
 

 

 

 نمایشنامه را تغییر بده  – فصل سوم

 انقدر خوب است که گناه آلود است!

 

 

می کنیم! بررسی یکدیگر با را مباحث از سری این که هیجان زده ام بسیار من دوستان، آمدید!... خوش                  سالم،
که طریقی به زندگی مسئله در می دهیم ادامه را خود کاوش لحظاتی، برای پرداخت. خواهیم سوم فصل به                    امروز
نظر مورد طرح در که رفتارهایی و افکار، اعمال، آن گناه... نکند"... برآورده را تقوا نگرش داشتن                   "هدف
و زندگی ارائه عوض در که اعمالی می آورند، بار به مرگ زندگی، جای به که چیزهایی نبوده اند. بشریت                    برای
تسلیم نگرش با می توانیم نیز ما زمین... در اینجا عیسی، اعمال خاطر به می زنند... آسیب دیگران به                   محبت،
ارضاء برای سیرنشدنی اشتهایی سایه زیر زندگی از آزاد مرده، اعمال از آزاد معصیت، از آزاد کنیم،                   زندگی
به نرسیدن مطلقا می سازد. اسیر تاریکی و روحی مرگ در را ما حقیقتا که گناه از سرشار زندگی یک                     نفس،
و خوب طراحی از خارج زندگی زندگی... کیفیت باالترین و خود نفس واالترین هدف به نزدن و خود،                    پتانسیل

 بی عیب و نقص خود و هر آنچه عالی است.

حقیقتا موضوع است... تازه داستانی درباره حقیقتا ما صحبت بده ... تغییر را نمایشنامه سری... این در **                 
 روایتی تغییریافته و داستانی از نو نوشته توسط عیسی است!

عیسی او نام کنید... تجربه را پرمحبت خدایی با برخورد که است این اکتشافی سفر این در شما برای من                      امید
به اینکه بدانید... بیشتر خودتان واقعی هویت درباره کنید... تجربه را تازه شروعی می توانید نیز شما و                   است...

 کجا تعلق دارید... و اهداف خدادادی شما در این کره خاکی چیستند...

است... زیر شرح به شد خواهید بهره مند آنها از سفر این در معتقدم من که مهمی یادگیری های از                    برخی
داستانی می تواند کند... تغییر که زمانی شما... داستان شما، زندگی روایت شما، درونی گفتگوی شما،                 نمایشنامه
از زندگی، به مرگ از تغییریافته... نمایشنامه یک آشکارسازی است... شده نوشته نو از عیسی توسط که                   باشد
از تازه دیدگاهی شما به که تازه کامال داستانی در زندگی تقوا... به گناه از شفایافته، به شکسته از جدید، به                       قدیم

 خدا، از خودتان، و از جهان اطرافتان ارائه می دهد... براستی متحول کننده است.

 

را آن (اگر کرد... صحبت محبوبیت" از فراتر گشته "هدفمند زندگی یک درباره ما با آنجال کشیش گذشته،                    هفته
در دهید)... فرا گوش آن به و یافته ما رسانه ای شبکه های در را آن که می کنم تشویق را شما داده اید، دست                       از
بزرگ فرعون قصر در او برهاند. اسارت از را خود قوم تا شد انتخاب خداوند توسط که موسی، داستان                     قالب
اهدافش سمت به قدرت، و پرستیژ، تجمالت، از پر زندگی یک عوض در که کرد انتخاب وجود این با و بود                       شده

 برود.

ببینید، می کند... جلوگیری بازگردیم خود اولیه طراحی به اینکه از می گیرد، نشأت غرور از که محبوبیت... -                 
مسیح در تازه مخلوقی ما... از یک هر می بخشد... الهام انسان به فروتنی و می کند... مأیوس را انسان                    غرور
که همه چیزدانی، نگرش عوض در یادگیری، تشنه صمیمانه... رابطه ای پدر... با رابطه به بازگشته                عیسی،
می گوید... چنین باغ در مار که چنان باشند... همه چیزدان می خواستند آنها حوا... و آدم دارد... بیشتری                  محبوبیت



چشمان بخورید،  آن از که روزی می داند خدا مرد.   ۵  بلکه نخواهید «به یقین گفت:  زن به مار :(4-5) 3                   پیدایش

 شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسنده نیک و بد خواهید بود. »

پیش هفته چند نداشت. وجود خلقت و زمان آغاز در گناه، یا و هدف" به "نزدن نگرش که... است این مسئله **                      
زن و مرد و می کنیم... زندگی آن در که زمینی این کرد، خلق را جهان خدا که... دیدیم انسان... مشکل بحث                       در
یک این میوه از بود گفته خدا که داشت وجود درختی اما بود!... عالی و نیکو خالقمان چشمان در چیز همه                       را!
از و بود، داده فرا گوش مار شیطان به که چرا بخورد درخت آن از که بود شده وسوسه حوا نخورید...                       درخت

 آنجای ماجرا همه چیز خیلی سریع به هم می ریزد... و در آیه 5 مار می گوید...

انتخاب های زندگی در اوقات برخی بد... و نیک شناسنده بود، خواهید خدا همچون بلکه مرد... نخواهید یقین                   به
 خود را با نگرش ارضاء نفس انجام می دهیم...

بدی چیز خود خودی به بودن حکمت و دانش تشنه بود... شده وسوسه بد چیزهای برای حوا که نیست این                      مسئله
بخشیم... جالل را خود می کنیم انتخاب که است زمانی گناه ببینید... بود... او انگیزه بود گناه که چیزی                    نیست...

 به ارضاء نفس بپردازیم... خودخواهی... در عوض زندگی در هماهنگی کامل با خدا... جالل بخشیدن به او...

او است... عیسی او نام بخشاینده... و رهبر یک است... پادشاه که خدایی به تسلیم در فروتنانه... نگرشی                    حقیقتا
 نیز انتخاب کرد که جاده فروتنی را طی کند...

عمق در روح القدس که تقوایی در زندگی حال در تازه مرد/زنی است... تغییریافته نمایشنامه ای درباره ما                  سخن
این طی در من عیسی... مسیح در ایمان توسط رستگاری طریق از یافته فروتنی نگرش است... کاشته                   قلبشان
بیدار آن از که نیست رؤیایی یا و پریان افسانه می شود... نوشته که تازه ای داستان این که... دریافته ام                    تحول
طرح یک داستان شما... و من یافته... تغییر روایتی تازه، داستانی است، تازه زندگی یک واقع به بلکه                    شویم...
محبت خاطر به تعلق، از خانوادگی داستان یک او... فیض خاطر به زنده، خدای فرزندان از یکی شده،                    بازسازی

 او... داستانی ماجراجویانه از هدف، به خاطر مأموریت او...

نیاکانمان داستان های از برخی به مباحث از سری این طی در چه خواند... ما برای را متن این گذشته هفته                      آنجال
ایمان به می خوانیم... (24-25) 11 عبرانیان در می نویسد... موسی درباره عبرانیان کتاب نویسنده               می پردازیم...

بر را خدا قوم با دیدن آزار شود.   ٢۵  او خوانده فرعون دختر پسر نخواست شد،  بزرگ که هنگامی موسی که                     بود

 لذِت زودگذِر گناه ترجیح داد .

خانواده... زندگی... مختلف جنبه های جهت کنترل دانش، و حکمت، داشتن چیزها، از بردن لذت اموال،                 داشتن

باشد... خدا طراحی علیه بر که حدی تا آنها خواستن اما نیستند... بد مسلما شخصی، روابط یا و                    شغل...
شود، گناه به منجر که حد آن در چیزی خواستن شما!... برای او اهداف به اوست... خلقت به کردن                     بی احترامی
است جایی این است... گرفته شما از را چیز آن که کسی از بودن انتقام پی در حتی یا و دیگران، با بدرفتاری                         به
نفس... ارباب به خدمت "خدا"... یک می خواهیم، که چیزی همان یا و کرده ایم، خدایان به تبدیل را خود ما                     که
برآورده را شما خدادادی اهداف یا و کنند ارضاء را شما نمی توانند مطلقا که زودگذر لذت های در زندگی                    حقیقتا

 سازند... نوعی زندگی که "به هدف نمی زند".

یک در شاید می بریم... لذت بی اندازه چیزی از که زمانی در متداول جمله ای شنیده اید... را جمله این قبال                    احتماال
خوب انقدر "این عالقه تان... مورد بستنی می خوریم... خوشمزه بسیار دسر یک که زمانی شاید رؤیایی...                 سفر

 است که گناه آلود است"...

حس گناه لذت بخش... بسیار باشد... لذت بخش است ممکن که... است این گناه درباره رومانتیک تفکر                 مشکل
بگیرند، دست به را کنترل احساسات این که زمانی اما است... لذت بخش نفس به دادن پاداش که چرا دارد                     خوبی
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شعاع تحت را شما طراحی و عمومی، ذهنیت یک به می شود تبدیل این می شود، اختالل دچار شما                   جهت دهی
 قرار می دهد... ما با زیاده روی به خود و دیگران آسیب می رسانیم...

گناه اگر باشد. لذت بخش می تواند گناه است... وسوسه کننده گناه است... آسان گناه می دانیم... ما همه البته،                  بله
شکالت یک که ساله ای 10 کودک برای دارد، خوبی حس گناه نمی دادیم. انجام را آن ابتدا از نداشت، خوبی                     حس
دروغ حین در یا و است... پورن فیلم های بلعیدن حال در که بالغی فرد برای و می دزدد... محله سوپرمارکت                     از

 گفتن در مدارک مالیاتی خود برای پرداخت مبلغی پایینتر... مشکل گناه این است که...**

بردگی به گناه می شود. گناه برده کند، گناه که کسی است... بی رحم و قدرتمند مافیای رئیس یک گناه -                   
 می کشاند...

در انسانی هیبت به ستم و ظلم اگر کشید... بردگی به را عبرانیان تنها نه او فرعون... مصریان...                    پادشاه
نفع برای صرفا تحقیرگرانه، و تجاوزگرانه شکلی به قوم یک کشیدن بردگی به بود... انسان آن او                   می آمد...
ایده کرد فکر که بود دهشتناکی ستمگر چنان او غرور... قدرت، و محبوبیت برای شهوت طمع، با                   شخصی
برای روزافزون تهدیدی عنوان به را عبرانیان قوم فرعون بکشد... را عبرانیان پسر کودکان همه است                  خوبی
نکنند، پیشرفتی قوم آن تنها نه که کند حاصل اطمینان که بود این او خواست می دید... خود قدرت و                     محبوبیت

 بلکه نسل های آینده و میراث آنها نیز شانسی نداشته باشند!

یک هدف به را خود گلوله ما که می شود چه نفس... اعمال یا و چیست... می گوییم که گناهی این بنابراین... **                     
 زندگی پرتقوا نمی زنیم؟؟... بیایید نگاه کوتاهی به آن داشته باشیم... نامه پولس به غالطیان...

جادوگری؛  و هرزگی؛   ٢٠  بت پرستی و ناپاکی،  بی عفتی،  است:  روشن َنْفس اعمال :(19-21) 5              غالطیان

چنانکه اینها.  مانند و عیاشی مستی،  دسته بندی،   ٢١  حسد؛  نفاق،  جاه طلبی،  خشم؛  رشک،  ستیزه جویی،               دشمنی، 

 پیشتر به شما هشدار دادم،  باز می گویم که کنندگان چنین کارها پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد.

در ما که هستند کارهایی اینها نمی کند... رهبری آنها سمت به را کسی هرگز روح القدس که هستند چیزهایی                    اینها
هوس های است! گناه که است خوب انقدر است... ارباب آن از مشکل می دهیم... انجام ستمگر اربابی به                   بردگی
خود نظرات عاشق اندیشیدن... خود به تنها خدا... دنبال به رفتن عوض در چیزها دنبال به دویدن                   نفس...

 بودن... من... من... من... و... بله... من...

دیگران یا و شما به نیز ارزشی و نیستند... زندگی بخش چندان واقع... در که است چیزهایی آن درباره ما                     سخن
احساس در را ما و می کنند... محدود را ما سالم رشد می سازند، اسیر را ما برعکس... کامال اما                    نمی افزایند...

 شرم و درماندگی رها می سازند...

 - گناه اعتیادآور است، سیری ناپذیر است، اشتهایی که هرگز نمی توان آن را ارضاء کرد.

یکدیگر با و خدا با هماهنگی در که شده ایم... آفریده آن برای که را کاملی و خوب طراحی می کند... آلوده گناه -                      
و ما، آینده ما، جسم ما، خود ما، مالی مسائل ما، روابط به روح، گشتن آلوده و گناه فسادآوری کنیم...                      زندگی

 غیره آسیب می زند.

آنها می شویم... متمرکز آنها بر که بدی افکار بد، عادتهای زندگی، در بد چیزهای است... قدرتمند گناه -                  
 اعتیادآورند... عیسی گفت "هر کس گناه کند، برده گناه خواهد بود".

می کنیم، تجربه را گناه ناعدالتی که وقتی نشود... بد عواقب به منجر که نیست گناهی هیچ دارد... مجازات گناه -                    
هستیم... جهان سرتاسر در خودخواهانه رفتارهای و ارضاءنفس، خشم، نفرت، تاریکی، شاهد و را، آن                 بردگی
انتخابی آن عمل، آن رفتار، آن باشند، اینگونه نباید چیزها از بسیاری که است کرده حس ما از یک هر                      احتماال
رفتارش قبال در باید کشور... آن شخص، آن شود، درست باید که چیزی آن می زند... آسیب دیگران به                    که

 مسئول شناخته شود... چیزی درون ما هست که تشنه عدالت است.

https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D8%BA%D9%8E%D9%84%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v48005020
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D8%BA%D9%8E%D9%84%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v48005020
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D8%BA%D9%8E%D9%84%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v48005021
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%D8%BA%D9%8E%D9%84%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D9%86/5/#v48005021


اغلب می کند... توهین ما به شخصی یا و می کنیم توهین شخصی به که زمانی می دانید می کشد... دیوار گناه و -                    
که نیاکانمان از ما است... آمده ما بین چیزی که چرا بنگریم... آنها چشمان به نمی توانیم می کنیم، اجتناب آنها                     از

 از عیسی پیروی می کردند می آموزیم که کارهای غلطی که انجام می دهیم بین ما و خدا دیوار می کشند...

عطای اّما است،  مرگ گناه مزد زیرا :(23) 6 رومیان خداوند! اما روحی... مرگ می شود. منجر مرگ به                    گناه

 خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیْح عیساست. 

شما اولیه طراحی از خارج که می کشد اهدافی برای بردگی به را شما است... بی رحم اربابی اسیرکننده، گناه                    این
سالم جنسی روابط و شما روابط می گیرد، شما از را آرامش بلکه می کند، دشوارتر را زندگی تنها نه این                     هستند...
می گیرد... را سخاوتمندانه زندگی یک برای شما توانایی و ریخته هم به را شما مالی مسائل می سازد... مختل                    را
نابود را جسم می خواهد اسیرکننده گناه این... بر عالوه و می رباید... شما از را شما خدادادی اهداف و                    سرنوشت
را، شما میراث همچنین و... سازد... مختل را شما روانی سالمت ببرد... بین از را شما سالمتی                   سازد...
به نفس ارتقاء برای را شما تالش های ببرد... بین از خوشبختی برای را شما آینده نسل های فرصت                   می خواهد
که چرا بسازید... را خود آجرهای و کنید جمع را خود گل و کاه می کند... دشوارتر را مسئله و می گیرد                      سخره
بردگی به را شما گناه می بیند... خود قدرت و محبوبیت برای خطری عنوان به را شما ستمگر،                   دشمن

 می کشد!!... انقدر خوب است که گناه است!

:(31-36) 8 یوحنا است. داده نشان را آزادی از چشمه ای ما به و است... گفته سخن نیز باره این در                      عیسی

خواهید من شاگرد براستی بمانید،  من کالم در «اگر گفت:  بودند،  آورده ایمان او به که یهودیانی به عیسی                     سپس

فرزندان «ما دادند:  پاسخ او کرد. » ٣٣  به خواهد آزاد را شما حقیقت و شناخت،  خواهید را حقیقت                  بود.   ٣٢  و

داد:  پاسخ شد؟ » ٣۴  عیسی خواهیم آزاد می گویی که است چگونه پس نبوده ایم.  کسی غالم هرگز و هستیم                  ابراهیم

ندارد،  خانه در همیشگی جایگاهی است.   ٣۵  غالم گناه غالم می کند،  گناه که کسی می گویم،  شما به آمین،                   «آمین، 

 اّما پسر را جایگاهی همیشگی است.   ٣۶  پس اگر پسر شما را آزاد کند،  براستی آزاد خواهید بود. 

 پولس نیز سخنی مشابه دارد...

کس آن بندگان می کنید،  کسی تسلیم فرمانبردار بندگانی همچون را خود وقتی که نمی دانید آیا :(16) 6                   رومیان

پارسایی به که اطاعت،  بنده خواه می شود،  مرگ به منجر که گناه،  بنده خواه می برید،  فرمان را او که بود                      خواهید

 می انجامد؟ 

چیزی باشم!... خودم رئیس می خواهم من ارباب... از است... رئیس از مشکل نیست... گناه از واقع در                   مشکل
فکر ما می کنیم... خدمت اربابی به نیز هم اکنون که نمی کنیم درک اغلب ما که... است این است تأسف مایه                     که
به و کنید... خدمت تا شده اید طراحی شما حال هر به اما رویم... در کردن خدمت بدون می توانیم که                     می کنیم

 اربابی خدمت خواهید کرد...

خدمت کسی به بود خواهید مجبور شما می کند... بیان اینگونه را مسئله آهنگ هایش از یکی در Bob Dylan                  
 کنید...

کنید خدمت خود خالق به را... مرگ نه کنید... انتخاب را زندگی که... است این شما... برای امروز من                     تشویق
 در عوض چیزی که شما را نابود می سازد...

 ** و... خبر خوش این است... عیسی می خواهد نمایشنامه شما را تغییر دهد.

https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7/8/#v43008032
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7/8/#v43008032
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7/8/#v43008033
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7/8/#v43008033
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7/8/#v43008034
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7/8/#v43008034
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7/8/#v43008035
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7/8/#v43008035
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7/8/#v43008036
https://www.jw.org/fa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7/8/#v43008036


و کمال، امنیت، خواستار که عبرانی کودکان آن مانند درست شادی... و عدالت برای خود غایی جستجوی                   در
 عدالت بودند... من و شما در این نمایشنامه جدید نقشی برای بازی کردن داریم... بیایید نگاهی داشته باشیم...

دارند... وجود می گوییم انجیل آنها به امروزه که کتاب هایی مجموعه در یعقوب نام به مرد چندین یعقوب... **                  
نهایت در او بود... عادل یعقوب او نام که می دهد... نسبت عیسی ناتنی برادر به را کتاب این اعتماد مورد                      سنت
ضمن، (در است) شادی معنی به اصلی متن در (که حال به خوشا :(12-15) 1 یعقوب رسید... شهادت                    به
رحم کنندگان، حال به خوشا روح، در مسکینان حال به خوشا همینگونه اند... نیز کوه سر موعظه                 خوشاگویی های
باشید. داشته نگاهی 5 متی در آیات آن به می گردید... شادی دنبال به اگر غیره... و آشتی دهندگان، حال به                     خوشا
تالش مشاور یا و روانشناش، فیلسوف، هر که آورید دست به دیدگاهی و ارزش کرد خواهد کمک شما به                     این
در شاید می دهد... آموزش را خود پادشاهی نوع از اعالمیه ای ما به اینجا در عیسی دهد... ارائه شما به                     دارد
خلقت تمامی می خواهد خدا ببینید رایگان... به نکته ای اینجا در اما بپردازیم). آن به عمیقتر بتوانیم دیگر                   زمانی
را خود خوبی که است این او نقشه ثانیا، و پروردگارمان... با سالم رابطه ای به بازگشت برسند... رستگاری                    به
محبوبیت از فراتر شما گفت... گذشته هفته آنجال کشیش که همانطور سازد... آشکار ما طریق از جهان                   در
می دهند، تغییر را خود کار محیط آنها می دهند... تغییر را جهان شاد و هدفمند انسان های و... گشته اید...                   هدفمند
او... مأموریت در مشارکت برای شراکت در ما از یک هر شدن... بهتر جهت در می دهند... تغییر را خود                     محله

  برکت یافته برای برکت دادن...

 در عوض خدمت به ارباب آلوده سازی، دوقطبی سازی، جداسازی، قدرت، و گناه مجازات کننده...

رستگاری بخش نقشه این من... طریق از مسیح و می شوند یافت مسیح در هدف... تعلق، رضایت، شادی،                  آزادی،
 اوست... دوستان... سخن ما درباره نمایشنامه ای تغییریافته است!

 این رایگان بود... برگردیم به یعقوب 1...

من می کنند... پیروی عیسی، خود، رهبر و آمرزنده از که کسانی هستند... من با امروز که آنهایی                   برای
 می خواهم برای لحظاتی اندیشه شما را در آزمایش ایمانتان به چالش بکشم...

خود روش های آنها که دلیل این به اغلب ندارند... همخوانی ایمان طریق از رستگاری با گناه بدی های اوال... **                   
 ما برای رستگاری نیازهای اولیه انسان هستند.

بوته از چون زیرا می دهد،  نشان پایداری آزمایشها در که آن یونانی) زبان در (شادی حال به خوشا دوما... **                    
است. ١٣ فرموده وعده خویش دوستداران به خدا که یافت خواهد را حیات تاج آن آید،  بیرون سربلند                  آزمایش

وسوسه بدی هیچ با خدا زیرا می کند، » وسوسه مرا که «خداست نگوید:  می شود،  وسوسه چون                   هیچ کس

را او که اوست خوِد َنْفس هوای می شود،  وسوسه کسی که نمی کند.   ١۴  هنگامی وسوسه نیز را کسی و                   نمی شود، 

بار به رسد، مرگ ثمر به چون نیز گناه و می زاید گناه شود،  آبستن که َنْفس می افکند.   ١۵  هوای دام به و                      می فریبد

 می آورد. 

را شما که نیست سادیسمی و بی رحم خدایی طرف از آزمایش این کرده ایم. صحبت باره این در نیز این از                      پیش
آزمایش بوته به شما ایمان می افتد... اتفاق زندگی حین در این بخورید... شکست نهایت در که دهد بازی نحوی                     به
خدا... روزی دهندگی و قدرت به شما اعتماد شما... نفس عذت شما... صداقت شما... وفاداری می شود...                 گذاشته
ایمان که آمده اند پیش زیادی موقعیت های من زندگی در اما نمی دانم... را شما بگویید... خودتان را موارد بقیه                    و
شغلم که انتخاب آن در من، روابط در کودکان، پرورش در مالی، مسائل در است... گرفته قرار امتحان مورد                     من
دهم انجام را کاری می گوید که ششمی حس آن خود، درونی صدای از اطاعت و اعتماد برای حتی دهم، تغییر                      را

 یا ندهم...
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با گاه هر من،  برادراِن ای :(2-4) 1 می گوید، او ...1 باب است... نوشته باب همان در نیز باره این در                       یعقوب

بوته از شما ایمان گذشتن می دانید بینگارید!   ٣  زیرا شادی کمال را آن می شوید،  روبه رو گوناگون                آزمایشهای

و شوید کامل و بالغ تا رساند کمال به را خود کار پایداری بگذارید می آورد.   ۴  اّما بار به پایداری                    آزمایشها، 

 چیزی کم نداشته باشید. 

صبر عوض در می آورد، تاب فعاالنه طور به که صبری می کند، پایداری که می گوید سخن ذهنیتی درباره                   یعقوب
می آورد... بار به وفادارانه پایداری این که چرا شما، ایمان امتحان و آزمایشات در آوردن تاب منفعالنه...                   کردن

 بیایید این کار را انجام دهیم دوستان!! ایمان فعال شده!

چیزی وفادارانه پایداری این است... قانون گرایانه تفکری طرز آن نیست... خدا به اثبات برای ایمان این                  و...
 است که باعث می شود ایمان ما برای خودمان و برای جهان شکسته و بی ایمان اطرافمان محرز گردد.

که بود خواهید انتخاب این فاتح کنید... مقاومت وسوسه ها برابر در و باشید، پایدار آزمایشات در که                   زمانی
 آزمایشی را که از آن می گذرید تحمل کنید... و پایداری صبورانه به وجود می آید... سپاسگزاریم!

و کردن غرغر گراییدن... نفرت و تلخی به شدن... تسلیم عوض در آورید... حساب به شادی را آن                    بنابراین
حساب به شادی را آن من بی امان، تالشی با می کنید... تجربه که بدنی" در "خار وسوسه نوع هر از...                     شکایت
خدمت عیسی به که کرده ام انتخاب من است... آزمایش این در من باایمان پاسخ این می شوم!... قهرمان و                    می آورم
خواهم کامل تمامی به من که است این انتخاب این کامل تأثیر خود... ارباب خود... ناجی و خداوند عنوان به                      کنم

 بود، هیچ چیز کم نخواهم داشت. هیچ چیز کم نیست! من... بسیار... برکت... یافته ام!

من پرسیدید... که ممنون است... فوق العاده ای سؤال باشیم...؟ نگرش این فاتح می توانیم چگونه ما                بنابراین،
 عاشق سؤاالت شما هستم... یعقوب در باب 5 ادامه می دهد...

بخواند.   ١۴  اگر حمد سرود است،  شاد کسی اگر کند؛  دعا است،  مشکل در شما از کسی اگر :(13-16) 5                    یعقوب

تدهین روغن با را او خداوند نام به و کنند دعا برایش آنها و خواند فرا را کلیسا مشایخ است،  بیمار شما از                         کسی

آمرزیده باشد،  کرده گناهی اگر و برمی خیزاند،  را او خداوند و می بخشد شفا را بیمار ایمان،  با                   نمایند.   ١۵  دعای

شخص دعاِی یابید.  شفا تا کنید دعا یکدیگر برای و کنید اعتراف خود گناهاِن به یکدیگر نزد                   می شود.   ١۶  پس

 پارسا،  با قدرت بسیار عمل می کند. 

بخوانید... فرا را کلیسا مشایخ است)، جمعی حرکت یک (این یکدیگر... با کردن حمد یکدیگر، برای کردن                   دعا
شفا گناه، به اعتراف می دهد... شفا را بیمار ایمان، با دعای کنید)... ایجاد خود زندگی در معنوی                   (رهبری
وضعیت با می خواهد همیشه خدا – دارند. یکدیگر با نزدیکی رابطه فیزیکی و روحی شفای و آزادی                   می آورد...
یکدیگر به کنند، دعا شما برای تا می خوانید" فرا را "مشایخ شما فیزیکی... وضعیت سپس و کند شروع                    قلبتان
یک عنوان به کشیش به اعتراف آن این می شکند... هم در را پنهانی گناه قدرت اعتراف می کنید...                   اعتراف
شفا یکدیگر با ما می رسیم، عمیقتر ایمانی به یکدیگر با می کنیم... اعتراف یکدیگر به صرفا ما نیست...                   میانجی

 می یابیم و به آزادی دست پیدا می کنیم... و با یکدیگر خدمت می کنیم... برای ایجاد تغییر!

ساعتی 167 باقی در می رود... فراتر بسیار یکشنبه ها صبح سنت از این محلی.. کلیسای خداوند... اصلی                  نقشه
با تجربه ای بلکه جزئی، داوطلبانه ارتباط یک نه خانوادگی... سیستم یک می کنیم... زندگی یکدیگر با                 که
قدرتمند پارسا شخص پرشور دعای یکدیگر... با کردن دعا می کند... عمل یکدیگر با که بدنی باال...                  انتظارات

 است...
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قلب یک بلکه... کنند، متقاعد را بی میل خدای یک دارند سعی که نیست متقاعدکننده ای کلمات پرشور، قلب                   یک
ساده... بیان به است!! قدرتمند است. پرشور آنها برای خدا که است پرشور چیزهایی برای که است قلبی                    پرشور

 قدرت عظیم روح القدس در دعاهای قلبی و پرشور پیروان عیسی جاری می شود...

++ 

مشکلی آیا برتر... قدرت خدا... عیسی... در هستید... معنویت در کاوش برای سفری فکر در شما امروز                   شاید
 نیست چند لحظه ای با شما صحبت کنم...؟

تغییر می تواند شما نمایشنامه است... عیسی او نام دارد... وجود گناه مشکل برای راه حلی است... آمده                  رستگاری
به که طرحی اولیه... طراحی به بازگشته تقوا... به معصیت از جدید... به قدیم از زندگی... به مرگ از                     کند...

 روزهای اولیه بشریت باز می گردد... بشریتی که در کمال طراحی و خلق شده بود... خوب... و عالی...

برقرار عدالت او... خونین قربانی واسطه به گناهان غرامت کامل پرداخت او، کامل آمرزش به باور طریق                   از
یک برابر در گناه احساس با انسان مشکل نکرده ام) گناه هرگز که انگار (درست پارساشمردگی است...                  شده
به گناه، دست به انسان اسارت مشکل شدن) بازخرید کامل، (پرداخت رستگاری می کند. حل را عادل                  قاضی
حل را گناه اربابی مشکل جایگزین) (قربانی Propitiation می کند. حل را شیطان دست به و جهان، این                   دست

 می کند، مشکل پس زدن خدا، خالق ما.

رایگان عطای است... جهانی چیزی خداوند جالل از آمدن کوتاه و همگان کردن گناه که همانگونه                  بنابراین...
باور که کسی هر برای نمایشنامه... تغییر این داستان، این است... جهانی نیز او فیض واسطه به                   پارساشمردگی

  کند در دسترس است ( رومیان 3 (23-24)).

جالل می توانید اما... ببرید... بین از را خداوند آمرزش و جالل، محبت، حد، از بیش کردن گناه با نمی توانید                     شما
عنوان به تو از که می کنیم انتخاب ما عیسی... ای کنید... انتخاب من با امروز بزنید... پس را خدا آمرزش                      و
عوض در را گناهکار نگرش این و سازیم، تسلیم را کنترل به خود عالقه کنیم... پیروی خود رهبر و                     آمرزنده

 حیات ابدی به تو واگذار کنیم، توانایی زیستن با تقوا... چرا که تو... مسیح... در من زندگی می کنی!

دارد وجود گناهی از پر زندگی یا و گناه مرده... اعمال جدایی، شکستگی، نوع هیچ که می کنید حس امروز                     اگر
فیض کند... تغییر می تواند شما نمایشنامه که شدیم متوجه هم اکنون ما باشد... بزرگ حد از بیش خدا برای                    که

 خداوند از طریق ایمان به عیسی کافی است... شما می توانید به همخوانی کامل برسید...

 شاید در فکر باشید که "قدم های بعدی من چیستند؟؟"، و... این سؤال بسیار خوبی است...

برای و بمیریم گناهان برای تا کرد،  دار حمل بر خویش بدن در را ما گناهان (عیسی) خوْد او :(24) 2                      1پطرس

 پارسایی زیست کنیم،  همان که به زخمهایش شفا یافته اید. 

گناهان بنویسد... نو از را شما داستان و داده تغییر را شما روایت دهد... تغییر را شما نمایشنامه می خواهد                     عیسی
شفا تا دهد... اوج پارسایی و زندگی تا را شما برساند، پارساشمردگی به ایمان طریق از را شما و بگیرد را                       شما

 یافته و به آزادی برسید... بازگشت به هر آنچه خوب است و کامل.

هر از و می آمرزد را ما گناهان است،  عادل و امین که او کنیم،  اعتراف خود گناهان به اگر ولی :(9) 1                        1یوحنا

 نادرستی پاکمان می سازد. 

وفادار ما آمرزنده و رهبر عنوان به عیسی می کنیم، اعتراف را خود گناهان ما است... زندگی رایگان هدیه                    این
 است... من به تو نیاز دارم، من تو را می خواهم، بیا مرا رهبری کن و از من انسان تازه ای بساز!



خود گناهان آمرزش برای مسیح عیسی نام به شما از یک هر و کنید «توبه گفت:  بدیشان پطرس :(38) 2                      اعمال

 تعمید گیرید که عطای روح القدس را خواهید یافت. 

 اعمال 22 (16): حال منتظر چه هستی؟  برخیز و تعمید بگیر و نام او را خوانده،  از گناهانت پاک شو! “

می تواند این نمانید... منتظر برخیزید، می آورد... مرگ براستی گناه کنیم... صبر کردن انتخاب برای                چرا
پاک گناهان از بگیرید، تعمید مسیح در کنید... پیروی عیسی از و بازگردید کنید... توبه باشد! تازه                   شروعی
شما در که او، مقدس روح کنید... دریافت رایگان به را او هدیه بپیوندید... عیسی به و جدایی، آلودگی از                      شوید،

 جای دارد... سپاسگزاریم ای عیسی!

خدا خیر، نیست... تعجب آور خدا برای شما هدف به نزدن نمی ترسد، شما گناه از نمی ترسد، شما تاریکی از                    خدا
زنجیرها، از بردگی، از را ما تا است... ناجی یک نیازمند بشریت که می داند خوبی به او است، گشوده                     راهی
مایل اگر و می شود... مواجه هستید که جایی همان در شما با او می کند...؟ چه او می دانید بنابراین، سازد...                     آزاد
فرستاده که است موسی آن این می کند... رهبری و می بخشد، را شما او کنید، پیروی او از و بازگردید که                      باشید

 شده تا شما را از اسارت برهاند... نام او عیسی است. پادزهری برای بردگی به گناه...

 ** این راه حل رایگان است، نتایج آن... ابدی هستند... و اثرات آن متحول کننده...

 سپاسگزاریم ای عیسی!

+++ 

 موضوع برای تأمل:  غالطیان 5 (9): اندکی خمیرمایه،  موجب َور آمدن تمام خمیر می شود.

 سؤال برای تأمل:  رفتارهای گناه آلود چگونه افراد را از انسانیت تهی می کنند؟


