوقت نمیدانید چھ انتظاری را از او داشتھ باشید

و جای تأسف در اینجا است كھ او نیز نمیداند ماه .خورد كردید، چطور خواھد بوددیگری كھ با او بر
این نوع .و ھفتۀ دیگر، و یا حتی روز دیگر چطور خواھد بود و یا در چھ َسمتی حركت خواھد کرد

ھمھ چیز در .نھ اطمینانی، نھ جھتی، نھ ثباتی، و نھ وفاداری.زندگی بسیار بغرنج و وحشتناك است
آیا شما در خود دودلی را یافتھ اید؟.غییر است و تنھا چیزی کھ ثابت است كیجی و آشفتگی استحال ت

من خادم كلیسایی را میشناسم كھ ھر وقت با رسم و ُمد جدیدی در خدمت بھ کلیسا آشنا میشد، آن را بی 
Torontoزمانی شیفتۀ راه .گمان اختیار میكرد Movementمیكرد و  شده بود و ھر آنچھ مطالعھ 

این جنجالی کھ .بعد تحت تأثیر جنبش و حركت ھای دیگر قرار گرفت.میگفت، در آن خالصھ میشد
در او بود، باعث شد كھ اعضای بسیاری كلیسای او را ترك كنند، و باالخره خود نیز منتقل بھ كلیسای 

ده بود، بخاطر آن با وجود عطایای خوبی كھ داشت و تعلیم و تربیت عالی كھ بدست آور.دیگری شد
او توانایی رھبری را نداشت، چون .دودلی كھ كماكان در او بود، خدمت مؤثری را بدست نیآورد

مانند موج دریا بی ثبات بود، و بجای توكل بر روح القدسی كھ در او بود و عیسی مسیح كھ در میان 
.خود قرار داده بود"بزرگان"اعضای كلیسای او در کار بود، خود را در پناه ھدایت و رھبری 

ایمان

جانی كھ مانند موج آب میماند، در پناه نفوذ ھای خارجی است، و سرانجام دچار فاجعۀ اختالل در 
تردید كننده ھمیشھ در ترس بسر میبرد؛ او نمیتواند فقط خدا را بپذیرد و تنھا بر .تمام زندگی میگردد

او دائمًا دنبال اطمینان میگردد، ولی آن .انش مینامدیعقوب مسئلۀ او را ضعف ایم.كالم خدا تكیھ كند
.آنانی كھ ایمانشان ضعیف است، ھیچوقت اطمینان را بدست نخواھند آورد.را بھ دست نمیآورد

وقتی :این بینش دیگری است از یعقوب.، بلكھ میوۀ آن میباشدنیستاطمینان پایھ و اساس ایمان 
ناپایدار میباشد، میتوانید دودلی را در ")مامی رفتار خویشدر ت("بطور کلشخصی را می بینید كھ 

.او پیدا كنید

یعقوب نتیجۀ حولناك زندگی كھ شامل .برای دست آوردن بھ زندگی كامل، ایمان الزمۀ حیاتی است
:دودلی است را اینطور بیان میكند

١یعقوب 
"چنین كسی نپندارد كھ از خداوند چیزی خواھد یافت،:"٧

.ورد نھ تنھا در خصوص نجات صدق میكند بلكھ مربوط بھ ایجاد یك زندگی مسیحی نیز میباشداین م
در جای دیگری یعقوب میگوید كھ ایمان بدون عمل مرده .ایماننجات فقط از طریق فیض است با 

اینجا، یعقوب میگوید كھ اعمال ).البتھ این آن ایمانی نیست كھ در اینجا از آن صحبت میكند(است 
.بدون ایمان مرده اند)مانند دعا و غیره(

عیسی مسیح .ایمان نھ تنھا الزمۀ نجات است بلكھ مربوط بھ ھمۀ جوانب زندگی مسیحی میگردد
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"میگوید پس بھ شما میگویم، ھر آنچھ در دعا در خواست كنید، ایمان داشتھ باشید كھ آن را دریافتھ :
(اید، و از آن شما خواھد بود اگر :یعقوب ھمان را بھ صورت دیگری میگوید).١١:٢۴مرقس ."

.ایمان نداشتھ باشید، دریافت نخواھید كرد

آیا از خود بپرسید، .اگر زندگی شما آشفتھ و نابسامان است، ممكن است دلیل آن كم ایمانی شما است
دارید كھ نجات ؟ آگر اطمینان نآیا اطمینان از نجات خود دارم؟ واقعًا كالم خدا را بطور كل قبول دارم

گناه خود را تشخیص بدھید و قضاوت خدا را .یافتھ اید، قبل از ھر چیز آن را برای خود روشن نمایید
عیسی را بعنوان نجات دھندۀ خود بپذیرید، و قبول كنید كھ در .نیز در خصوص آن تصدیق کنید

"ھ او بگوییدب.ھنگام آویختھ شدن بر صلیب، تأدیب گناھكارانی چون شما را بخود گرفت خدای من، :
بھ كاری كھ او برای شما بر روی صلیب انجام داد متكی ".من قبول دارم كھ تو بخاطر من مردی

.خدا را شكر.شوید، و تمام رفاه آیندۀ خود را بھ او بسپارید، و آنگاه نجات را دریافت خواھید كرد
"اگر ھم اكنون مسیحی ھستید، از خود سؤال كنید  آنقدر وعده ھای خدا اعتمادم؟ آیا بھ چقدر قابل:

اطمینان دارم كھ تنھا بھ آنھا تكیھ كنم، حتی صرف نظر از نتیجھ ای كھ بھ بار میآورند؟ آیا ایمان من 
بقدر كافی ثابت و استوار ھست تا توانائی تشخیص خوب و بد را داشتھ باشم، و مرا قادر سازد تا در 

یم بدون آنكھ تحت نفوذ آنچھ میبینم و میشنوم قرار بگیرم؟ یا صورت الزم مخالفت خودم را ابراز نما
عقایدش میدھم و ھم بھ خدا؟ آیا جانب ھر دو را میگیرم؟ آیا آن آنكھ، ھم بھ دنیا وقت كافی برای ابراز

نپندارد كھ از خداوند چیزی خواھد "كم ایمانیشخصی ھستم كھ كمبود زیادی را دارد چون بخاطر 
؟"یافت،

 كالم خدا صرف نكرده اید، و یا آن را بطور مطالعۀ برای وقت كافیمانتان كم است، احتماًال اگر ای
شاید بطور دائم بھ كلیسایی كھ كالم خدا را آموزش میدھند نرفتھ اید و از .)٧(صحیح مطالعھ نكرده اید

ای كمبود ایمان منظور من از عنوان این دو دلیل بر.خواست خدا و قاطعیت وعده ھایش آشنا نشده اید
"شما، این است كھ خدا خود فرموده كھ ایمان را از طریق كالمش ایجاد میکند زیرا در انجیل، آن :

(پارسایی كھ از خدا است بھ ظھور می رسد، كھ از آغاز تا بھ انجام بر پایۀ ایمان است رومیان "
اطمینان داشتھ باشید وقتی ولی چطور میتوانید بھ او .ایمان یعنی اطمینان داشتن بھ خدا).١:١٧

اگر كمبود ایمان را دارید، اولویت ھای روزانۀ خود را بررسی .نمیدانید چیست كھ بھ شما گفتھ است
ایمان بقدری .کنید، و وقت كافی برای مطالعۀ دائم كالم خدا و شنیدن موعظۀ كالمش فراھم سازید

).١١:۶انیان عبر(الزم است، كھ بدون آن نمیتوان خدا را خوشنود ساخت 

ناپایداری

حال ببینیم این .اگر شخص دودلی ھستید، تمام زندگی شما تحت تأثیر آن دودلی قرار خواھد گرفت
مختل "ناپایداری كھ یعقوب از آن سخن میگوید چیست؟ كلمۀ ناپایدار در زبان اصلی یونانی اشاره بھ 

تًا میبینیم كھ موج دریا تصویر شایستھ نتیج.میكند" جنجال و سردرگمی- آشوب و بی نظمی -كردن 
یعقوب زندگی را نشان میدھد كھ شامل اضطراب و نگرانی است، و بدون مقصود و .و مناسبی است

.اگر شباھتی را در خود میبینید، این اضطراب بر آنانی كھ در كنار شما ھستند نیز اثر میگذارد.ھدف
اب كنند، كلیسای شما بی بھره خواھد ماند، و نھایتًا  آنوقت اعضای فامیل شما نمیتوانند روی شما حس

بخاطر ناپایداری، .بخاطر بی تصمیمی و ناپایداری ممكن است شغل خود را نیز از دست بدھید
.سربار ھمھ كس میشوید، حتی برای خود
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دا اجرای فرامین خ.اگر بھ وعده ھای خدا شك دارید، بھ فرمان ھای او نیز بی اطاعتی خواھید كرد
.ھمیشھ آسان نیست، و بازتاب اطاعت از آن در دنیایی كھ مخالف با او است، ھمیشھ خوشایند نیست

شكاكان آنچھ را كھ .نتیجتًا، ایمان شما بستگی بھ اطمینانی دارد كھ بھ خدا و کالمش وعھد با او دارید
تباھًا فكر میكنند، بھ نقل از بسیاری از آنھا اش.الزمۀ اطاعت میباشد را ندارند، و دائمًا طفره میروند

"گفتۀ معروف خداوند .اما این حقیقت ندارد".ھیچیھ"، ایمان كم نیز بھتر از "كاچی بعض ھیچیھ:
"ایلیای نبی چنین میگوید.جالل خود را با دیگری قسمت نمیكند و ایلیا بھ تمامی قوم نزدیك آمده :

و اگر َبعل است، !وه خداست، او را پیروی نماییدتا بھ كی در میان دو فرقھ می لنگید؟ اگر یُھ«:گفت
(»!وی را پیروی نمایید ).١٨:٢١اول پادشاھان "

در .اگر خدا گفتھ كھ نمیتوانید بھ دلیلی غیر از آنچھ فرموده طالق بگیرید، پس موضوع تمام است
بجای . برداریدھا"شاید"و "اگر"و "اما"دست از .فكر امكانات دیگر نباشید، چون غیر ممكن است

اگر كالم خدا نشان میدھد .آن دست بھ كار آنچھ الزمۀ بھبودی و پیروزی ازدواج شما میگردد بشوید
از آیندۀ آشفتھ و نابسامان .كھ زمان اجرای انضباط كلیسا فرا رسیده، در اجرای آن تأخیر نكنید

خیر، خود .د بخود حل خواھد شدآنگونھ فكر نكنید كھ اگر كاری را نكنید، مسئلھ خو.گریزان نباشید
مطالعھ كنید، و آنچھ )و جای دیگر(١٨:١۵بجای آن، فرمان عیسی را در متی .بخود حل نخواھد شد

خدا .فكر دوری از كلیسا و رفتن بھ كلیسای دیگر را از خود دور كنید.الزم میباشد را انجام دھید
و شك میكنید؟حرف خود را زده، و شما كھ ھستید كھ بھ حكمت كالم ا

و او را كسانی تشویق میكنند كھ اعتقاد دارند كالم خدا .ولی شخص دودل نمیتواند اینھا را بپذیرد
ھمھ چیز باید پیچیده باشد .دنبال کرد"پیچیدۀ امروزه"است و نمیتوان آن را در دنیای "زیادی ساده"

ھمچنین رھبری ( نامیده میشود "علم و دانش"بسیاری از آنچھ امروز .تا مورد قبول واقع گردد
البتھ مشكالتی ھست، اما كالم خدا بقدر كافی .، بنظر میرسد كھ میوۀ دودلی است)بعضی از كلیساھا

واضح است تا شاگرد ساده و صادق بتواند خواست خدا را بشناسد، و با ایمان بھ آن متكی باشد و با آن 
انیشان بخود پشت پا بزنند، و در پیچ و خم ھای خدا نمیخواھد ایمانداران در راه روح.زندگی کند

.زندگی دائمًا خود را تكذیب کرده و زندگی متناقضی را داشتھ باشند

اگر در زندگی خود ناپایداری را می .منشاء عمدۀ ضعف و آشفتگی در كلیسای امروزه دودلی است
ست ھر چھ زودتر آنرا از میان اگر اینطور است، الزم ا.بینید، دلیل آن بھ احتمال زیاد دودلی است

.بردارید

مسئلھ را چگونھ حل میكنیم؟

"شاید بگویید درونم شك و تردید و ترس را دیده ام و زندگی من .یعقوب راجع بھ من صحبت میكند:
"برای ضعف ایمانم چھ میتوانم بكنم؟.ثابت نیست

اما موارد .در مراسم كلیسا را متذكر شدممن قبًال اھمیت مطالعۀ وفادارانۀ كالم خدا، و حضور دائم 
:یعقوب چنین میگوید.دیگری نیز ھست

۴یعقوب 
٨" ای گناھكاران، دستھای خود را پاك.بھ خدا نزدیك شوید، كھ او نیز بھ شما نزدیك خواھد شد:
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."     كنید، و ای دودالن، دلھای خود را طاھر سازید

٩" .خندۀ شما بھ ماتم، و شادی شما بھ اندوه بدل گردد.و زاری كنیدبھ حال زار بیفتید و ندبھ :
١٠" ."در حضور خدا فروتن شوید تا شما را سرافراز كند:

عالوه .اگر كالم خدا را مطالعھ كنید، مانند آیاتی كھ ذكر شده، آنوقت راه حل مسئلھ را خواھید یافت
جام بدھید تا بھ راه حل برسید را نیز فاش نموده بر این، متوجھ خواھید شد كھ كالم خدا آنچھ باید ان

.است

برای آنكھ از زیر بار بی ایمانی و آشفتگی كھ ایجاد میكند خالصی یابید، باید توجھ داشتھ باشید كھ 
شك و تردید بھ خدا .)٨(دودلی و بی ایمانی مسئلۀ عقالنی یا خردمندی نیست، بلكھ مسئلۀ اخالقی است

وقتی ادعا میكنید كھ بھ او .بوده، ھرچند معطوف بھ حكمت و یا حقانیت او باشدھمیشھ مسئلۀ اخالقی 
.ایمان دارید ولی چشم و دلتان را بر جای دیگری میگذارید، این مسئلۀ اخالقی است

عالوه بر این، ایمان و دعایی كھ با ایمان میكنید نیز بیفایده میماند، چون گناه توبھ نشده در زندگی شما 
، وقتی صالحیت فرامین خدا را با راه و )یا با امكان گناه(وقتی با گناه بازی میكنید .ردوجود دا

روشھای مختلف دنیوی آمیختھ میكنید، وقتی بی اطاعتی را توجیھ مینمایید، كاری را میكنید كھ 
.شخص دودل میکند

 تا ۴:٨یعقوب (میدھد این چیزی است كھ یعقوب تعلیم .چون دودلی گناه میباشد، چارۀ آن توبھ است
اگر شما آنطوری كھ او نشان داده دودل میباشید، پس این .فرمان اضطراری بھ توبھ صادر شده).١٠

:سھ كار را باید انجام بدھید.راھنمایی او مربوط بھ شما است

ھر چھ انسان دورتر از او بھ گشت و گذار بپردازد، . باید قبول كنید كھ از خدا دور شده اید.١
دوستی صمیمانۀ خود را با خدا مجددًا ".بھ خدا نزدیك بشوید"پس در دعا .گیج تر خواھد شد

:برقرار نمایید

۴یعقوب 
ای زناكاران، آیا نمی دانید دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ ھر كھ در پی دوستی با:"۴

."     دنیاست، خود را دشمن خدا می سازد

خود را .تا افكار و روش و ارزش ھای این دنیا شما را ھدایت كنندشما بخود اجازه داده اید 
اشعیا (با توجھ داشتن بھ راه خدا و راه این دنیا و تضادی كھ میانشان ھست گیج كرده اید 

).٩ تا ٨:۵۵

 بدارید، با وجود آن كھ خود دوست گرفتھ اید كھ یادآنچھ را كھ دنیا تبلیغ و تشویق میكند را 
پس سعی كرده اید كھ این دو را با ھم تركیب نمایید، ولی .ر آنھا را خدا تأیید نمیكندمیدانید اكث

متوجھ شده اید كھ با ھم متصل نمیشوند، و آنوقت آنگونھ كھ معمول است راه و روش ھای 
كالم خدا را بھ تدریج كمتر میخوانید چون گناھتان را بھ یادتان .این دنیا پیروز شده اند

یعقوب ( نزدیك بھ خدا میشوید، چون مرتكب گناه زنا كاری با این دنیا شده اید كمتر.میآورد
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ابتدا باید .بی دلیل نیست كھ گیج و سرگردان شده اید؛ دودلی شما را فرا گرفتھ است).۴:۴
تشخیص بدھید چھ قدر از پدر خود دور شده اید، و چقدر این موضوع برای شما سزاوار 

.اھمیت میباشد

 بھ خدا نزدیك میشوید، با فروتنی نسبت بھ گناھی كھ كرده اید توبھ كنید و از او  وقتی.٢
اشخاصی میگویند وقتی یك بار از خدا درخواست بخشش نمودید، .بخواھید شما را ببخشد

"میگویند وقتی میگویید.دیگر لزومی ندارد دوباره بخشش او را بطلبید خدا را شكر كھ ھمھ :
كافی است و میتوانید با شادمانی راه خود را پیش كشیده "اقع شدهزیر پوشش خون عیسی و

!اما آیا این چیزی است كھ یعقوب میگوید؟ البتھ كھ خیر.بروید

درست است كھ با كاری كھ عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد، از لحاظ قضاوت خدا 
شما دوباره .دادگاه نمیبرددیگر ھر وقت مرتكب گناه میشوید خدا شما را بھ .بخشوده شده اید

اما این بخششی است قضایی، یعنی بخششی كھ از جانب خدا بعنوان .نجات را كسب نمیكنید
بخشش دیگری نیز ھست كھ عیسی مسیح راجع بھ آن صحبت نمود، .قاضی صادر شده است

این بخششی است كھ یعقوب از آن صحبت میكند، و بگونھ ای . خدا استپدرانۀو آن بخشش 
"میفرماید.واضح در طریق دعایی كھ عیسی مسیح آموختھ نشان داده شده است و قرضھای :

(ما را ببخش این را در جواب شاگردانش كھ میخواستند ُمدلی را برای دعا ).۶:١٢متی "
عالوه بر این، این تنھا ....".پس شما اینگونھ دعا كنید"كردن پیدا كنند داد، و گفت 

.ت كھ عیسی گسترش داددرخواستی از خدا اس

:عیسی میگوید

زیرا اگر خطاھای مردم را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواھد 
اما اگر خطاھای مردم را نبخشید، پدر شما نیز خطاھای شما را .بخشید

(نخواھد بخشید )١۵ و ۶:١۴متی .

صوص گناھی است كھ توجھ كنید كھ دعای عیسی مسیح خطاب بھ پدر میباشد، و در خ
نتیجتًا می بینید كھ بخشش قضایی خدا، كھ ).١۵ و ١۴آیات (فرزندانش مرتكب بھ آن شده اند

سرنوشت جاودانی شما را معلوم میسازد، یك بار و برای ھمیشھ است، اما بخشش پدرانۀ خدا 
.كھ نزدیكی ومصاحبت با او را فراھم میآورد موضوع دائم و ھمیشگی است

ید موضوع توبھ بھ گناه را جدی بشمارید و با فوریت بھ امر صادر شدۀ خدا پاسخ  شما با.٣
ھر چند كھ شامل آن نیز میتواند ( گفتھ تنھا ابراز احساسات نیست ٩آنچھ یعقوب در آیۀ .بدھید
توبھ ای است كھ انسان را از .آنچھ منظور یعقوب میباشد، توبۀ اصیل و واقعی است).باشد

كًال تأكید بر .یدار میكند و نسبت بھ كاری كھ كرده غمگین و پشیمان مینمایدخفتگی روحانی ب
.جّدیت و فورّیت موضوع شده است
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نگذارید .یعقوب میگوید وقتی مسئلھ را شناسایی كردید، نگذارید در انجام حل آن وقفھ ایجاد گردد
از دیدن تلویزیون چشم .چیزی حواس شما را پرت كرده و مانع نزدیكی مجدد شما با خدا بگردد

بگذارید آن رنج و عذابی كھ بخاطر دوری .بپوشید، و اگر الزم باشد قرار ھای قبلی خود را لغو كنید
از خدا نصیب شما شده، شما را از لذتھای این دنیا كھ امكان سرپوش گذاشتن بر وخامت اوضاع را 

بخشش خدا .ًا در پیشگاه خدا حضور یابیددارند، دور نگاه دارد، تا مسئلھ را حل كرده و بتوانید مجدد
، و بخشش ھر كس دیگری كھ بھ او بدی كرده اید را نیز ")سازیددلھای خود را طاھر("را بجویید 
اعتراف كنید كھ گناه كرده اید، و بار دیگر، خدا مانند پدر ").كنیددستھای خود را پاك("جویا شوید 

 خود نسبت خدا، و شك و تردید نسبت بھ حكمت او، و بی بخاطر بی وفایی.بھ شما نزدیك خواھد شد
 از عیسی مسیح، توبھ كنید، و با ایمان كامل ھمۀ راه ھای خود را مختص كاملمیلی نسبت بھ پیروی 

.او نمایید
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فصل پنجم
شما میتوانید بھ طریق مؤثر دعا كنید

"من راجع بھ آن دعا كرده ام ولی ھنوز اتفاقی نیافتاده است"

:من در جواب میگویم.ین حرفی است كھ از مسیحیان بسیاری شنیده اما

".خوب آنكھ غیر عادی نیست"

آنوقت بحث راجع بھ دعاھایی كھ بھ ھدر میروند و یا بطور منفی بھ آنھا جواب داده میشود آغاز 
اتوماتیك بنظر وقتی مسیحیان آن را میشنوند، تعجب میكنند، چون آنچھ تا بحال بنظر روالی .میگردد

.میرسید را، بگونۀ دیگری میبینند

شاید شما نیز تعجب كرده اید كھ .شاید شما نیز احتیاج بھ اطالعات بیشتری راجع بھ دعا داشتھ باشید
در خصوص دعا، یعقوب اشاره بھ موضوعاتی میكند كھ مربوط بھ درون .دعا را میتوان بھ ھدر داد

یعقوب بیش از ھر . حضور خدا میآید و موقعیت روحانی كھ داردایماندار است؛ یعنی طریقی كھ بھ
.نویسندۀ كالم خدا، موضوع بھ ھدر رفتن دعا را آشكار كرده است

و .شاید تعجب كنید كھ بسیاری از ایمانداران فكر میكنند خدا مجبور است بھ دعاھایشان پاسخ بدھد
تعدادی فكر میكنند كھ خدا مجبور است دعایشان بسیاری معتقدند كھ خدا باید جواب مثبت نیز بدھد، و 

.یعقوب میگوید اینگونھ افكار صحیح نیستند. خودشان جواب بدھدشرایط، و در زمان، و بھ طریقرا 
بسیاری از مسیحیان فكر میكنند كھ دعاھایشان قدرت .یعقوب چشمان ما را نسبت بھ دعا باز میكند

ودند خدا جواب دعا را میدھد و دریافت نكردند، دلسرد شده و بسیاری كھ تشویق شده ب.جادویی دارد
.و ایمانشان را رھا كرده اند

دعای بھ ھدر داده شده

اگر دعای میلیون ھا مسیحی كھ در سرار جھان ھستند، تنھا یك روز مؤثر واقع میشد، دگرگونی 
 ھای مسیحیان مؤثر واقع چطور میتوانید ُمعتقد باشید كھ ھمۀ دعا.عجیبی در جھان ایجاد میگردید

میگردد، در صورتی كھ چنین پیش آمدی رخ نداده است؟ قدر مسلم، یا دعا ھای زیادی بی اثر 
از آنجایی كھ مسیحیان قسمت دوم .میباشند، یا وعده ھایی كھ در خصوص دعا داده شده حقیقت ندارند

.ھدر داده میشوندرا قبول ندارند، نتیجتًا باید قبول كرد كھ بسیاری از دعا ھا بھ 

"، میخوانیم١۵:٢٩در امثال .كالم خدا بھ دفعات صحبت از بھ ھدر دادن دعا میكند خداوند از :
اینجا بدون تردید، خدا میفرماید كھ بھ دعای بی ."شریران دور است، اما دعای عادالن را می شنود

بی ).٩:٣١یوحنا (انستند یھودیان دوران مسیح، این موضوع را مید.ایمانان جواب داده نمیشود
دسترسی بھ خدا از طریق عیسی مسیح ُمیسر گردید، اما تنھا .ایمانان ھیچ حقی بر تخت فیض ندارند

).٢١:٢٧ و ١۵:٨ و ١:٢٨امثال (برای آنانی كھ بھ او ایمان میآورند 
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دعای او ).١٨:١١لوقا (عیسی مسیح در مثال فریسی و باج گیر، میگوید آن فریسی بخودش دعا كرد 
دعای او .مانند بادكنكی بود كھ بھ باال میرود و بھ سقف برخورد میكند و ھمانجا میماند.بھ خدا نرسید

در اول پطرس .ناكام ماند چون در واقع دعایش بھ خدا نبود، بلكھ بخاطر اعمال خوب خودش بود
رابطۀ خوب .گوش نمیدھد، خدا میفرماید كھ بھ دعای شوھرانی كھ رفتار بدی با زنانشان دارند ٣:٧

داشتن رابطۀ خوب با خدا بستگی بھ داشتن رابطۀ .با خدا مستلزم داشتن رابطۀ خوب با زن خود است
شوھر موظف میباشد با زن خود آشتی نماید و رابطۀ خوبی را با او .خوب با اعضای فامیل خود دارد

"در غیر اینصورت، پطرس میگوید.داشتھ باشد در این مورد بھ ".ن مستجاب نشودمبادا دعاھایتا:
حال بھ تعداد زن و شوھران مسیحی كھ حاضر بھ حل مسائل . نیز رجوع نمایید١۴و٢:١٣مالكی 

خود نبوده اند، و در آن خصوص دعا كرده و انتظار جواب را نیز داشتھ اند فكر كنید، و آنوقت 
ل و مشكالتی را میان خود دارند مشاوران كلیسا بھ زن و شوھرانی كھ مسائ.متوجھ مسئلھ میشوید

"میگویند حقیقت این است .چنین راھنمایی مطابق با كالم خدا نیست".در مورد مسئلۀ خود دعا كنید:
اگر دعایشان اعتراف بھ گناه و توبھ و تمایل بھ ایجاد تغییرات .كھ در وضعیتی نیستند كھ دعا كنند

.الزم نباشد، دعایشان بھ ھدر رفتھ است

بطور مثال، خدا میفرماید ھر كھ .خدا شرایط الزم را برای دعایی كھ موفق است نشان داده استكالم 
خدا دعای ).٢١:١٣امثال (فریاد فقیران را گوش ندھد، فریاد خودش نیز بگوش خدا نخواھد رسید 

:ویدنویسندۀ مزمور میگ).٢٨:٩امثال(میخواند "مكروه"آنھایی كھ پشت بھ فرامین خدا میكنند را 
(اگر بدی را در دل خود منظور می داشتم، خداوند مرا نمی شنید" پس از خواندن ).۶۶:١٨مزمور "

آنچھ یعقوب راجع بھ وسوسھ و گناھی کھ در دل انجام میشود نوشتھ، تصور كنید چھ مقدار از دعا ھا 
ل گناھكار در ھمین رابطھ، بھ آنچھ خدا بھ اسرائی!بخاطر گناھان درون دل بھ ھدر رفتھ است

"میفرماید گوش دھید ھنگامی كھ دستھای خود را دراز می كنید، چشمان خود را از شما خواھم :
"پوشانید و چون دعای بسیار می كنید، اجابت نخواھم نمود زیرا كھ دستھای شما پر از خون است

"١:١۵اشعیا ( شما روی او لیكن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده است و گناھان ).
(را از شما پوشانیده است تا نشنود آیا امكان ندارد كھ چنین وضعی در حال حاضر ).۵٩:٢اشعیا "

نیز صدق كند؟

قبًال دیده ایم كھ شخص .یعقوب در جای دیگری نیز راجع بھ دعای ھدر رفتھ صحبت كرده است
(نپندارد كھ از خداوند چیزی خواھد یافت"دودل  یی كھ ایمانشان ضعیف است آنھا).١:٧یعقوب "

:یعقوب ھمچنین میگوید).۶آیۀ (دعایشان بھ ھدر میرود 

۴یعقوب 
از طمع مرتكب قتل می شوید، اما.حسرت چیزی را می خورید، اما آن را بھ كف نمی آرید:"٢

نجنگ و جدال برپا می كنید، اما بھ دست نمی آورید، از آ.آنچھ می خواھید نمی رسیدباز بھ
!"درخواست نمی كنیدرو كھ

آنگاه نیز كھ در خواست می كنید، نمی یابید، زیرا با نیت بد درخواست می كنید تا صرف:"٣
."     ھوسرانیھای خود كنید

داریداما شما امكان آنرا .از این آیات چنین استنباط میشود كھ بھ ھمۀ دعا ھا جواب مثبت داده نمیشود
.این ماورا امكانات شما نیست.اقع بگرددكھ دعایتان مؤثر و
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تشویق بھ دعا

بقیۀ را در جای دیگری كھ راجع بھ شرایط .من تابحال تعداد معدودی از اشكاالت دعا را ذكر كرده ام
.و صالحیت دعای مؤثر صحبت میكنم، ذكر خواھم نمود

، پس دعا كردن چھ فایده ای )٩(اگر اكثر دعا ھای انجام شده بگوش خدا نمیرسند!مرا ناامید كردید"
."امكانات بر خالف من میباشند.دارد، چون دعای من نیز احتماًال بگوش خدا نخواھد رسید

الزم نیست شما پولس یا الیاس بوده باشید تا .خدا شما را از طریق یعقوب تشویق بھ دعا میكند!خیر
 و ۵:١٧یعقوب (الیاس تعریف میكند در واقع وقتی یعقوب از دعای .دعای شما مؤثر واقع گردد

با .، میگوید الیاس انسانی بود مانند شما، با تمام مسائل و مشكالت و مسائل عاطفی كھ شما دارید)١٨
شما .وجود آنكھ شكست ھای زیادی را داشتھ اید، شما نیز در این مسابقۀ روحانی جای خود را دارید

.نیز میتوانید دعای مؤثری را داشتھ باشید
:یعقوب میگوید

١یعقوب 
اگر از شما كسی بی بھره از حكمت است، درخواست كند از خدایی كھ سخاوتمندانھ و بدون:"۵

.ھمھ عطا می كند، و بھ وی عطا خواھد شدمالمت بھ

یعقوب تشویق میكند كھ برای .این كلمات بھ این منظور بكار برده شده تا شما را تشویق بھ دعا كنند
سلیمان خواستار حكمت و بصیرت بود، و آن ".و بھ وی عطا خواھد شد"د دارید دعا كنید آنچھ كمبو

و بھ خاطر آنكھ با درستی درخواست كرد؛ نھ بخاطر آنكھ خود ).٣:٩اول پادشاھان (را دریافت كرد 
دا نیز بھ از آن بھره ببرد بلكھ بتواند با استفاده از آن مردم را خوب اداره كند و خدا را جالل بدھد، خ

"بھ حدی كھ در تمامی روزھایت كسی مثل تو در میان پادشاھان نخواھد بود"وی آن را عطا كرد، و 
).١۴تا ٣:١٢اول پادشاھا(

"یعقوب شما را بھ دعا تشویق میكند و میگوید آنچھ كمبود آن را دارید خدا خواھد داد و بھ وی عطا :
(خواھد شد یخواھد شما چیز ھای خوبی را داشتھ باشید، یا او مسئلھ آن نیست كھ خدا نم).۵:١"

مسئلھ اینجا است كھ خدا .این دلیل بر آن كھ دعاھای زیادی بھ ھدر میروند نیست.خسیس است
"معھذا این وعده. از آنچھ از او میخواھید در یافت كنید را بھ شما بدھدبیشمیخواھد  و بھ وی عطا :
خدا جواب خواھد داد، .دیده میشود، فاقد شرط نیست١۴ و١۴:١٣، مانند آن كھ در یوحنا "خواھد شد

.اوست كھ شرایط را تعیین كرده، نھ من و شما. كھ شرایط او را اطاعت كردیدھنگامی یا اگر
: میخوانیم١:۶یكی از شرایط دعا را در یعقوب 

١یعقوب 
كسی كھ تردید دارد، چون موجاما با ایمان درخواست كند و ھیچ تردید بھ خود راه ندھد، زیرا :"۶

."     دریاست كھ با وزش باد بھ ھر سو رانده می شود

اما قول او شامل چیز ھای . را بھ شما خواھد دادآنچھ الزم میباشد تا شما را كامل كند داده كھ قولخدا 
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از دارید را یا آنچھ را كھ برای كامل شدن نی.اگر شما كامل نشدید، تقصیر با او نیست.دیگر نمیشود
.درخواست نكردید، و یا بھ طور صحیح آن را درخواست نكردید، تقصیر با او نیست

"یعقوب از طریقی كھ خدا بھ دعا جواب میدھد (سخاوتمندانھ و بدون مالمت: ، شما را تشویق )۵آیۀ "
.داده میشودبیش از آنچھ طالب شده، .كلمۀ سخاوتمندانھ یعنی فراوانی و گشاده دستی.بھ دعا میكند
چند بار شده كھ چیزی را از كسی دریافت كرده اید، اما بھ طریقی .است"بدون مالمت"تشویق دیگر 

آن را بھ شما دادند كھ كاش نمیدادند؟ بعضی اشخاص وقتی چیزی را بھ شما میدھند، زخم زبان را نیز 
.اما خدا چنین نمیكند.ندازدشامل آن میكند، و یا شما را بیاد ھمۀ آنچھ قبًال بشما داده اند میا

آنچھ یعقوب گفتھ، برای فرزندانی كھ مرتكب گناھی شده اند، و یا از خدا روی گردان شده اند، چون 
راه رسیدن بھ خدا با كار .از موقعیتی كھ در برابر پدرشان دارند اطمینان ندارند، تسلی بخش است

حرف ھای یعقوب باید شما .م عیسی دعا میكنیمبھ ھمین دلیل در نا.انجام شدۀ عیسی مسیح باز است
خدا قول داده كھ جواب دعاھای شما را خواھد داد، و بدون كم كاست و یا .را تشویق كند كھ دعا كنید

از این بھتر چھ میخواھید؟ پس دیگر چرا برای دعا مردد ھستید؟ چیست كھ .سرزنش و عیب جویی
ا خواستھ اید كھ باعث شده دعای شما مؤثر نگردد؟ ما جلوی جواب دعای شما را گرفتھ؟ چھ چیزی ر

.باید این سؤاالت را تا جایی كھ یعقوب جواب داده نیز، پیگیری نماییم

طریق دعا كردن

تا .الزم است، اما شرایطی نیز برایش موجود میباشد)یا ھر چیز دیگری(دعا بخاطر دریافت حكمت 
ید، انتظار نداشتھ باشید خدا آنچھ خواستھ اید را بھ شما بدھد زمانی كھ این شرایط را برآورده نكرده ا

. انسان است نھ با خداخودبیاد داشتھ باشید، وقتی دعا بھ ھدر میرود، مسئلھ ھمیشھ با ).١:٧یعقوب (
صورت شرایط یعقوب جامع و كامل نیست، اما آنچھ حائز اھمیت است تمركزی است كھ بر شرایط 

موعًا، آنچھ یعقوب نشان داده این است كھ خدا توجھ بھ طریق برخوردتان با مج.مربوط بھ دل میکند
میبینید كھ یعقوب توجھ بھ آنچھ بر درون .او، وضع روحیتان، و رابطھ ای كھ با او دارید میكند

میگذرد كرده، و بخاطر مؤثر نمودن دعا، آنچھ بر درون ایماندار میگذرد را مورد نظر قرار داده 
.است

طلسم جادوگری نیست، و یا دارای .ھ شیوه و روش خاصی را دارد و نھ فرمول بخصوصیدعا ن
رسم و تشریفات خاصی را ندارد و نھ ساعت ھا .نمیباشد"در نام عیسی"كلمۀ رمز و وردی مانند 
یعقوب اشاره بھ .خیر، آنچھ الزم است برآورده شود مربوط بھ دل میباشد.جان كندن در مقابل خدا

:ورد میكند كھ باید در موقع دعا برآورده شوندچھار م

)٧ تا ١:۵(با ایمان درخواست كنید .١
)٣ و ۴:٢(بخاطر دالیل صحیح درخواست كنید .٢
)١٧ و ۵:١۶(بطور مشخص و با تمام وجود درخواست كنید .٣
)۵:١۶(در رابطۀ صحیح با خدا درخواست كنید .۴

با ایمان درخواست كنید.١
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نیست راجع بھ این موضوع در اینجا صحبت بیشتری كنم چون در بحث قبل پیرامون آن احتیاجی 
معھذا شاید یكی دو مورد دیگر .دودل شكاكی كھ رفتارش كامًال خالف ایمان میباشد، صحبت كرده ام

.نیز كمك كنند

 این رابطھ در.ایمان شامل دانستن وعده ھای خدا است و اطمینان بھ آنكھ این وعده ھا صحت دارند
بھ ھمین خاطر دنبال ھمھ چیز ھست و یك .شخص دودل كم میآورد، چون بھ چیزی اطمینان ندارد

اما ھمۀ این چیزھا وقتی روشن میشوند كھ قسمت سوم ایمان را مورد .پایش اینجا و دیگری آنجا است
.شد نیز الزم میبااعتمادمطالعھ قرار میدھیم، یعنی عالوه بر دانش و پذیرش خدا، 

الزم بود مردم چنین اعالمی را قبول كرده و ھمھ .كافی نبود كھ الیاس بگوید یُھوه خداست و نھ َبعل
دعا ھا، رسم ھا، مذبح ھا، باغ ھای میوه، و تمام آنچھ در (گونھ وابستگی بھ بعل را نیز قطع نمایند 

 بھ یُھوه اعتماد تنھا الزم بود ).استفادۀ پرستش بعل قرار میگرفت، ھمھ را میبایست از خود دور نمایند
.و تنھا او را پرستش نمایند)متكی و حساب كنند(داشتھ باشند 

اول تسالونیكیان ( بھ خدای زنده و حقیقی است خدمت از بتھا و دوریداشتن ایمان از نظر كالم خدا، 
، روشھای (ideology)بتھای امروزۀ ما ُعمدتًا متشكل از نقطھ نظر ھا، مرام و مسلك ھا ).١:٩

اگر بعنوان مثال، كالم خدا .گوناگون، جنبش ھا، و افرادی كھ بجای خدا متكی بھ آنھا ھستیم میباشند
بھ شما میگوید كھ دعوای خود را با ایماندار دیگر بھ دادگاه نبرید، بلكھ از طریق انضباط كلیسا 

قوای كمكی قبول كنید، اطمینان ، اگر وكیل مدافع را بعنوان )۶اول قرنتیان (خواھان قضاوت بشوید 
.چنین عملی نشانۀ شك و تردید درونی نسبت بھ كفایت خدا است.بھ خدا نكرده اید

چنین ایمانی را وقتی در ھنگام دعا واقعًا .پس ایمان یعنی اعتماد، وابستگی، و اتكا بھ خدا و بھ كالم او
 بھ خدا بگونھ ایست، كھ بھ فرض اگر متكی بودن. بھ او بكار برید، جوابش آشكار خواھد شدمتكی

بقدری بر خدا حساب میكنید، كھ .خدا شكست خورد، شما نیز حاضرید ھمراه با او شكست بخورید
.تمام دروازه ھای دیگر را بر روی خود میبندید

و میگوید در .شخص دودل شك دارد كھ دعا عمل میكند.برای دعا چنین ایمانی را احتیاج دارید
در صورتی كھ آن راه و روش .متوسل میشوم)دنیا(راه و روش دیگرھ عمل نكرد، بھ صورتی ك

اعتماد خود را بھ ھر دو سپرده . خوانده، آن را در ترازی برابر با خدا قرار میدھدْبتدیگر را خدا 
و نھایتًا آن راه و روش دیگر جای خدا را خواھد گرفت، چون خدا جالل خود را با دیگری .است
خدا آنجا را ترك میكند، و باالخره آن راه و روش دیگر نیز ).۴٨:١١ و ۴٢:٨اشعیا (م نمیشود سھی

.در نتیجھ، ایمان یعنی اتكای تنھا بھ خدا و بھ كالم او.ناموفق خواھد ماند

پس اگر برای رفع كسالت دخترم دعا كردم، دیگر نباید با پزشك نیز تماس بگیرم؟ منظورتان از "
" بھ خدا و كالم او بودن چیست؟متكی"تنھا"

آنكھ "با وجود" متكی بھ خدا ھستید، نھ چونبلھ، اگر كسالت دارد البتھ باید با طبیب تماس بگیرید، 
 در كالمش چونشما با دعا كردن و رجوع بھ مراجع طبی متكی بھ خدا ھستید، .متكی بھ خدا ھستید

عیسی :بگذارید بھ این صورت بھ آن نگاه كنیم.)١٠()۵:١۴یعقوب (خدا گفتھ كھ ھر دو را انجام بدھید 
آیا فكر میكنید منظور او این ".نان روزانۀ ما را امروز بھ ما عطا فرما"مسیح گفت اینطور دعا كنید، 
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بود كھ پس از چنین دعایی باید زیر سایۀ درختی َلم داده و منتظر تكھ نانی بشوید كھ از آسمان با چتر 
.دعای با ایمان بدون عمل نیست.ورده میشود؟ البتھ كھ نھنجات بھ دامن شما آ

متكی بودن بھ خدا در . آنچھ میآموزد و امر میفرمایدھمۀمتكی بودن بھ كالم خدا، یعنی متكی بودن بھ 
شما ).٣:١٠دوم تسالونیكیان ( اگر الزم باشد برای آن كار كردن ودعا، یعنی دعا كردن برای نان، 

اگر خدا گفتھ، دعا كنید و دارو . در تمام كالمش مشخص نموده استاواد كنید كھ آنطور بھ خدا اعتم
فقط برای چیزی دعا كردن .را مصرف نمایید، پس شما باید اعتماد كرده و ھر دو را انجام بدھید

بھ شكل نوعی دودلی در .ظاھرًا بنظر میآید كھ ایمان بیشتری را ھمراه داشتھ باشد، اما چنین نیست
در نتیجھ بھ شكل نوعی .د چون راھی است كھ خود ساختھ اید كھ تنھا بھ دعا متكی میباشیدمیآی

كھ بھ خدا توكل دارید، در صورتی كھ او فرموده )اشتباھًا(در میآید كھ مدعی میشوید "خوش ُیمنی"
. خود گفتھ خواھد دادكالمرا از طریقی كھ در )شفا و غیره(كھ نان 

نۀ خود دعا میكنید، در واقع، از خدا میخواھید كھ امكان، و حكمت و قدرت و وقتی برای نان روزا
این . كسب نماییدمطابق با كالمشسالمتی و ھر چھ دیگری را كھ الزم میباشد را بدھد، تا نان خود را 

.راه خدا است، و راھی است كھ در ایمان مستقر میباشد، نھ راھی كھ در نظر خود پارسا نما است

خاطر دالیل صحیح درخواست كنیدب.٢

۴یعقوب 
از طمع مرتكب قتل می شوید، اما.حسرت چیزی را می خورید، اما آن را بھ كف نمی آرید:"٢

جنگ و جدال برپا می كنید، اما بھ دست نمی آورید، از آن.باز بھ آنچھ می خواھید نمی رسید
!"رو كھ درخواست نمی كنید

 در خواست می كنید، نمی یابید، زیرا با نیت بد درخواست می كنید تاصرفآنگاه نیز كھ:"٣
."ھوسرانیھای خود كنید

من قبًال را جع این دو، و . میكند و نھ نیازخواستتوجھ داشتھ باشید كھ در اینجا یعقوب صحبت از 
.فرق میانشان صحبت كرده ام و چیزی را اضافھ نخواھم كرد

" نمیخواھیداولھ در ابتدا اینجا است كھ از یعقوب میگوید مسئ اما بھ دست نمی آورید، از آن رو كھ :
(!درخواست نمی كنید انتظار .قدر مسلم، شرط اصلی دعای مؤثر، درخواست كردن است).٢:۴"

این بھ آن معنی نیست كھ خدا نسبت بھ فرزندانش .چیزی كھ درخواست بھ آن نشده را نمیتوان داشت
اما این نیز صحت .دشان نیست، و بھ آنھا چیز ھای خوبی نمیدھد مگر آنكھ از او بخواھندبھتر از خو

 دریافت چیزی را كھ برای آن دعا نكرده اید را انتظاردارد كھ ندارید چون برای آن دعا نكرده اید، و 
.خدا نمیخواھد او را موظف بھ انجام كاری بكنید.نداشتھ باشید

"بھ درخواست كردن از خدا را مورد سؤال قرار میدھندكسانی ھستند كھ نیاز  چرا باید درخواست .
 گفتھ اوبلھ درست است كھ او میداند، اما با این وجود، ".كنم؟ خدا كھ نیاز و خواست ھای مرا میداند

. بھ درخواست از او نموده استبستگیكھ باید درخواست كنید و دریافت آنچھ كھ نیاز بھ آن دارید را 
و شاید برای خوبی .رسید چرا؟ شاید بخاطر آنكھ نمیخواھد او را موظف بھ انجام آن بدانیدمیپ
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اگر ھمھ .این خود راھی است كھ شما را بھ وابستگی مطلقی كھ بھ او دارید یادآور میكند.خودتان
انستید، چیز بطور اتوماتیك فراھم میشد، مانند شخصی كھ بھ كمال نرسیده عنایت خدا را وظیفۀ او مید

.و سرانجام منشاء بركات خود را از یاد میبردید

قدر مسلم، اگر درخواست كردن شرط دریافت كردن است، و شرط دریافت كردن نیز بستگی بھ 
طریق برخورد با خدا و نیت ھای پاك درونی و رابطۀ صحیح با او دارد، دعا انگیزۀ ایجاد یك زندگی 

د كھ موارد متعددی بھ دعا مربوط میشوند، حتی سعادت زندگی در واقع می بینی.پارسا نیز میگردد
).٣:٧اول پطرس (زناشویی 

من دالیل خدا را برای .شاید خدا اصرار بر دعا میكند چون از شنیدن درخواست شما شادمان میگردد
قدس ھر كاری تا آنجایی كھ او مكشوف كرده میدانم، و تا جایی كھ میدانم منطقی برای دعا در كتاب م

برداشتی كھ تا بحال كرده ام تنھا بستھ بھ اشاره ھایی است كھ در كتاب مقدس شده، و .پیدا نشده است
اما، فرمان بھ دعا و شرایط الزم برای دعای مؤثر، بوضوح در كالم نوشتھ شده .نھ چیزی بیش از آن

.است

عا بخاطر دالیل نادرست و دلیل دومی كھ در این آیھ یعقوب برای نامؤثر بودن دعا ذكر میكند، د
وقتی دعا را فقط برای .خدا بھ دعای خودخواھانھ و ھوس گرا، پاسخ نمیدھد).۴:٣(ناموجھ  است 

.انجام میدھید، خدا جواب دعای شما را نمیدھد"ھوسرانیھای خود"خود و 

ر، منظور آن آیا منظور این است كھ ھیچوقت نباید آنچھ را كھ میخواھید از خدا درخواست كنید؟ خی
ھر چھ بر طبق كالم خدا (باید چیز ھای صحیحی را درخواست كنید )١(اما منظور این است .نیست

آنچھ ناروا و ).نھایتاً بخاطر خوشنودی خدا(باید بھ دالیل صحیح درخواست كنید )٢(و )جایز میباشد
ی میتوانید برای آنچھ  زمانتنھاشما .مضحك و یا غیر ممكن است، موضوع مناسبی برای دعا نیست

این موضوع را در . از خواست خود قرار دھیدقبلخوب و صحیح است دعا كنید، كھ خواست خدا را 
(اما نھ بھ خواست من، بلكھ بھ ارادۀ تو"دعای عیسی مسیح میبینیم،  فایدۀ آنچھ ).٢۶:٣٩متی "

 خلوص نیت برای جالل خدا درخواست بھ آن شده، در صورتی كھ عطا گردد، باید قبل از ھر چیز، با
بھ "نھ"اگر خدا جواب .اگر برای شما خوب است و برای دیگران نیز بركت، چھ بھتر.بوده باشد
، در صورتی كھ خواست خدا را در وحلۀ اول )نیز جواب است، بیاد داشتھ باشید"نھ"و (شما بدھد 

" كھ گفتیدبعالوه، در آن قسمت از دعا.گذارده باشید، نباید مأیوس بگردید با این وجود، خواست تو :
. را دریافت كرده ایدمثبتجواب "انجام گردد

.یعقوب ھنگام شرح مثال تاجری كھ برنامۀ آیندۀ خود را تنظیم كرده، بھ نكتۀ مھم دیگری اشاره میكند
"تاجر باید بگوید ".، اگر خداوند بخواھد«: . . اینجا توجھ من بعدًا بھ این آیھ باز خواھم گشت، اما .

داشتھ باشید كھ یعقوب فرض كرده، با وجود آنكھ تاجر پارسا نقشھ و برنامھ خود را در دعا تنظیم 
.كرده، با این وجود باید خواھان انجام خواست خدا باشد

دعای خداوند عیسی مسیح با خدا شروع میشود نھ .خدا از دعایی كھ تمركز بر خود دارد متنفر است
اگر قرار بود خدا ھمۀ آنچھ .و آن پایھ ایست كھ آنچھ بر آن قرار میگیرد را پایدار مینمایدبا انسان، 

چون آن را برای .را بھ شما بدھد، شما آنرا بھ ھدر میدادید)با نیت خودخواھانھ(درخواست میكردید 
ھد شما تمام اما توجھ داشتھ باشید كھ خدا میخوا.خود میخواستید آن را آنگونھ نیز مصرف میكردید
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" میخوانیم۶:١٩در اول قرنتیان . مصرف كنیداوآنچھ كھ ھستید و دارید را برای  آیا نمی دانید كھ :
".بدن شما معبد روح القدس است كھ در شماست و آن را از خدا یافتھ اید، و دیگر از آن خود نیستید؟

اگر بطور صحیح دعا كنید، این حقیقت را روشن میكند، كھ ..."،اگر خداوند بخواھد«"آن شرط 
یعنی .امكان زیادی را خواھد داشت آنچھ دریافت میكنید را نیز بطوری صحیح مصرف خواھید كرد

.در راه محبت بھ خدا و ھمسایۀ تان، و نھ در راه خود

در این عصر خود محوری، كھ تالش بر آن است نفع شخصی را با ھر گونھ استداللی كھ ھست موجھ 
در غیر اینصورت چیزی برای . برآورده شدن دعا بسیار سودمند میباشدشرط كلیسا، شمرد، حتی در

بخاطر وجود این شرایط، شما مجبور میشوید قبل از دعا، .جلوگیری از ھدر رفتن بركات خدا نمیبود
در حقیقت، این شرط مانعی در برابر منافع شخصی و حرص و طمعكاری ایجاد كرده .در فكر بروید

شما را مجبور میسازد فكر خود را بكار ببرید و آنطوری كھ شایستۀ .ت بسیار بزرگی استبرك.است
.یك مسیحی است رفتار كنید

بطور مشخص و با تمام وجود درخواست كنید.٣

۵یعقوب 
باشد، دعای با ایمان، بیمار را شفا می بخشد و خداوند او را بر می خیزاند، و اگر گناھی كرده:"١۵
."می شودزیدهآمر
دعای مرد.پس نزد یكدیگر بھ گناھان خود اعتراف كنید و برای یكدیگر دعا كنید تا شفا یابید:"١۶

."قدرت دارد و بسیار اثربخش استپارسا،
الیاس انسانی بود ھمچون ما، اما چون با تمام وجود دعا كرد كھ باران نبارد، سھ سال و نیم:"١٧

"زمین نبارید؛باران بر

. اھمیت داشتن اطمینان در دعا را، برای شفای بیماران تأكید میكند۵:١۵بار دیگر یعقوب در آیۀ 
سپس، بعنوان تشویق برای اعتماد بھ خدا، و نشان دادن آن قدرت عظیمی كھ خدا در جواب بھ دعای 

با تمام "اس در مورد آن، میگوید الی.با اطمینان رھا میسازد، یعقوب دعای الیاس را مثال میآورد
:در اینجا یعقوب دو شرط را نمایان میسازد.دعا كرد"وجود

.دعا باید مشخص و عینی باشد·
.دعا باید با اشتیاق و با تمام وجود باشد·

مانند دعای . میگردد(deesis)وقتی كمبودی را در خود یا دیگران میبینیم، دعای ما مشخص و عینی 
دعایی است .لندرور دارد تا بتواند كالم خدا را بھ نقاط دور دست ببردخادمی است كھ نیاز بھ ماشین 

.گاه گذار و مربوط بھ موضوعی خاص، و نتیجتًا باید از دعای رسمی و روزمره تمیز داده شود

در شرح از آن، یعقوب از تعداد معدودی عبارات عبری كھ در ).١٧(الیاس با تمام وجود دعا كرد 
"، دعا كرد)یا با دعا(دردعا "معنی تحت الفظی آن .استفاده شده بكار برده استعھد جدید از آنھا 

.را نمایان میسازد"با تمام وجود"میباشد، و با استفاده از تركیب شدت داری كھ دارد 
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در رابطۀ صحیح با خدا درخواست كنید.۴

۵یعقوب 
."دعای مرد پارسا، قدرت دارد و بسیار اثربخش است:"ب١۶

"حال میرسیم بھ قلب آنچھ یعقوب راجع بھ نحوۀ عملكرد دعا گفتھ است مرد پارسا، قدرت دعای .
(دارد و بسیار اثربخش است با ایمان بھ عیسی مسیح عادل شمرده )١(شخص پارسا ).ب١۶آیۀ "

).یعنی با پیروی از كالم خدا(زندگی پارسایی را دارد )٢(شده، و 

دعا نیز سكۀ الزمی .ھ از آن طریق درخواست ھای بشر برآورده میگردندخدا دستگاه كیھانی نیست ك
ممكن است مثال آورده شده بنظر شما .كھ آن دستگاه را بكار میاندازد و ھدیھ را آزاد میگرداند نیست

خیر، دعا یعنی شخصی از شخص دیگری .منطقی نباشد، اما معموًال دعا بھ این شكل تصور میگردد
.خدا شخص است، نھ دستگاه.ت مینمایدچیزی را درخواس

شما وقتی رابطۀ بدی را با پدر جسمانی خود كھ شما را دوست دارد ایجاد كرده اید، چیزی را از او 
نخست رابطۀ خود را با او اصالح میكنید، و بعد در خواست آنچھ میخواھید را از .درخواست نمیكنید

.او میكنید

 كھ شرطی كھ میخواھید، یا با طریقی كھ میخواھید، بھ وقتیدر خدا مجبور نیست دعای شما را 
او یك شخص است و شخصیت خود را دارد، و بھ آن خاطر شرایط دعا را نیز .میخواھید جواب بدھد

در حقیقت اگر او ما را دعوت بھ دعا در نام فرزندش نكرده بود، ما فرزندان .خود تعیین نموده است
آزادانھ بھ تخت فیض "اما او اصرار دارد كھ . پیشگاه او را نمیداشتیمگناھكار او جرأت حضور در

(نزدیك شویم با این وجود، مشروط بر آن كھ با پارسایی در حضور او حاضر ).۴:١۶عبرانیان "
گناه اعتراف :تعدادی از طرق ناپارسای دعا را تابحال ذكر كرده ایم).مطابق با شرایط او(شویم 

اما در ).۶ تا ٢۴:٣مزمور (ان را نبخشیدن، روابط نامشروع، خود محوری نشده، دودلی، دیگر
"، كھ نخست میگویداز تھ دلمجموع، آنچھ خدا میخواھد درخواست صمیمانھ است،  قرضھای ما را :

، و با شكر از خدا )در صورت لزوم(درخواست ھا را باید با فروتنی ابراز كرد و با توبھ ".ببخش
. كھ با لطف و رحمت بسیار عنایت فرموده استبرای وعدۀ بخشایشی

یعقوب نشان میدھد كھ دعای مؤثر بخاطر آن شكلی كھ در دعا بخود میگیریم و یا دست ھایمان را بھ 
 خدا دعا میكند، با نیت طریقچھ شكلی در میآوریم نیست، بلكھ بخاطر آن است كھ شخص پارسا بھ 

در اصل، دعای مؤثر مربوط بھ .م خدا مشروع میباشندھای الھی، و برای آن چیز ھایی كھ طبق كال
.دل است
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فصل ششم
شما میتوانید نیت ھای خوبی را داشتھ باشید

اگر رسید حقوقش را پیدا نكرده بودم، از .اضافھ حقوق گرفتھ بود و بمن نگفت!او بمن دروغ گفت"
تنھا چیزی كھ بھ .فی چھ میكرده استحاال میخواھم بدانم با آن پول اضا.آن اطالعی بدست نمیآوردم

."فكرم میرسد این است كھ پای زن دیگری در میان است

خوب شما پرویز خان چھ میگویید؟ آیا میترا حقیقت را میگوید؟ موضوع اضافھ حقوق حقیقت "
"دارد؟

زن اما پای .من اضافھ حقوق دریافت كردم و اطالعی بھ او ندادم.بلھ كشیش، او درست میگوید"
."دیگری در میان نیست

"پس ممكن است بیشتر توضیح بدھید؟"

"مجبورم؟"

."بنظر عاقالنھ میآید"

مدرك آن را با خود )رسیدی را از جیب خود در میآورد(ببینید .بسیار خوب، اما راضی بھ آن نیستم"
.جزایر قناری ببرممن داشتم پول اضافھ را پس انداز میكردم تا میترا را برای دو ھفتھ بھ .دارم

برنامھ مسافرت را ترتیب دادم و فقط یك ماه مانده بود تا كامًال آن را پرداخت كنم و او را غافلگیر 
."حال ھیجان آن از بین رفت.نمایم

)معموًال قضاوت غلط(شرح چنین داستانی مسائل زیادی را عنوان میكند، و یكی از آنھا قضاوت 
.رف ھای مھمی را در این رابطھ میزندیعقوب ح.نیت شخص دیگر است

، و آنچھ بیشتر مورد توجھ )١٣ تا ١آیات (یعقوب در فصل دوم كتاب، بھ موضوع تبعیض میپردازد 
اصوالً یعقوب میگوید از دیدگاه خدا، فقر عیب ندارد و .او است، نشان دادن تبعیض بخاطر پول است

آن .خدا نمیگذارد، برای ما نیز نباید اثری بگذاردچون پول تأثیری بر .ثروت نیز برتر از آن نیست
در عین .شخص مسیحی كھ در فقر مالی بسر میبرد، باید در ثروتی كھ در عیسی مسیح دارد فخر كند

او . از عیسی تشخیص بدھددوریحال یعقوب مسیحی ثروتمند را ھدایت میكند تا فقر خودش را از 
 كھ در عیسی مسیح واقعیت، و با فروتنی بر آن ثروت  اسموقتیباید توجھ كند كھ ھر چھ دارد 

ثروتمند و فقیر در مقابل چشمان خدا یكی ھستند، و ما نیز باید آنھا را .موجود است تمركز نماید
یعقوب میخواھد دیدگاه غلط كلیسا را در مورد ثروتمندان و فقیران از میان بردارد، و .آنگونھ ببینیم

.دیدگاه خدا ببیندكمك میكند تا آنھا را از 

، یعقوب میگوید چنین تبعیض در )١٠تا٢:١(در رابطھ با اھمیت بیشتر دادن بھ شخص ثروتمند  
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(اندیشۀ بد"قضاوت، با  ھر قاضی كھ اجازۀ دھد بخاطر دارایی شخصی .آغاز میگردد)۴آیۀ "
میان فقیر و ھمانطور نیز، ایمانداری كھ .قضاوتش منحرف گردد، قاضی منحرفی شناختھ میشود

نیتی كھ بھ .خودش میباشد كھ آن را ایجاد میسازد)یا نیت بد(ثروتمند تبعیض قائل میشود، بد اندیشی 
این شكل آشكار شده، یا بخاطر بدست آوردن نفع و امتیازی است از شخص ثروتمند، و یا دوری از 

رد،  نیت ھا طمع و در این دو مو.مشكل و دردسری است كھ شخص فقیر ممكن است ایجاد نماید
.ترس میباشند یا تركیبی از ھر دو

و یا .چنین نیتی ممكن است برای منافع شخصی نبوده نباشد، بلكھ منافع كلیسا را در نظر داشتھ باشد
در ھر دو صورت، یعقوب رفتار تبعیض .ممكن است تركیبی از منافع شخصی و كلیسا بوده باشد

او آن را اشتباه میداند، .ذی است كھ شخصی دارد را محكوم میكندگرایی كھ وابستھ بھ مال و یا نفو
.سرچشمھ میگیرند"بد"ھای )افكار، مقصود، دالیل(چون چنین رفتاری از نیت 

چون نیت ھای ما نتیجۀ دلیل و برھان و تصمیم گیری ھائی میباشند كھ بر درون خود میكنیم، یعقوب 
او تبعیض را اشتباه و پست .قتر و دقیقتر فكر كنیماز ما میخواھد كھ در خصوص تبعیض، عمی

:میداند

).١٨و١٩:١۵الویان (چون كامًال بر خالف نظر ابراز شدۀ خدا است .١
).٢:۴یعقوب (چون اعضای بدن را از ھم جدا میسازد .٢
.چون آنكھ تبعیض قائل میشود، خود تصمیم میگیرد كھ چھ كسی مھم است و نیست.٣
 را با بی احترامی كھ بھ آنھا میشود دردمند میكند، و ثروتمندان را نیز با رفتارچون فقیران.۴

غرض آمیز دردمند میكند، و با این چنین جلوه دادن خدا در میان مردم، كار عیسی مسیح را
).٢:۶آیۀ (خراب مینماید 

و برای آنانی كھ)٢:۵آیۀ (چون تنفر داشتن از آنانی كھ خدا دوستشان دارد احمقانھ است .۵
، و آنانی را كھ از نام خدا)٢:۶آیۀ (شما را بھ محكمھ میكشند احترام گذاشتن حماقت دارد 

.پلیدی است)٢:٧آیۀ (پسند کردن     نفرت دارند

اگر گناه تبعیض در شما .این دالیل باید شما را در خصوص نیت ھایتان بھ تفكر و توبھ ھدایت نماید
.شن است كھ یعقوب میخواھد نیت ھای خود را بسنجید و نسبت بھ آن توبھ نماییدبوده، رو

اما بخاطر ھمین سنجش نیت ھا است، یعنی دالیل درونی اعمال و رفتار ھای شما، كھ یعقوب نمیتواند 
. بكنیدبرداشت غلطیعقوب میگوید كھ از نیت ھای خود ممكن است .بحث خود را در اینجا خاتمھ دھد

٢:٨چنین موردی را بیشتر در آیۀ .مین خاطر است كھ شما را تشویق میكند تا آنھا را بسنجیدبھ ھ
:میبینیم

٢یعقوب 
ھمسایھ«:اگر براستی شریعت شاھانھ را مطابق با این گفتۀ كتاب بھ جای آورید كھ می فرماید:"٨

."كار نیكو كرده اید»ات را ھمچون خویشتن محبت نما،

میگوید ممكن است بخاطر نیت خوب، بھ شخص ثروتمند توجھ خاصی نمود كھ برابر با یعقوب 
شما باید دقیقًا نیت ھای خود را بسنجید، چون صرف نظر از آنچھ دیگران فكر .فرمان محبت میباشد
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میكنند و میگویند، دیگران و حتی خود شما بسادگی میتوانید در برداشتی كھ از نیت ھایتان دارید 
بعنوان مثال معموًال تمایل بھ جانب آن است كھ گناه را كمتر جلوه داد، و یا بطوری كھ .ه كنیداشتبا

شمرده و برآورده كردن آن را الزم داشت، و یا مسئلۀ روحانی را "نیاز"قبًال شرح داده شد میل را 
ائمًا مورد چنین مواردی را باید د.عنوان كرده و راه اشتباھی را در حل آن طی نمود"بیماری"

.بررسی قرار داد

این (ھمانطور بھ سادگی میتوان رفتار دیگران را گناه دانست در صورتیكھ در واقع آنطور نیستند 
آنانی كھ قصد دارند بر طبق كالم خدا رفتار نمایند، بھ سادگی ).كاری بود كھ دوستان ایوب كردند

چون نھ تنھا بخاطر آنكھ .باھًا گناه بشمارندممكن است دچار چنین وسوسھ ای بشوند و رفتاری را اشت
خود در گرایش ھای گناه آلود باقی مانده اند، بلكھ از طرف دیگر بسیار آسان است آنچھ كھ بھ ظاھر 

این اشتباه بزرگ موقعی بوجود میآید كھ شما نیت ھای دیگران .گناه میآید، اما نیست را، گناه شمرد
.را مورد قضاوت قرار میدھید

ت ھای دیگران را مورد قضاوت قرار دادننی

قضاوت نیت .قضاوت نیت ھای دیگران كار شما نیست:این موضوع را برای خود قاعده قرار دھید
خدا این كار را از شما نخواستھ .ھای خود بقدر كافی مشكل ھست، چھ رسد بھ نیت ھای دیگران

خدا مكررًا میآموزد كھ قضاوت نیت ھای كالم .است، و در ثانی برای شما غیر ممكن نیز میباشد
او این كار .دیگران، یعنی تشخیص دادن دلیل آنچھ دیگران میكنند، كاری است صرفًا مربوط بھ خدا

. كرده، چون ھیچكس نمیتواند فكر و دل دیگری را بداندبخودرا مختص 

در اعمال ).١٧:٧اول سموئیل ("زیرا كھ انسان بھ ظاھر می نگرد و خداوند بھ دل می نگرد"
در خصوص دانستن آنچھ در .معرفی شده است"از قلوب ھمگان آگاه" میبینیم كھ خدا ١:٢۴رسوالن 

"دل دیگران میگذرد، ارمیا میپرسد دل از ھمھ چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است كیست كھ :
" آزمایندۀ كرده ھا ھستممن یُھوه تفتیش كنندۀ دل و«":و در جواب او خدا میفرماید"؟آن را بداند

پس كار شما چنان است كھ مطابق با گفتار و رفتار اشخاص با ایشان رفتار كنید، ).١٠و١٧:٩ارمیا (
. سعی نكنید نیتشان را بشناسیدھیچوقتاما 

بھ ھمین خاطر میترا، بجای .معموًال زن و شوھران سعی میكنند این كار غیر ممكن را انجام دھند
بار ھا .را بھ طریق عاقالنھ از میان بردارد، قضاوت را پیش كشید، و شكست خوردآنكھ شك خودش 

"این حرف را از جانب زن و شوھران شنیده ام من میدانم او چنین كاری را نخواھد كرد؛ او در آنچھ :
والدین سعی میكنند نیت فرزندانشان را قضاوت كنند، بجای آنكھ از آنھا ".میگوید مصّمم نیست

كلیسا نیز نسبت بھ عضویت دوبارۀ اعضایی كھ توبھ كرده اند مردد . دلیل رفتارشان چھ بودهدبپرسن
"میباشد، چون میگویند تشخیص چنین مواردی كار خدا ".مطمئن نیستیم كھ واقعًا توبھ كرده است:

.كلیسا یا شمااست، نھ كار 

آنچھ بنظر گناه میرسد

ار قضاوت نیت دیگران را بھ انسان ھای گناھكار و دلیل خوب دیگری نیز برای آنكھ خدا ك
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با وجود آنكھ یعقوب با .آنچھ بنظر گناه میآید ممكن است گناه نبوده باشد.جایزالخطا نداده وجود دارد
، شرط ویژه )٢:٨آیۀ (لحن تندی تبعیض كاری را محكوم میكند، و چنین رفتاری را مردود میشناسد 

میگوید ممكن است رفتاری را با شخص ثروتمند نمود كھ دقیقًا .ستای از آن را نیز نشان داده ا
چنین شكی نیز ممكن است كامًال بحق و .بعیض گرایی را نشان میدھد، و لیكن حقیقت آنطور نیست

.صحیح باشد

میتوانند یك نوع رفتار را بوجود )حتی معكوس(یعقوب نشان میدھد كھ در واقع نیتھای مختلف 
یتوان تصور كرد كھ نیت در آنكھ شخص ثروتمند و بی ایمانی را بھ مكان خوبی در مثًال م.آورند

با شخص فقیر نیز چنان )در وقت دیگر(سالن ھدایت كردید ابراز محبت بھ او بوده، ھمانگونھ كھ 
بھ عبارت دیگر، توجھ مخصوصی كھ شما بھ او داشتید بخاطر نیت استفاده از او نبوده، بلكھ .میكنید
اگر خبر داشتید كھ آن شخص ثروتمند و . آن بوده كھ نزدیك بنشیند تا كالم خدا را خوب بشنودبخاطر

اما از دیدگاه آنانی كھ چنین خبری را .بی ایمان گوش سنگینی را دارد، این عمل شما بسیار نیكو بود
معموًال این نظری طبیعی است، چون چنین اعمالی .نداشتند، ممكن است تبعیض گرایی بنظر برسد

اما ھیچكس حق ھیچ نوع فرض كردن را در مورد نیت شخص .از نیتھای بد سرچشمھ میگیرند
ھمانگونھ كھ در این دنیای .در نتیجھ میبینیم كھ نباید ھمھ چیز را با دیدگاه بد نگریست.دیگری ندارد

ھرمانانھ را برای گناه آلود، ساده است تاریخ را از دیدگاه بدی نگریست و اعمال میھن پرستانھ و ق
پیشبرد مقاصد خودخواھانھ پنداشت، ساده نیز ھست كھ مسیحیان نسبت بھ رفتار محبت آمیز 

وقتی شما نیتھای دیگران را در افكار خود مانند توده .ایمانداران دیگر شك زیادی را داشتھ باشند
ھ بنظر نیكو میآید را درھم برھمی پرورش دھید، خواھید دید كھ بدبین بودن مشكل نیست و اعمالی ك

شاید شما نیز دچار چنین برداشت ھای نادرست شده اید و .با نیت طعنھ آمیزی برداشت خواھید نمود
.بھ ھمین خاطر است كھ یعقوب ُمّصرًا از شما میخواھد كھ بھ این شرط ویژه توجھ کنید

فتاری كھ بنظر گناه آلود میاید وقتی با ر.باید آموخت چگونھ با ارزیابی طعنھ آمیز دیگران مقابلھ كرد
با ھمھ چیز مدارا می كند، ھمواره ایمان دارد، ھمیشھ "روبرو میشوید، باید بیاد بیآورید كھ محبت 
 مشاھده ١٣:٧این خط مشی مھمی كھ در اول قرنتیان ".امیدوار است و در ھمھ حال پایداری می كند

شما باید آنچھ را كھ .ناھی صورت گرفتھ، بكار ببریدمیشود را باید تا زمانی كھ نمیتوانید ثابت كنید گ
شما باید بھترین .از برادر و خواھرتان می بینید و میشنوید، پاك و بی آالیش بشمارید و قبول نمایید

 در قبال ایمانداران دیگر داشتھ باشید، بایداین رفتار مھمی است كھ .نیت ھا را برایشان داشتھ باشید
.نید در مورد آنچھ در دل آنھا میگذرد قضاوت صحیحی را بنماییدچون در واقع نمیتوا

البتھ یعقوب نمیگوید كھ نیت دیگران اھمیتی ندارند، بلكھ توجھ او بر كسی است كھ نیت دیگری را 
خودیعقوب میخواھد آنكھ در فكر نیت و انگیزۀ دیگری است، بھ فكر نیت و انگیزۀ . مینمایدبرآورد

" بطور دقیق بھ این آیھ توجھ نماییددوباره.مایل گردد اگر براستی شریعت شاھانھ را مطابق با این :
كار نیكو كرده »ھمسایھ ات را ھمچون خویشتن محبت نما،«:گفتۀ كتاب بھ جای آورید كھ می فرماید

".اید

:یگویدیعنی یعقوب بھ عبارت دیگر م.میباشد"براستی"از جانبی میتوان گفت كلمۀ اصلی در این آیھ 
با وجود ھمۀ نشانھ ھای ظاھری كھ خالف آن را نشان میدھند، من قبول دارم كھ توجھ شما بھ شخص 

و برجستۀ "شاھانھ"رفتار شما با او ممكن است برآورده نمودن قانون .ثروتمند ممكن است نیكو باشد
"اگر چنین است، رفتار شما با او خوب است.بوده است)كھ محبت میباشد(خدا  ".كار نیكو كرده اید:
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شاید ھمانطور كھ تصور كردم، شخص ثروتمند و بی ایمان گوش سنگینی را داشتھ و بخاطر نیت 
است، چون خود خواھی در نیت شما جایی "كار نیكو"این .بشارت، او را در جای بھتری نشانده اید

آنھا نباید . بدی را بكننداما دیگران كھ چنین موضوعی را نمیدانند، ممكن است برداشت.نداشتھ است
چنین كنند، و شما نیز نباید از ترس آن كھ ممكن است دیگران برداشت بدی را بكنند، دست از كار 

.نیكوی خود بردارید

تفاھمؤس

 قرار میگیرید، خوشایند سؤتفاھموقتی مجرم بھ چیزی میشوید كھ قصد آن را نداشتید، یعنی مورد 
تعجب كردم، ! كنفرانس الھیات، شخصی مرا متھم بھ چاپلوسی كردمن بھ یاد دارم در یك.نیست

بقدری تعجب كردم كھ نمیدانستم چھ .چون معموًال بھ سختگیر بودن متھم میشوم، و نھ عكس آن
ھنگامی كھ بھ منزل برگشتم و در دعا آن را پیش خدا بردم، متوجھ شدم كھ اشكال در .جوابی بدھم

"ن موردی پیش آمد، چنین خواھم گفتاز این پس اگر چنی.كجا بود آقای محترم، خدا بھ شما قدرت :
در نتیجھ از شما میخواھم كھ توبھ كرده و از خدا و من در .و اجازۀ قضاوت نیت ھای مرا نداده

".خواست بخشش نمایید

یعقوب نمیگوید حال كھ نمیتوانید نیت دیگران را قضاوت كنید، اصوًال موضوع نیت را فراموش 
خودمنظور او این است، كھ چون ایمانداران دیگر توانایی شناخت نیت ھای شما را ندارند، شما .یدكن

آنچھ .دیگران ممكن است برداشت بدی از شما بكنند و تھمت گناه را بشما بزنند.باید این كار را بكنید
د در برابر خدا میدانید اھمیت دارد، این نیست كھ مردم راجع بھ شما چھ فكر میكنند، بلكھ آنچھ از خو

.شما باید بدون آنكھ خود را فریب بدھید، از نیت ھای خود اطمینان حاصل نمایید.كھ حقیقت دارد

شما باید اطمینان داشتھ باشید كھ ماورای ھمھ چیز، رفتار شما صرفًا بر اساس محبت بھ دیگری 
ایده بھ خود را در نظر میگیرد، در ممكن است افكاری مقایر با آن، یعنی ھر چھ تنھا خود و ف.است

را انجام "كار نیكو"آنھا را رد كنید، و بدون ھیچگونھ خود فریبی پیش رفتھ و .افكارتان جای بگیردد
.دھید، و بدانید كھ خدا از آنچھ در درون شما میگذرد بخوبی آگاه میباشد

كار " كار خود ادامھ بدھید، و ھنگامی كھ میدانید نیت ھای شما مطابق با كالم خدا است، باید بھ
:این امری واضح است چون یعقوب میگوید.كنید، صرف نظر از آنكھ دیگران چھ میگویند"نیكو

(ھر كھ بداند چھ كاری درست است و آن را انجام ندھد، گناه كرده است" عالوه بر ).۴:١٧یعقوب "
"د بگوییداین، شما نباید در فكر و اندیشھ و قضاوت دیگران باشید و بخو شاید آنھا فكر میكنند كھ نیت :

این مورد بطوری كھ دیده ایم، صحیح نیست و دایمًا ایماندار را ".و منظور بدی را از این كار دارم
اما اگر اصولی را كھ یعقوب مشخص كرده دنبال نمایید ھمھ چیز .در نوسان فكری قرار میدھد

:روشن خواھد شد

.نیت دیگری را قضاوت مكن.١
.نیت خود را قضاوت بكن.٢
.كار نیكوی خود را انجام بدھید، صرف نظر از شك دیگران.٣
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اگر كسی شما را متھم بھ نیت بد نمود، و مطمئن ھستید كھ قضاوت غلطی را در مورد شما بعمل 
رد آورده، شاید الزم باشد كھ گناه او را بھ او گوشزد كنید، و بھ او بگویید كھ او حق و امكان برآو

.دالیل درونی شما را ندارد، و از او بخواھید توبھ كرده و رابطھ را اصالح نماید

"شاید بپرسید " كھ میگوید۵:٢٢پس در خصوص اول تسالونیكیان : "از ھر گونھ بدی دوری كنید:
چھ میگویید؟ منظور این آیھ آن نیست كھ از كار ھایی كھ ممكن است ظاھرًا شك و تردید را در 

منظور این است كھ شرارت شكل ھای زیادی را بخود میگیرد، و .ایجاد كنند، دوری كنیددیگران 
از گناه دوری كنید، "گونھ"چون با موفقیت توانستھ اید از یك .از آن باید دوری كنید"از ھر گونھ"

.دلیل نمیشود كھ گونۀ دیگری از خود را برای وسوسۀ شما نمایان نسازد

ا را كھ در یعقوب مطالعھ میكنیم، مربوط بھ نوعی گناه میباشد كھ ظریف و این قسمت از كالم خد
ھشداری كھ میدھد این است كھ باید توجھ داشتھ باشید، سرچشمھ ھر رفتاری میتواند .نامحسوس است

اگر ھر دو این امكانات را در نظر نگیرید، آنوقت امكان نقض كالم خدا را .از نیت خوب یا بد باشد
 بخود راه داده اید، و دیگران را اشتباھًا محكوم كرده اید، و نتیجتًا خود نیز بھ ١٣:٧نتیان در اول قر

حرف ھای یعقوب فوق العاده مھم میباشند، چون ما را .طریق دیگری بھ گناه سر فرود آورده اید
در سنجش ما را بھ یاد كوتاھی كھ .متوجھ دفعات زیادی كھ دچار چنین اشتباھات شده ایم میگردانند

نیت ھای خود كرده ایم، و دفعاتی كھ از نیكوكاری سرپیچی كرده ایم چون بیم آن را داشتھ ایم كھ 
.دیگران در آن مورد چھ فكر خواھند كرد، می اندازد

جالب اینجا است كھ این ھمان دامی است كھ فریسیان دچار آن شدند وقتی خدمت عیسی مسیح را 
.را رواج میدھد)شیطان( نیكوكاری كردند چون میگفتند كار َبَعلزبول او را متھم بھ.برآورد كردند

چون او را در .ر ھا و شراب خوار ھا بود، او را ھمچون آنھا نام بردندچون او دائمًا در جوار پرخو
میان گناھكاران و رانده شدگان اجتماع میدیدند، نتیجھ گرفتند كھ او شبیھ كسانی است كھ بھ آنھا كمك 

).٩:١۶یوحنا (میكند و در نتیجھ نمیتواند از خدا باشد 

. نشانۀ دقیقی است از آنچھ بھ آن شك داشتندآنچھ بھ ظاھر مورد سؤال فریسیان قرار میگرفت،
چون اجازۀ آن را نمیدادند كھ ھر كاری میتواند از نیت .فریسیان ھیچ استثنائی را در عمل نمیدیدند

خوب یا بد سرچشمھ گیرد، و حاظر نبودند در محبت مدارا كنند، كًال از نیت حقیقی عیسی كھ جویندۀ 
و نتیجتًا، دشمنان او گشتھ و در آخر او را بھ مرگ محكوم .اندندگناھكار و نجات او بود، بی بھره م

درست است كھ موضوعات دیگری نیز در خصوص مرگ عیسی نقش داشتند، اما این نیز .كردند
پند نگرفتن امروزه از .ھمپای دیگر دالیل بود، چون آنچھ كھ یعقوب آشكار كرده را تشخیص نمیدادند

.ن ایجاد عاقبت بسیار وخیمی را داردآنچھ یعقوب میگوید نیز امكا

در اناجیل میخوانیم با وجود آنكھ فریسیان و مالیان یھود چنین فكر میكردند و آن را بیان میكردند، 
نیت خود را شرح میداد و آنھا را بخاطر قضاوت گناه آلودشان .عیسی بھ نیكو كاری خود ادامھ میداد

دارید كھ نیت شما پاك است، باید غیرت عیسی را داشتھ باشید و شما نیز وقتی اطمینان .توبیخ مینمود
من قبول دارم كھ شایعات .كار او را پیش ببرید، صرف نظر از تعداد دشمنانی كھ در راه پیدا میكنید

و تھمت ھای وارده احتیاج بھ تحمل زیادی را دارد، ولی شما نباید آنچھ را كھ میدانید درست است را 
.غیرت داشتھ باشید.كھ دشمن پرت میكند متوقف كنیدبخاطر سنگھایی 
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آیا كسی ھست كھ در مورد او قضاوت نادرست كرده اید؟ ھر چھ زودتر نزد او رفتھ و از او بخواھید 
آیا كاری كھ خدا میخواھد انجام بدھید را بخاطر افكار مردم زیر پا گذاشتھ اید؟ نیت .تا شما را ببخشد

. شروع بھ انجام آن نمائید، صرف نظر از آنكھ باور میكنند یا نمیکنندخود را شرح بدھید و سپس

مسئولیت شما

ابتدا قبول دارد آن :یعقوب چنین میگوید. را مورد قضاوت قرار دھیدخودشما مسئولید كھ نیت ھای 
ظر اما بعد، شما را تشویق میكند كھ صرف ن.كاری را كھ میخواھید بكنید ممكن است گناه جلوه دھد

اما ھشدار میدھد، كھ . انجام دھیدكاملاز آنكھ دیگران چھ فكر خواھند كرد، آنرا دنبال كرده بطور 
).٢:٩یعقوب (باید مواظب باشید نیت شما پاك باشد و اگر نباشد گناه خواھید كرد 

ھ مانند پولس ك.بھ عبارت دیگر، یعقوب مسئولیت تشخیص نیت خود را بھ خودتان واگذار كرده است
"ھنگام دریافت شام آخر خدا میگوید .اما ھر كس: . . (خود را بیازماید. او ).١١:٢٨اول قرنتیان "

بطوری كھ (این بھ خاطر آن است .شما را بیازمایند)و حتی مشایخ كلیسا(نگفت بگذارید دیگران 
ت قضاوت دل در نتیجھ، مسئولی.كھ ھیچكس نمیتواند بھ درون دل شخص دیگر نگاه كند)دیده ایم

.خود را بخود واگذار نموده است

ھمچنین با . آن را انجام داد بایدبنظر میرسد كھ یعقوب در این مورد پافشاری نیز میكند، و میگوید
یعقوب میگوید گناه و .ھمان قوت تأكید میكند كھ تنھا كالم خدا است كھ مالك سنجش را فراھم میسازد

بھ ھمین خاطر است كھ یعقوب ).١٠ تا ٢:٨یعقوب ( نموده است محكومیت بھ آن را قانون خدا وضع
"در چنین شرایطی، شما میتوانید از خود بپرسید. نقل قول میكند١٩:١٨از الویان  آیا كاری كھ در :

محبت میخواستم برای شخص دیگر بكنم را انجام خواھم داد؟ انجام آن بستگی بھ احساسی كھ دارید و 
آن تنھا بستگی بھ نیت شما دارد كھ تنھا خود صالحیت قضاوت .ر میكنند نداردیا آنكھ دیگران چھ فك

.آن را دارید

شاید احساس خود، یا نتیجۀ .شاید شما مالك تشخیص آنچھ خوب و بد است را بھ كالم خدا نسپرده اید
نھا معیار ھیچیك از ای.كار، یا تكیھ بر تجربھ و رسومات، یا شرایط موجود را مالك قرار داده اید

.ھر معیاری كھ خارج از كالم خدا است، بی گمان كم و كسر خواھد داشت.صحیح ارزیابی نمیباشند
شما باید نیت ھای خود را با معیاری كھ بر اساس كالم خدا است بسنجید، البتھ اگر میخواھید در خور 

بخرج بدھید، و حتی شاید برای آنكھ كالم خدا را خوب بدانید، باید سعی و كوشش .معیار خدا باشید
الزم باشد نحوۀ اجرای كالم خدا را در زندگی روزمره خود بیآموزید، تا بتوانید معیار كالم خدا را در 

بھای آن ھر چھ ھست، آن را بر خود روا بدارید، چون شما باید آن را .برآورد نیت ھایتان بكار ببرید
.بیآموزید

است كم كسر خواھد داشت؟ چون خدا مقرر فرمود، آنچھ گناه چرا ھر معیاری كھ خارج از كالم خدا 
خدا میفرماید بی ).١٢ تا ٧:٧رومیان (ھست و گناه نیست را از طریق قانون او تشخیص بدھید 

اگر از مالك دیگری جز كالم خدا ).٢:١٠یعقوب (گناه میباشد )كتاب مقدس(اطاعتی از قانون او 
وقتی خدا بطور واضح بما گفتھ كھ .ردسر فراھم نخواھید كرداستفاده كنید، برای خود چیزی جز د
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چگونھ گناه را تشخیص بدھیم، چرا دنبال راه دیگری را بگیریم؟

این بھ خاطر آن است كھ وقتی مرتكب خالفی . قانون شكنی گناه استھمھ نوعیعقوب میگوید كھ 
 مجموع قوانین را شكستھ اید، و میشوید، صرف نظر از آنكھ چھ قسمت از قانون خدا را شكستھ اید،

خطای یكی از قوانین، ھمان است كھ نسبت بھ ھمۀ قوانین خطا كرده .قانون گذار را نیز رنجانده اید
تعداد گناھان مرتكب شده نیست كھ باید .باشید، چون قانون خدا مانند بدنی است كھ بھم پیوستھ است

یا رفتار گناه آلودی را داشتھ (آلودی در شما ھست مورد توجھ شما قرار بگیرد، بلكھ اگر نیت گناه 
شما بھ بدن قانون او یورش برده اید، و در نتیجھ بھ او نیز حملھ .،شما قانون خدا را شكستھ اید)اید

یك تكھ از زنجیر را بشكنید، . خواست خدا استخالفانجام ھر گناھی، دلی را میخواھد كھ .كرده اید
.ھ تنھا تكھ ای از آن شكستھ شده است، نزنجیرو 

یعقوب بھ این موضوع پافشاری میكند كھ نوع گناھی كھ كردید و یا مقدار گناھی كھ كردید، مشخص 
حقیقت این است كھ از خدا بی اطاعتی كرده اید، حال یا با .كنندۀ آن نیست كھ گناھكار ھستید یا نھ

گناه را .ابطھ ای، ھمۀ گناھان یكساننددر چنین ر.تبعیض گرایی، یا با دروغ گویی، یا ھر چیز دیگر
.قانون در یك شخص كھ آن را داده، متحد میباشد.درجھ بندی نكنید

بشما امر شده كھ ھمچون آنانی كھ بر حسب قانون آزادی قضاوت .درعیسی، قانون آزادی نیز ھست
دیگران قضاوت ، و نھ چون آنانی كھ از جانب )٢:١٢آیۀ (خواھند شد سخن بگویید و عمل نمایید 

اگر گناھان شما توسط عیسی مسیح بخشوده شده است، شما آزاد ھستید كھ خدا را دوست .خواھند شد
 چنین كنید، صرف نظر از زبان بایداگر این آزادی را دارید، . نماییداطاعتداشتھ و در مسیح، از او 

ا رسیدگی خواھد كرد، و خدا خودش بھ آنھ.زھرآلود و قضاوت ھای غلطی كھ بر شما وارد میگردد
).٢:١٣آیۀ (در نھایت حق شما بجا آورده خواھد شد 

از یاد نبرید كھ شما خود قانون شكن مفلوكی نیز ھستید، و ھر آنچھ خوبی در زندگی شما ھست، نتیجۀ 
شما باید آنگونھ با دیگران رفتار كنید كھ میخواھید با شما رفتار .عمل فیض بخش روح القدس است

دیگران را با ترحم قضاوت كنید؛ از تبعیض و خود فریبی، شایع پراكنی، و ھمھ نوع قضاوت .كنند
.و ھمچنین نیت ھای خود را پاك نگاه دارید.نیت ھای دیگران دوری كنید
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فصل ھفتم
شما میتوانید بر امیال خود حاكم شوید

س گرا و متكی بھ تجربیات چون شما در دنیایی زندگی میكنید كھ اكثریت با كسانی است كھ احسا
انسانی میباشند و عمومًا مطابق با میل خود رفتار میكنند، دانستن آنچھ كالم خدا راجع بھ امیال گفتھ 

یعقوب شما را بخوبی در این راه ھدایت .باید برای شما از درجۀ اھمیت زیادی برخوردار باشد
 موجود میباشند كھ میتوان از آنھا نیز میكند، ھرچند كھ در دیگر قسمت ھایی از كالم خدا مواردی

.در اینجا نیز یعقوب بار دیگر نگاه عمیقی بھ نیرو ھایی كھ بر درون در كارند میكند.بھره گرفت
:یعقوب سھ مورد اصلی موبوط بھ امیال را افشا میكند

.امیال خود شخص است كھ او را وسوسھ بھ گناه میكند.١
.، بگونھ ای كھ كالم خدا منع نموده، گناه كرده ایدوقتی تسلیم امیال خود شدید.٢
غیر از امیال مادر زادی كھ ھمھ در آن شریك میباشیم، میل ھر شخصی ویژگی خاص او را.٣

.دارد

امیال

آزمایش و وسوسھ ترجمھ شده، مانند كلمۀ "میل"كلمھ ای كھ در انجیل ھزارۀ نو عیسی مسیح 
ھوم مثبت و یا منفی را تنھا در متنی كھ در آن استفاده شده بدست اصطالحی بی جانبھ است، و مف

، و ١:٢٣، فیلیپیان ٢٢:١۵نمونۀ متنی كھ میل بگونۀ مثبت و خوب شناختھ شده را در لوقا .میآورد
اما  بیشتر موارد استفاده از كلمۀ میل و امیال در عھد جدید، مربوط بھ . میبینیم٢:١٧اول تسالونیكیان 

چون این كلمھ بھ تنھایی و بقدر كافی مقصود نویسنده را روشن .انجام گناه آلود میباشدگناه و سر
از ).٢:١١ ؛ اول پطرس ٣:۵كولسیان ( نیز بكار برده شده اند نفسانی و زشتنمیكند، صفاتی چون 

طرف دیگر، استفاده ازاصطالح میل مربوط بھ ھمھ نوع خواست وعطش شدیدی است كھ شخصی 
 میشوند، از دو قسمت متفاوت تشكیل احساسبا وجود آنكھ امیال عمومًا در بدن .تھ باشدمیتواند داش

:شده اند و سرچشمھ آنھا نیز از دو منشاء مختلف میباشد

نیز مینامند، مانند گرسنگی،"اشتھای جسمانی"اینھا را ).مادر زادی ، ذاتی(امیال جسمانی .١
.میل بھ روابط جنسی، و غیره

.مانند میل بھ پول، قدرت یا نفوذ، و غیره):كاشتھ شده(امیال فراگرفتھ .٢

امیال جسمانی ھمراه انسان بھ دنیا میآیند و ھمھ منظور و مقصودی سالم و خدا پسندانھ را دارند، البتھ 
ھیچ نوع از این .بشرطی كھ بطور مناسب و بر طبق كالم خدا برانگیختھ و رضایت را حاصل كنند

زمانی تبدیل بھ امیال گناه آلود میشوند كھ رضایت را از طریقی .بخودی خود بد نمیباشندامیال 
یعنی امیال مادر زادی رضایت .مخالف با كالم خدا بدست میآورند و آن طریق عادت نیز میگردد

.خود را بمنظوری غلط، در وقت نادرست، و یا بھ طریق ناصحیح حاصل میكنند

از میلی ساختھ شده اند كھ از جانب خود .یعنی امیال فرا گرفتھ، مادر زادی نیستندنوع دوم این امیال، 
 شده كھ توانایی ایجاد لذت عطش شدیدیشخص در بدنش كاشتھ شده و بھ آن عادت شده، و تبدیل بھ 
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امیال كاشتھ شده ممكن.یا نارضایتی در جسم او را دارد، بستھ بھ آنكھ رضامند و یا ناكام بوده باشد
امیال كاشتھ شده نیز اگر از طریق كالم خدا بدست بیآیند و .است با امیال جسمانی آمیختھ نیز بشوند

طمع نام برده میشوند چون اوًال افكار خود شخص آنھا را .رضایت را حاصل كنند، گناه آلود نمیباشند
ل جسمانی برخوردار ، و دوماً از ھمان درجۀ قدرت و تداوم امیا)عادت شده(در اعضای بدنش كاشتھ 

، و این نكتھ اھمیت )٣:۵كولسیان (ولی امیال كاشتھ شده دائمی نیستند ).٧و۶رومیان باب (شده اند 
، ولی میتوان تحت اختیار خود "ُكشت"میل بھ غذا و روابط جنسی را نمیتوان .زیادی را دارد

اگر .ری را جانشین آن نمود، و میل مناسب ت"ُكشت"اما میل و اشتیاق بھ پول را میتوان .درآورد
فرق میان میل مادر زادی .چنین اقدامی صورت بگیرد، آن میل بھ شكل وسوسھ انگیز قدیم نمیماند

كھ باید تحت اختیار خود قرار بگیرد، و میل كاشتھ شده كھ باید تعویض گردد، اساس منظور كالم خدا 
.را در بارۀ امیال فرا میگیرد

 گرفتن تحت وسوسۀ امیال قرار

شما نمیتوانید خدا .تا اینجا دیده ایم كھ یعقوب مسئولیت گناه را بر دوش آنكھ مرتكب گناه شده میگذارد
:یا شخص دیگری را مقصر بدانید

١یغقوب 
ھنگامی كھ كسی وسوسھ می شود، ھوای نفس خوِد اوست كھ او را می فریبد و بھ دام می:"١

"افكند

.چیزی پدید میآید كھ میل گناه آلود شما را برمیانگیزد:سوسھ میافتد چنین استطریقی كھ شما بھ و
بخاطر آنكھ اشتھای گناه آلود شما برآورده نشده، یا تحت اختیارتان قرار نگرفتھ، میل درونی شما 

این .نسبت بھ آن تحریك میشود، و احساسی را در بدن حس میكنید كھ بنظر اشتیاق شدید بدنی است
ق شدید، شما را بھ عملی نسبت بھ آن چیزی كھ میل شما را برانگیختھ وادار مینماید تا اشتھای اشتیا

، و چھ در )مادر زادی(این جریان را چھ در تحریكات امیال جسمانی .ایجاد شده رضایت یابد
 و یا نتیجتاً بطوری كھ یعقوب نشان داده، آن شخص یا چیز.تحریكات امیال كاشتھ شده مشاھده میكنیم

موقعیتی كھ با آن روبرو شده اید نیست كھ شما را دچار وسوسھ بھ گناه كرده، بلكھ میل و اشتیاقی 
است كھ یا اشتباھًا بھ آن عادت كرده اید و یا اختیار آن را ندارید و یا از ھر دو آنھا سرچشمھ گرفتھ 

.است

تسلیم امیال خود شدن

خود را .د كھ خود را در اختیار امیال نادرست قرار میدھیدیعقوب میگوید گناه در موقعی ایجاد میشو
قانع میكنید آن میلی كھ برانگیختھ شده باید برآورده شود، حتی اگر امكانش نیست و یا زمان مصلحت 

"آنوقت بخود میگویید.آن را ایجاد نمیسازد حال كھ نمیتوانم آن را بطور كامل ارضاء نمایم، :
عیسی مسیح نیز صحبت از ".ود پرورش داده و از آن لذت خواھم بردتحریكات آن را در خیال خ

منظور او این بود كھ در .مردی كرد كھ زنی را میبیند و شھوت رانی را در دل خود ایجاد مینماید
چنین مردی آن زن را در فكر خود تجسم میكند و حتی ممكن است در خیال .خیال خود گناه كرده است
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سی نیز برقرار كند، و این حالت ممكن است برای او بقدر رابطۀ حقیقی خودش با او رابطۀ جن
وقتی !این ارضاء شدن و لذت بردن از چیزی است كھ خدا منع كرده است.شھوانی و دلپذیر نیز باشد

شخص از .خوب یا بد را میكند، بدن او نیز در آن تجربھ سھیم میشود"احساس"شخصی در افكارش 
میشود، و وقتی بدن او نیز تشویق و تحریك بشود، از ارضاء درونی گناه لذت میلی كھ دارد آگاه 

 او است كھ فكر و بدنفقط فكر و اندیشۀ انسان نیست كھ امكانات را در نظر میگیرد، بلكھ .میبرد
.مشتركًا بر درون او وارد گناه میشوند

دترین رویداد ھا را برای بعضی اشخاص در خیاالت خود مرتكب جنایات فجیعی میشوند، و تصور ب
"بھ ھمین خاطر است كھ كالم خدا میفرماید.دشمنانشان میكنند چون دشمنت بیفتد شادی مكن، و :

(چون بلغزد دلت وجد ننماید ).٢۴:١٧امثال "

امیال ھر شخصی ویژگی خاص خود را دارد

"یعقوب میگوید و را می فریبد و بھ ھنگامی كھ كسی وسوسھ می شود، ھوای نفس خوِد اوست كھ ا:
.، یعنی نمونۀ خاصی كھ مربوط بھ او است"خوِد اوست"منظور از ).١:١۴یعقوب "(دام می افكند

یعقوب میگوید كھ ھر یك از ما امیال .مانند ویژگی ھای رفتاری است كھ در اشخاص مختلف میبینیم
.یندخاص و ویژگی خاص خود را داریم كھ ما را بھ گناھان خاصی ھدایت مینما

اما حتی امیال .منظور از امیال خاص اشخاص، این میل ھا نیست.امیال مادرزادی ھمۀ ما یكی است
.مادرزادی نیز تحت اختیار ویژۀ ھر شخصی است و طریق برانگیختھ شدن آن منحصر بھ فرد است

وقتی بھ امیال نتیجتاً .از این نظر میتوان گفت كھ امیال مادر زادی اشخاص نیز منحصر بفرد میباشند
از امیال )تركیبی(را اضافھ میكنید، تبدیل بھ انبوھی )كاشتھ شده فكری(مادرزادی، امیال فرا گرفتھ 

منحصر بفرد میشوند، و آنوقت میبینیم كھ صحبت یعقوب از امیال ویژۀ اشخاص صحیح میباشد 
ما .ردن خود را داریمما ھمھ گناه میكنیم، ولی ھر یك طریق خاص گناه ك".ھوای نفس خوِد اوست"

.ھمھ وسوسھ میشویم، ولی ھر یك بھ طریق خاصی دچار وسوسھ میشویم

 امیال خود تركیباین نكتھ ای كھ یعقوب فاش كرده بسیار مھم است، بھ آن معنی كھ ھر شخصی باید 
 دیگری را  آنھا را بدست آورده و عاداتاختیاررا بشناسد و با آنھا دقیقًا آشنا باشد، تا آنكھ بتواند 

ھیچ شخص دیگری نمیتواند این كار را برای شما بكند، چون ھمانطور كھ در .جانشین آنھا بنماید
در رابطھ باموضوع .بحث پیرامون نیت ھا دیدیم، ھیچكس جز شما نمیداند درون شما چھ میگذرد

"دیگری، نویسندۀ امثال بھ ھمین موضوع اشاره میكند اند، و دل شخص تلخی خویشتن را می د:
(غریب در خوشی آن مشاركت ندارد چون امیال خاصی در میان است كھ باید بھ ).١۴:١٠امثال "

.آنھا رسیدگی شود، برای شما كار خاصی نیز ھست كھ باید انجام دھید

وقتی با امیال درونی خود بخوبی آشنا شدید و میدانید كھ چھ اشیاء و یا اشخاصی را برای خود جذاب 
یز كرده اید، و چھ میل و یا تركیبی از امیال خود را تحت اختیار خود نیآورده اید، آنگاه و وسوسھ انگ

.آمادۀ حاكمیت بر امیال و شھوات گناه آلود خود گردیده اید
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حاكمیت بر امیال گناه آلود

را باید )دیمادرزا( اختیار امیال جسمانیتان اول.برای حاكمیت بر امیالتان دو كار را باید انجام بدھید
كھ بھ آن عادت (واكنشی كھ نسبت بھ اجناس و اشخاص و یا موقعیت ایجاد شده دارید را .بدست آورید

اما قبل از آنكھ بتوانید آنھا را عوض كنید، باید .، باید با آنچھ كالم خدا میفرماید عوض كنید)كرده اید
 در مقاومتار بر امیال را میتوان از طریق یعقوب میگوید اختی. خود بیآوریداختیارابتدا آنھا را تحت 

.برابرشان بدست آورد

۴یعقوب 
."در برابر ابلیس ایستادگی كنید، كھ از شما خواھد گریخت.پس تسلیم خدا باشید:"٧

در خصوص احساسات، شما احساسات خودتان را نمیتوانید صرفًا با ارادۀ خود تغییر دھید، چون 
. را تغییر بدھیدبرمیانگیزداما میتوانید آنچھ احساسات شما را .ختیارتان نیستكنترل آن مستقیمًا در ا

نتیجتًا، ممكن است در ھمۀ شرایط مسئول احساسات خود نباشید،

: مسئولھمیشھاما شما 

كھ)و ضعفی(گرایش .گرایشی ھستید كھ نسبت بھ وسوسھ دارید.١
امیال جسمانی خود بھ راه ھای ممنوعھ و یا،خودتان ایجاد كرده اید از طریق روا داشتن .٢
.با آموزش و عادت دادن بدن خود بھ اشتیاق و اشتھایی كھ قبًال در آن نبود.٣

اگر ُپر .در ھر صورت، گرایش ھر شخصی بھ گناه، نتیجۀ آنچھ خود در گذشتھ انجام داده میباشد
دلیل بر آن است كھ بدن خود را بھ خوری میكنید و برای شما مشكل است آن عادت را رھا كنید، 

نشانھ ھایی كھ در بدن ایجاد میشود كھ میل را آشكار میكند تا حدی كھ شخص آن را نیاز (طالب 
یا چیز (وقتی غذا را می بینید .شیرینی، غذا، مشروبات، و غیره بودن، عادت داده اید)بشمارد
عالمت ھای تحریك ) حركت روده ھاغیر ارادی، مانند(، بدن شما طبق عادتی كھ كرده )دیگری

عالوه بر این، ممكن است بدن شما عادت كرده باشد كھ این تحریكات را در .آمیزی را ایجاد میكند
مثًال وقتی حالت عصبی را بدست (زمان بخصوصی در روز و یا موقعیتھای بخصوص ایجاد كند 

).میآورید و مشتاق خوردن چیزی میشوید

در برابر آن و دیگر موارد "ایستادگی"فقط با مقاومت .وردن مشكلی را داریدشاید شما با مشروب خ
بود را از خود دور "مطابق با میل خود رفتار كردن"نام برده است كھ خواھید توانست راه قدیمی كھ 

بخود (را جایگزین آن نمایید "مطابق با كالم خدا است"و راه جدیدی كھ )از خود دور كردن(كنید 
بخود افزودن در جای دیگر بطور كامل صحبت كرده ام /من در مورد از خود دور كردن).نافزود

(١١).

میل ( كھ باید برای حاكمیت بر امیال خود انجام دھید در رابطھ با امیال فراگرفتھ گناه آلود دومیكار 
كسب /رك عادتت"چنین امیالی را تنھا از طریق توبھ و .میباشد)بھ پول و ثروت و قدرت و غیره
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 صحبت (٩)نیز در جای دیگر"كسب عادت/ترك عادت"راجع بھ موضوع .میتوان مھار كرد"عادت
(جدید را در بر كردن/از تن بھ در آوردن"اساس آن بر پایۀ  .كرده ام )٢۶ تا ۴:٢٢افسسیان "

را " در بر كردنجدید را/از تن بھ در آوردن"كتاب مقدس پر از آیاتی است كھ اصل .استوار میباشد
 تا ٣:١٠ ؛ و لوقا ٢٨ و ٢۶ تا ۴:٢٢ ؛ افسسیان ٢٠ تا ۶:١٩در این خصوص، بھ متی .نشان میدھند

. رجوع نمایید١۴

 را میگذرانید، باید توجھ داشتھ (٩)وقتی مراحل ایجاد عادات جدیدی كھ بر اساس كالم خدا میباشند
در طول این .خودآگاه و بصورت عادت درآیندباشید كھ ممكن است شش ھفتھ بطول بیانجامد تا نا

. را نیز بخرج دھیدمقاومتدوره باید در مقابل امیال قدیمی كھ میخواھید جایگزین نمایید 

)۴:۶(یعقوب میگوید خدا بر علیھ كسانی است كھ بخود مغرورند، اما بھ آنانی كھ فروتن میباشند 
"و ادامھ میدھد.عطا میكند)كمك(فیض  در برابر ابلیس ایستادگی كنید، كھ از .م خدا باشیدپس تسلی:

متنی كھ این آیھ را در آن میبینیم صحبت از امیال گناه آلود میكند و ).۴:٧"(شما خواھد گریخت
با توبھ و فروتنی خود را بھ :راه حل یعقوب این است.مسائلی را كھ ایجاد میكنند را افشا كرده است

كھ شاید تا بحال ھر چھ خواستھ در زندگی شما انجام ( وسوسھ ھای شیطان خدا تسلیم كنید، و در مقابل
. نماییدمقاومت)داده

 امیال خود تسلیمبھ آن معنی كھ شما .اگر توجھ كنید، می بینید مسئلھ عكس آنچھ باید باشد بوده است
 وجود آنكھ پس از  آنچھ بدست آوردید بوده اید، باخواھانشما .بوده اید و خدا را انكار نموده اید

متأسف شده و با شرمندگی دریافت آن از خواستن آن پشیمان شدید و از آنكھ بھ میل خود رفتار كردید
. آنچھ بدست آوردید بوده ایدخواھانبا این وجود، قبل از ھمۀ این پیش آمد ھا شما .بھ توبھ پرداختھ اید

از جنبۀ دیگر، شما با .كار خدا انجامیده است شما مخالفت با كالم خدا و در نتیجھ، بھ انخواستاین 
"فروتنی تسلیم امیال گناه آلود خود شدید، و آنرا با دالیل مفلوكانھ ای چون  ، "چھ كنم، ضعیف ھستم:

یعقوب میگوید دست بردارید و خود را گول نزنید، راه خالص شدن از چنین .توجیھ نیز نمودید
:منجالبی توبھ است

۴یعقوب 
٨" ای گناھكاران، دستھای خود را پاك.ھ خدا نزدیك شوید، كھ او نیز بھ شما نزدیك خواھد شدب:

."      كنید، و ای دودالن، دلھای خود را طاھر سازید
٩" .خندۀ شما بھ ماتم، و شادی شما بھ اندوه بدل گردد.بھ حال زار بیفتید و ندبھ و زاری كنید:

١٠" ." شما را سرافراز كنددر حضور خدا فروتن شوید تا:

: و سپس در راھی عكس آن قدم بردارید

۴یعقوب 
خدا در برابر«:از ھمین رو كتاب می گوید.اما فیضی كھ او می بخشد، بس فزونتر است:"۶

"».متكبران می ایستد، اما فروتنان را فیض می بخشد
."كھ از شما خواھد گریختدر برابر ابلیس ایستادگی كنید، .پس تسلیم خدا باشید:"٧

شما .الزم است كھ شما خود را در برابر خداوند فروتن كنید و در برابر َشر و شیطان مقاومت نمایید
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كمكیباید ناتوانی خود را در انجام چنین كار مھمی تشخیص بدھید، و در فروتنی كامل نزد خدا، آن 
و سپس با ھمان فروتنی كامل، باید راه و ).۴:۶(كھ بھ فرزندان توبھ كار خود وعده داده را بخواھید 

اگر با كمال . او گردانیدتسلیم خود را كمال میلروش و افكاری كھ در خود دارید را رد كرده، و با 
میل پیش خدا نروید، چگونھ انتظار دریافت چیزی را دارید؟ شما الزم است كھ تصمیم خود را بگیرید 

بھ آن امیالی كھ با (او كمك بطلبید و در برابر شیطان مقاومت كنید  را انجام دھید، از خداو خواست 
فقط از این طریق است كھ میتوانید بر امیال خود تسلط پیدا كنید ).بگویید"نھ"آن شما را گرفتار كرده 

و یاری روح القدس، راه كالم خدا را جایگزین امیال گناه "كسب عادت/ترك عادت"تا با بكار بردن 
.د كنیدآلود خو

در اول یوحنا .ضمنًا، اگر ایماندار بھ عیسی مسیح ھستید، شیطان نمیتواند مستقیماً بر شما اثر بگذارد
" ، خدا چنین بھ ما اطمینان میدھد١٨:۵ ما می دانیم كھ ھر كھ از خدا زاده شده است، گناه نمیكند، :

شیطان تنھا از طریق بی ".می رسداو را حفظ می كند و دست آن شرور بھ او ن»مولود خدا«بلكھ آن 
.ایمانانی كھ زیر سلطۀ او ھستند بر ایمانداران اثر میگذارد

یعقوب میخواھد شما را نسبت بھ امیال درونی خود، و نقش بزرگی كھ در زندگی شما دارند، آگاه 
نید بر آنھا او میخواھد شما بتوانید تشخیص بدھید كھ چھ ھستند و چگونھ عمل میكنند، تا بتوا.نماید

یعقوب نمیخواھد ھمچنان قربانی امیالی بمانید كھ در زندگی .تسلط یافتھ و نیكی را جایگزین نمایید
او مصرًا میخواھد كھ كنترل آنھا را در دست گرفتھ و خود را ارباب آنھا .گذشتۀ خود داشتھ اید

.بگردانید
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فصل ھشتم
شما میتوانید بر خشم خود چیره شوید

بیشتر برخورد ھا و جدایی ھایی كھ در كلیسا .لھ ای است كھ در اكثر ایمانداران وجود داردخشم مسئ
: یعقوب میگوید.میبینیم بخاطر اثر مستقیم خشم میباشند

١یعقوب 
."زیرا خشِم آدمی پارسایی مطلوب خدا را بھ بار نمی آورد:"٢٠

ك كلیسای یكی و رنجیدگی خاطر خشمی كھ حاصل از خصومت میان دو عضو كلیسا بود، باعث تر
بجای آنكھ آن دو سریعًا مسئلۀ میان خود را حل كنند، گذاشتند تا بماند و میوۀ .مابقی اعضا گردید
در كلیسای دیگری، یكی از اعضا چنان تحت تأثیر خشم خود قرار گرفت كھ با .خودش را ببار آورد

.ن كردمشت و لگد بجان ھمسرش افتاد و او را روانۀ بیمارستا

مثال ھای بیشماری از شرارتی كھ خشم در میان مسیحیان ایجاد میكند موجود است و نتیجھ ای كھ 
با وجود آنكھ نویسندگان .میگیریم این است كھ مسیحیان از این بابت بھ كمك زیادی احتیاج دارند

ن باره منحصر بفرد دیگر كتاب مقدس در این باره بینش ھایی را ارائھ داده اند، بینش یعقوب در ای
یعقوب در خصوص موضوع خشم، روش معمول خود كھ مربوط بھ جوانب درونی آن میباشد .است

.را دنبال میكند

خشم چیست؟

نمونھ ای از ).٧:١١مزمور (خشم مقدسرا بھ دفعات در كالم خدا خوانده ایم .ھمھ نوع خشم بد نیست
مگذارید " بھ مسیحیان ھشدار داده شده كھ ۴:٢۶ن در افسسیا. میبینیم٣:۵خشم عیسی را در مرقس 

ھمۀ احساساتی را .، و نتیجتًا خشم مقدستبدیل بھ خشم گناه آلود بگردد"روزتان در خشم بھ سر رسد
.كھ خدا بھ ما داده خوبند، در صورتی كھ با تسلط كامل برانگیختھ و طبق كالم خدا اظھار بشوند

نیست، و بھ ھر صورت كاری است غیر ممكن، بلكھ تسلط بر آن نتیجتًا، ھدف از میان برداشتن خشم 
. میگردداستفاده میشود و از آن برانگیختھاست كھ چگونھ 

 و دیگری orgدر عھد جدید از كتاب مقدس، دو نوع كلمھ برای خشم بكار برده شده است، یكی 
thumas.شاره بھ رھا كردن بی اولی اشاره بھ احساساتی است كھ بھ درون محبوس شده، و دیگری ا

ولی بھ ).رھا كردن بی بندوبار( بكار برده شده ١:٢٠كلمۀ دوم است كھ در یعقوب .بند و بار آن است
.ھر حال، منظوری كھ یعقوب در این آیھ دارد را میتوان شامل ھر دو دانست

بعنوان . است برانگیختھ شدهنادرستی نادرستی برانگیختھ میشود كھ بھ دلیل بگونۀخشم شما وقتی 
، و یا  زمانی كھ شخصی حرفی )٢٩:٢٣و١۶:١٨امثال (، غرور )١٠تا۴:٣پیدایش (مثال، حسادت 

.را میزند و آسیب بر ارزشی كھ برای خود دارید وارد میگردد
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كھ بشكل انفجاری )حتی خشمی كھ بھ دلیل نیكی برانگیختھ شده باشد(خشم وقتی تبدیل بھ گناه میشود 
افسسیان (، و یا بر درون محبوس )٢٠و٢٩:١١امثال (اظھار گردد )بی بندوبار(رب از احساسات مخ

استفادهبجای آنكھ از آن احساس بعنوان محركی برای پیدا كردن راه حل كتاب مقدس .میشود)٢۶:۴
این حقیقتی است كھ .شرارت میگردد)استفاده(، دچار وسوسھ شده و عامل )۴:٢٩افسسیان (شود 

.اما حال میپردازیم بھ آنچھ یعقوب در این زمینھ میفرماید.تاب مقدس در بارۀ خشم میبینیمعموماً در ك

اثرات گناه

:در میان اثرات زیانبار فراوانی كھ خشم دارد، یعقوب این اثر را نیز اضافھ میكند

١یعقوب 
."زیرا خشِم آدمی پارسایی مطلوب خدا را بھ بار نمی آورد:"٢٠

" میخوانیم كھ یكی از اثرات چنین خشمی این است٢٩:٢٢در امثال  نزاع بر می انگیزد، و شخص :
".كج خلق در تقصیر می افزاید

شما خود رفاقتی .خانواده ھا و كسب كار ھا و كلیساھای بیشماری بخاطر چنین خشمی نابود شده اند
بیاد دارید كھ بخاطر خشم را بیاد دارید كھ بخاطر خشم از میان رفتھ است؟ شھادت شخص مسیحی را 

بھ تباھی كشیده شده است؟ و در خصوص جراحاتی كھ بخاطر خشم در اعضای خانوادۀ شما ایجاد 
شده، آیا بھ یاد دارید كھ چقدر دردناك بوده و چقدر طول كشید تا اثرات آن از میان برود؟ آیا آبروی 

؟ بلھ، چنین خشمی تصویر جلف و خود را بخاطر تسلط نداشتن بر احساسات خود از دست نداده اید
و اگر تآثیر ناگواری كھ خشم خودتان یا .شرور شیطان را بھ ارمغان میآورد، و نھ نیكی خدا را

.شخص دیگری ایجاد كرده را چشیده اید، یقینًا میخواھید بدانید كھ چگونھ میتوانید با آن مقابلھ كنید

خدا .چیزی میكند كھ پر از رنج و درد میباشندیعقوب در اینجا تمركز بر آزردگی ھای كوچك و نا
 آزردگی ھا است كھ بر اینگونھاھمیت خاصی بھ این گونھ موارد كوچك و ناچیز میدھد، چون عمومًا 

دلیل عمده ای كھ جوامع روحانی از ھم پاشیده میشوند اثر اینگونھ .كار او لطمھ وارد میسازند
.آزردگی ھا است

 كھ خشم بر شخص خشمگین دارد، بلكھ تآثیری است كھ بر دیگران منظور یعقوب اثری نیست
در این دنیایی كھ خود خواھی و خود محوری رایج میباشد، تمركز نویسندگان غالبًا بر .میگذارد

او میخواھد .اما یعقوب نگران اثری است كھ آن بر نیكویی خداوند دارد.اثری است كھ بر خود دارد
اما خشم شرارت شیطان را ایجاد . سازد و جالل را بھ خدا بدھدبنا مردم  را در میانخداوندنیكی 

.پس نتیجھ ای كھ خشم دارد این است كھ میتواند اثر ناگواری بر پادشاھی خداوند بگذارد.مینماید

خشم و كالم خدا

ود؟  بش(teleios)چگونھ یعقوب میخواھد شخص مسیحی را كمك كند تا با چیره شدن بر خشم، كامل 
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١یعقوب 
."او چنین اراده فرمود كھ ما را با كالم حق تولید كند تا ھمچون نوبِر آفریده ھای او باشیم:"١٨
ھر كس باید در شنیدن تند باشد، در سخن گفتن كُند و در خشم:برادران عزیز من، توجھ كنید:"١٩

!"       آھستھ
."نمی آوردزیرا خشِم آدمی پارسایی مطلوب خدا را بھ بار :"٢٠
پس ھر گونھ پلیدی و ھر فزونی بد خواھی را از خود دور كنید و با حلم، كالمی را كھ در:"٢١

."شما نشانده شده و می تواند جانھای شما را نجات بخشد، بپذیرید
!"بھ جای آورندۀ كالم باشید، نھ فقط شنوندۀ آن؛ خود را فریب مدھید:"٢٢

بدست آوردید "كالم حق"قیۀ مسیحیان، تولد دوباره خود را از طریق یعقوب میگوید شما مانند ب
یعنی آغاز آن حیاتی كھ روح القدس بھ انسان (منظور او احیای حیات روحانی شما نیست ).١:١٨(

آن زمانی اتفاق افتاد كھ بھ كالم حق .، بلكھ زمانی است كھ عضوی از پیكر روحانی خدا شدید)میدھد
می كھ در خصوص گناھكار بودن خود و عیسی مسیح بعنوان منجی و نجات دھندۀ پیا(ایمان آوردید 

احیای روحانی مربوط بھ حیاتی میشود كھ خدا میدھد ).خود دریافت كردید، و پذیرای كالم خدا گشتید
دل سرد، مرده، و مقاوم در (این واقعھ را حزقیال بھ شكل تعویض دل سنگی ).۵و٢:١افسسیان (

منظور یعقوب آن واقعۀ .بیان كرده است)دلی گرم، زنده، و پذیرای خدا( دل گوشتی بھ)برابر خدا
منظور آن لحظھ ای .اصطالح عمر دوباره نشانھ از مادری است كھ طفلی را میزاید.بنیادی نیست

بارور شدن جنین كار روح القدس است، اما تولد از طریق ایمان آوردن بھ حقیقت .است كھ میزاید
.یگرددایجاد م

آنھا اولین كسانی بودند كھ كالم .نام میبرد"نوبر آفریده ھای او"یعقوب آن یھودیان مسیحی را بعنوان 
وقتی كالم حق .و عیسی مسیح برادر ارشد ھمۀ مسیحیان میباشد.خدا را شنیدند، و بھ آن ایمان آوردند

یعقوب میگوید كھ فرزندان .وردموعظھ میشد، شباھت بھ مادری را داشت كھ بچھ ای را بھ دنیا میآ
گوش بدھند، و اگر چنین نكنند، مایۀ آبرو ریزی مادرشان )كالم حق(خشمگین باید بھ مادرشان 

.خواھند شد و كار انجام شده را تلف خواھند نمود

گوش دادن بھ كالم خدا

دا كرد، پس بھ آنچھ بود كھ شما را عضو خانوادۀ خ)مادرتان(از آنجایی كھ گوش دادن بھ كالم خدا 
ھمان مادری كھ بھ شما حیات بخشید و شما را بھ دنیا .مادرتان راجع بھ خشم میگوید گوش بدھید

:حال ببینیم او چھ میگوید.آورد، میخواھد شما را بیآموزد كھ چگونھ زندگی كنید

ز آن خشمی كالم حق صحبت از خشم میكند، و ھشدار میدھد ا."ھر كس باید در شنیدن تند باشد"
ھمچنین نشان میدھد از این احساسات پر قدرت چگونھ بھ .كھ آسیب بھ كار خدا میرساند دوری كنید

در شنیدن تند "اما نھ تنھا باید بھ آنچھ كالم میگوید گوش بدھید، بلكھ باید .درستی میتوانید استفاده كنید
مادرتان راجع بھ .ا زیر سؤال قرار دھیدنباید تعلل كنید، و یا تردید و بحث و گفتگو، و آن ر".باشید

این موضوع بطور واضح با شما صحبت میكند؛ بھ آنچھ میگوید گوش دھید و در فھم و اطاعت از آن 
.باشید"تند"
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معموًال مسیحیان بخاطر طبع و خویی كھ دارند، نمیتوانند اختیار خشم خود را بدست بگیرند و در این 
اما اشتیاق گوش كردن بھ حرف ھای .اق زیادی بھ گوش كردن ندارنداشتی.زمینھ رشد نیز بكنند

محبت داشتن یعنی گوش كردن، و گوش كردن از .مادر، از محبتی كھ بھ او داریم سرچشمھ میگیرد
. از او پایدار میمانداطاعتو این رابطھ صحیح نیز با .طریق رابطۀ صحیح با مادر رشد میكند

اطاعتو او ھر چھ بیشتر از آن .م خدا را دارد كھ آن را دوست بداردشخصی اشتیاق بھ دانستن كال
.كند، بیشتر آن را دوست خواھد داشت

:مورد مھم را عنوان میكندكالم خدا راجع بھ خشم دو ".و در سخن گفتن ُکند و در خشم آھستھ"

١" )زمانی كھ خشمگین ھستید(باشید "در سخن گفتن كُند.
٢" ".تھو در خشم آھس.

دومی مربوط .این دو، خط مشی مھمی ھستند كھ یعقوب در خصوص كنترل خشم اراعھ كرده است
ھر دو باھم یك چیز را .بھ نحوۀ برانگیختھ شدن خشم میباشد، و اولی مربوط بھ نحوۀ ابراز آن

ور ھای اصطالحی در كش.و با كُندی رفتار كنید....صبر كنید زمانی كھ خشمگین میشوید، :میگویند
".در موقع خشم، تا ده در دلت بشمار"غربی ھست كھ میگوید 

، این است كھ از ")در سخن گفتن كُند("یكی از دالیل تأخیر در بیان آنچھ بر درونتان آشوب بپا كرده 
چون خشم باعث قضاوت نادرست میشود، و موانعی .گفتن آنچھ بعدًا پشیمان میشوید جلوگیری میكند

ت برای حفظ آبروی خود ایجاد نموده اید را از سر راه بر میدارد، امكان دارد ھر چھ بھ را كھ با زحم
بیاد داشتھ باشید؛ حكیم آنست كھ وقتی خشمگین میشود، زبان خود .فكرتان میرسد را بھ زبان بیآورید

.حرف ھایش برای او پشیمانی بھ بار نمیآورد. بیان میكندكُندیرا محبوس كرده و با 

مفھوم یكی بھ نحوی است كھ . بكار برده شده استتوبیخھد جدید كتاب مقدس دو كلمھ برای در ع
 بكار برده شده، ١٧:٣اما مفھوم دیگر، بگونھ ای است كھ در لوقا .محكومیت شخص را ببار میآورد

 بھ بجای آنكھ شروع بھ پرخاش كنید، با مالیمت گناھی كھ بنظر میرسد. را داردتوبیخ موقتیو معنی 
بھتر نیست با .شما شده را توضیح میدھید، و اگر حرف متقابلی نیز ھست، آن را با حوصلھ میشنوید

شخصی كھ مرتكب خالفی شده با مالیمت رفتار كنید، و در نتیجۀ آن شاید متوجھ شوید كھ مسئلھ 
؟ با آھستگی برداشت غلطی بیش نبوده، تا آنكھ با شدت خشم با او رفتار كرده و بعدًا پشیمان شوید

؛ ١۶:٣٢؛ ١۵:١٨؛ ١۴:٢٩(در چھار قسمت مختلف از كتاب امثال .خشمگین شدن بھتر است
در .خشمگین شده، مورد ستایش قرار گرفتھ است)با كنترل خود(شخصی كھ بھ آھستگی )١٩:١١

"دیر خشم و كثیراحسان"این خصوص، فرزندان خدا ھمچون پدر روحانیشان شخصیت او را كھ 
:در نامۀ یعقوب دو ھشدار و نصیحت مھم وجود دارد.میباشد، منعكس مینمایند)٣۴:۶خروج (

كالم خدا را سریعًا گوش كرده و از آن اطاعت كنید،.١
.آھستھ خشمگین شده و خشم خود را با كندی ابراز نمایید.٢

چگونھ باید اطاعت كنید
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 است كار بسیار مشكلی بنظر رسند، ولی در دو نصیحتی كھ یعقوب راجع بھ خشم كرده در ابتدا ممكن
روی صحبت من با شما است كھ مدت زیادی است كنترل .موقع انجام آن خواھید دید كھ قابل اجرایند

.خشم خود را از دست داده اید

من دلم نمیخواھد كنترل اعصابم را از .مسئلھ اینجا است كھ شما نمیدانید خشم من تا چھ حدی است"
".، ولی نمیتوانم آن را مھار نمایم، و امیدم را از این بابت از دست داده امدست بدھم

خدا ھیچ چیزی را از فرزندان .اما شما نباید امیدتان را از دست بدھید.من مشكل شما را درك میكنم
 خدا، پس در انجام تمام اوامر.خود نمیخواھد كھ توانایی و قدرت انجام آن را نیز بھ ایشان نداده باشد

.امید نیز ھست

توجھ داشتھ باشید كھ شما تا بحال .عالوه بر این، شما وضع بھتری را از آنچھ تصور میكنید دارید
اگر در اینگونھ موارد . اید چگونھ خشم خود را در موارد حساس در اختیار خود بگیریدآموختھ

وانست آن را كنترل كنید، بشرط آنكھ میتوانید خشم خود را كنترل نمایید، در موارد دیگر نیز خواھید ت
! چنین بوده باشدواقعًاخواست شما 

بعنوان مثال، فرض كنید شما معلم كودكستان ھستید و امروز یكی از بد ترین روزھای كار شما بوده 
بچھ ھا شما را بھ ستوه آورده اند، و در نتیجۀ خشم شما، بچھ ھا از شدت ترس پراكنده شده و .است

شما نیز در حال پرخاش بسوی آنھا ھستید كھ ناگھان ناظم مدرسھ . پشت در پنھان شده اندزیر میز و
.خیر قربان مشكلی نیست، ھمھ چیز در دست كنترل است!اوه سالم آقای ناظم"!وارد اطاق میشود

".نگران نباشید

ر شما كھ مدتی در رفتار و افكا.توجھ دارید چھ كار كردید؟ خشم خود را در یك لحظھ كنترل كردید
چھ باعث .اختیار و كنترل احساسات خشمگین شما بود، در یك لحظھ در دست خودتان بازگشت نمود

آن شد؟ چرا كنترل خشم خود را در برابر بچھ ھا در دست نداشتید، ولی وقتی ناظم وارد صحنھ شد 
ھ ھا مسئول كنترل آن آن را بھ دست گرفتید؟ دلیل این است كھ شما فكر میكردید كھ در برابر بچ

اگر در مقابل ناظم مدرسھ كنترل خشم خود .نیستید، اما در برابر ناظم میدانستید كھ مسئول آن ھستید
اما بھ این نكتۀ مھم توجھ كنید، شما در واقع .را از دست میدادید، امكان داشت از كار بركنار میشدید

آموختھو نتیجتاً، چنین .م خود را از دست بدھیدفكر میكردید كھ میتوانید در برابر بچھ ھا كنترل خش
آیا درست .بودید كھ كنترل خشم خود را در مواردی در دست داشتھ و در موارد دیگر نداشتھ باشید

نیست؟ كدام یك از این دو اھمیت بیشتری را داشت، آنچھ بھ بچھ ھا تعلیم میدادید، و یا منافع شخصی 
 را پیش از تعلیم و تربیت بچھ ھا در نظر گرفتید، اینطور خودتان؟ در واقع منافع شخصی خود

نیست؟

خود و خودخواھیپس مسئلۀ اصلی آن نیست كھ توانایی كنترل خشم خود را ندارید، بلكھ مسئلھ 
عادتی كھ در زمینۀ كنترل عصبانیت خود میگیرید و تصمیمات غلطی شما است، و ھمچنین محوری

 باید نسبت بھ خود خواھی، و از دست دادن اختیار احساسات خود، و ابتدا.است كھ بھ آن کرده اید
و سپس ارزش و اولویت .آسیبی كھ بھ بچھ ھا رسانده اید و باعث رنجش خدا نیز شده اید، توبھ كنید

ھای خود را بررسی كنید، و بیآموزید كھ چگونھ خشم خود را در موقعیت ھای مختلف تحت كنترل 
ا اجازه نمیدھد كھ شخص ایماندار كنترل خشم خود را از دست بدھد، كالم خد.خود در آورید
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.خصوصًا در میان خانوادۀ خود

بطوری كھ دیده ایم، شما باید عادات گناه آلود خود را با عادت بھ راه و روشی كھ از كالم خدا 
ب قبالً در مورد آنچھ یعقو(خدا بھ شما كمك خواھد كرد، اگر از او بخواھید .میآموزید، تعویض نمایید

شما چگونھ خشم خود را در محل كار و در مقابل ).دعا و حكمت تعلیم داده است را بیاد بیآورید
آن روش كنترل .رئیس خود كنترل میكنید؟ ھمانگونھ باید آنرا در مقابل سایر مردم نیز كنترل نمایید

.خشم خود در موارد بخصوص را، در موارد دیگر نیز بكار ببرید

چرا در مقابل رئیسم خشم خود را نشان نمیدھم، و بجای آن بھ ھمسرم پرخاش " خود بپرسید، از
دلیل آنكھ در مقابل رئیستان خشم خود را نشان نمیدھید آن است كھ نمیخواھید شغل خود را از ".میكنم

مسرتان اما رنجاندن خدا و خشونت نسبت بھ ھ.شغلتان برای شما اھمیت زیادی را دارد.دست بدھید
.اولویت ھای خود را تصحیح كنید و مطلبق با كالم خدا رفتار كنید.باید اھمیت بیشتری را داشتھ باشد

وقتی بھ راستی در دعا از خدا بخواھید كھ مسئلۀ خشم شما را .ثمرۀ روح القدس خویشتنداری است
این زمینھ گفتھ را اجرا حل كند، و با اطاعت از كالمش سعی و كوشش خود را بكنید تا آنچھ خدا در 

ھزاران .نمایید، او از طریق روح القدس شما را تقویت خواھد كرد تا بر این مسئلھ پیروز شوید
.مسیحی این حقیقت را یافتھ اند، و شما نیز خواھید یافت

پذیرا بودن از كالم خدا

 نشان میدھد چگونھ روح در اینجا یعقوب.در فصل قبل صحبت از امیال ذاتی و امیال فراگرفتھ كردیم
روح القدس از طریق كالمش .القدس راه و روش صحیح را جایگزین راه و روش گناه آلود مینماید

.آنرا انجام میدھد)٢٢و١:٢١یعقوب (

١یعقوب 
پس ھر گونھ پلیدی و ھر فزونی بد خواھی را از خود دور كنید و با حلم، كالمی را كھ در:"٢١

."ده و می تواند جانھای شما را نجات بخشد، بپذیریدشما نشانده ش
!"بھ جای آورندۀ كالم باشید، نھ فقط شنوندۀ آن؛ خود را فریب مدھید:"٢٢

(نشانده"، آنگاه كالمش در شما "بپذیرید"اگر كالمش را  خواھد شد، و در نتیجھ )كاشتھ، فراگرفتھ"
گار بودن آن، عادات جدیدی را نیز ایجاد و در صورت ماند.افكار جدیدی را بوجود خواھد آورد

اما شرط آن پذیرا .خواھد كرد و بھ این شكل شخصیت جدید مسیحی را در شما وجود خواھد آورد
صفتی است كھ آموزش )نرم خویی(حلم .اصل، اطاعت از خدا است.بودن شما از كالم خدا است

.پذیر است و تسلیم و اطاعت از خدا را ھمراه دارد

"انی كھ كالم خدا را رد میكنید، حتی با گفتن حرف ناچیزی شبیھتا زم من فكر نمیكنم بتوانم :
روح .، انتظار نداشتھ باشید روح القدس در شما عمل كند"عصبانیت خودم را ھمیشھ كنترل كنم

وقتی شما .، نھ جدا از آن)١٧تا٣:١۵دوم تیموتاوس (القدس از طریق بكار بردن كالمش عمل میكند 
جدا از .رضایت و با نشاط پذیرای كالمش میشوید، آنوقت او خواھد توانست شما را تغییر بدھدبا 

ھر یك از فرامین خدا باید باعث تشویق شما بگردد، نھ آنكھ شما .كالم، در انتظار عوض شدن نباشید
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آن را انجام خدا ھیچ انتظاری را از فرزندانش ندارد كھ نتوانند با یاری روح قدوسش .را محكوم كند
.دھند

یعقوب میگوید شما باید راه و روش قدیم خود را از خود دور كنید و با فروتنی، كالمی كھ در شما 
و مقصود از گناه در ".بپذیرید"كاشتھ شده را كھ می تواند شما را از نفوذ گناه و تقصیر رھا سازد 

بكار برده، چون در واقع خشم را باید در را در اینجا "جانھا"یعقوب كلمۀ .اینجا خشم گناه آلود است
آنرا میتوان در ظاھر مھار كرده و باز .اعماق خود جویا شد، و آنرا در اعماق خود شكست داد

باز .داشت، ولی تنھا در باطن است كھ میتوان آنرا شكست داده و روش دیگری را جایگزین آن كرد
.نكتۀ اصلی نماید، یعنی دگرگونی شخص از درونمیینیم كھ یعقوب دقت بخرج میدھد تا تأكید را بر 

كھ یعقوب در اینجا بكار برده، "در خود نشاندن"و "از خود دور كردن"در اینجا میبینیم كھ اصطالح 
افسسیان (میباشد كھ پولس نیز بكار برده است "جدید را در بر كردن"و "از تن بھ در آوردن"ھمان 

 در شما كاشتھ شد، بطوری كھ در زندگی شما ریشھ پیدا كند، وقتی كالم حقیقت خدا).٢۴تا٢٢:۴
اما یعقوب تأكید بر آن میكند كھ .آنوقت شما در راه تنگ و باریك خدا بنا شده و زندگی خواھید كرد

(بھ جای آورندۀ كالم باشید، نھ فقط شنوندۀ آن"باید  تنھا زمانی بر خشم چیره میشوید كھ ).٢٢آیۀ "
".در بر كنید"، و راه تازه ای كھ كالم خدا نشان داده را "بھ در آورید"راه گذشتۀ خود را

:پولس در رابطھ با خشم چنین میگوید

۴افسسیان 
"مگذارید روزتان در خشم بھ سر رسد،:»ھنگامی كھ خشمگین می شوید، گناه نكنید«:"٢۶

زمان تبدیل بھ دلخوری و كینھ معنی این آیھ این است كھ نگذارید خشمتان در دل بماند و با مرور 
راه و (میشود "در بر كردن"و نتیجتًا آنچھ مربوط بھ .میشود"بھ در آوردن"این آیھ مربوط .گردد

، اینست كھ با ھر مسئلھ ای كھ پیش میآید باید در ھمان وقت )روش كالم خدا كھ باید جانشین آن گردد
این را بطور واضح در افسسیان .ت دیگری گرددرسیدگی كنید، و نگذارید تبدیل بھ مسائل و مشكال

اما مورد تازه ای كھ در این رابطھ در یعقوب مشاھده میكنیم، این است كھ تنھا در صورتی .می بینید
راه و روش كالم خدا امكان پذیر "در بر كردن"راه و روش ھای بازماندۀ قبل، و "بھ در آوردن"

تنھا برای آنانی كھ .ا میل و گرایش نسبت بھ آن را داشتھ باشداست، كھ اعماق دل شما آمادگی ھمراه ب
"اطاعت و آموزش پذیری(كالم خدا را در حلم  .میباشند، این عمل امكان پذیر خواھد بود"پذیرا)

طرز برخورد شما نسبت بھ آن، فرق .كالم خدا بھ شما میگوید چكار بكنید و چگونھ آنرا انجام بدھید
روح القدس فقط زمانی میتواند در شما قوت و قدرت . نبودن شما را ایجاد میكندمیان موفق بودن یا

حال می بینید كھ .انجام خواست خدا را ایجاد كند، كھ با آمادگی و میل و خواست شما روبرو گردد
بستگی بھ گرایشی دارد كھ شما .پاكسازی و رشد روحانی، كاری نیست كھ خود بخود انجام بگیردد

و اجرا نكردن .اگر شكی نسبت بھ خدا دارید، انتظار چیزی را نداشتھ باشید. كالم او داریدبھ خدا و
اگر میدانید خدا چھ میگوید، .كالم او نیز، بھ ھر دلیلی كھ میخواھد باشد، ھمان شك كردن بھ خدا است

ع كالم بنمایید، شما باید خود را مطی.و از اجرای آن امتناع میورزید، آن ھمان شك كردن بھ خدا است
نتیجھ ای كھ .و مانند فرزندی كھ حرف مادرش را گوش میدھد، مشتاق درك و اجرای اوامر او باشید

گرایش صحیح درونی شما نسبت بھ كالم خدا، شرط اصلی چیره شدن بر خشم :میگیریم این است
.است
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فصل نھم
شما میتوانید اصالت داشتھ باشید

واقع شده، نھ تنھا در مسیری قرار گرفتھ كھ مطابق با خواست خدا )املك(teleiosشخصی كھ در راه 
.او میداند كھ ایمانش اصیل است.است، بلكھ از بودن در آن مسیر آگاه میباشد و آن مایۀ شادی اوست

یعقوب .او نھ تنھا بھ كالم خدا گوش میدھد، بلكھ در حال انجام آن است، و در انجام آن بركت میگیرد
:میگوید

١یعقوب 
اما آن كھ بھ شریعت كامل كھ شریعت آزادی است چشم دوختھ، آن را از نظر دور نمی دارد،:"٢۵

."و شنوندۀ فراموشكار نیست بلكھ بھ جای آورنده است، او در عمل خویش خجستھ خواھد بود

ر شده، و خود میبیند كھ مسیحی كھ در راه كامل شدن قدم بر میدارد، َشك او از میان رفتھ و نیتش آشكا
كالم خدا در حال شكل دادن بھ اوست، و زندگی روحانی او را دارد بھ كمال میرساند، و این اطمینان 

بر خالف شخصی كھ تردید دارد و در تمامی رفتار خویش ناپایدار است، مسیحی .او را تقویت میكند
 آنچھ در زندگی و دور و اطرافش كامل اصالت دارد چون بر عیسی مسیح استوار شده و بر حقیقت

البتھ او ھنوز گناه میكند، و .و چنین موقعیتی او را ثابت و قابل اعتماد میگرداند.میگذرد واقف است
ھمیشھ اصالت خود را حفظ نمیكند، اما بر گناه و ناپاكی خود آگاه است و دایماً با بكار بردن كالم خدا، 

:یعقوب میگوید.میدھند"فریب"انی ھستند كھ خود را اما كس.با آن دست و پنجھ نرم میكند

١یعقوب 
آن كھ خود را دیندار بداند، اما مھار زبان خود را نداشتھ باشد، خویشتن را می فریبد و:"٢۶

."دیانتش باطل است

د را كمتر واقعھ ای دردناك تر از مشاھده کردن كسانی كھ نھ تنھا دیگران را فریب میدھند بلكھ خو
بقدر كافی شرارت در فریب دادن دیگران وجود دارد، اما گناه را تا بھ جایی .نیز فریب میدھند نیست

شاید شما با چنین افرادی برخورد .رسانده اند كھ آن را منطقی دانستھ و دروغ خود را باور نیز میكنند
ر مكالمۀ قرار داشتھ باشد، و حرفشان ھمیشھ باید در صد.رفت آمد با آنھا طاقت فرسا است.كرده اید

وقتی بھ حرفھایشان توجھ میكنیم، اینطور بنظر میرسد كھ .دائمًا در حال توجیھ كردن خود میباشند
اما اگر قرار باشد فرقی كھ عیسی مسیح .خداوند از طریق آنھا بگونھ ای كاملتر از بقیۀ عمل مینماید

.بیند كھ ناچیز بوده استدر زندگی ایشان انجام داده را ارزیابی كنیم، می

.اشخاص دیگری ھستند كھ وقت خود را صرفًا صرف تجزیھ و تحلیل مسائل درونی خود میكنند
دنبال گوش شنوایی میباشند كھ بھ تمام ابعاد مسائل و مشكالتی كھ دارند گوش بدھد، و فكر میكنند 

.حرف زدن راجع بھ مسائل باعث رفع و یا حل آنھا میشود

مسیحی زبان باز بنظر روحانی مینماید و فریب ).٢۶آیۀ (نین افرادی را زبان باز مینامد یعقوب چ
او خودش را با ".خویشتن را می فریبد"اما وقتی ادامھ یابد ممكن است آنطور شود كھ .كار است

بسیاری ھستند كھ راجع بھ انجام كار خدا صحبت میكنند و نقشھ میكشند و . قانع میسازدخودحرف 
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.حرف بسیار میزنند، اما كمتر آن حرف ھا را بھ مرحلۀ اجرا میگذارند

نشاناو میخواھد حماقت ایمان داشتن بدون عمل را .چنین افرادی است كھ مورد نظر یعقوب میباشند
آنچھ بر درون خود دارد (احمق كسی است كھ بھ ھنگام شنیدن كالم خدا، خود را ).٢٧تا١:٢٢(بدھد 

 گناه خود را میبیند، صورت كثیف خود را در آینھ میبیند، اما بعد کھ از آن دور شد، میبیند؛ او)را
. را در قبال آنچھ دیده انجام نمیدھدكاریمنظور این است كھ او .آنچھ دیده است را فراموش میكند

!او توبھ کار نیست.دیدن روی خود بر آینھ فایده ای را نداشتھ و فرقی را حاصل نكرده است

ین گونھ فراموش كاری َعمدی است، چون او نمیخواھد مشكل تازه ای را بھ زندگی روزانھ خود ا
.تا آن را فرموش كند)پرھیز و اجتناب از مشكالت(نتیجتًا پشت بھ آنچھ دیده و شنیده میكند .بیافزاید

دن آن در آنوقت شنیدن كالم خدا و بی اثر مان.در این راه، وجدانش نیز ضعیف و بی اثر میشود
آنوقت است كھ خودش را با حرف ھای خودش قانع .زندگی او روالی معمول و عادی را پیدا میكند

او شكل دیگری از آنچھ دیگران میبینند از خود .و این نحوۀ عملكرد فریبكارانۀ او است.میسازد
. را حاكم بر خود گماشتھ استخوددارد، و 

خصی توصیف میكند كھ روی خود را در آینۀ خدا میبیند بعكس، یعقوب ایماندار با حكمت را ش
(چشم دوختھ"منظور از .، و بر آنچھ میبیند با جدیت و راستی عمل میكند)شریعت آزادی( )٢۵آیۀ "

او نقشۀ را با دقت .شخصی را مجسم كنید كھ نقشۀ شھری را مینگرد. میباشدكنجكاو و عمیقنگاھی 
او با دقت و با صرف وقت كافی جویای آنچھ . آن را بھ خاطر بسپاردمیبیند و سعی میكند قسمتھایی از

خدا راجع بھ او میگوید میشود، و خوفی از بدی ھا و مشكالتی كھ بر سر راھش خواھد گذاشت ندارد، 
نتیجتًا .چون میداند خواست خدا در زندگیش اجرا خواھد شد، و عالوه بر این بھ نفع خودش نیز ھست

و این روال را . نیز میكندعمل میدھد و بر آنچھ در خود میبیند راهدا میشنود، بھ دل آنچھ را كھ از خ
.ادامھ میدھد، یعنی بقدری بھ مطالعۀ كالم خدا ادامھ میدھد تا راه حل مسئلۀ خود را در آن بیابد

شریعت "و "شریعت كامل"وقتی ایماندار چنین كند، در كارش موفق خواھد شد، چون كالم خدا 
میباشد، ھمۀ گناھان را افشا مینماید و ھر آنچھ برای (teleios)چون كالم خدا كامل ".ادی استآز

و در این ).١:٣، و دوم پطرس ٣:١٧دوم تیموتاوس (زندگی روحانی الزم است را فراھم میدارد 
.شریعت است كھ آزادی از گناه و نتایج آن در مسیح موجود میباشد

(او در عمل خویش خجستھ خواھد بود"الم خدا عمل میكنید، وقتی ایمانداری بر طبق ك ).٢۵آیۀ "
.نشاط و اطمینان فواید جانبی ایمانی است كھ عمل تغییر در زندگی را بھ ارمغان میآورد

آنھا . درستی را نسبت بھ انجام كالم خدا بدست آورنداحساساشخاصی منتظر میمانند تا اول 
.اما خدا بشر را اینگونھ نیافرید. از شروع كار بدست آورندقبل كار را میخواھند قدرت و اراده انجام

ھیچوقت در اطاعت از خدا درنگ نكنید و در انتظار . بدست میآید، و نھ قبل از آنعملبركت بھنگام 
انگیزه ایماندار بھ .این اصل مھمی است در خصوص انگیزۀ شخص مسیحی.احساسی از خود نباشید

 از او سرچشمھ بگیرد، و نھ احساس خوبی كھ از سپاس كردن خدا و خوشنود از مسیح، باید فقط
.اطاعت كردن از فرمان او بدستش میآید

اما بھ ھر صورت احساسات بخاطر پیگیری از خواست خدا برانگیختھ میشوند و نشاط از دریافت 
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ی بدست میآید كھ منشاء ، تنھا وقت"درعمل"ولی تجربۀ دریافت بركات .بركات خدا نیز بدست میآید
بسیاری از ایمانداران در خود احساساتی را پرورش میدھند و با .آن اطاعت از فرمان خدا بوده باشد

میگویند احساس كردند روح القدس .فكر بر آن كھ كار روح القدس میباشد، خود را فریب میدھند
وجود روح را نمیتوان . نھ مرئیروح القدس نھ ملموس است و.این غیر ممكن است.حدایتشان میكند

 میكنیم، اطاعتھنگامی كھ كالم خدا را .روح القدس ھمیشھ از طریق كالمش كار میكند.حس كرد
عالوه بر این، میدانیم كھ خدا را خوشنود .نشاطی در ما ایجاد میشود كھ و آن نشاط را حس میكنیم
.تی كھ بما داده واقف مینمایدكرده ایم، و از این رو است كھ روح القدس ما را از برك

.اما یادتان باشد كھ وقتی صحبت از احساس میكنیم، وضعیتی است كھ در جسم ما ایجاد شده است
احساسات وضعیتی است جسمانی كھ با جریان آندرالین در مجرای خونی، یا پر خونی در شكم، و یا 

 برداشتی است كھ ما از وضعیت موجود احساس،. میكنیمحساینھا را ما .تپش تند قلب ھمراه میباشد
و چون ھمان احساس را بھ طریق .روح القدس و حضور او نیست كھ احساس میشود.بدن خود داریم

این موردی است كھ در .دیگری میتوان ایجاد كرد، بھ سادگی میتواند باعث فریب دادن خود بگردد
:نظر یعقوب میباشد

١یعقوب 
ر بداند، اما مھار زبان خود را نداشتھ باشد، خویشتن را می فریبد وآن كھ خود را دیندا:"٢۶

."       دیانتش باطل است
دینداری پاك و بی لكھ در نظر پذر ما خدا، آن است كھ یتیمان و بیوه زنان را بھ وقت :"٢٧

."       مصیبت دستگیری كنیم و خود را از آالیش این دنیا دور بداریم

ممكن است برای مدتی موفق نیز بگردد، ولی .كند تنھا دیگران را گول زده استفریب كار فكر می
كاری را كھ میكند خدا قبول نخواھد داشت، و دیگران نیز .نھایتًا ضرر را بخود وارد خواھد ساخت

او خوب حرف میزند ولی ".خویشتن را می فریبد"بھ وقت خود حقیقت را درخواھند یافت، و نھایتًا 
دینداری او ناپاك است و از تشریفات و حفظ ظاھر .ف است؛ نمایش و دغل كاری استتمامش حر

.ساختھ شده است

اینگونھ اعمال نشانۀ .ایماندار اصیل و خدا پسند، اعمالی را انجام میدھد كھ باعث خوشنودی خداست
(دینداری پاك و بی لكھ در نظر پدر ما خدا"  خارج از مراسم این گونھ افراد را.میباشد)٢٧آیۀ "

(یتیمان و بیوه زنان"خدمات كلیسا مشاھده میكنیم كھ بھ  آنانی كھ توانایی دادن پاداش یا پاسخی بھ "
.میدارند"خود را از آالیش این دنیا دور"، خدمت میكنند و )كمك را ندارند

خصی اصالت وقتی ش.این نتیجۀ تلخ ریاكاری است".خویشتن را می فریبد"حال برگردیم بھ عبارت 
و معموًال برای آنكھ دیگران او را تحسین و تأیید (ندارد، وقت خود را صرف نمایشی روحانی میكند 

یعنی او با استدالل .فریبكاری یعنی كالھبرداری یا گوشبری.، و اینگونھ خود را فریب میدھد)كنند
.غلط، خود را بھ راھی نادرست كشانده است

ریاكار میخواھد نظری .ان باشیم، خود را نیز بسادگی فرب خواھیم داداگر در صدد فریبكاری دیگر
در نتیجھ، ظاھری غیر واقعی بخود میگیرد، .كھ دیگران از او دارند بھتر از آنچھ در واقع است باشد

.روال فریبنده ای را دنبال میكند، و با مرور زمان از نمایش و توانایی بھتری نیز برخوردار میگردد
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خود را در نقشی كھ ایجاد .اردانی و خبرگی او نھایتًا باعث فریب خوردن خودش میگرددو این ك
دروغ و حقیقت ارزش و معنی خود را از دست .كرده گم میكند و شخصیت فانی را بدست میآورد

آنكھ كالم خدا را شنیده و ترتیب اثر بھ آن نداده خود را .میدھند و نمایش جای ھمھ چیز را میگیرد
، چون در نظر خود شخصی روحانی است، در صورتی كھ در نظر خدا )٢٢آیۀ (ب داده است فری

(دیانتش باطل است"آنطور نیست، و  ).٢۶آیۀ "

اما با وجود مطالب .یعقوب راجع بھ ایمان و عمل، در فصل دوم كتاب خود بیشتر صحبت میكند
نچھ مربوط بھ موضوع بحث ما پراھمیتی كھ در فصل دوم آن كتاب موجود میباشد، در خصوص آ

.میشود، یعنی آشنایی با زندگی درونی، آنچھ در فصل اول مطالعھ كردیم دارای اھمیت بیشتری است
فریب دادن خود باعث میشود كھ .یعقوب میخواھد ابزار درونی اصالت ایمان را بھ شما نشان بدھد

.ایمان تبدیل بھ عمل نگردد

دل

بكار برده شده، ترجمۀ لغوی "خویشتن" و ترجمۀ ھزارۀ نو، ١:٢۶ در آیۀ كھkardeeahكلمۀ یونانی 
اما از آنجایی كھ .را مورد استفاده قرار داده اند"دل"ترجمھ ھای قدیم كتاب مقدس .میباشد"دل"آن  

.بمراتب ارزنده تر است"خویشتن"مفھوم مورد نظر نویسنده شامل تمام شخص میباشدد، عبارت 
آن زندگی است كھ در مقابل خدا و خود دارید، .دس، دل بھ معنی شخص درونی شما استدر كتاب مق

امثال (آن شامل زندگی عقالنی و عاطفی شما میباشد .و كسی جز خدا و شما از آن مطلع نمیباشد
، و )١۵:١٨متی (، و منشاء تمام حرفھا، رفتارھا، افكار، و احساسات شما است )١۴:٣٠و١٢:٢٠

).۴:٢٣امثال (د از آن مواظبت شود نتیجتًا بای

وقتی خود را فریب میدھید، اصالتًا .در نتیجھ، فریب دادن دل، یعنی فریب دادن انسان بر درون او
وقتی دل خود را .خود را فریب داده اید، ھمانگونھ كھ با دل محبت میكنید، محبت شما اصیل است

.ه ایدرا بطور كامل فریب داد"خویشتن"فریب داده اید، 

نكتۀ جالبی كھ یعقوب متذكر شده این است كھ شخصی كھ بھ ظاھر موفق بھ ایجاد نمای دینداری بوده، 
مادامی كھ .ولی توانایی ایجاد ھمان را در داخل ندارد، شخصی است كھ خود را فریب داده است

بی را در آن نمونۀ خو.ایمان واقعیت درونی نداشتھ باشد، خیاالت واقعیت درونی خواھند داشت
روحانیتی را بخود گرفتھ بود كھ .فریسی میبینیم كھ فكر میكرد سالم است و نیازی بھ طبیب ندارد

.بدون شك افراد زیادی ھستند كھ گرفتار چنین دامی شده اند.قدرتی نداشت

 خدا اگر یعقوب چشم دل شما را بھ موضوع غیر واقعی در ایمانتان باز كرده، باید آنرا سریعًا پیش
سپس باید از .توبھ راه بازگشت و اولین قدم مجدد بھ سوی خدا است.برده و بھ وجود آن اعتراف كنید

این مراحل را باید در كمال .خدا بخواھید تا با یاری روح القدس آنچھ در كالمش ھست را اجرا نمایید
است كھ در باطن دارید، و وقتی آن حقیقتی كھ در ظاھر دارید نمودار حقیقتی .راستی انجام رسانید

ھر دو در راه اجرای كالم خدا میباشند، میتوانید اطمینان داشتھ باشید كھ ایمانداری اصیل ھستید و 
. میباشدteleiosراھی كھ در پیش دارید رو بھ تكامل 
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فصل دھم
شما میتوانید صلح جو باشید

فكرش را بكنید، .من ھدیھ نمیخردمادرم برای بچۀ دوستش ھدیۀ گران قیمتی را خرید اما برای "
."برای شخص دیگری ھدیھ میخرد، ولی برای فرزند خودش ھدیھ نمیخرد

انتظارات (از طرفی رنجیدگی احساسات .جنگ و جدال  ذكر شده را ما ھمگی بصورتی دیده ایم
 و چھ بسا را میبینیم، و از طرف دیگر انتقام بخاطر رنج كشیده شده و دعوا)ناكام،  لطمھ بھ غرور

آیا راھی ھست .دعوا میان مردم ھمیشھ بوده و ھست، حتی میان مسیحیان.موضوعات بسیاری دیگر
تا از چنین َشری خالصی یافت؟ یعقوب میگوید كھ ھست و راجع بھ آن نیز در كتاب خود نوشتھ 

.است

نشاء و چاره ای چون جنگ و جدال بھ گونھ ھای مختلف متداول میباشد، الزم است كھ با ماھیت و م
یعقوب منشاء جنگ و جدال میان ایمانداران را در امیال شخصی میبیند كھ مھار .كھ دارند آشنا شد

از آنجایی كھ من در فصل قبل راجع .نشده و اجازۀ رھبری افكار و رفتار شخص را بدست گرفتھ اند
جنگ و جدال را ایجاد بھ امیال صحبت كرده ام، در اینجا مد نظرم این است كھ چگونھ امیال، 

.مینماید

:یعقوب میگوید

۴یعقوب 
از كجا در میان شما جنگ و جدال پدید می آید؟ آیا نھ از امیالتان كھ در اعضای شما بھ ستیز:"١

"     مشغولند؟
از طمع مرتكب قتل می شوید، اما.حسرت چیزی را می خورید، اما آن را بھ كف نمی آرید:"٢

جنگ و جدال برپا می كنید، اما بھ دست نمی آورید، از آن.ھ می خواھید نمی رسید     باز بھ آنچ
!"     رو كھ درخواست نمی كنید

صرفآنگاه نیز كھ در خواست می كنید، نمی یابید، زیرا با نیت بد درخواست می كنید تا:"٣
."     ھوسرانیھای خود كنید

در جنگ و جدال میان مادر و .یات گفتھ را تجربھ كرده ایمھمۀ ما تا اندازه ای، آنچھ یعقوب در این آ
.در این آیات یعقوب نشان میدھد كھ چرا.دختر یاد شده، تنھا كسی كھ پیروز شد شیطان بود

توضیحی كھ او میدھد تمركز بر آنچھ بر درون آن دو شخص میگذرد دارد، و نھ جنگ و جدالی كھ 
ایمانداران باید با گناه بجنگند، چھ در .ش ھا موجھ و الزمندالبتھ بعضی كشمك.در میانشان میباشد

، و "ما سربازان خدا ھستیم در عیسی"سرودی در كلیسا داریم كھ میگوید .كلیسا و چھ خارج از آن
.اما منظور یعقوب، این نوع جنگ و جدال ھا نیست.آن برداشت خوبی است از زندگی مسیحی

انداران است كھ ھیچ فایده ای را ندارد و با ضعیف كردن لشكر منظورش جنگ و جدال ھای میان ایم
یعقوب بحث خود را با .عیسی مسیح بھ كار خدا لطمھ وارد میكند و پیروزی را نصیب دشمن مینماید

:شروع میكند"صلحجویان"
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٣یعقوب 
."پارسایی، محصولی است كھ در صلح و صفا، و بھ دست صلحجویان كاشتھ می شود:"١٨

حكمتی كھ از دنیا است كھ َحَسد و .كرده است"حكمت"متن این آیھ، یعقوب صحبت از دو گونھ در 
اما .جاه طلبی را ببار میآورد، و حكمتی كھ از باال است كھ سرشار از رحمت و ثمرات نیكو میباشد

 و جدالھا حكمتی كھ از این دنیا است متأسفانھ رواج زیادی در كلیسا نیز دارد و این دلیل عمدۀ جنگ
ایمانداران بسیاری .در این خصوص كلیسای امروزه، فرقی با كلیسای قرون اولیھ نكرده است.است

البتھ .فكر میكنند ما امروز نسبت بھ ایمانداران دوران اولیۀ كلیسا دارای تمدن بیشتری میباشیم
كان بجای خود باقی است فرقھای ھست كھ نمیتوان انكار كرد، اما خودخواھی و دوستی با این دنیا كما

.و جنگ و جدالھای میان ایمانداران كماكان چون گذشتھ پای برجا است

یعقوب دلیل این كشمكش ھا را امیال نسنجیده، قصور در دعا، و درخواست ھایی است كھ با قصد و 
لی من قبًال راجع بھ مسئلۀ امیال و دعا صحبت كرده ام، و.منظور ھای اشتباه از خدا بوده است

در جواب بھ سؤالی كھ .نیاز بھ بررسی دارد"امیالتان كھ در اعضای شما بھ ستیز مشغولند"عبارت 
خوانده "در اعضای شما"، مسئلھ را )٧و۶رومیان فصل (خود مطرح كرده، یعقوب مانند پولس 

اگر بخواھیم جنگ و جدال ھای بی مورد را در كلیسا كم كنیم و صلحجو بشویم، باید این.است
.موضوع را شكافتھ و شناسائی کنیم

یعقوب میگوید .اوًال، جنگ و جدال میان ایمانداران وضعیتی را نشان میدھد كھ از كنترل خارج است
امیالتان برای كسب رضایت .جنگ جدال براه میاندازند"كھ در اعضای شما"میباشند "امیالتان"

معموًال جنگ و جدالھایی را كھ در كلیسا .شانندخود میجنگند، و میل خود را میخواھند بر كرسی بن
ھر ایمانداری در .میبینیم، نتیجۀ جنگ و جدال درونی میباشد كھ در خود ایمانداران وجود دارد

زندگی گذشتھ اش، جاه طلبی و حسرت و خودخواھی را داشتھ و بھ آن کم و بیش عادت نیز كرده 
ی نشده، صورت خود را ظاھر كرده و رضایت ، و حال چون بھ آنھا رسیدگ)١۶تا٣:١۴یعقوب (

فقط آن طبیعت جدید، ھمراه با روح خدا كھ در ایماندار مسكون است، تاب چنین حملھ .میخواھند
پولس راجع بھ این جنگ و جدال درونی صحبت نمود، چون خود تجربۀ دو نیروی .ھایی را دارد

خواست درونی او ).٧:٢٣رومیان (شناخت درونی را كھ در جدال برای حاكمیت بدن او بودند را می
اما بدن او كھ عادت بھ چیز دیگری كرده .بعنوان یك ایماندار این بود كھ عیسی مسیح را خدمت نماید

.بود، میخواست خود را خدمت نماید

جنگ و جدال درونی ما .اگر شما ایماندار بھ مسیح ھستید، شما نیز چنین تجربھ ای را كرده اید
ان، میان نیرویی است كھ خدا را میخواھد خوشنود سازد و راه و روش و افكار گناه آلودی ایماندار

در این جنگ )انسان جدیدی كھ ایمان بھ عیسی مسیح دارد(ھر وقت شما .است كھ با آن بھ دنیا آمدیم
پیروز میشوید، صلحجو میشوید، و ھر وقت در این جنگ شكست میخورید، نتیجۀ آن جنگ جدالی 

دلیل آنكھ شما در منزل و كلیسا، بھ طور غیر ضروری و گناه .كھ بھ ارمغان میآورید)ظاھری(است
آلود، بھ جنگ و جدال میپردازید این است كھ یا شما و یا طرف مقابل شما و یا ھر دو، در جنگ 

.درونی خود شكست خورده اید

واھید بجای خراب كار بودن، دلیل آنكھ یعقوب صحبت از جنگ درونی میكند این است كھ اگر بخ
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شما باید بیآموزید چگونھ آن لذات و دلخوشی ھایی كھ .صلحجو باشید، باید از درون عوض بشوید
.را شكست بدھید"بھ ستیز مشغولند"درون شما 

پیروزی در جنگ درونی

دارید، شما بخاطر بدست نیآوردن چیزی كھ بھ آن عادت .طریقی كھ این جنگ عمل میكند چنین است
چرا؟ چون یا بذر دعا را در .شما آن را میخواھید، اما برایش دعا نمیكنید.در مانده و ناكام شده اید

اگر این حقیقت . خدا میباشد، عادت نداده ایدشرایطخود نكاشتھ اید، و یا خود را بھ دعایی كھ دارای 
كھ در آن میتوانید جلوی جنگ و دارد، میتوانید از ھمین جا شروع كنید، چون این مرحلھ اولی است 

شروع بھ دعایی واقعی كنید، و از خدا بخواھید خواست خودش را در .را بگیرید)ظاھری(ستیز 
.زندگی شما بھ ارمغان آورد

مرحلۀ بعدی جنگ، بدست آوردن آنچھ میخواھید میباشد، یا مقصر شناختن دیگران بخاطر آنكھ آن را 
وقتی خواست ھای شما ناكام .لھ دوم نیز میتوانید جلوی آن را بگیریددر این مرح.بدست نیآورده اید

اگر ناكامی شما تقصیر .میمانند، میتوانید از خدا بخواھید مشكل شما را از طریق كالمش حل نماید
خودتان است، میتوانید توبھ كنید و بخشش خدا را بطلبید، و سپس آنچھ در كالمش منظور داشتھ را 

لی دلیل ناكامی لزومًا بخاطر دعا نكردن و یا بھ درستی درخواست نكردن نیست، بلكھ و.اجرا نمایید
اگر چنین است، باید از خدا بخواھید بھ طریق .امكان دارد آنچھ خواست خدا است را شما نخواستھ اید

نھ  میخواھد را شما نیز بخواھید، اوصحیح با ناكامی خود برخورد كنید و بھ شما كمك كند تا آنچھ 
تنھا در .حل مسئلۀ جنگ جدال در كلیسا، پیروزی بر جنگ ھای درونی است.آنچھ خود میخواھید

.این صورت است كھ جنگ جدال میان شما و ایمانداران دیگر ُرخ نخواھد داد

"در بركردن/بھ در آوردن"پیروزی بر جنگ درونی ھمانطوری كھ قبًال اشاره كردم، از طریق 
، و بجای آن خواست "بھ در آورده" باید یاد بگیرید چگونھ خواست ھای خود را شما.بوجود میآید

آنوقت دعای شما نیز ھمانطوری كھ یعقوب گفتھ چنین شكلی را بخود ".در بر كنید"ھای خدا را 
:منظور پیروی جدی از عیسی مسیح است). نیز رجوع نمایید۵:١۴بھ اول یوحنا (خواھد گرفت 

٩لوقا 
اگر كسی بخواھد مرا پیروی كند، باید خود را انكار كرده، ھر روز«:بھ ھمھ فرمودسپس :"٢٣

."      صلیب خویش برگیرد و از پی من بیآید

گفتن، و پیروی از عیسی "نھ"صلیب خود را روزانھ برگرفتن یعنی بھ خود و خواست ھای خود 
 بیآموزید كھ دیگران را بر خود مقدم ھمچنین باید.گفتن"بلھ"مسیح، یعنی بھ او و خواست ھای او 

، از اطاعت و اجرای مرتب و "در بندگی پارسایی میسپارید"آنچھ را كھ ).۴و٢:٣فیلیپیان (بدارید 
).۶:١٣،١۶،١٩رومیان (ھمیشگی كالم خدا است 
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عوارض زندگی معاصر 

 كھ دارد این است امروزه فرھنگ مصرف گرایی در اقساط نقاط جھان شیوع پیدا كرده، و اثر مھمی
"طلقی میكند"نیاز"كھ امیال جسمانی را  كردن مسائل زیادی را برای ھمھ "نیاز"را تبدیل بھ "میل.

حال .زندگی برای مسیحیان بھ مراتب پیچیده تر شده است.ایجاد میكند، خصوصًا برای مسیحیان
و این ظاھر فریبنده تا .تھ شده اند را بخود گرفتھ و موجھ شناخنیازامیال شما با آرایشی فریبنده شكل 

شما برآورده نشده، نمیتوانید خدا و ھمسایۀ خود را "نیاز"بجایی رسیده كھ مدعی است، تا زمانی كھ 
نتیجتًا برای موجھ ساختن گرایش ھای گناه آلود، عقیده ای ظاھرًا ِعلمی نیز بھ میان .محبت نمایید

زندگی درونی شما، بی خبر و ناخواستھ، دشمن را در و با پنھان ساختن حقیقت .آورده شده است
.اعضای خود تقویت میكنید، و نھایتًا جنگ و جدال را در كلیسا بپا میكنید

موجھ شناختن .بوجود میآورد را می بینید"نیاز"یقینًا شما نیز مشكلی كھ چنین برداشت غلطی از 
"امیالی كھ یعقوب میگوید می آورند، دفاعی را برای آنانی كھ "یددر میان شما جنگ و جدال پد:

میخواھند بھ میل خود رفتار كنند فراھم میآورد، و آنانی را كھ میخواھند خدا را خوشنود كنند را گیج 
بر زندگی مسیحیان دارد را روشن )مردم گرایی(پس باید تأثیری كھ فرھنگ مصرف گرایی .مینماید

.)١٢(كرد و نتایج مصیبت بار آن را برمال ساخت

می بینید كھ یعقوب دوباره شما را وادار نموده كھ بر درون خود بنگرید و سرچشمۀ مسائل خود را در 
او میگوید اگر بخواھید بجای خراب كاری، صلحجو باشید، باید آنچھ بھ آن عادت .درون خود بیآبید

 طبیعت قدیم و گناه آلود شما آن عاداتی كھ در.كرده اید و اتشی را در شما ایجاد كرده را تغییر بدھید
بیاد داشتھ ".در اعضای شما بھ ستیز مشغولند"بود، با روح القدسی كھ حال در شما ساكن میباشد، 

پس می . شما نیز باید تغییر كندافكارباشید كھ اعضای شما شامل مغز شما نیز میباشد، و در نتیجھ 
با فرا .ق طبیعت تازه ای كھ یافتھ، كسب كندبینید كھ تمام بدن شما باید عادات جدیدی را از طری

گرفتن عادات جدیدی كھ بر اساس اجرای كالم خدا استوار میباشند، روح القدس شما را یاری خواھد 
.كرد تا بر خودكامی چیره شوید

.معموًال عادت تازه را جایگزین عادت قدیم كردن، نیاز بھ حد اقل ده بار تكرار مرتب و مداوم دارد
بھ بندگی پارسایی بسپارید كھ " عادت بھ نیكویی كردید، آنوقت خواھید توانست اعضای خود را وقتی

(بھ  قدوسیت می انجامد اگر وقت كافی و كوشش الزم را در جھت پیروز ).۶:١٣،١۶،١٩رومیان "
بخرج بدھید، آنوقت تحول شگرفی را در )بجای جنگ با دیگران(شدن در جنگ ھای درونی خود 

.مشاھده خواھید كرد)درون و بیرون خود( زمینھ ھر دو

حال می بینید كھ راھی وجود دارد تا اختالفاتی كھ میان شما و خانواده یا اعضای كلیسا ایجاد میشود، 
لزومی ندارد كھ شما محرك آن و یا .و جنگ و جدالی را كھ دنبال دارد را بطور كل از میان بردارید

تنھا راه صلحجو .بشوید"صلحجو" بجای آن شما میتوانید طبق كالم خدا .دخالتی در آن داشتھ باشید
 خود را كھ بر درون شما در جنگ میباشند را شكست داده، امیال توانستھ باشید خودشدن آن است كھ 

.و دیگران را نیز آموزش بدھید كھ چگونھ امیال خود را شكست بدھند
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فصل یازدھم
شما میتوانید وفادار بمانید

منظور من از دنیوی بودن، جھت و گرایشی .یكی از مسائل عمده در كلیسا، دنیوی بودن اعضا است
:تلقی میكند"دوستی با دنیا"یعقوب آن را .است كھ بھ دنیا دارند

۴یعقوب 
آی زناكاران، آیا نمی دانید دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ ھر كھ در پی دوستی با دنیاست،:"۴

." را دشمن خدا میسازد     خود

است، رضایت و خرسندی خود را از دنیا بدست میآورد، بجای آنكھ آن را در "دنیوی"شخصی كھ 
یعقوب نام این رابطھ را زنای روحانی گذاشھ، یعنی رابطۀ نامشروع یك مسیحی با .خدا جویا شود

.دنیایی كھ در آن زندگی میكند

دنیایی كھ یعقوب نام برده، جمیع مردمی است . آن نام برده چیستحال ببینیم این دنیایی كھ یعقوب از
در اول (كھ برای بدست آوردن جھت زندگی و ارضای خواست ھای خود، بھ شیطان رو آورده اند 

این دنیا بدون نظم و ترتیب و درھم ").تمامی دنیا در آن شرور لمیده است" میخوانیم، ۵:١٩یوحنا 
).١۶:١١؛ ١۴:٣٠یوحنا (دنیوی دارد كھ بدست شیطان اداره میشود برھم نیست، بلكھ سازمانی 

وفادار نیستند، یعقوب )خدا(چون مسیحیانی ھستند كھ گرایش بھ این دنیا دارند و نتیجتاً بھ شوھر خود 
مسیحیان بر طبق كالم خدا با مسیح ازدواج كرده اند، و وقتی عواطف .نامید است"زناكار"آنھا را 

ممكن است یعقوب این .ھت دیگری لوث میدھند، مرتكب زنای روحانی میشوندخود را بھ ج
"اصطالح را از مسیح گرفتھ باشد كھ گفت (نسل شرارت پیشھ و زناكار: در ).١۶:۴؛ ١٢:٣٩متی "

).١۴ تا ٣:۶؛ ارمیا ۵۴:۵اشعیا (آن زمان مردم با لقب خدا بعنوان شوھر اسرائیل آشنا بودند 

آیات میگوید، وقتی شما با شخص دیگری رابطۀ عاطفی برقرار میكنید، نمیتوانید یعقوب در متن این 
وقتی از ایمانداری میشنوید كھ .جواب مثبت بدھد)زن او(انتظار داشتھ باشید خدا بھ دعا ھای شما 

دعایش جواب داده نشده، میتوانید از او بپرسید، آیا با دنیا رابطھ ای دارد یا نھ؟

مھ نوع زنا، حتی زنای روحانی، بھ ارادۀ خود شخص ایجاد میگردد، و ھیچكس در نظر یعقوب ھ
"یعقوب میگوید.نباید چنین گناھی را مرتكب شود ھر كھ در پی دوستی با دنیاست، خود را دشمن :

ضمنًا كلمۀ . زناكار میگیردخود آن بودن، نشانۀ تصمیم و انتخابی است كھ در پی".خدا میسازد
philosدر اوائل عھد جدید كلمۀ .نیز عوض كرد"عشق" آیھ را میتوان با كلمۀ در این"دوستی"

.یعقوب میگوید، راه حتمی دشمنی با خدا، دوستی با این دنیا است.را داشت"عشق"معنی دوستی و 
افراد زیادی ھستند كھ .در نتیجھ، زنای روحانی انتخابی است، و خدا شما را كًال مسئول آن میداند

زنا در واقع از .اما حقیقت اینجا است كھ میتوانستند".من نتوانستم جلوی خودم را بگیرم"ویند میگ
مانند جریان كار (مراحل مختلفی ساختھ شده، كھ در مقطع ھر یك از آن ھا میتوان جلوی آن را گرفت 

نا كنید،  تصمیم میگیرید كھ زخودیعقوب میفرماید شما ).وسوسھ كھ در فصل قبل از آن صحبت شد
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بدون .دشمنی را تقصیر خدا مگذارید، مقصر خودتان ھستید.و نتیجتًا خود را دشمن خدا میسازید
شما مایل بودید و خواستید كھ در آن مشاركت داشتھ .تصمیم و ارادۀ شما چنین كاری مؤثر نبود
.باشید، و پیامد آن را نیز بخود وارد ساختید

حسادت نسبت بھ كسانی ).۴:۵یعقوب (دنیا وسوسھ میكند؟ حسادت چیست كھ مسیحیان را بھ زنای با 
من .من ھم آن را میخواھم("كھ متعلق بھ این دنیا میباشند است، كھ شما را از خدا دور مینماید 

سایر "قوم اسرائیل نیز از سموئیل خواستند پادشاھی بھ ایشان بدھد مانند ").میخواھم مثل آن ھا باشم
وقتی حسادت، بجای روح خدا انگیزۀ انسان میشود، نتیجھ .رافشان زندگی میكردندكھ بر اط"ُامتھا

پس دنیوی بودن، مسئلھ ای است كھ بر ).٢١تا١٩ و ١٧تا۵:١۶غالطیان (اش دنیوی شدن او است 
 شما جای دارد، و مربوط بھ گرایش و طرز برخوردی است كھ شما با آن دارید، و جایی است درون

بھ ھیچ عنوان چیزی نیست كھ .مسلمًا توجھ شما نیز متمركز آن خواھد بود. آن است شما درمنافعكھ 
خیر، كاری است عمدی كھ شامل قصد و تصمیم و .ناخود آگاه و ناخواستھ بھ آن تمایل پیدا كردید

.ارادۀ شما بوده است

از ایماندارانی كھ یعقوب .درمان دنیوی بودن نیز، نیاز بھ قصد و تصمیم و ارادۀ عمدی شما دارد
توبھ ھمیشھ تصمیمی عمدی است، كھ . كنندتوبھمرتكب چنین گناھی شده اند، میخواھد كھ در ابتدا 

اما چنین . میدھیدتغییربعد از تفكر و تعمق در برابر خدا، از رفتار خود پشیمان شده و نظر خود را 
.كننده برای نزدیك شدن بھ خداتغییر نظری باید واقعی و از صمیم قلب باشد، نھ وسیلۀ اغفال 

:یعقوب میگوید كھ توبۀ واقعی از سھ قسمت تشكیل شده

تأسف و اندوه نسبت بھ گناه كردن بھ خدا،.١
اعتراف كردن بھ گناه،.٢
.و فروتن شدن در برابر خدا.٣

و را مجددًا توبھ ای كھ بھ این شكل اجرا میشود، راه را بھ جانب خدا باز میكند و رابطۀ صحیح با ا
.فراھم میسازد

:یعقوب میگوید

۴یعقوب 
ای گناھكاران، دستھای خود را پاك.بھ خدا نزدیك شوید، كھ او نیز بھ شما نزدیك خواھد شد:"٨

."     كنید، و ای دودالن، دلھای خود را طاھر سازید

.سد راھشان میشود)ترس(غرورشان .اعتراف بھ گناه برای بسیاری از ایمانداران مشكل میباشد
:فروتنی ضرورت الزم برای توبۀ واقعی است

۴یعقوب 
."در حضور خدا فروتن شوید تا شما را سرافراز كند:"١٠
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:خانمی را بیاد دارم كھ نزد من آمد و گفت

پس از شنیدن اعتراف شوھرم از خالفی كھ مرتكب شده بود، تصمیم گرفتم برای "
ن اولین باری است كھ شوھرم پس از دوازده سال زندگی ای.مشورت پیش شما بیآیم

حقیقتًا سخت ترین كاری است كھ در .با من، از من درخواست بخشش كرده است
".عمرش انجام داده است

این اولین باری بود كھ شوھرش پس از دوازده سال زندگی زناشویی نسبت بھ خالف !فكرش را بكنید
آیا اعتراف بھ گناه برای شما نیز ! درخواست بخشش نمودمرتكب شده احساس مسئولیت كرد و

مشكل است؟ اگر اینطور است، خود را در مقابل خدا فروتن سازید، و خوفی از خجل شدن نداشتھ 
با .نگذارید غرور شما باعث آن گردد كھ رابطۀ شیرین و حیاتی خود را با خدا از دست بدھید.باشد

.ن دنیا، راه را دوباره برای خود باز كنیدبا ای"زنا"اعتراف بھ نزدیكی و 

در این مورد، مثال زیر را در نظر .ایماندارانی ھستند كھ مراحل نزدیك شدن بھ خدا را اجرا میكنند
:بگیرید

بخاطر .مردی نسبت بھ زنش بی وفایی میكند، و گناھش بر ھمھ آشكار میشود
او خجالت زده و سخت .یدھدرسوایی ایجاد شده، بیشتر دوستان خود را از دست م

او از ھمھ .پشیمان میگردد، بطوری كھ در چھره و رفتارش نیز مشاھده میشود
چگونھ میتوان اطمینان كسب نمود كھ او صادق .خواستار عفو و بخشش میگردد

است؟

در . نھمعموًال خودش نیز نمیداند كھ صادق است یا.البتھ تنھا خدا میداند كھ این مرد صادق است یا نھ
:چنین مواردی، بجا است این سوالی را از او كرد

اگر چنین موقعیتی بار دیگری برایت پیش آمد، با این فرق كھ این بار اطمینان "
"داری كھ گناھت بر ھیچكس آشكار نخواھد شد، آیا دست بھ چنین كاری خواھی زد؟

 شده و از آن بھرمند شوید، آیا چنین كاری شما چطور؟ اگر میتوانستید دور از چشمان خدا با دنیا ھمدم
شما نمیخواستید .را میكردید؟ اگر نمیكردید، پس ترس از خجالت و رسوایی انگیزۀ واقعی شما بوده

اما صداقت در آن است كھ بخاطر رنجاندن خدا متأسف .دوباره متحمل رسوایی در مقابل خدا بشوید
وشنود میكند، نھ چون میخواھید اوضاع را برای خود  را خخدا آن است كھ واقعیتوبۀ .شده باشید

.دودلی یعنی تقسیم وفاداری خود میان خدا و این دنیا، و باید متوقف گردد.خوشایند كنید

تغییری كھ الزم میباشد

:شما چگونھ میتوانید تغییر كنید؟ ھمانگونھ كھ قبًال از آن صحبت كردیم، از طریق دوگانۀ پاكسازی
حال ).٢۴ تا ۴:٢١افسسیان (كھ در كالم خدا دیده میشود "جدید را در بر كردن/ در آوردناز تن بھ"

:این طریق را در آنچھ یعقوب گفتھ بكار میگیریم
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۴یعقوب 
."در برابر ابلیس ایستادگی كنید، كھ از شما خواھد گریخت.پس تسلیم خدا باشید:"٧
ای گناھكاران، دستھای خود را پاك.دیك خواھد شدبھ خدا نزدیك شوید، كھ او نیز بھ شما نز:"٨

."     كنید، و ای دودالن، دلھای خود را طاھر سازید

اگر چنین كنید، یعقوب بھ شما .در برابر ابلیس ایستادگی كنید":از تن درآوردن".١
در رابطھ با چنین موقعیت (او دیگر شما را .اطمینان داده كھ از شما خواھد گریخت

وسوسھ نخواھد كرد، ھمانگونھ كھ در برابر مسیح نیز حاضر شد و با )خاص
"مقاومت مسیح روبرو شد مسیح با بكار گرفتن آیاتی كھ مربوط بھ "ایستادگی.

.كالم خدا در مقابل گناه غنی و قوی میباشد.وسوسھ خاص بود، انجام گردید

.ھ شما نزدیك خواھد شدبھ خدا نزدیك شوید، كھ او نیز ب":جدید را در بر كردن".٢
مانند زن و شوھر وفادار بھ یكدیگر، شكافی كھ بخاطر زنای روحانی ایجاد شده را 

و این مراحل را شما با قوت و .از میان بردارید و دوباره مونس و یار یكدیگر بشوید
نزدیك ).۶آیۀ (قدرت خود اجرا نمیكنید، بلكھ با فیضی است كھ خدا بھ شما میدھد 

"صلیب خود را بر داشتن"كردن، ھمانطور كھ "دنبال"خدا، یعنی عیسی را شدن بھ 
(در برابر ابلیس ایستادگی كردن"یعنی  ).٩:٢٣لوقا "

كسی كھ دنیوی است، نھ تنھا آنچھ در این دنیا ھست را دنبال میكند، بلكھ سعی میكند آنچھ كھ از خدا 
علومی كھ فرایض انسان را (انشناسی این دنیا دریافت نموده را نیز با فلسفھ و جامعھ شناسی و رو

بجای آنكھ از .او خواھان پذیرش دنیا است، و نمیخواھد مخالف آن باشد. دھدتطبیق)اثبات میكنند
، رابطھ با آن را الزم و )خوف وسوسھ شدن بھ آن را داشتھ باشد(با دنیا خوف داشتھ باشد "دوستی"

آغاز میشود، و "گفت و شنود"مانند روابط نامشروع دیگر، با زنای روحانی معموًال .مطلوب میداند
اگر قرار باشد در نسل آینده، كلیسا بدست دنیا از بین برود، بنظر .با رابطۀ صمیمی تری پایان مییابد

).۴:۵اول یوحنا (من با یاری روشنفكران و خردمندانی خواھد بود كھ خود را ایماندار مینامند 

افكار .بر كلیسا وارد ساختھ قبًال صحبت كرده ام"مصرف گرایی"ھ فرھنگ من راجع بھ خطری ك
زنی بھ .و عقاید این دنیا از طریق تبلیغات رسانھ ھای گروھی، در اقساط نقاط جھان رخنھ كرده است

می .میدانست"جنایتكار"كشیش خود اعتراف كرد كھ فرزند خود را در جنین سقط كرده و خود را 
تنھا وقتی كھ آن زن متوجھ شد آنچھ .ندازه افكار دنیوی در كلیسا نیز رخنھ كرده استبینید تا چھ ا

تنھا با شناخت كالم خدا است كھ میتوان فلسفۀ دنیا را .كرده گناه بوده، بھ آن اقرار و توبھ نمود
كالم خدا ھمیشھ آنچھ را كھ در رسانھ ھای گروھی می بینید و میشنوید و میخوانید را با .شناسایی كرد

.بسنجید

 خدا و بجایمسئلھ وقتی آغاز شد كھ این دنیا .نامید"نیكو"دنیائی كھ خدا آفرید بد نبود؛ او خود آن را 
منظور من . كردتوبھباید بخاطر رابطھ نامشروع و استفادۀ نادرست از دنیا . او گردیدجانشین

ایمانداران نباید در انتظار بركات .ن استبودن نیست، بلكھ بینش و استفادۀ سالم از آ"برضد دنیا"
فیض و رحمت خدا در حال .خدا پس از مرگ بمانند، بلكھ در ھمین دنیا میتوانند از آن استفاده نمایند

آنھا میتوانند از زندگی خود در این دنیا لذت ببرند، .حاضر و در ھمین دنیا بھ فراوانی بھ آنھا داده شده
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دیدگاهایمانداران باید دنیا را از .باشد كھ خدا در كالمش نشان داده استاما در صورتی كھ در راھی 
.خدا بشناسند تا رابطۀ صحیح با آن را بدست بیآورند

، با حسادت )بطوری كھ یعقوب میگوید(چون پایھ و اساس گرایش انسان بھ این دنیا حسادت است 
نقشھ و برنامۀ انسانی را برای مقابلھ با شما ھر .نمیتوان تنھا از طریق پرھیز كاری مقابلھ نمود

حسادت دنبال كنید؛ فرقی ندارد چھ مقدار سخت و فشرده باشد، نھایتاً در برابر قدرتی كھ دارد شكست 
حسادت نسبت بھ مال و مقام و شھرتی كھ دیگران با شیطان صفتی بدست آورده اند، .خواھید خورد

س مردی بود دنیوی، و پولس راجع بھ او در فیلیپیان سیال.بر درون و در اعماق زیادی نھفتھ است
 و ٧آیات ( با راه و جھتی تازه گردید نو،اما وقتی توبھ كرد، تبدیل بھ انسانی . نوشتھ است۶ تا ٣:٣
٨.(

"پاك"اسرائیلی ھا الزم بود در مورد ھرچھ میخورند و میپوشند و انجام میدادند فكر كنند، تا ببیند 
در طول روز و تمام روزھای سال، مجبور بودند ھشیارانھ راه خدا را نسبت بھ راه ".نجس"است یا 

، ظرفیت "نجس"و "پاك"این روال تصمیم گیری میان .ھای دنیا تمیز داده و راه خدا را انتخاب كنند
طرز فكر دنیوی تحمل مخالفت .فكری آنھا را با مخالفت با راه و روش ھای رایج دنیا آشنا میساخت

مغایرت با خود را ندارد، و نتیجتًا فشار بر ھر چھ مخالف با آن است میآورد تا آن را مطیع و سر و 
.بھ ھمین دلیل فشار را بر كلیسا میبینیم.براه گرداند

(خود را از آالیش این دنیا دور بداریم"امروزه در كلیسا فرمان  ، كمتر ذكر میشود و )١:٢٧یعقوب "
 آنكھ اساس ایمان بھ خداست، و موردی است كھ بیش از ھر چیز دیگری آموزش داده میشود، حال

)منظورم از كلیسا، كلیسای جھانی است(امروزه در كلیسا .باید مورد توجھ مسیحیان قرار بگیرد
تلفیق و تركیب، نظم روزانۀ زندگی .میان آنچھ كالم خدا گفتھ و آنچھ دنیا میگوید، تعادل برقرار است

:بجای آن باید روزانھ خود را یادآوری كنیم كھ.باشدایمانداران می

مواظب راه و روش ھای این دنیا باشم و اگر نباشم در وسوسۀ زنا كاری با آن قرار "
باید بدانم راه خدا و راه دنیا چیست و بتوانم این دو راه را از ھم .خواھم گرفت

".تشخیص بدھم، و اگر نھ آلوده خواھم شد

من باید بتوانم راه "بخود میگویند .وز فكر نمیكنند آلودگی خطر زیادی را داشتھ باشدایمانداران امر
طرز فكر یعقوب كھ .فكر میكنند راه مسالمت آمیز بھ نفع ایشان است".زیستن در این دنیا را بیآموزم

.مخالف و مغایر با راه و روش ھای این دنیا است برای آنھا غریب میباشد

 در برابر راه و روش ھای این دنیا چگونھ است؟ آیا شما نسبت بھ این دنیا و طریق برخورد شما
اشخاصی كھ پیرو آن ھستند، حسادت میورزید؟ آیا فرق زیادی میآن خود و اشخاص بی ایمان می 

را شرط زیستن خود میدانید؟ آیا از مخالفت با راه و روش ھای این دنیا "دوستی با دنیا"بینید؟ آیا 
د؟ آیا ھر چیز را بنا بھ مقتضیات زمان پسند میكنید و راجع بھ آن تصمیم میگیرید؟ اگر ھراس داری

اگر با دنیا مشغول زنا ھستید، چارۀ شما فقط توبھ و .اینطور است، شما رابطۀ نزدیكی با دنیا دارید
.تصمیم شما بر اطاعت از خدا باعث خوشنودی او میگردد.تسلیم بھ خدا است
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فصل دوازدھم
ما میتوانید با مشیت الھی برنامھ ریزی كنیدش

شما برای میھمانی ھا و سخنرانی ھا و كار ھایی كھ .زندگی روزانھ احتیاج بھ برنامھ ریزی دارد
و اشخاصی ھستند كھ خوب برنامھ ریزی میكنند و .دارید، دایمًا در حال برنامھ ریزی ھستید

ر برنامھ ھایی كھ مورد پسند این دنیا قرار میگیرند را اما بیشت.اشخاصی كھ بد برنامھ ریزی میكنند
برنامھ ریزی خوب، تنھا بر اساس بكار بردن اصول مدیریت این دنیا نیست؛ خدا نیز .خدا رد میكند

.ا برنامھ ریزی نمایندخواست خدفرزندان خدا باید بدانند چگونھ مطابق با .در مورد آن نظری دارد
طرح برنامۀ خوب، نیاز بھ طرز . بستگی بھ گرایشی است كھ دل داردبرنامھ ریزی بھ طریق خدا،

آنچھ میخواھید بكنید را از نظر كالم خدا بسنجید، و از آن .فكری دارد كھ مطابق با كالم خدا است
 خدا جانب شما با آنچھ میخواھید بكنید، از طرز برخورد و دیدگاهتنھا وقتی كھ .دیدگاه بھ آن فكر كنید

.د، برنامۀ شما نیز مقبول خدا خواھد بودبوده باش

۴یعقوب 
امروز یا فردا بھ این شھر یا آن شھر خواھیم رفت و سالی را در«:و اما شما كھ میگویید:"١٣

خوب»      آنجا بھ سر خواھیم برد و بھ تجارت خواھیم پرداخت و سود فراوان خواھیم كرد،
:"      گوش فرا دھید

اشكال در اینجا است كھ برنامۀاو فراتر . یھودی است كھ برنامۀ كار خود را میریزداین نمودار تاجر
منظور آن نیست كھ باید .برنامۀ او خواست خدا را در نظر نمیگیرد.از آنچھ میخوانیم نمیرود

 ھر برنامھ ای نباشد، آن آخر و اول و مركزاگر خدا .خواست خدا را با خواست خود تركیب نماید
بعضی .خواست خدا میریزند اجرای ایماندارانمنظورھر برنامھ ای كھ . نخواھد بودكاملبرنامھ

این .اشخاص پس از خواندن این آیھ فكر میكنند اصوًال یعقوب با برنامھ ریزی مخالفت كرده است
درستیعقوب میداند كھ باید برنامھ ریزی كنیم، اما میخواھد برنامھ ھای ما .برداشت صحیحی نیست

در حالی كھ نسبت بھ خود بزرگ بینی و خود مختاری ھشدار میدھد، طریق برنامھ ریزی .تنظیم شود
.كھ خواست خدا را برآورده میكند را نیز نشان میدھد

طرح برنامھ و رابطۀ آن با زندگی درونی ما

بویژه، .باشندبرنامھ ھایی را كھ برای خود تنظیم میكنید، تا اندازه ای بازگو كنندۀ شخصیت شما می
بعنوان .نشانۀ رابطھ ای ھستند كھ با خدا دارید و اندازه ای كھ او را در زندگی خود دخالت داده اید

مثال، اگر تنھا زمانی بھ شكل ایمانداران رفتار میكنید كھ در جمع آنھا ھستید، احتماًال نقشھ ھایی كھ 
.برای خود میكشید، جایی برای خدا ندارند

۴یعقوب 
امروز یا فردا بھ این شھر یا آن شھر خواھیم رفت و سالی را در«:و اما شما كھ میگویید:"١٣

خوب»      آنجا بھ سر خواھیم برد و بھ تجارت خواھیم پرداخت و سود فراوان خواھیم كرد،
:"      گوش فرا دھید
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ھستید كھ كوتاهزندگی شما چیست؟ ھمچون بخاری .شما حتی نمی دانید فردا چھ خواھد شد:"١۴
."       زمانی ظاھر می شود و بعد ناپدید می گردد

"».اگر خداوند بخواھد، زنده می مانیم و چنین و چنان می كنیم«:پس باید چنین بگویید:"١۵

او صحبت از .یعقوب بھ موضوع طرح و برنامھ ریزی ایمانداران از جانب خاصی نگاه میكند
اران نمیكند، و فرض بر آن دارد كھ ھمۀ نقشھ و برنامھ ھا مطابق با مشروع بودن برنامھ ھای ایماند

َمَحك اصلی، كاری .یقینًا ھر برنامھ ای كھ با كالم خدا مغایرت دارد را باید رد كرد.كالم خدا ھستند
برخورد و برداشتی كھ نسبت بھ برنامۀ خود .است كھ شما با برنامۀ تنظیم شده خود انجام میدھید

شرایط و امكانات خود را سنجیدن و بر طبق آن نقشھ و برنامھ ریزی كردن .مد نظر میباشددارید در 
.یك كار است، و شاھد نقش بر آب شدن آن، كاری است دیگر

تاجری كھ یعقوب از او نقل قول میكند، فرض كرده بود كھ میتواند بی قید و شرط برنامۀ خود را 
وقع طرح برنامۀ زندگیش، مبتكرانھ عمل نمود گویی كنترل آینده نتیجتًا در م.بریزد و اجرا نیز بكند

خدا است كھ كنترل آینده را در دست .اما میدانیم كھ حقیقت این نیست.اش در دستھای خودش میباشد
وقتی مشغول برنامھ ریزی برای آینده میشوید، این حقیقت را نباید از یاد ببرید، و برنامھ ھای .دارد

. الھی طرح نماییدخود را در مشیت

وقتی از یاد میبرید كھ برنامھ ھای خود را در دست خدایی كھ آینده را در دست دارد بسپارید، حماقت 
.اگر چنین كرده اید، توبھ كرده و راه جدیدی را دنبال كنید.بخرج داده اید و مرتكب گناه نیز شده اید

"!ھ ریزی ھایم دخالت بدھمخوب بعضی اوقات از یاد میبرم كھ خدا را در برنام"

خدا بقدری در .در موقع برنامھ ریزی خدا را فراموش میكنید؟ صحبت من راجع بھ ھمین است
زندگی شما از اھمیت كمی برخوردار است كھ در موقع برنامھ ریزی او را حتی دخالت ھم نمیدھید، 

 برنامھ ھای خود جای صدر در خدا را!چھ رسد بھ آنكھ او را در صدر برنامھ ھای خود قرار بدھید
آن تاجر یھودی خدا را میشناخت، اما زندگیش از .نداده اید، حال بھ ھر دلیلی كھ باشد، و آن گناه است

teleios)برنامھ ھای خود جای نداده بودصدربدور بود، چون خدا را در )كمال .

 بدھید، الزم است كھ چھار موضوع برای آنكھ از این پس شما بتوانید خدا را در برنامھ ھای خود راه
:زیر را در نظر بگیرید

)۴:١۴یعقوب (زندگی شما كوتاه است .١
)١۴آیۀ (زندگی شما غیر قابل پیش بینی است .٢
)١۴آیۀ (زندگی شما نحیف و ناتوان است .٣
)١۵آیۀ (زندگی شما كامًال در دست خدا است .۴

زندگی شما كوتاه است.١

بھ عیسی مسیح دارید، میدانید كھ عضو گروھی ھستید كھ تا ابد با خدا زیست خواھند شما كھ ایمان 
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عالوه بر این، طرز فكر .نتیجتاً برنامھ ریزی ھای شما نباید در محدودۀ زندگی در این دنیا باشد.كرد
ھایتًا چھ بر سر ن.شما نیز نمیتواند مانند بی ایمانانی كھ فقط بھ این دنیا فكر میكنند، محدود بھ آن باشد

برنامھ ھای شما میآید اھمیتی ندارد، چون بخاطر خود و یا این دنیا و زمان زندگی نمیكنید، بلكھ برای 
ھمانطور كھ عیسی مسیح فرمود، مردم این دنیا ھمھ مشتاق بدست آوردن فرآورده .خدا زندگی میكنید

مركز فكر و عقایدشان بر زندگی در ، و بھ این خاطر است كھ ت)٣٣و۵:٣٢متی (ھای این دنیا ھستند 
اما بعكس، شما كھ فرزند خدا ھستید، تمركز فكر و عقاید شما بر چیز ھای آسمانی است .این دنیا است

ھر چھ شما در این دنیا انجام میدھید؛ عالوه بر نقشھ و برنامھ ھایی كھ طرح میكنید، ).٣:١كولسیان (
.داشتھ باشدباید منعكس كنندۀ بینش بھشتی و ابدی را 

در حالی كھ ھر سالگرد تولدی را كھ جشن میگیرند، یا .مسیحیان اكثرًا این اصول را نادیده میگیرند
ھر مراسم ختمی كھ در آن شركت میكنند، و یا ھر بیماری سختی را كھ تجربھ میكنند، ھمھ یادآور آن 

(د ناپدید می گرددھمچون بخاری ھستید كھ كوتاه زمانی ظاھر می شود و بع"است كھ ھمھ  یعقوب "
در .عكسھای فامیلی خود را بنگرید و یقینًا كسانی را خواھید دید كھ دیگر در این دنیا نیستند).١۴:۴

اما حال تنھا .حالی كھ گویی ھمین چند روز گذشتھ بود كھ ایشان را میدیدید و صدایشان را میشنیدید
"یگوینداز طریق عكسھا است كھ با شما سخن میگویند، و م زندگی ما مانند بخاری بیش نبود كھ :

"!كوتاه زمانی ظاھر می شود و بعد ناپدید می گردد

زندگی شما غیر قابل پیش بینی است.٢

اما ھر چھ بیشتر عمر .شاید ھم نھ.شما ھنوز زنده اید و شاید سی یا چھل سال دیگر نیز زنده بمانید
در آن زمان فكر میكردید .كر ھفت یا ھشت سال پیش را بكنیدف.می كنید، این شماره ھا كمتر میگردند

امروز چھ كار خواھید كرد؟ آیا با آنچھ تصور میداشتید فرق ندارد؟ حقیقت اینجا است، كھ وقتی نقشھ 
.و برنامھ ھای ما بھ وقوع میپیوندند، بھ ھیجان میآییم، چون در حقیقت واقعۀ استثنایی میباشد

یعقوب تأكید بر آن دارد كھ برنامھ ھای ما باید مشروط و وابستھ بھ مشیت الھی بھ این خاطر است كھ 
برنامھ ای كھ خدا را در نظر میگیرد، و .میباشد"خواست خدا"چنین برنامھ ای است كھ در .باشد

از این راه است كھ ما . باشد، برنامۀ خدایی استنداشتھ آنرا میدھد كھ با برنامۀ خدا توافق امكان
"چنین برنامھ ای است كھ میگوید. میدھیمنشان كرده و تصدیقمیت خدا را بر زندگی خود حاك اگر :

".خداوند بخواھد، چنین و چنان می كنم

شما باید در برنامھ ھای خود آن را .كھ یعقوب بكار برده، اساس موضوع را بیان میكند"اگری"آن 
بعكس، نشانۀ .دید، و یا خوف و نگرانی نیستنشانۀ شك و تر"اگر"این .ھمواره در نظر بگیرید

آن .اطمینان بھ حكمت و كرامت پدری است كھ قول داده ھمھ چیز را برای خیریت ما انجام رساند
نگرانی را برمیدارد و شما را متوجھ خیر خواھی .است كھ سایر اگرھا را از میان برمیدارد"اگری"

ایمانداری كھ در مشیت الھی . خود داردتوانای دست  امور شما را درتمامقادر مطلقی میكند كھ 
برنامھ ھای خود را میریزد، خاطرش جمع است كھ برنامھ ریز كاردان، در كنار او نیز مشغول بكار 

.است

او برنامھ .او خود برنامھ ریز است. آن است كھ شما برای آیندۀ خود برنامھ ریزی كنیدخواھانخدا 
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. اجرا كرد و عیسی مسیح را بھ دنیا فرستاد، ھمانگونھ كھ وعده داده بودخود را ریخت و سپس آن را
طرح نمایید و قابلیت انعطاف زیادی "احتیاط روحانی"اما برخالف خدا، شما باید برنامۀ خود را با 

برنامۀ خود را با بكار بردن كاملترین شناختی كھ از كالم خدا و وضع موجود دارید، .را بخرج بدھید
اما بخاطر آنكھ گناه در جسم شما ھست، و قابلیت شما را محدود كرده و نتیجتًا .یزی نماییدطرح ر

بطور واضح نمیدانید خواست خدا در زندگی شما چیست، باید برنامۀ خود را تسلیم بھ ویرایش و 
فكرش را بكنید، .آنوقت در انتظار تصحیح و افزودگی ھای روح القدس بمانید.اصالح خدا كنید

!دای خالق دارد كمك میكند تا شما آیندۀ خود را تنظیم كنیدخ

ھنگامی كھ خدا را در برنامھ ھای خود دخالت میدھید، ھیچوقت دچار اشتباه آنكھ برنامۀ قطعی را 
پارس ھا و مادھا، گمان میبردند كھ برنامھ ھایشان مانند سنگ ثابت و .طرح كرده اید، نخواھید شد

وقتی شما برنامھ ھای خود را در مشیت الھی طرح ریزی میكنید، خدا .ه كردنداستوار است، اما اشتبا
آنھا را بررسی خواھد نمود، و پس از انجام تغییرات الزم، آنھا را بھ شما برخواھد گردانید، تا برای 

.اما موضوع مھم دیگری را نیز باید در نظر بگیرید.خیریت شما و پادشاھی او انجام رسانید

ی شما نحیف و ناتوان استزندگ.٣

وقتی در نظر داشتھ باشید كھ زندگی چقدر نامعلوم و نحیف میباشد، آنوقت متوجھ میشوید برنامھ ای 
.كھ آن تاجر یھودی طرح ریزی كرد چقدر تكبر آمیز بود

۴یعقوب 
!"ھر فخری از این گونھ، بد است.حال آنكھ شما با تكبر فخر می كنید:"١۶

شما حتی نمی دانید فردا چھ خواھد "وقتی یعقوب میگوید . یعنی ادعای ناموّجھ كردنبخود بالیدن
 اطمینانی كھ تنھا.، پس برنامھ ای كھ مشروط بر خواست خدا نباشد، برنامۀ مھملی خواھد بود"شد

پس چرا اورا شامل برنامھ ھای خود .شما در این زندگی دارید، وفاداری خدا نسبت بھ شما است
د؟نمیكنی

زندگی شما كامًال در دست خدا است.۴

"یعقوب میگوید ھنگام برنامھ ریزی چنین بگویید ھمۀ برنامھ ھایی را .......".اگر خداوند بخواھد:
.كھ طرح ریزی میكنید باید چنین دیدگاھی را داشتھ باشند

را بگویم و در نوشتھ "خواھداگر خداوند ب"آیا از این پس، ھر گاه راجع بھ آینده صحبت میكنیم باید "
"ھایم نیز آن را ذكر كنم؟

خیر، این چیزی نیست كھ یعقوب میگوید، ھر چند كھ عیب ندارد گھگاھی ھر دو آنھا را برای 
او میخواھد آنرا .منظور یعقوب ایجاد فرمول بخصوصی نیست.یادآوری خود و دیگران بكار ببرید

او میخواھد اعتماد بھ مشیت الھی را .نیز بگویید یا نگوییددرون بخود بگویید، حال چھ بھ دیگران 
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موضوعی است كھ مربوط بھ . بھ خدا بودن استمتكیموضوع .جایگزین اعتماد درونی بخود نمایید
وقتی آن را بخود میگویید، یادآور آن میشوید كھ خدا است كھ دنیا را میگرداند . شما میباشددلدرون 

 داشتھ باشید، برنامھ ھای بیاداگر چنین موضوعی را .ھای شما نیز داردو نظری راجع بھ برنامھ 
بعد از آنكھ برنامۀ خود را مطابق با كالم خدا طرح . خارج از مشیت الھی نخواھد بودھیچوقتشما 

.ریزی كردید، آنرا بھ خدا واگذار كنید و در انتظار تغییر و تحول در آن را داشتھ باشید

 مخالفت با برنامھ ریزی نكرده، بلكھ طریق ١۶تا۴:١٣ كھ كالم خدا در یعقوب بیاد داشتھ باشید
آن برنامھ ای كھ خدا را انكار كرده، و با اعتماد بھ نفس و .نادرست برنامھ ریزی را نشان داده است
مطابق با كالم خدا برنامھ ریزی كنید و سپس مانند عیسی .انعطاف ناپذیر میباشد را رد كرده است

".آنچھ ارادۀ توست انجام شود"با این حال:یدبگوی
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فصل سیزدھم
شما میتوانید صبر را بیآموزید

تصویر فكاھی جالبی را در یك مجلۀ مسیحی دیدم از شخصی كھ در دعا دست بھ جانب خدا دراز 
"كرده و میگوید موضوع را بخوبی بیان میكند، !".خدا یا صبر را ھر چھ زودتر بمن عطا كن:

. فقط نصف قضیھ را عنوان مینمایدمنتھی

"یعقوب میگوید (صبر پیشھ كنید: .موقعیت ھای زیادی ھستند كھ نیاز بھ صبر دارند).۵:٧یعقوب "
خدا بھ تمام .صبر اختیاری نیست و یا عطیھ و مزیتی نیست كھ بعضی ھا دارند و بعضی ندارند

، خدا چھار بار میگوید صبر داشتھ ١٠تا۵:٧در یعقوب ".صبر پیشھ كنید"ایمانداران دستور داده كھ 
صبری كھ خدا از شما . میباشدتحمل و  انتظاربطوری كھ در این آیات میبینیم، صبر شامل  .باشید

میخواھد این است كھ در شرایط سخت، تحمل بخرج دھید و انتظار عمل خدا را داشتھ باشید، و آن نیز 
(شكایت"بدون  ).٩آیۀ "

میخواھدخدا از شما صبر 

پس از آنكھ یعقوب محكومیتی كھ در انتظار شریران میباشد را بیان میكند، و از طریق آن پایان 
:دوران ظلم و ستم را اعالم مینماید، بحث در خصوص صبر را شروع میكند

۵یعقوب 
بنگرید چگونھ دھقان انتظار می كشد تا.پس ای برادران، تا آمدن خداوند صبر پیشھ كنید:"٧

       زمین محصول پرارزش خود را بھ بار آورد؛ چگونھ صبر می كند تا بارانھای پاییزی و
."       بھاری بر زمین ببارد

!"پس شما نیز صبور باشید و دل قوی دارید، زیرا آمدن خداوند ما نزدیك است:"٨
بر در ایستاده»داور«برادران، از یكدیگر شكایت نكنید، تا بر شما نیز داوری نشود، زیرا :"٩

."      است
برادران، از پیامبرانی كھ بھ نام خداوند سخن می گفتند، درس صبر در مصائب را فرا:"١٠

."       گیرید
شما در بارۀ صبر ایوب شنیده اید، و می دانید كھ خداوند.ما بردباران را خجستھ می خوانیم:"١١

."ند بھ غایت مھربان و رحیم است       سرانجام با او چھ كرد، زیرا خداو
اما مھمتر از ھمھ، ای برادران من، سوگند مخورید؛ نھ بھ آسمان، نھ بھ زمین و نھ بھ ھیچ:"١٢

."شما ھمان نھ، مبادا محكوم شوید»نھ«شما ھمان بلھ باشد و »بلھ«بگذارید .       چیز دیگر
."اد است، سرود حمد بخوانداگر كسی از شما در مشكل است، دعا كند؛ اگر كسی ش:"١٣

وقتی دورۀ انتظار جبران خالفی كھ بھ شما شده را از سوی خدا طی میكنید، طرز برخورد خاصی را 
.از این طریق تحمل خواھید كرد).٩آیۀ (و شكایت نكنید )١٣آیۀ (باید در دعا باشید .باید داشتھ باشید

"میشودباز میبنید كھ موضوع مربوط بھ زندگی درونی شما  (دل قوی دارید: این اندرز ثبات ).٨آیۀ "
اما با داشتن .اگر در درون خود استوار نباشید، تحمل نخواھید كرد.و تعادل درونی را بجا میآورد

منظور از ثبات .ثبات درونی، خواھید توانست با ھر چھ بسوی شما بیآید دست و پنجھ نرم كنید
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منظور .وعی فلسفۀ بی توجھی بھ مال و منال این دنیا نیستدرونی، دل سنگی یا بی تفاوتی و یا ن
.یعقوب تنومندی حقیقی با َعزمی راسخ است كھ با توكلی پایدار و محكم بھ وعده ھای خدا پدید میآید

خدا میخواھد ھمھ گونھ ضعف روحانی را .دلی است كھ در برابر فشارھای گوناگون، مقاوم میماند
بطوری كھ در این آیات .ش زیاد ما را از پای در میآورد، از خود دور كنیمكھ بھ ھنگام انتظار و تال

”teleios“ھیچكس بدون چنین ثباتی كامل .میبینم، ثبات ظاھری ما بستگی بھ قوت درونی دل ما دارد

.نیست

این موضوعی است .وقتی دچار آزمایشھای سخت میشویم، آسان است كھ صبرمان را از دست بدھیم
امروزه مسیحیان از رنج و زحمات نحیف، شكایت زیادی .ب راجع بھ آن صحبت میكندكھ یعقو

پس اگر زمانی كھ ظلم و ستم واقعی بر ایشان وارد آید چھ خواھند كرد؟ بدون ذخایر درونی .میكنند
آیا زندگی درونی شما سخت و با استحكام ھست؟ .كھ سخت و پایدارشان میكند، از پای درخواھند آمد

روز "تا در )٣:١۶؛ افسسیان ۴:١۶دوم قرنتیان (قوت و قدرت درونی الزم را بدست آورده اید آیا 
؟ اگر اینطور نیست، پس باید بھ حرفھای )۶:١٣افسسیان (توانایی بردباری را داشتھ باشید "َشر

.یعقوب خوب توجھ كنید

امید وجود دارد

پولس نیز ھمان منظور یعقوب را ").آزموده شوید("بیآموزیدخدا میفرماید كھ شما میتوانید صبر را 
:گفتھ است

١٠اول قرنتیان 
و خدا امین است؛ او اجازه نمی دھد بیش.ھیچ آزمایشی بر شما نمی آید كھ مناسب بشر نباشد:"١٣

       از توان خود آزموده شوید، بلكھ بھ وقت آزمایش، راه گریزی نیز فراھم می سازد تا تاب
."لش را داشتھ باشید       تحم

یعقوب نیز میگوید اگر دیگران صبر و تحمل كرده اند، شما نیز توانایی چنین صبر و تحملی را دارید 
برای خرمن جان میكنند، اما برای .كشاورزان صبر را خوب آموختھ اند).١١تا۵:٧یعقوب (

در .ھ آیدشان خواھد شدنمیدانند در برابر جان كندنشان چ.برداشت محصول باید صبر بخرج دھند
كشاورزان میبایست .سرزمین فلسطین، باران ھای پائیزی و بھاری را الزم بود تا محصول بعمل آید

(صبر پیشھ كنید"یعقوب میگوید شما نیز مانند آن كشاورزان .با صبر، در انتظار ھر دو بنشینند آیۀ "
!ران و یا رشد محصول نشده استواضح است كھ نداشتن صبر ھیچوقت باعث سریع تر شدن با).٨

با وجود آنكھ خدا آنھا را از خاتمۀ ظلم و ستم ).١١و١٠آیات (سپس یعقوب پیامبران را مثال میآورد 
این پیامبران چون وقایعی را پیشگویی .آگاه كرده بود، فورًا آنھا را از اجحاف و آسیب خالص نكرد

با این وجود، با .مورد آزار و اذیت قرار میگرفتندمیكردند كھ باب میل پادشاھان و كاھنان نبود، 
خدا نیز بھ شما .خدمتشان توام با دلی قوی بود. دادندادامھ و تحمل بھ خدمت خود در راه خدا صبر

"چنین میگوید ".پس شما نیز صبور باشید و دل قوی دارید:

"توجھ داشتھ باشید كھ یعقوب میگوید (یمما بردباران را خجستھ می خوان: ھمھ از ).١١آیۀ "
از ھمین رسالۀ یعقوب سرچشمھ گرفتھ "صبر ایوب"در واقع اصطالح .سرگذشت ایوب خبردارند
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منظور یعقوب این است كھ اگر ایوب توانست در مقابل تمام رنج و آزار ھای زمانھ صبر كرده .است
 دیگران را خدااگر . بشوید نیز میتوانید ھمچون او صبر كنید و متحمل آنھاشماو متحمل آنھا بشود، 

 را نیز قادر خواھد شماقادر ساخت تا در مقابل ھمھ گونھ آزار و اذیت صبر كرده و تحمل نمایند، 
.آنرا از خدا فرا بگیرید".من تحمل ندارم" و بخود نگویید نكنیدپس امید خود را ترك .ساخت

انگیزه ھای بیشتری برای امیدواری

میشویم كھ قادر ساخت برادران پیشین ما، تاب صبر و تحمل عجیبی را داشتھ وقتی یادآور آن فیضی 
باشند امیدوار میشویم، اینطور نیست؟ اگر شما نیز چنین فكر و احساسی را دارید، بدانید كھ روح 
.القدس از طریق كالم خدا در شما نیز در كار میباشد و دل ضعیف و سست شما را قوی خواھد كرد

با این ).١٣ و ١۵:۴رومیان (میدھدپایداری و امیدماید روح القدس فرزندان خدا را كالم خدا میفر
.وجود یعقوب دو مورد دیگری را نیز برای تقویت ما عنوان میكند

"اولین مورد این است كھ باید طرز فكر ما دراز مدت باشد می دانید كھ خداوند سرانجام با او چھ :
(كرد راه گریزی نیز فراھم می سازد تا تاب "چنین استداللی را نمود پولس نیز ).۵:١١یعقوب "

(تحملش را داشتھ باشید . ھمھ چیز بنگریدعاقبتخدا تأكید بر آن دارد كھ بھ ).١٠:١٣اول قرنتیان "
.در خاتمھ، خدا ایوب را بركت داد، و آن ھم بھ مراتب بیشتر از آنچھ قبل از آزمایش بھ او داده بود

 یعقوب میگوید كھ در میان درد و رنجی كھ متحمل میگردید، باید بیاد داشتھ باشید كھ عالوه بر این،
تنھا رأی خدا است (رأی نھایی ).٩تا٧آیات (عیسی مسیح میآید و تمام خرابی ھا را اصالح مینماید 

یعقوب از شما میخواھد كھ مانند بقیۀ مقدسان عالم، بر.، ھنوز صادر نشده است)كھ بحساب میآید
 ھای خدا سرچشمھ میگیرد برابر وعده بھ اطمینانقوت و پایداری كھ از .وعده ھای خدا تكیھ نمایید

اما، اگر شك را بخود راه بدھید، و یا آنھا را از یاد ببرید، تاب .نیستبا ھیچ قوت و قدرت دیگری 
. خوردخواھیدتحمل و استقامت را از دست خواھید داد و شكست 

كافی است ذات خدا را بیاد بیآورید و تحمل ھمھ :ش دیگری را نیز عنوان میكندیعقوب مورد پرارز
(خداوند بھ غایت مھربان و رحیم است"گونھ سختی ھا را خدا بشما خواھد داد؛  ھمانطور ).١١آیۀ "

البتھ .كھ پولس گفت، خدا رحیم است و نمیگذارد بیش از توانایی خود مورد آزمایش قرار بگیرید
. كھ او نشان داده تحمل كنیدراھی از او، و در قدرتھ سختی ھا را با بشرط آنك

خدا از صبر و تحمل دراز مدتی :مورد سومی كھ یعقوب برای تقویت امید ما عنوان میكند این است
.، و بھ نیاز ھای شما خواھد رسید"بھ غایت مھربان و رحیم است"كھ بخرج داده اید آگاھی دارد، و 

شما ! در عیسی مسیح صبر و تحمل داشتھ باشیدمیتوانیددران و خواھران عزیزم، شما نیز نتیجتًا برا
شما میتوانید چنان صبری را داشتھ . كھ بدون شكایت و از پا درآمدن صبر كنیدیاد بگیریدمیتوانید 

ده البتھ اگر تحملی را كھ خدا دا. میگردد تا زمانی كھ خدا عمل نمایدمتحمل ھمھ چیزباشید كھ 
 پر ارزش نتیجۀخدا ایمانداران دیگری را بعنوان مثال برای شما آورده تا شما را از . کنیدمصرف

پس بیش .خواھد بود"بھ غایت مھربان و رحیم"صبر و تحمل آگاه نماید، و قول داده كھ نسبت بشما 
بیآورید، و آنرا از این دیگر چھ میخواھید؟ اگر در موقع آزمایش، این سھ مورد عنوان شده را بیاد 

بخود تكرار كنید و در ذھن خود تمرین كنید، آنوقت خواھید دید كھ شما را تقویت و پایدار خواھد 
.نمود
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از دست دادن صبر و تحمل گناه میباشد

سوگند خوردن :یعقوب، یك نمونھ از آنچھ از دست دادن صبر و تحمل پیش میآورد را نشان میدھد
"قسمت اول آیھ.گوید سوگند خوردن گناه استیعقوب می).۵:١٢یعقوب ( ممكن "اما مھمتر از ھمھ:

است گمراه كننده باشد، مگر وقتی توجھ داشتھ باشید كھ در آن زمان طریق اعالم پایان نامھ چنین بود 
). رجوع نمایید۴:٨بھ اول پطرس (و  قصد سنجش و بر تر شمردن در كار نیست 

 ؛ اول تسالونیكیان ١:٢٣؛ دوم قرنتیان ٣١:۵٠پیدایش (ن مجاز است البتھ نام خدا را شاھد گرفت
شاید انكار .، ولی یعقوب صحبت از بی حرمتی میكند كھ در مواقع درد و رنج بھ نام خدا میشود)۵:٢

این نوع سوگند ).٢۶:٧٢متی (پطرس از شناخت عیسی کھ ھمراه با سوگند بود، نمونۀ مناسبی باشد 
ند چون اعتبارحرفی را نسبت بھ حرف دیگر بیشترمیكند، در صورتی كھ را یعقوب محكوم میك

بلھ و نھ .حرفھای مسیحیان باید تمامًا در حقیقت و با اعتبار باشد تا دیگران بتوانند بر آن اعتماد كنند
.آنھا، ھیچوقت نباید دو پھلو و نامعلوم باشد

از . بھ ناچار متوسل بھ نام خدا بشویدمعنی آن این است كھ شما نمیتواند بخاطر اثبات حرف خود
دست دادن صبر و تحمل در شرایط سخت بھانۀ مجازی نیست، چون خدا وعده ھای كافی برای 

این وعده ھا را خدا برای روشن كردن افكار شما نسبت بھ خودتان، و .تقویت دل شما داده است
توجھ و مراقبتی است كھ خدا از شما آزمایشھایی كھ در آن وارد میشوید بھ شما داده، و ھمراه با 

.مینماید

بیاد داشتھ باشید كھ وقتی بطور صحیح فكر نمیكنید، وقتی اجازه میدھید افكار مخالف در مغز شما 
، تحمل نخواھید كرد و صبر شما لبریز گشتھ و گناه "من نمیتوانم"جای پیدا كنند، وقتی بخود میگویید 

، شخصی است كاملمسیحی .ا نیز عیسی مسیح را انكار نماییدشاید مانند پطرس، شم.خواھید كرد
تماماو باید در .كھ مطابق با كالم خدا فكر میكند، و نتیجتًا زندگیش بطور صحیح سامان گرفتھ است

 با خدا داشتھ باشد، تا از این طریق دلش از تمام وقتشرایط ایمانش را بھ خدا حفظ كند، و رابطۀ 
.ف ھای یعقوب را بھ دل بگیرید، چون دل را تقویت مینمایدحر.جانب خدا قوی شود
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فصل چھاردھم
شما میتوانید بیماری را مھار كنید

یعقوب واقعیتی را در مورد بیماری عنوان میكند كھ كمتر راجع بھ آن صحبت شده است، و آن امكانی 
:است كھ بیماری نتیجۀ گناه بوده باشد

۵یعقوب 
یمار است، مشایخ كلیسا را فراخواند و آنھا برایش دعا كنند و بھ نام خداونداگر كسی از شما ب:"١۴

."       او را با روغن تدھین نمایند
دعای با ایمان، بیمار را شفا می بخشد و خداوند او را برمی خیزاند، و اگر گناھی كرده باشد،:"١۵

."       آمرزیده می شود
١۶" دعای مرد.اعتراف كنید و برای یكدیگر دعا كنید تا شفا یابیدپس نزد یكدیگر بھ گناھان خود :

."       پارسا، قدرت دارد و بسیار اثربخش است

گناه و بیماری

بھ دلیلی مردم این نكتۀ .قبل از ادامۀ صحبت، الزم است بگویم كھ ھمۀ بیماری ھا نتیجۀ گناه نیستند
.ت كھ مشاوران ایوب نیز او را گناھكار میخواندندمھم را نادیده میگیرند، وشاید بھ ھمان خاطر اس

سرچشمھ گرفتھ و باعث "آدم"بسیاری از بیماری ھا موروثی ھستند، و در نتیجۀ گناھی ھستند كھ از 
نمونھ با ارزشی است از آن كھ بیماری شخص، )٩:٣یوحنا (مثال ایوب و مرد كور.لعنت انسان شد

 بیماری ھا نتیجۀ بیشترمن حتی مدعی آن ھستم كھ .باشدممكن است در نتیجۀ گناه خودش نبوده 
(و اگر گناھی كرده باشد:"یعقوب بطور واضح میگوید.گناھان خود شخص نیستند ).١۵آیۀ "

بر طبق كالم .اما باید توجھ داشت كھ خدا فرزندان خود را از طریق بیماری سرزنش و تنبیھ میكند
ن تنبیھ بگونۀ انضباطی روحانی است، كھ از جانب خدا بر ، ای٣٢ تا ١١:٣٠خدا در اول قرنتیان 

ھمین موضوع را نیز در فصل .ایماندارانی وارد میشود كھ منكر گناه خود میشوند و توبھ نمیكنند
این را بھ این دلیل میگویم، چون یعقوب درمان آن را اعتراف بھ گناه و توبھ .پنجم یعقوب میبینیم

ناھكاری كھ  بیمار است بھ گناھش اعتراف و توبھ كرده بود، یعقوب آن را از احتماالً اگر آن گ.مینامد
.او نمیخواست

دارو را )توزیع(یعقوب در ابتدا نقش .ایماندارانی كھ بیمارند، محتاج خدمات مشایخ كلیسا میباشند
"عنوان میكند (آنھا برایش دعا كنند و بھ نام خداوند او را با روغن تدھین نمایند: امروزه ).١۴یۀ آ"

در خدمت توزیع دارو مشایخ كلیسا نیز وظیفۀ خود را .این وظیفھ تنھا بھ طبیبان واگذار شده است
بھ . میبردندبكار میمالیدند، و آنرا در نام عیسی مسیح دردعادر دوران قدیم، مشایخ روغن را .دارند

ھ دارو، بلكھ بر آنچھ از جانب خدا این طریق دارو را مقدس و متبارك میخواندن، و اطمینان را نھ ب
با دعایشان نشان میدادند كھ ایمان دارند خدا در شفای بیمار نقش خود را .تبرك یافتھ بود مینھادند

.این شیوۀ توزیع شفا و درمان با آنچھ در دنیای امروزه رواج دارد تفاوت بسیاری را دارد.دارد
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چیست؟"با روغن تدھین نمایند"منظور از 

اما دالیل كافی نشان . رسم تشریفاتی را عنوان كرده است١۴سیاری از ایمانداران تصور میكنند آیۀ ب
كھ chrio(در ابتدا توجھ داشتھ باشید كھ یعقوب كلمۀ مسح .میدھند كھ منظور یعقوب توزیع دارو است

را بكار برده كھ معنی alipho، بلكھ كلمھ نبردهرا بكار )، مسح شدۀ خدا از آن گرفتھ شدهChristنام
این كلمھ را در مورد مالیدن روغن بھ ورزشكاران و مالیدن .را دارد"مالیدن"كردن و "پرداخت"

یھودیان از روغن .بھ بیماران بھ كار برده میشد)توزیع دارو(مخلوطی از روغن و گیاھان شفا دھنده 
).١٠:٣۴ و لوقا ١:۶اشعیا (بعنوان مادۀ مخلوط كنندۀ گیاھان دارویی استفاده میكردند 

وظیفۀ دیگری كھ مشایخ كلیسا داشتند و شاید دلیل عمدۀ حضورشان در بستر بیمار بود، گفت و گو 
یعقوب نمیگوید كھ دلیل بیماری نتیجۀ .راجع بھ امكان وجود گناھی كھ احیانًا باعث بیماری شده بود

، و یا تأدیب و تربیت خداوند )زخم معده داردمثًال نگرانی رابطۀ مستقیمی را بر (طبیعی گناه بوده 
حضور مشایخ در بستر بیماران الزم میباشد، چون در غیر ).٣٢تا١١:٢٩اول قرنتیان (بوده 

.آنصورت ممكن است بیمار ھیچوقت سالمتی خود را بدست نیآورد

و وسایل طبی دعا ممكن است برای دارو .امروز مشایخ كلیسا این تكلیف مھم خود را نادیده گرفتھ اند
كنند، ولی آیا موضوع گناه و امكان رابطھ ای كھ با بیماری دارد را عنوان كرده اند؟ بعضی اطالع از 

اما یعقوب بھ .این وظیفھ ندارند، و بعضی خوف صحبت راجع بھ مسائل و مشكالت مردم را دارند
.وضعیت درونی ایمانداری كھ بیمار بود، اھمیت بیشتری را میداد

"گر شما شیخ كلیسا ھستید، شاید بپرسیدا بنظر من، "چگونھ میتوانم چنین موضوعی را عنوان كنم؟:
سپس بیمار را بخاطر درخواست حضور از .را مطالعھ نمایید١۶تا۵:١۴اول الزم است كھ یعقوب 

 آنوقت بھ او ).و اگر این كار را نكرده، او را بھ این امر مھم آگاه نمایید(شما مورد ستایش قرار بدھید 
"بگویید قبل از آنكھ دعایم را شروع كنم، آیا اطالع از گناھی دارید كھ ممكن است بطور طبیعی :

اگر بیمار "باعث این بیماری شده باشد و یا نشانۀ تأدیب و تربیت خداوند را از این طریق میبینید؟
 چنین موضوعی را عنوان سؤالی را در این رابطھ دارد، بھ او توضیح بدھید كھ كالم خدا امكان

كرده، و اگر در مورد آن بیمار صدق میكند، باید توبھ كرده و مصالحھ را با ھر كھ در این رابطھ 
.داشتھ بنماید

" كھ میگوید١۶در مورد آیۀ  ، منظور ھمین است كھ نھ "نزد یكدیگر بھ گناھان خود اعتراف كنید:
لزومی . ھمچنین بھ ھر شخصی كھ بھ او خالف شده استتنھا بھ خدا باید اعتراف بھ گناه بشود، بلكھ

.ندارد اعتراف بھ مشایخ نیز بشود، مگر بخاطر دریافت كمك و مشورت

خدا از دارو استفاده میكند .دعای با ایمان بیمار را رھایی میبخشد، چون خدا را وارد صحنھ میكند
اما .یی و غیره نمود تا شفا را ایجاد سازدبطوری كھ تمام دنیا را پر از مواد شیمیایی و گیاھان دارو

 است، و ھمیشھ باید اصلیدر نتیجھ، دعا كردن بھ خدا شرط . كھ وعده داده كھ شفا میدھداوستتنھا 
 كھ بیماران را خداستدر ھر صورت، .تقدیم بھ خدا بگردد، چھ گناه باعث بیماری بوده یا نبوده است

.شفا میبخشد
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فراخواندن مشایخ كلیسا

چرا حضور مشایخ كلیسا الزم میباشد؟ عالوه بر دعای ایشان و تدھین بیمار با روغن، دالیل دیگری 
اول باید توجھ داشت كھ ھمیشھ مشایخ كلیسا از بیمار بودن اشخاص با .نیز ھست برای حضور آنھا

.بگیرداطالع نیستند، و در نتیجھ، خود بیمار باید پیش قدم شود و تماس با مشایخ كلیسا را 

یكی از ).١٣:١٧عبرانیان (اما چرا با مشایخ كلیسا؟ چون وظیفۀ آنھا مواظبت از اعضای كلیسا است 
اما وظیفھ دیگری كھ بعنوان سرپرست و مسئول ھر ).۶:۴اعمال (وظایفشان دعا برای گلۀ خداست 

 است، مشایخ اگر گناھی در كار.یك از اعضای گلۀ خدا دارند، در میان آوردن موضوع گناه است
.امكان بیشتری را برای مشورت و ترتیب اجرای مراحل مصالحھ دارند

امروزه اكثر مسیحیان فكر میكنند كھ بیماری معموًال بخاطر نارسایی ھای طبیعی ایجاد میشود و تنھا 
اما بطوری كھ كالم خدا نشان داده، مسائل روحانی مانند .احتیاج بھ درمان طب و دارو را دارد

.گی روابط با خدا و ایمانداران دیگر، امكان ایجاد بیماری ھا را نیز میدھدتیر

یعقوب در مورد بیماری و دالیل آن ماورای ظاھری كھ دارد، بھ آنچھ بر درون شخص بیمار میگذرد 
وقتی بیمار میشوید، عالوه بر آنچھ طبیبان میگویند، صحبت ھای یعقوب را در این .نگاه كرده است

البتھ مواظب باشید گناھی كھ وجود ندارد را در خیال خود ایجاد نكنید، بگونھ ای .ز یاد نبریدرابطھ ا
اما از طرفی دیگر، بیماری را سطحی نبینید تا اگر گناھی در آن رابطھ .كھ مشاوران ایوب كردند

.بوده است، افشا گردد
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فصل پانزدھم
رابطھ ای كھ این موضوعات با شما دارند

ت كھ منظور یعقوب از افشای جنبھ ھای درونی زندگی در مسیح، اثری است كھ میخواھد واضح اس
حال كھ بھ فصل آخر این كتاب رسیده ایم، بگذارید معنی تمام آنچھ را كھ تا بحال .آن بر شما بگذارد

.مطالعھ كرده ایم را در خصوص زندگی مسیحی شما بیان كنم

خدا دل شما را میخواھد

از نظر شما عجیب باشد كھ یعقوب میگوید تغییر و تحولی كھ شخص مسیحی بدست ممكن است 
ھمان موردی بود كھ باعث مخالفت مارتین .میآورد از طریق تطبیق زندگی او با قانون خدا است

.اما منظور یعقوب كامًال عكس آن میباشد.لوتر با قوانین كلیسای قدیم گردید

، یعنی شخصی كھ كارھایش نشان دھندۀ ایمان اوست، یعقوب با "كامل"با جلوه دادن یك ایماندار
تالش بسیار، بھ جوانب مختلف آن میپردازد تا نشان بدھد كھ این تنھا در صورتی امكان پذیر است كھ 

.اعمال ظاھری باید مطابق با واقعیت ھای درونی باشد.ایماندار بطور كل، در راه خدا قدم بر دارد
ھای یعقوب موعظۀ سركوه عیسی مسیح را توسعھ و تفصیل میكند، موضوع از آنجایی كھ صحبت 

موعظۀ سر كوه، دعوتی .اصلی كھ مربوط بھ آنچھ بر درون میگذرد میباشد را نمایان ساختھ است
 از آنچھ مالیان و فریسیان مدعی آن بودند فراتر ایجاد میگردد و دروناست بھ نیكی و پارسایی كھ بر 

 و پارسایی درونی، آن نیست كھ بھ مقدار آن افزوده گردد، بلكھ قدرت و واقعیت آن معنی نیكی.میرود
 تأكید بھ آن كرد را یعقوب در ٧ تا ۵آنچھ را كھ عیسی مسیح در انجیل متی فصل ھای .بیشتر شود

.كتاب خود دوباره تأكید كرده است

 با خدا ایجاد گردد، و این نھ دلید در  است كھ باپیمانی و تعھد.تمركز یعقوب بر دل ایماندار میباشد
تنھا اجرای خواست عیسی مسیح است، بلكھ نموداری از عملكرد زندگی درونی ایمانداران بھ مسیح 

.در تمام صحبت ھایش، یعقوب نھایتًا بھ دل و آنچھ درون آن میگذرد بر میگردد.میباشد

اعمال منتھی بھ "در زبان عبری (ن مارتین لوتر توجھ نداشت كھ پولس تضاد میان اعمال دروغی
كھ تنھا تطبیق ظاھری با كالم خدا را دارند و ایمان واقعی، را نشان داد، در )نامیده میشوند"مرگ

صورتی كھ یعقوب تضاد میان ایمان مرده را با اعمال زنده ای كھ از روح درونی و واقعی سرچشمھ 
. برابر و ھماھنگ كردن این دو میباشدمنظور ھر دو نویسنده،.میگیرد را بیان كرده است

ھدف بھ كمال رسیدن است

یعقوب تأكید بر زندگی درونی ایماندار میكند، و میگوید آن زندگی كھ حقیقتًا جالل بھ خدا میدھد از 
.درون دل سرچشمھ میگیرد و ھنگامی كھ مطیع كالم خدا شد، كامل خواھد گردید

 پس از كسب آزادی، ما مسیحیان ھنوز گناھكار ھستیم شده، و تا بحال، صحبت زیادی راجع بھ آنكھ
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اما حقیقت دیگری نیز ھست، كھ پس از آزاد شدن از بند گناه، ما امكان .حقیقت آن است كھ ھستیم
صحبت از ادامھ مسیحیان در گناه بقدر .ایجاد زندگی نیك و پارسا را بیش از آنچھ فكر میكنیم داریم

.و حمایتشان بھ تغییر، و نتیجۀ آن را در دلسردی و ناامیدی مسیحیان دیده ایمكافی شده، بدون تشویق 
 را ھدفاو . بشویمبرخوردار و آگاهیعقوب میخواھد ما از تمام قوت و قدرتی كھ روح خدا بھ ما داده 

یعقوب میخواھد ما .كسب شدنی و واقعی شدن بیان كرده، و نھ ھدفی ذھنی و خیالی، بلكھ كامل
شك و تردید را از . زمینھ ھای زندگی خود بھ جانب آن پیشرفت كنیمتمام كامل باشیم و در مسیحیان

خود دور كنیم، و دعا ھایمان پر از قدرت و ایمان باشد، و در آزمایشھا شاد و امیدوار بمانیم، و خود 
.را دیگر فریب ندھیم

شما چھ خواھید كرد؟

او .بھ درون نفوذ میكند و گناه را آشكار میسازدیعقوب واعظ نمونھ ایست، چون صحبت ھایش 
صحبت از شخصی میكند كھ نگاه بھ درون آیینۀ كالم خدا میكنند، اما بعد روی خود را گردانیده و 

ھمچنین صحبت از كسانی میكند كھ زندگیشان از طریق كالم خدا تغییر .آنچھ دیده را از یاد میبرد
شما كدام یك خواھید بود؟ .ندیافتھ چون بھ آنچھ گفتھ گوش كرده ا

حال میدانید برای كامل شدن چیست .شما با آنچھ خدا از طریق كتاب یعقوب گفتھ اکنون آشنا شده اید
ھمچنین از خطرات و مزاحمات و اقدامات غلطی كھ امكان دارد وارد .کھ كم دارید و چھ باید بكنید
نیز آشنا شده اید، و چگونھ "بخود افزودن/كردناز خود دور "با طریق .صحنھ شود اطالع یافتھ اید

آیا بکار خواھید برد؟ آیا انجام خواھید داد؟:سؤال اینجا است.اوامر خدا را اجرا نمایید

اما كس دیگری نمیتواند آن را برای شما اجرا .خدا حق انتخاب طریق زندگی را بھ خود شما سپرده
 قدم را در راه زندگی كامل نگیرید، بھ احتمال قوی اگر ھمین حال تصمیم برداشتن اولین.كند

.ھیچوقت آن قدم را بر نخواھید داشت

چگونھ شروع میكنید؟ 

. كنیدمرورآنچھ خوانده اید را .١
. نماییدذكرسپس در صفحھ ای كھ فراھم شده، كمبود و نیازھای خود را .٢
ا است را اگر الزم است مرورفصلی كھ مربوط بھ دع(آنوقت در مورد ھر یك دعا كنید .٣

 وفرصتھمچنین از خدا بخواھید . بدھدحكمتدر دعا از خدا بخواھید كھ بشما ).    نمایید
. انجام تمام اوامرش را بشما بدھد تا بھ كمال برسیدقدرت

. را یادداشت نماییدباید بكنیدفھرست كاملی از آنچھ .۴
 بنویسیددقیقبطور . آن تعیین كنیدشروع را برای نیمكا و زمانآنوقت در مقابل ھر یك، .۵

.     چكار خواھید كرد و نتیجۀ آن  نیز چھ خواھد بود
ھر برنامھ ای بدون انجام دادن آن. بگذاریداجرابرنامۀ زمان بندی شدۀ خود را بھ مرحلۀ .۶

.    بیھوده و بیفایده خواھد بود
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مواردی كھ در آن كامل نیستم

وقتی در این موارد دعاموارد
كردید،عالمت بگذارید

١.__________________________________________

٢.__________________________________________

٣.__________________________________________

۴.__________________________________________

۵.__________________________________________

۶.__________________________________________

.٧_________________________________________

٨.__________________________________________

٩.__________________________________________

١٠.__________________________________________
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چكار باید كرد
:مورد شمارۀ

:مسئلۀ خود را بطور روشن و واضح شرح دھید 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

:تمام آنچھ خدا در این رابطھ از شما میخواھد را یاد داشت کنید 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

:بطور روشن و واضح بنویسید خدا چگونھ میخواھد آنھا را انجام بدھید 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

____________________________________________كجا میخواھد انجام بدھید ؟ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

____________________________________________كی میخواھد انجام بدھید ؟ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________نتیجۀ آن چھ شد؟
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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فھرست زیر نویس ھا

A“بھ مقالۀ )١( Therapist in Every Corner”نویسنده ،:John Leo ،  در نشریۀTime مورخ
.، رجوع نمایید۵٩میالدی ، صفحۀ ١٩٨۵ ماه دسامبر ٢٣

Dark“بھ مقالۀ )٢( Days for Psychiatry: A Search for Answers” نشریۀ ،:
U.S. News and World Report رجوع ٧۴ میالدی، صفحۀ ١٩٨۵ماه فوریۀ ٢۵، مورخ 

.نمایید
رجوع نمایید "مسیح و مشكالت شما" بھ نام ١٠:١٣بھ كتابچۀ من در رابطھ با اول قرنتیان )٣(
در این آیھ، كالم خدا میفرماید، مسائلی كھ مسیحیان با آن ).بھ زبان فارسی ترجمھ شده است(

تاب تحملش را "منحصر بفرد نیستند، بلكھ مناسب بفردند، و تمام برای آن است كھ مواجھ میشوند 
".داشتھ باشید

ھمان كلمھ )١۴و١٣(این كلمھ بھ معنی آزمایش بكار برده شده، و در آیات )١٢و٢(در آیات )۴(
.بھ معنی وسوسھ بكار برده شده است

Aن برای مطالعۀ كامل قطع تسھیالت گناه، بھ كتاب م)۵( Theology of Christian

Counseling راه مؤثری را برای اجتناب از گناه ٧:٢۵ و ۵:٨امثال . مراجعھ نمایید١۶  فصل ،
( از محل آن دوری كنید-معرفی میكنند  )این كتاب تا بحال بھ زبان فارسی ترجمھ نشده است.

Discourseنوشتۀ آگوستین )۶( on the Lord’s Prayer

Whatیافت نحوۀ عملكردی مطالعۀ كالم خدا، بھ كتاب من برای در)٧( to do on Thursday

(رجوع نمایید منظور من در این كتاب آن ).این كتاب تا بحال بھ زبان فارسی ترجمھ نشده است.
را )روزھای یكشنبھ(است كھ برای مطالعۀ صحیح كالم خدا، نھ تنھا آنچھ در كلیسا آموختھ اید 

).مانند پنجشنبھ( ببرید، بلكھ ھمھ روزه بتوانید آن را بھ كار ببرید ھمان روز بھ كار
.البتھ نوعی نا اطمینانی سالم نیز وجود دارد كھ باعث كند و كاو كردن كالم خدا میگردد)٨(

اما بھ ).١٧:١١اعمال رسوالن (را، لوقا مورد تحسین قرار داد "بیریھ"چنین شك اندیشی مردم 
از طرفی نا اطمینانی تا زمانی كھ خواست خدا معلوم گردد پای بر جا .ییدفرق موجود توجھ نما

.اما از طرف دیگر، ھمان خواست خدا كھ معلوم شده، مورد شك و تردید قرار گرفتھ است.است
خدا از تمام دعا ھایی كھ بھ جانب او میشود آگاھی .نكردن است"توجھ و اعتنا"البتھ منظور )٩(

(میشنود"او ھمھ را از آن جھت .دارد "مكروه"و اگر اینطور نبود، دعای شریران را "
).۶۵:٢۴اشعیا (حتی آنھا را قبل از آنكھ بھ زبان آورده شوند میشنود ).نمیخواند

"١۴(كلمھ ای كھ در آیۀ )١٠( در.میباشد"مالش یا آغشتن"ترجمھ شده، بھ معنی "تدھین)
.ح خواھم دادفصل چھاردھم این كتاب دلیل آن را توضی

Christianبھ كتاب من )١١( Counselor’s Manualرجوع نمائید ) این كتاب تا بحال بھ زبان .
)فارسی ترجمھ نشده است

Aبھ كتاب من )١٢( Biblical View of Self-Esteem, Self Love and Self Imageصفحۀ 
۵١

(رجوع نمائید )ده استاین كتاب تا بحال بھ زبان فارسی ترجمھ نش.
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