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 پیش گفتار

 

برای من و همسرم بانی، کمال افتخار بود که  .نویسنده این کتاب استاد و پدر روحانی من بود

در سفرهای . سال دستیار و همراهان شبانی درک پرینس، این خدمتگزار بزرگ خدا باشیم 15مدت 

خواست تا خدمات بشارتی و دعای شفا را  رسالتی گروهیمان در طول سالها، دِرِک اغلب از من می

 .برعهده گیرم

گذاشت تأثیر پذیرفته و تغییر  پرینس با ما در میان میزندگی ما از حقایق عمیقی که درک 

طبعی و مسرت و حقایق را با عطوفت، یکپارچگی، شوخ. او دوست و راهنمای ارشد ما بود. یافته است

 .داشت گرایی یا تعصب مذهبی بیان میبدون هیچگونه شریعت

دِرک و روت پرینس  شب اولی که به زیارت سرزمین مقدس رفته بودیم، من و بانی شام را با

او اصرار داشت که برای من ماهی حضرت پطرس را . در کنار سواحل دریای جلیل صرف کردیم

ای جدی گفت که رسم است زائرانی که اولین  هنگام سرو سینی گرم غذا، درک با قیافه. سفارش دهد

آن چشمها . ورندآیند باید به احترام پطرس مقدس، چشمان این ماهی را بخ بار به زیارت جلیل می

کردم، درک نیشش تا  در حالیکه من دهانم را با دستمال خیس پاک می. داد بدترین مزه دنیا را می

 .او عاشق شوخی و دست انداختن دوستانش بود. بناگوش باز شده بود

در طی سالها همکاری، به چشم خودم کارکرد عملی حقایق درج شده در این کتاب را در 

 .ام آسیا واروپا دیده ماری در آفریقا، آمریکا،ش زندگی مردمان بی
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به یاد دارم که در سفری به زامبیا، در قلب قاره آفریقا، کنار رودخانه زامبزی، هزاران روستایی 

ای مخروبه که سوراخهای بزرگی در  درک، روت و من در کلبه. برای شنیدن کالم خدا جمع شده بودند

 ای سادهو ناهار  داد میهایی  درک به شبانان ارشد دستورالعمل در حالیکه. سقفش بود، اقامت داشتیم

 .ندافتاد میند، مارمولکها از سقف به پایین خورد میمتشکل از سوپ و نان 

زمین بزرگی در نزدیکی رودخانه پاکسازی شده و انبوهی از جمعیت گردآمده بودند تا حقایق 

بسیاری از شرکت کنندگان، . ت انگیزی بودیمما شاهد معجزات شگف. موجود در این کتاب را بشنوند

ها  آن شب وقتی از میان بوته. رهایی از لعنتهایی که نسلها آنها را زیر یوغ خود گرفته بود، تجربه کردند

گشتیم با چراغهای نفتی دردستهایمان مراقب بودیم که مارهای سمی  به سمت اقامتگاهمان برمی

 .د نکنیمفراوانی را که در آن منطقه بودند لگ

آخرین گروه ": هنگام خداحافظی با آن شبانان فروتن آفریقایی، آنها ضمن سپاسگزاری گفتند

. از پیامتان متشکریم. قابل توجهی که پیش از شما به اینجا آمدند، گروه دکتر دیوید لیوینگستون بود

. تها قابل شکستن هستنداین لعن. که نباید از جادوگران و لعن ونفرینهای آنها بترسیم دانیم میاکنون 

 ".ما دیدیم و شنیدیم که قدرت صلیب بر همه چیز پیروز شده است

در آن سفرهای عالی همراه با درک پرینس بود که من عظمت پیام انجیل، شکسته شدن 

ها، شهرها  دیدم که این حقایق قادر به تبدیل و شفای خانواده. لعنتها و اهمیت برکت را به چشم دیدم

هایمان و ملتمان به  ما باید برکت را مثل یعقوب در کتاب پیدایش، برای خودمان، بچه. و ملتهاست

 .چنگ بگیریم

هنگامی که ربکا یعقوب را به جلو هل داد تا برکت را از پدرش بگیرد، از خدا مأموریت یافته 

قط سخن مرا ف! لعنت تو بر من باد": یعقوب از این اکتشاف واهمه داشت، ولی مادرش به او گفت. بود

بیست سال پس از آنکه او پسران  اًحدود. ربکا از نازایی گذشته دو برابر برکت یافته بود ".بشنو

، یعقوب سنتطبق . دوقلویش را بدنیا آورد، پسر دوم برکت پسر نخست زاده را به میراث برد

برکت را دریافت  نباید آن تواناییهایشیعقوب هم بر اساس . کرد میبایست این برکت را دریافت  نمی

 .یعقوب آن برکت را دریافت کند بایست میپدرش اسحاق نیز ن سخنمطابق . کرد می

کشند،  از هر لعنتی که دنیا یا انسانها به زیر می گیرد میاما قدرت برکتی که از خدا سرچشمه 

بال بر هر قدرت مخرب یا مردودیتی که بدن گیرد میقدرت برکتی که از خدا سرچشمه . بیشتر است

لطفی که شامل حال یعقوب گردید، همان برکتی بود که خدا به دوست خود . شما باشد، غالب است

عهد خدا با ابراهیم و . ابراهیم در طول عمر و فعالیت وی و نسلهای بعد از او ارزانی داشته بود

 .رسد میهایش، ریشه و پیشگویی وعده و برکتی است که به من و شما از راه ایمان به مسیح  وعده
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عیسی لعنت گناه و مرگ را . ای است سایه صلیب بر زندگی هر فرد، قدرتمندتر از هرگونه سایه

سرانجام، فقر، . بر خود گرفت تا ما بتوانیم برکتهای مربوط به اطاعت از کالم او را دریافت کنیم

برای نجات  باید در برابر سایه صلیبی که عیسی مردودیت، مرض، خشونت، نابودی و حتی گناه می

 .جان ما بر آن رفت، متوقف گردند

همین ترس ربکا را به خدا نزدیک کرد . ترساند حالی ربکا، او را از وقوع اتفاقات شوم میپریشان

 .کلید دریافت مستمر برکت، اطاعت از صدای خداست. و او راز برکت خدا را کشف کرد

ن تن از نوادگان ابراهیم را از اسارت و قرنها پس از وعده خدا به ابراهیم، خدا حدود سه میلیو

امروز که دو هزار سال از مرگ و قیام بره . چگونه؟ بوسیله قدرت خون یک بره. مرگ در مصر رهانید

 .، قدرت صلیب مسیح همچنان در شکست لعنتها و نفرینها و اعطای برکت غلبه داردگذرد میخدا 

در مورد چگونگی بازشناسی و رهایی از تا تعالیم عالی دوستمان  کنیم میمن و بانی دعا 

تان همواره در این  باشد که شما و خانواده. لعنتها، زندگی شما را نیز لمس نماید و تغییر شکل بدهد

 .کرد میصلیب مسیح، همان چیزی است که دِرِک همواره بر آن تأکید . برکات سلوک کنید

  

 ماهش چاودا
 شبان ارشد،
 کلیسای همه ملتها

 ارولینای شمالیشارلوت، ک
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 مقدمه

، درک پرینس چنان تعلیم شگفت انگیز و تأثیر گذاری از کتاب مقدس 1170در دهه 

پیام او در مورد برکتها و لعنتها، . به ایمانداران ارائه داد که کمتر کسی تا آن هنگام شنیده بود

 .گرفت و خدا آن را برکت داد سراسر از کتاب مقدس سرچشمه می

این مکاشفه تکان دهنده، که او در سه دهه بعدی به پرورش آن ادامه داد و دید 

روحانی عمیقتری در موردش یافت، تأثیر عمیقی بر چند نسل از الهیدانان و واعظان نهاده 

برای زندگی بهتر بدست صدها هزار تن  ای سادهمهمتر از آن اینکه تعلیم مذکور، کلید . است

 .ر جهان داده استاز مسیحیان در سراس

او در حال حاضر یکی از . شاید با نام درک پرینس آشنایی چندانی نداشته باشید

معلمین خارق  با این وجود، او یکی از الهیدانان و. های مسیحی نیست نامهای آشنا در خانواده

 .العاده کتاب مقدس در قرن بیستم است

تحصیالتش را در ایتون و  درک پرینس، یک بریتانیایی متولد هندوستان بود که

پیش از تجربه مهیج (. ها و دوستان سی اس لوئیس بوددورهاو یکی از هم)کمبریج ادامه داد 

تولد تازه در مسیح، او شغل پژوهشی معتبری در زمینه فلسفه قدیم و جدید در کمبریج 

یر اما همینکه هوش سرشارش را تسلیم مسیح کرد و فکرش توسط روح القدس تنو. داشت

به عنوان . یافت، به قدرتی بزرگ برای در میان گذاشتن حقایق کالم خدا با دیگران تبدیل شد

یک فیلسوف تعلیم دیده و نیز یک مسیحی کاریزماتیک، او تبدیل به برهم کنشی نادر از 
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فرهیختگی دقیق و باز نسبت به امور ماوراءطبیعی گردید و کالم خدا و قدرت آن ، حقیقت و 

 .داد میا هم تعلیم روح را  ب

شمار در شش قاره جهان به تعلیم،  در طی پنج دهه، درک پرینس در شهرهای بی

در تمام این مدت دست . موعظه ، تشویق، اعالن، گسیل و الهام بخشیدن از کالم خدا پرداخت

این معلم فروتن و از خود گذشته تأثیر به سزایی بر مردمان در کره خاکی . از نوشتن نکشید

 .شتگذا

بیست سال  اً، درک پرینس در شهر محبوبش اورشلیم که حدود2001در پاییز 

. او هدایای شگرفی از خود بر جای گذاشت. سالگی درگذشت 55اقامتگاه وی بود، در سن 

ای بود الهام بخش از تسلیم به خدا، عشق  برای آنانی که افتخار آشنایی با او را داشتند نمونه

رای سرزمین مقدس و اشتیاق زاید الوصف برای دیدن اینکه قوم خدا به کلیسا، قلب تپنده ب

 .در پری آزادی و اقتداری که مسیح برای آنها تدارک دیده قدم بردارند

شما اکنون . های خود را برجای گذاشت او برای همگان کتابها، مقاالت، موعظات و نامه

ازبینی شده و توسعه یافته از در این چاپ جدید ب. بخشی از این گنجینه را در دست دارید

 .در انتهای هر فصل راهنمای مطالعه متناظری موجود استشما انتخاب کنید، : برکت یا لعنت

چه کتاب را  -اطمینان داریم که با جذب و کاربرد حقایقی که در اینجا خواهید یافت

تأثیر آسمانی  در طول زندگیتان از آزادی، برکت و -به تنهایی بخوانید و چه به صورت گروهی

 .بیشتری برخوردار خواهید شد

 .ای حقیقی از همه برکتهای ناشی از مرگ و قیام عیسی را بدست آورید باشد که تجربه
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 ای بر دوره مطالعه برکت یا لعنت مقدمه

، با کمال شادی دوره مطالعاتی شما انتخاب کنید: برکت یا لعنتدر چاپ سوم کتاب 

این درسها که در خاتمه هر فصل . صی یا گروهی نیز گنجانده شده استبرای استفاده شخ

، (با جوابهایی در انتهای هر بخش مطالعه)االتی مرور کننده بر آن فصل ؤاند، شامل س آمده

 . الت کاربردی برای تأمل و بحث، آیه حفظی و پاسخ ایمان استسؤا

 .اضافه شده است در ابتدای هر یک از سه فصل شهادتهایی برای دلگرمی شما

  

 قدمهای آمادگی

 در ابتدای هر فصل دعا کنید و از روح القدس بخواهید که به شما تعلیم دهد. 

 فصل را بخوانید 

 ای ثبت  جوابهایتان را روی صفحه جداگانه. پس از پایان فصل به قسمت مطالعه بپردازید

ورد استفاده قرار ها از این نظر اهمیت دارد که در درسهای بعدی م ثبت جواب. )کنید

 (.دنگیر می

 آن را به حافظه بسپارید اًآیه حفظی را بخوانید و بعد. 

 پاسخ ایمان را بلند بگویید. 

 اید در خاتمه بخش مطالعه دعا کنید و از روح القدس بخواهید تا آنچه را که آموخته

 .تأیید کند و در زندگی شما به کار گیرد
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 نکاتی برای حفظ کردن آیات

 آن . کار برای حفظ یک آیه این است که هر بار بخشی از آن را حفظ کنید آسانترین

این کار را تا هنگامیکه . بخش را چند بار بخوانید؛ سپس بکوشید از حفظ آن را بگویید

به بخش بعدی بروید و آن را به . بخش مورد نظر را از حفظ کرده باشید، ادامه بدهید

دو بخش را چند بار با هم بخوانید و بکوشید آن  هر. اید، بیفزایید بخشی که حفظ کرده

این کار را تا جایی ادامه دهید که هر دو بخش را بتوانید با . دو را با هم از حفظ بگویید

 .بخش به بخش پیش بروید و همین روند را ادامه دهید. هم از حفظ بگویید

 ن را در جایی بگذارید کارت را همراه داشته باشید یا آ. آیه حفظی را روی کارتی بنویسید

 .آیه را روزی چند بار تکرار کنید. که در طول روز جلوی چشمتان باشد

 از آیه مورد نظر به هنگام دعا و تأمالتتان استفاده کنید. 
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 برکتها و لعنتها

آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را  امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می

 ...ذاشتم؛ پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانیپیش روی تو گ

   11: 10تثنیه  
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 مقدمه

یا همکارتان یا هر کس دیگری  تان همسایه، خانواده تان خانوادهممکن است زندگی شما و 

ای که گویی  ه گونهب. بار باشدها، افسردگیها و یا حتی فجایع مصیبتها، نگرانی همواره آکنده از نومیدی

 .یابد این داستان هرگز پایان نمی

یم که از لحاظ زمینه و موقعیت اجتماعی همسطح شناس مییی را ها خانوادهدر مقابل، 

زندگی . ندشو میکه اینها هرگز دچار مشکلی ن رسد میی ذکر شده در باال هستند، اما به نظر ها خانواده

 .توان واقعی بودنش را باور کرد نمی آل است کهای ایده این گروه به اندازه

در هر دو مورد نیروهایی در کارند که سرنوشت هر انسان را چه خوب و چه بد، تعیین 

از این گذشته، . نماید کتاب مقدس این موضوع را تحت عنوان برکتها و لعنتها معرفی می. کنند می

ها مواجه شویم که از تأثیرات دهد که چگونه به طریقی با این نیرو کتاب مقدس به ما نشان می

 .مند شویم و خودمان را از تأثیرات مخرب دیگری حفظ کنیمسودمند یکی بهره

   

ای از زندگیتان  تازه کامالًدرک کتاب مقدسی از برکتها و لعنتها و طرز کار آنها، به شما دید 

 .انددهد و جوابی است برای مشکالتی که تابحال شما را سردرگم و مغموم کرده می

توانستم امروز کنم می نگرم، فکر نمی وقتی به گذشته می. این تعلیم زندگی مرا عوض کرد"

بدون عنایت به تعالیم مربوط به لعنتهایی که خودم بر سر خودم آورده بودم یا از اجدادم به ارث برده 

 ".بودم، زنده بمانم

   .بی. سی
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 ها کشتی گرفتن با سایه

 

ای در هم از نور و سایه است که الگوی قابل از دید ناظر خارجی، زندگی انسان آمیزه

در صحنه زندگی شاید دو مرد . دهد و قوانین مشخصی نیز بر آن حاکم نیست تشخیصی را ارائه نمی

ا ب. روند دو مرد با زمینه و توانایی یکسان که در یک جهت پیش می. راهشان را دوشادوش آغاز کنند

دیگری، درست در کنار او، . دارد همیشه در نور موفقیت و کامیابی گام برمی تقریباًاینحال یکی از آنها 

اش  با مردودیت و افسردگی و دلواپسی دست به گریبان است و زندگی اًاو دائم. بیند به ندرت نوری می

 .رسد میدر اوان جوانی ناگهان به پایان 

سرچشمه . کنند است درک نمی یی را که در زندگیشان در کارهیچکدام از این دو مرد نیروها

اند که نور و تاریکی  آنها هرگز به این امکان توجه نکرده احتماالً. نور و سایه از نظر آنان پوشیده است

 .هر یک ریشه در اجداد وفات یافته آنان دارد

زیادی درباره آنها در واقع، سخن . گوید کتاب مقدس به صراحت درباره این نیروها سخن می

 .خواند دارد که بگوید و به ترتیب آنها را برکتها و لعنتها می

او همه کارهایش . هاست نگاهی دقیقتر بیندازیم بیایید یک لحظه به مردی که در زیر سایه

کند؛ همه  اش را بیشتر می کند؛ مهارتهای شغلی اش را عوض می شغل یا خانه: درست است، از جمله

ای در مورد آزاد کردن  حتی دوره. کند موجود در مورد تفکر مثبت را مطالعه میمنابع جدید 

 .گذارند مرموز خود نیز می "تواناییهای بالقوه"

کنند، ازدواجش به خطر  فرزندانش سرکشی می. کند با این وجود موفقیت از او دوری می

اش مثل آبی است که از میان  القهاهداف مورد ع. افتد، تصادفها و بیماریها جزئی از زندگیش هستند می

که به طور غیرقابل اجتنابی دست رد به  کند میاحساس  "مکرراً"او . چکد می انگشتان غریقی فرو

، که البته شاید بتواند احساس فوق را تا حدودی نادیده بگیرد ولی هرگز بر آن غلبه خورد میاش  سینه

 .یابد نمی



 برکت یا لعنت
 

21 

چیزی نامشخص و  –تواند تعریفش کند  که نمیاو همه عمر در حال جدال با چیزی است 

هرچه شدت تقالیش را بیشتر . ای دست به گریبان است که با سایه کند میگاهی حس . دست نیافتنی

که  کند میاحساس  معموالً. شناسد مشخص کند یا آن را باز دقیقاًعلت مشکلش را  تواند می، نکند می

 .باید دست از تقال بکشد

او هم . درست مثل پدرم! دشو میای دارد؟ کار من همیشه خراب  ه فایدهچ": زند فریاد می

 "!ماند دائمأ ناکام می

او در جوانی ازدواج کرده و هر گونه . یک زن هم باشد تواند میها البته، شخص زیر سایه

گی اما خودش را روی االکلن. ای شاد، به کار برده است تمهیدی را برای داشتن ازدواجی موفق و خانه

از لحاظ جسمی هر روز . آید می "پایین"است و روز بعد  "باال"یابد به طوری که یک روز  نامرئی می

. یابد به سالمتی دست نمی کامالًای دارد و همواره در لبه سالمت است، هرچند هرگز  مشکل تازه

وزی به خود گوید و ناگهان ر ، شوهرش او را ترک میکند میپسرش شروع به استفاده از مواد مخدر 

 .د که الکلی شده استشو میآید و متوجه  می

آمد، انجام ها بود، هر کار درستی که از دستش برمی این زن نیز مانند مردی که زیر سایه

ای قوی از تالش  در تعاقب موفقیت با انگیزه. خواند کتابهای تغذیه و روانشناسی کودک می. داد می

 با اینحال وقتی به زندگی خانمهای دیگر. برد انش را به کار میدر هر تالش همه تو -داشت دست برنمی

یافت،  دید که آنها با ویژگیها و انگیزه کمتری به اهدافی که او هرگز به آنها دست نمی نگریست می می

 .  رسیدند می

شاید . هاست، شاید به یاد خودتان بیفتید با نگاهی دقیقتر به زندگی شخصی که زیر سایه

با . ولی از دید شخص دیگری به غیر از خودتان -ای از زندگی شماست که این آینه احساس کنید

 .باشد لعنتی مربوط به اجدادتان: گویید شاید علت مشکالت شما هم  تعجب با خودتان می

همسرتان یا یکی از اعضای فامیل و یا  مثالًها شما را به یاد دیگری،  شاید شخص زیر سایه

اید،  ای از امید را برایش داشته کسی که همواره نگرانش هستید و آرزوی بارقه. اندازد دوستی عزیز می

ها  حاال با توضیحی محتمل در مورد این سایه. اما نگرانیها و آرزوهایتان برای او بدون نتیجه مانده است

 یک لعنت باشد؟ واقعاًآیا ممکن است که ریشه مشکل . اید که برایتان تازگی دارد مواجه شده

گردد، که هرگز  می هنتان به وقایع و شرایط گذشته خودتان یا آن شخص عزیز بازذ

موفق  کامالًار را از ذهنتان برانید ولی اید که این افک بارها خواسته. اید حالجیشان کنید نتوانسته

. اشمشاید من زیر لعنت ب: گویید با خود می. که نیازمند اطالعات بیشتری هستید اید دریافته. اید نشده
 چه باید کرد؟ ریشه این لعنت کجاست؟
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. ای تشبیه کرد که از گذشته تا به حال دراز شده است توان به دست بلند شرورانه لعنت را می

. دشو میاین دست با قدرتی ظلمانی و خردکننده به شما آویخته و مانع بروز شخصیت واقعی شما 

کنید تواناییهایی درونی دارید که  حس می. ن باشیدتوانید آزادانه، خودتا کنید که هرگز نمی احساس می

اید بدست  همیشه از خودتان انتظاری بیش از آنچه توانسته. کنند هرگز مجال پرورش یا بروز پیدا نمی

 .آورید، دارید

روید موجب عدم  شاید هم آن دست دراز شرارتبار هنگامی که شما در زندگی به جلو می

خورید و  روشن است ولی گاهی سکندری می کامالًدر پیش دارید راهی که . گردد موفقیتتان می

لغزد درست  ای که پایتان می به دلیلی نامعلوم، همان لحظه. توانید علت آن را تشخیص دهید نمی

ولی هدف . اید نزدیک شده کامالًاید،  ای است که به هدفی که مدتها برایش زحمت کشیده همان لحظه

 .کند میاز شما دوری 

اتفاقات و شرایطی که تجربه . نشانه یک چراغ خطر باشد تواند می نامعلوماقع، واژه در و

که نیرویی در کار است که با قوانین طبیعی  رسد میبه نظر . کنید، دلیل منطقی یا طبیعی ندارند می

 .خواند معمول و متوسط نمی

ه سطح مشخصی از شما ب. است محروم سازی، کند میای که نتایج لعنت را جمع بندی واژه

 –همه امتیازات الزم را آشکارا دارید . رسد میرسید و آینده روشن به نظر  کامیابی در زندگیتان می

رسید، اما  کنید و به همان سطح از توانایی می دوباره شروع می! آید ولی کارتان درست از آب درنمی

یابید که گویی  د، درمیشو میها تکرار هنگامی که این اتفاق بارها و بار. ندشو میدوباره کارها خراب 

 .یابید حال هیچ دلیل روشنی برای آن نمی با این. این الگوی زندگیتان است

ممکن است . اند بسیاری از مردم، داستانهای زندگی با الگوی مشابهی را با من در میان گذاشته

همیشه برای ": گویند ین میاغلب اوقات آنها چیزی شبیه ا. جزئیات متفاوت باشد ولی الگو همان است

 مکرراًتوانم  می": یا "انگار زندگی من هم تکرار محرومیتهای اوست. افتاد میپدرم هم چنین اتفاقاتی 

 ".آید کارهای من هرگز درست از آب در نمی: گفت بزرگم را بشنوم که می صدای پدر

غل، سالمتی یا درآمد کار، ش: های مختلف زندگی مردم از قبیل این الگو ممکن است در زمینه

ازدواج و  مخصوصاًالگوی مذکور همیشه به نوعی اثر منفی روی روابط شخصی  تقریباً. آنها تکرار شود

د بلکه گروه اجتماعی بزرگتری را شو میاغلب تأثیر آن فقط بر یک فرد مجزا دیده ن. گذارد خانواده می

ل اجتماع یا حتی یک ملت از آن تأثیر اکثر اوقات خانواده یا دایره بزرگتری مث. گیرد میدر بر

 .پذیرند می

. د، درست نباشدشو میشاید اظهار قطعی در این مورد که لعنت همواره مسبب ناکامی شخص 

انسان ممکن است حتی به موفقیتی واقعی نیز برسد و در عین حال احساس محرومیت و عدم 
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 .بهرمندی از ثمرات موفقیت، عذابش بدهد

ای مالقات کردم وب شرقی آسیا، با خانم قاضی باهوش و تحصیل کردهدر طی سفری به جن

او زندگیش را به مسیح تسلیم کرده بود و تا جایی که بیاد داشت به همه گناهانش . زاده بودکه اشراف

شغل موفق و . از زندگیش راضی نیست واقعاًگفت  با این وجود می. اعتراف و از آنها توبه کرده بود

 .اجتماعی او برایش احساس خشنودی شخصی ببار نیاورده بود موقعیت واالی

برایش توضیح دادم که بر . اند در هنگام صحبت با او دریافتم که اجداد او قرنها بت پرست بوده

سپس راه . ماند گوید لعنت بت پرستی تا سه یا چهار نسل باقی می ، خدا می1-1: 20اساس خروج 

 .سای نجات دهنده به او نشان دادمرهایی از این لعنت را بواسطه عی

ممکن است آنها نتیجه اعمال یا . گاهی از اوقات لعنتها ریشه در نسلهای گذشته ندارند

شاید هم لعنتی از نسلهای گذشته توسط اعمال خود شما . رخدادهایی در زندگی خود شما باشند

زی در کشمکش هستید که ریشه مشکل هر چه باشد، به هر صورت شما با چی. تر شده باشد پیچیده

 .توانید آن را مشخص یا درک کنید نمی

مثل آن خانم قاضی، شما هم ممکن است طعم موفقیت را چشیده باشید و بدانید که چقدر 

. یدشو میناگهان بدون هیچ دلیلی ناراضی ! شیرین است، ولی این تجربه برایتان همواره موقتی است

بی ارزش جلوه  کامالًاید به نظرتان  هر آنچه به دست آورده. دپوشان افسردگی مانند ابری شما را می

 .کند می

چه : پرسید بینید با شرایط مشابه بسیار خوشحالند و از خودتان می نگرید و می به دیگران می
 م؟شو میاقناع ن کامالًاتفاقی افتاده؟ چرا من هرگز 

با  کامالًاین توضیحات  بعضی از: شاید در این هنگام، واکنش شما چیزی شبیه این باشد
یعنی دیگر امیدی برای من نیست؟ آیا باید بقیه عمرم را به همین روال . زندگی من مطابقت دارد

 سپری کنم؟
ید که خدا راه عالجی را ارائه شو میبا ادامه مطالعه متوجه . نومید نشوید! نه، امیدوار باشید

 .دگی خودتان به شما داده خواهد شدکرده است که دستورالعمل ساده و کاربردی آن برای زن

از "برای دلگرمی شما، دو نامه از کسانی که به برنامه تعلیم کتاب مقدس رادیویی من درمورد 

نامه اول را آقایی برایم نوشته و نامه دوم از یک خانم . آورم اند در زیر می گوش داده "لعنت تا برکت

 .است

 

ام و هرگز  دریافتم که سالها زیر یک لعنت بوده من به پیام شما درباره لعنت گوش دادم و
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ام توانایی موفق بودن را نداشتم و همواره از احساس تمایل  هرگز در زندگی. ام متوجه آن نشده

ده سال . ام بردم، هرچند هرگز خود را درگیر انجام این گناه نکرده به هم جنسان خودم رنج می

ولی بخاطر آن لعنت هرگز توان آن را نداشتم که به ام  ام را تسلیم مسیح کرده است که زندگی

 . بسیار افسرده شده بودم. خواهم به خدا نزدیک شوم ای که می اندازه

. کنم ام، بی اندازه در مسیح احساس آزادی و زنده بودن می از وقتی که از آن لعنت آزاد شده

 !ام هرگز تا این اندازه به خدا نزدیک نبوده

* * * * 

زندگی من توسط . شما متشکرم "از لعنت تا برکت"اخیرتان در مورد لعنتها و جزوه از برنامه 

 .آنها تغییر چشمگیری کرده است

رفته حدود پنج سال تحت نظر  م و رویهمشد میدچار افسردگی  مکرراًدر طول عمرم 

 .ام روانپزشک بوده

گرفتاری در مکاتب بهار گذشته خانمی با من و برایم دعا کرد و من خودم را از هرگونه 

ستایش بر نام خداوند، . های چایی، آزاد اعالم کردم انحرافی مثل کارتهای فال گیری و برگه

 !این آغاز رهایی واقعی من بود

های رادیویی شما را درباره زیر لعنت بودن و عدم آگاهی از آن شنیدم و با شما  سپس برنامه

گویی سدی شکسته شده و خدا ! یگر آزادمحاال د. دعای رهایی از لعنتها را تکرار کردم

های گذشته از لحاظ  انسداد درونی من از بین رفته و در هفته. در روح من حرکت کند تواند می

گاهی به همه . توانم خدا را برای برکتش شکر کنم ام که فقط می روحانی چنان رشد کرده

و برای آرامشی که بدست  کنم دهد فکر می کارهایی که او در زندگی من انجام داده و می

 .ریزم ام از خوشی اشک میآورده

 !پرستیم خدای شگفت انگیزی را می واقعاًما 
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 :لهایی برای مطالعهسؤا

نند در نتیجه زندگی هر فرد تصمیم گیرنده توا میکه کدام دو نیرو  دارد میکتاب مقدس بیان  .1

 باشند؟

و خوش  دهد می، به تحصیالتش ادامه ندک میآیا ممکن است که موفقیت از کسی که سخت کار  .2

 بین است، بگریزد؟ اگر چنین است، دلیل اصلی آن چیست؟

را  1-1: 20و خروج  47-41: 25نند از نسلی به نسل دیگر منتقل شوند؟ تثنیه توا میآیا لعنتها  .1

 .بخوانید

 کدام است؟ کند میکه تأثیرات لعنت را جمع بندی  ای واژه .4

 ؟دهد میمبتال به آن است تحت تأثیر قرار  آیا لعنت فقط کسی را که .1

 آیا امکان دارد کسی که زیر لعنت است، به موفقیت دست یابد؟ .7

 علل دیگر لعنت چیست؟. گیرند گاهی لعنتها از نسلهای گذشته ریشه نمی .7

 اگر شما احساس کنید که زیر لعنت هستید، آیا باید به کلی نومید شوید؟ .5

 

 کاربرد در زندگی

تحت شرایطی که در این فصل توضیح داده شده ( یدشناس مییا شخصی را که )ن آیا شما خودتا .1

 بینید؟ به طور مشخص چه چیزی نشانگر در کار بودن یک لعنت است؟ می

 ؟گذارد میتأثیر ( یا آن شخص)این لعنت چگونه بر اطرافیان شما  .2

ب مثبت است، آنها را نید لعنتهای نسل به نسل را در فامیل خودتان ببینید؟ اگر جواتوا میآیا  .1

 .مشخص کنید

اید؟ اگر چنین است، آن قسمت را  محرومیت را تجربه کرده مکرراًآیا در بخشی از زندگیتان  .4

 .توضیح دهید

 .بخوانید ه،ای را که در صفحات پیشین آمد دو نامه دلگرم کننده. در خداوند امید هست .1

 

 

 آیه حفظی

اما برکت، اگر اوامر یهوه خدای خود را که امروز . ارمگذ اینک من امروز برکت و لعنت پیش شما می"
 ".فرمایم اطاعت نمایید به شما امر می

   27-27: 11تثنیه 
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 پاسخ ایمان

ای  برکت بیابم، به همین دلیل امروز اطاعت از کالم تو و زندگی مطابق با نمونه خواهم میخداوندا، من 

 .گزینم که تو برای ما گذاشتی، برمی

 

 

 :جوابها
 رکتها و لعنتهاب .1

 .چون لعنتی بر آن شخص وجود دارد. بله .2

 .بله .1

 .محرومیت .4

 .بر فامیل، اجتماع و یا ملتی اثر بگذارد تواند مینه،  .1

 .بله، هرچند که آن شخص توان لذت بردن از آن را ندارد .7

 .اعمال و وقایعی که در طول زندگی شما صورت گرفته است .7

 .ستنه، چون خدا راه عالجی را ارائه داده ا .5
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 موانع نادیدنی

 

، ام دادهدر طی سالهای گذشته وقت زیادی را به مشاوره با اشخاص بسیاری اختصاص 

ولی اغلب، آن را کاری نومید کننده . اند مانند کسانی که در فصلهای قبلی توصیف شده

گویی با موانع  رفتند و سپس ای از لحاظ روحانی پیش می افرادی بودند که تا نقطه. ام یافته

در . موضوع به هیچ وجه عدم سرسپردگی یا عدم صداقتشان نبود. ندشد مینادیدنی مواجه 

تر از دیگر کسانی بودند که پیشرفت  رسید که اکثر آنها صادقتر و سرسپرده واقع به نظر می

ج چه کوشیدند آن را عملی سازند، اما نتای پذیرفتند و می آنها مشورت مرا می. بهتری داشتند

 .برای آنها و چه برای من، دست کم نومید کننده بود

نم به این توا میخداوندا، چرا من ن": مکرد میپس از رویارویی با این گونه موارد، دعا 

فهمم، و باید بیشتر در موردش  شخص کمک کنم؟ آیا در این میان چیزی هست که من نمی

ای را کنار زد تا دنیای  او پرده. دهد میا پس از مدتی دریافتم که خدا جواب دعایم ر "بدانم؟

این مکاشفه نه . کنند، نمایان سازد نیروهای مقتدری که بر حسب قوانین طبیعی عمل نمی

ای  نستم نخی را ببینم که از میان دنبالهتوا میو  شد مییکباره بلکه قدم به قدم بر من آشکار 
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 .گذرد میاز وقایع به ظاهر نامربوط 

هنگامی رخ داد که من سخنگوی مهمان در یک کلیسای انجیلی  یک اتفاق کلیدی

. ای از پیش تعیین شده، مردد بودم که چگونه موعظه را به پایان برسانم در اواخر موعظه. بودم

ای متشکل از پدر، مادر و یک دختر  در حالیکه پشت منبر ایستاده بودم، متوجه خانواده

لعنتی بر آن خانواده : فکری از ذهنم گذشت .نوجوان روی نیمکت جلو در سمت چپم شدم
با اینحال . این فکر ارتباطی با موضوع پیام من، یا طرز فکرم در آن هنگام نداشت .آمده است

 .لعنتی بر آن خانواده آمده است: کرد میاین احساس مرا رها ن
. تمهای تردید، از پشت منبر پایین آمده به سمت پدر خانواده رف سرانجام پس از لحظه

خواهد در نام عیسی آن لعنت را باطل و خانواده  برایش از آن اندیشه گفتم و پرسیدم آیا می

این نخستین باری بود که من چنین . او بی درنگ جواب مثبت داد. اش را از آن رها کنم

. م و از اینکه آن مرد چنان با رغبت درخواست مرا پذیرفت غافلگیر شده بودمکرد میکاری 

 .ز آن، دلیل این رغبت را فهمیدمکمی بعد ا

به پشت منبر بازگشتم و با صدای بلند دعای کوتاهی برای باطل شدن آن لعنت در آن 

نام  موقع دعا هیچیک از اعضای خانواده مزبور را لمس نکردم اما هنگامی که با . خانواده کردم
مامی خانواده دیده دعایم را خاتمه دادم، واکنش فیزیکی، قابل رویت و واضحی در تعیسی، 

 .شد میای به ترتیب از یکی به دیگری منتقل  گویی لرزشی لحظه. شد

هیجده ساله بود، از باالی ران  اًدر این موقع متوجه شدم پای دختر خانواده که حدود

خواهد برای پای  دوباره به سمت پدر رفتم و گفتم آیا می. تا پایین پا گچ گرفته شده است

ولی باید ": مثبت بود و افزود کامالًبار دیگر جواب او . تا شفا پیدا کنددخترش هم دعا کنم 

گویند  بدانید که همین پای دخترم در هیجده ماه گذشته سه بار شکسته است و دکترها می

  ".کند میبهبود پیدا ن کامالًدیگر 

زنگ  -که کسی در عرض هیجده ماه سه بار یک پایش شکسته –امروز چنین اظهاری 

اما در آن زمان من ارتباطی میان . آورد که لعنتی در کار است را در من به صدا در می خطری

من فقط پای گچ گرفته را در دست گرفتم و . دیدم لعنت و این اتفاقات عجیب پیاپی نمی

 .برای شفای آن کردم ای سادهدعای 

. دریافت کردمای تشکرآمیز به خاطر آنچه رخ داده بود، از آن پدر  چند هفته بعد نامه
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او نوشته بود که وقتی دخترشان را دوباره به درمانگاه برده بودند، عکس رادیولوژی جدید 

 .کمی پس از آن گچ را هم باز کرده بودند. شفا یافته است کامالًکه پای او  داد مینشان 

ای از وقایع عجیب و ناخوشایند اشاره داشت که  اش به دنباله او همچنین در نامه

ده وی را تحت تأثیر قرار داده بودند و همین امر موجب رغبتش در تشخیص نیاز به دعا خانوا

 . برای کل خانواده جهت رهایی از لعنت شده بود

م روح القدس کرد میاحساس . آوردم این ماجرا را به یاد می مکرراًهای بعد،  در طی ماه

ی که بر آن خانواده بود آشکار ساخت ابتدا او لعنت. مرا به ترتیب حائز اهمیتی هدایت کرده بود

بعد از آن مرا بر آن داشت تا برای شفای پای آن دختر . و مرا ترغیب به باطل کردن آن نمود

 یافت؟ م، آیا پای او شفا میکرد میاگر پیش از باطل کردن لعنت برای شفا دعا . دعا کنم

که باطل کردن  مشد میم بیشتر متقاعد کرد میهر چه بیشتر بر این موضوع تأمل 

ای بود که مانع  آن لعنت مانع نادیدنی. لعنت پیش درآمد مهمی برای شفای پای آن دختر بود

 . تا آن دختر شفای مورد نظر خدا را دریافت کند شد می

. ای که در زندگی خود من رخ داد، گره خورده بودند همه اینها گویی به نوعی با واقعه

فرمانده نیروی اعزامی بریتانیا برای سرکوب شورش پدربزرگ مادری من  1104در سال 

او با چند نمونه از هنر چین به خانه بازگشت که . چینیها علیه حضور غربیها در آن کشور شد

پس از مرگ مادرم، چند تکه از آن  1170در سال . بعدها میراث منقول فامیل ما گردید

 .ها به میراث به من داده شد نمونه

ای اژدهاهای گلدوزی شده بود که جای  آنها یکدست چهارتکهیکی از جالبترین 

که بیشتر  -آمیزه رنگهای آنها. مان به آن اختصاص یافت ای روی دیوار اتاق نشیمن محترمانه

هر اژدها پنج پنجه در هر پا داشت . حالت مشرق زمینی زیبایی داشت -بنفش و سرخابی بود

از آنجا که . هستند "سلطنتی"بود که اژدهاها نشانگر آن   -بنا به اطالع یک متخصص –که 

در منزل  های هنری خاطرات سالهای کودکی من و پدربزرگم بسیار صمیمی بودیم، این تکه

 .ندکرد میپدربزرگ را برایم زنده 

در همین اوقات بود که حس کردم نوعی مخالفت با موفقیت من در خدماتم در جریان 

این مخالفت خود را در انواع مختلف ناکامیها . اش نبودماسیاست، که قادر به تعریف یا بازشن

من با موانع . آورد و فشار کلی بر من وارد می داد میارتباطی به هم نداشتند، نشان  اًکه ظاهر

کسانی که مورد . ارتباطی مواجه شدم که هرگز پیشتر از آن با اشخاص نزدیک به خود نداشتم
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انتقال ارث قابل توجهی از امالک مادرم به سبب . ندداد میجام ناعتمادم بودند، تعهداتشان را ان

 .عدم کفایت وکیل، مدتها به تعویق افتاد

به زودی متوجه . سرانجام من دوره زمانی خاصی را برای دعا و روزه اختصاص دادم

گاهی، وقتی به آنها نگاه . دشو میشدم که تغییری در دیدگاهم نسبت به آن اژدهاها ایجاد 

در کتاب مقدس اژدها نشانگر چه شخصیتی : گرفت ل در ذهنم شکل میسؤام، یک ردک می
 .1شیطان: ل شکی نداشتمسؤادر مورد جواب این  است؟

آیا شایسته است که در خانه تو به عنوان : ل دیگری به ذهنم رسیدسؤاسپس 
یطان خدمتگزار مسیح، اشیایی به نمایش گذاشته شود که نمونه دشمن بزرگ مسیح یعنی ش

جدال درونی من مدتی ادامه یافت و در آخر من آن  !نه: بار دیگر پاسخ روشن بود است؟

به سادگی این کار را به عنوان عمل اطاعت انجام دادم و منظور . اژدهاها را دور انداختم

 .دیگری نداشتم

م و کرد میدر آن دوره، من به طور کلی به عنوان معلم کتاب مقدس در کلیسا خدمت 

درآمدم از محل کارمزد . نمودم های متفاوتی در ایاالت متحده سخنرانی می ی گروهبرا

اما کمی . داد میام را  م و فقط کفاف رفع نیازهای اصلی خانوادهداد میتخصصی بود که ارائه 

بدون هیچ . ام به طرز چشمگیری بهبود یافت پس از دور ریختن آن اژدهاها، موقعیت مالی

آن ارث به . دو برابر شد تقریباًمهمی در ماهیت خدماتم، درآمد من  نقشه مشخص یا تغییر

 .تعویق افتاده نیز در همان اوقات از راه رسید

درباره این موضوع شروع به تأمل کردم که شاید اصل نامعلومی رشد غیرمنتظره در 

تر، در مورد آن دخ. سازد شکست، مربوط می امور مالی مرا به شفای آن دختری که پایش می

هنگامی که مانع برداشته شد، شفا در . لعنتی بر خانواده او مانع نادیدنی برای شفایش شده بود

نه از نوع شفای جسمی بلکه  -در مورد من نیز شاید مانعی نادیدنی وجود داشت. پی آن آمد

 .برای امکانات مالی که بعدها ثابت شد عنصر مهمی در نقشه خدا برای زندگی من بود

م که آن اژدهاهای شد میم بیشتر مطمئن کرد میتر در این مورد تفکر هرچه بیش

با دور ریختن آنها، من خود را از آن . گلدوزی شده با خود لعنتی را به خانه من آورده بودند

 .لعنت رهانیدم و درهای برکتی را که خدا برایم در نظر داشت، به روی خودم گشودم

خانه را داد که نقش خطیری در توسعه بعدی  این تغییرات به من توانایی خرید یک
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پول فروش ! نه سال بعد، آن خانه را به بیش از سه برابر قیمت خرید فروختم. خدماتم ایفا کرد

خانه درست هنگامی بدستم آمد که خدا در مورد سرسپردگی مالی عمده جدیدی مرا به 

 .کشید چالش می

داد که در آن موسی  27-21: 7ثنیه تجربه آن اژدهاها به من دید جدیدی در مورد ت

 : به اسرائیلیان بر علیه هرگونه پیوند با اقوام بت پرست کنعانی هشدار داد

تمثالهای خدایان ایشان را به آتش بسوزانید، به نقره و طالیی که بر آنهاست "
طمع مورز و برای خود مگیر، مبادا از آنها به دام گرفتار شوی، چونکه نزد یهوه خدای 

و چیز مکروه را به خانه خود میاور مبادا مثل آن حرام شوی، از آن . مکروه است تو
 ".نهایت نفرت و کراهت دار چونکه حرام است

 
های اژدها، تمثال تراشیده نبودند ولی قطعأ تصاویری از خدای دروغینی بودند گلدوزی

و –اختیار خودم  ام، بی با آوردن آنها به خانه. پرستیدند که هزاران سال چینیها آنها را می

چقدر از روح القدس ممنون بودم که . را در معرض یک لعنت قرار داده بودم -ام خانواده

 .گذشت باز کرده بود چشمانم را نسبت به آنچه می

مندی از تعلیم کتاب مقدس درباره برکتها و لعنتها این امر مرا واداشت تا مطالعه نظام

. کتاب مقدس در مورد این دو موضوع دارد، شگفتزده شدماز مطالب زیادی که . انجام دهم

و  "خوشا به حال"یا  "شادمان"به غیر از  –مرتبه  410حدود برکت واژگان هم خانواده 

بار ثبت شده  210نیز در حدود  لعنتواژگان هم خانواده . در کتاب مقدس آمده است -غیره

ه این موضوع در سالهای تجربه این امر مرا به تفکر واداشت که چقدر کم دربار. است

مند با آوردم که حتی یکبار هم به طور نظام در واقع، به یاد نمی. ام ام مطلبی شنیده مسیحی

 .این موضوع روبرو شده باشم

ام  نتیجه مطالعاتم مرا بر آن داشت که به تعلیم در مورد لعنتها در خدمات عمومی

آورد و نیز از شمار کسانی که  ن تعلیم به وجود میای که ایهربار از تأثیر مقتدرانه. بپردازم

نوارهای کاست از بعضی از اینگونه . مشد میآشکارا نیازمند شنیدن آن بودند، شگفتزده 

آوری از تأثیر آنها به من های دیگر پخش گردید و گزارشهای حیرت جلسات پر شد و در گروه

بلکه برکل  دهد میدگی افراد را تغییر رسید که این پیغام نه فقط زن اغلب به نظر می. رسید

منتشر  "دلیل و راه عالج: لعنتها"سرانجام سه نوار کاست با نام . مجامع نیز تأثیرگذار است
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 .کردم

پس از آن در طی سفری به جنوب آفریقا با یک خانم یهودی که عیسی را به عنوان 

برای من  -نامم اینجا میریام میکه او را در  -این خانم. ماشیح خود پذیرفته بود مالقات کردم

ای که با شنیدن آن سه نوار کاست برایش انجام شده  و همسرم روت، تجربه خود را ازمعجزه

 .بود، تعریف کرد

او متوجه شده . کرد میمیریام منشی اجرایی بازرگانی بود که شرکت خود را مدیریت 

تند که خانمی به نام بود که رئیسش و همه مدیران اجرایی آن شرکت پیرو بدعتی هس

 .رهبر آن است "گورو"

در این کاست برکاتی که گوروی ": یک روز رئیس میریام نوار کاستی به او داد و گفت

همین که میریام شروع به  ".لطفأ آنها را تایپ کن. ما برایمان اعالم داشته ضبط شده است

. مفاهیم سری انحرافی است هایی با در واقع پیشگویی "برکات"تایپ آنها کرد دریافت که آن 

ها مغایر ایمان او به خداوند عیسی و کتاب  او برای رئیس خود توضیح داد که اینگونه پیشگویی

رئیس میریام شخصی خوش اخالق و مهربان بود . مقدس است و خواست که او را معذور دارد

 .خود انجام دهدو به نوبه خود از او معذرت خواست که مجبورش کرده بود کاری خالف عقاید 

انگشتان . ساس کرددرست پس از این ماجرا، میریام درد شدیدی در هر دو دستش اح

. نست کارهای مربوطه منشیگری را انجام دهدتوا میاو دیگر ن. سخت شدند کامالًاو جمع  و 

نست شبها در کنار همسرش بخوابد چون هر بار که توا میدرد به حدی شدید بود که ن

. گرفتند ، از حرکت تخت، انگشتان او به طرز غیرقابل تحملی درد میخورد میشوهرش تکان 

 .عکسهای رادیولوژی نشان داد که دچار آرتریتیس روماتوئید شده است

بار او شنیده بود، نوارهای مرا یکی از دوستان مسیحی میریام که از وضعیت اسف

ای بود و با انکار چیزهایی  کرده میریام زن تحصیل. برایش برد تا گوش بدهد "لعنتها"درمورد 

اما در این فکر بود که شاید امتناع از . دانست مثل لعنتها، آنها را مربوط به قرون وسطی می

آیا امکان نداشت که آن . ارتباطی با مشکل دستهایش داشته باشد "برکات"تایپ کردن آن 

 کرد میبشنود و احساس  گورو لعنتی بر او اعالم داشته باشد؟ پس قبول کرد که کاستها را

 ."آویزد به هر چیزی می"کارش مثل غریقی است که 

هنگامی که آنها در نوار سوم به قسمتی رسیدند که من جماعت را در دعای رهایی از 



 برکت یا لعنت

33 

 شد میبه هیچ وجه ن. م، نوار کاست جمع شدکرد میهر لعنتی که در زندگیشان است دعوت 

 !هم بیرون نمی آمد آن را به جلو یا عقب برد و از ضبط صوت

نم این دعا را توا مید که من نشو میمعلوم ": میریام در واکنش به این موضوع گفت

 "!تکرار کنم

اما دوست میریام پیشتر از آن، دعای خاتمه رهایی را تایپ کرده بود و یک نسخه از 

بار دیگر بی . او اصرار داشت که میریام دعا را با صدای بلند بخواند. آن را همراه خود داشت

نست بفهمد که چگونه خواندن کلمات تایپ شده توا میاو ن. اعتقادی میریام خود را نشان داد

 .روی وضعیت دستهایش موثر باشد تواند میروی یک صفحه کاغذ 

اما سرانجام میریام تسلیم اصرار دوستش شد و شروع به خواندن دعا به صدای بلند 

و هنگامی که  شد میدرد دستهایش کم . و آزاد شدند در حین خواندن، انگشتانش باز. کرد

 .این تجربه فقط چند دقیقه طول کشیده بود. شفا یافته بود کامالًخواندن دعا تمام شد، او 

. بعد از آن میریام دوباره به دکترش مراجعه کرد و عکس دیگری از دستش گرفت

 .نداشتند ای از آرتریتیس عکسهایی که در آن موقع گرفت هیچگونه نشانه

هیچگونه دعای رهایی که میریام خواند . این واقعه خصیصه بسیار مهمی داشت
دستهای او فقط در نتیجه دعا برای رهایی از لعنت، شفا  .کرد میای به شفای جسمی ن اشاره

 .یافته بود

مانعی برای شفای انسانها  تواند میاینهم گواه مهیج دیگری بر این امر بود که لعنت 

از سوی دیگر، در مورد . کرد میمین امر در مورد آن دختر با پای شکسته صدق ه. باشد

شخص من، یک لعنت غیرقابل تصور، مرا از رسیدن به امکانات مالی که خدا برایم در نظر 

 .داشت داشت، بازمی

مانعی در برابر برکتهایی مثل شفا یا کامیابی مالی باشد، آیا این  تواند میاگر یک لعنت 

وجود ندارد که انواع دیگر برکت به همین دلیل بازداشته شوند؟ بر همین  -لحتماًیا ا –امکان 

 :اساس به جستجوی پاسخ سه پرسش مربوط به هم زیر پرداختم

 

 نیم دریابیم که لعنتی در زندگی ما در جریان است؟توا میچگونه : اول

 نیم؟برای باطل کردن یک لعنت و رهایی از عواقب آن چه باید بک: دوم

 نیم وارد برکت خدا شویم؟توا میچگونه : سوم
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 .نتایج جستجوی من در صفحات بعدی ارائه شده است
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 :لهایی برای مطالعهسؤا
فقط کسانی که فاقد صداقت و سرسپردگی هستند با مانع نادیدنی در : درست یا غلط .1

 .ندشو میبرابر پیشرفتشان مواجه 

 کنند؟ قوانین عمل نمینیروهای روحانی مقتدر تحت کدام نوع از  .2

، کدام کلمات باعث شد کرد میای که زیر لعنت بودند دعا  وقتی دِرِک برای خانواده .1

 واکنش آشکار فیزیکی در میان آنها بوجود بیاید؟

باطل کردن لعنت از روی این خانواده ربطی به شفای پای دخترشان : درست یا غلط .4

 .نداشت

و وارد شده بود که موجب لعنت مالی و خدمتش در زندگی دِرِک چه چیزهایی به خانه ا .1

 .را بخوانید 27-21: 7گردید؟ تثنیه 

 چرا آن اژدهاها نزد خداوند مکروه بودند؟ .7

 در ماجرای شفای میریام، خصیصه مهمی که دعای رهایی داشت چه بود؟ .7

 

 کاربرد در زندگی

تهای خداوند که دیواری نامرئی شما را از دریافت برک اید کردهآیا تا بحال احساس  .1

 ؟اید یافتهبینشی در مورد این دیوار نامرئی  2و  1بازداشته است؟ پس از مطالعه فصلهای 

 تان خانهآیا چیزی در خانه شما یا بدنتان وجود دارد که ممکن است لعنتی بر شما یا  .2

 .خواهید آن را بردارید؟ توضیح دهید بیاورد؟آیا می

 

 :آیه حفظی
 .یدا کند، و شخصی که فطانت را تحصیل نمایدخوشابحال کسی که حکمت را پ

  11:  1امثال سلیمان 

 

 :پاسخ ایمان
به من ایمانی عطا کن تا آنچه را که . که در راستی سلوک کنم خواهم میخداوند، از ته دل 

 .آموزم به کار ببرم می
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 :جوابها
 .کنند نند پیشرفتتوا میاند ن اغلب کسانی که بیش از دیگران صادق و سرسپرده. غلط .1

 قوانین طبیعی .2

 "در نام عیسی" .1

 .لعنت مانعی نادیدنی برای شفای او بود. غلط .4

 .چهار اژدهای گلدوزی شده .1

همچنین اژدها در . پرستند چون آنها تصویری از یک خدای دروغین بودند که چینیها می .7

 .کتاب مقدس نشانگر شیطان است

 .ط رهایی از لعنت بودای در آن به شفای جسمی نشده بود، مضمونش فق هیچ اشاره .7
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 چگونگی کارکرد برکتها و لعنتها

اندرکنش میان این دو قلمرو . دیدنی و نادیدنی: قدرتهای تصمیم گیرنده در تاریخ دو نوعند

تا زمانی که توجه ما محدود به چیزهای دیدنی و مادی است، . کند میاست که مسیر تاریخ را تعیین 

ن آنها را تشریح یا کنترل توا مین کامالًیابیم که  میدمان را مواجه با وقایع و شرایطی گاهی از اوقات خو

 .کرد

ما همگی با این . همه موجودات و وقایع متداول جهان مادی متعلق به قلمرو دیدنی هستند

هر چند ممکن است اغلب اوقات وقایع، در مسیر  کنیم میقلمرو آشناییم و در آن احساس راحتی 

با این وجود کتاب . رود میبسیاری از مردم حدود هشیاریشان پیشتر از این ن. های ما به پیش نروندآرزو

نیروهایی که در این قلمرو . که نه مادی، بلکه روحانی است کند میمقدس دری را به قلمرو نادیدنی باز 

 .در کارند تأثیری دائمی و تعیین کننده بر وقایع قلمرو دیدنی دارند

 :کند میپولس این دو قلمرو را ترسیم  15-17: 4تیان قرن 2در 

 

آورد که با آن رنج  زیرا رنجهای جزئی و گذرای ما جاللی ابدی برایمان به ارمغان می
پس نه بر آنچه دیدنی است، بلکه بر آنچه نادیدنی است چشم . قیاس پذیر نیست

 .دوزیم، زیرا دیدنیها گذرا، اما نادیدنیها جاودانی است می
 رجمه هزاره نوت 

نیم توا میفقط در جهان نادیدنی . آنچه متعلق به جهان دیدنی است گذرا و موقتی است

که در  کنیم میهمچنین در این قلمرو است که نیروهایی را کشف . حقیقت راستین و پایدار را بیابیم

که موفقیت  ددار میپولس به روشنی بیان . دهند نهایت سرنوشت ما را حتی در جهان دیدنی شکل می
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 .در زندگی بستگی دارد به درک و ایجاد ارتباط با آنچه نادیدنی و روحانی است

آنها حامالن قدرت . برکتها و لعنتها هر دو متعلق به جهان نادیدنی، یعنی روحانی هستند

به بار آورند؛ لعنتها از سوی دیگر،  برکتها، نیکویی و نتایج مفید به بار می. ماوراءطبیعی روحانی هستند

ای در کالم خدا هستند و همانطور که  این دو، موضوعهای عمده. آور استآورنده بدی و نتایج زیان

 .اند بار در کتاب مقدس آمده 740هایشان بیش از پیشتر اشاره شد، این دو واژه و هم خانواده

. دشو میاول آنکه اثر آنها به ندرت به یک فرد محدود . هر دو واژه، دو خصیصه مهم دارند

دوم اینکه وقتی بر کسی . ممکن است این تأثیر به خانواده، قبیله، اجتماع یا کل ملتها گسترش یابد

. از نسلی به نسل بعد ادامه دارند تا اینکه اتفاقی رخ بدهد و اثر آنها را از بین ببرد معموالًآیند  می

تریارکها مورد اشاره قرار گرفته هنوز تعدادی از برکتها و لعنتهایی که در کتاب مقدس در ارتباط با پا

 .هم پس از چهارهزارسال ادامه دارند

ممکن است نیروهایی در . این خصیصه دوم برکتها و لعنتها مفاهیم عملی مهمی را در بردارد

بنابراین ممکن است ما در طول . زندگی ما عمل کنند که ریشه در نسلهای گذشته داشته باشند

آنها را در رابطه با آنچه  اًایط یا الگوهای رفتاری مواجه شویم که نتوانیم منحصربا شر مکرراًزندگیمان 

دلیل اصلی آنها ممکن است به . در طول زندگی ما رخ داده یا با تجارب شخصیمان توضیح بدهیم

 .زمانهای گذشته و حتی به هزاران سال پیش برگردد

ت ممکن است بیان گردند، نوشته شوند این کلما. هستندکلمات حامل اصلی برکتها و لعنتها،  

به ویژه کتاب . کالم خدا درباره قدرت کلمات، سخن زیادی برای گفتن دارد. ادا گردند اًیا فقط درون

امثال شامل هشدارهای زیادی است مبنی بر اینکه چگونه امکان دارد کلمات برای نیکویی یا شرارت به 

 :دشو می در زیر تنها به چند مثال اشاره. کار روند

 
سازد، و عادالن به معرفت خویش نجات  مرد منافق به دهانش همسایه خود را هالک می

 .یابند می
 1:  11امثال 

 .بخشد می، اما زبان حکیمان شفا زنند میهستند که مثل ضرب شمشیر حرفهای باطل 
 15: 12امثال 

 .زبان مالیم، درخت حیات است و کجی آن، شکستگی روح است
 4: 11امثال 

 .اش را خواهند خورد میوه دارند میموت و حیات در قدرت زبان است، و آنانی که آن را دوست 
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 21: 15امثال 

 

که  کند میاو اشاره . یعقوب رسول نیز درباره استفاده از کلمات سخن زیادی برای گفتن دارد

 :باشد مین زبان هرچند عضو کوچکی در بدن است، ولی مهار کردن آن سختتر از سایر اعضای بد

 

 ای جرقه. به همین سان، زبان نیز عضوی کوچک است، اما ادعاهای بزرگ دارد
زبان نیز آتش است؛ دنیایی است از . جنگلی بزرگ را به آتش کشد تواند میکوچک 

و تمام زندگی  کند میشرارت در میان اعضای بدن ما که همه وجود انسان را آلوده 
 !جهنم آن را افروخته استآتشی که  – کشد میاو را به آتش 

و با همان زبان انسانهایی را که به  خوانیم میبا زبان خود خداوند و پدر را متبارک 
 .کنیم می، لعن اند شدهشباهت خدا آفریده 

ای برادران شایسته نیست ! ، هم نفرینآید میاز یک دهان، هم ستایش بیرون 
 .چنین باشد

 (ترجمه هزاره نو) 10-1؛ 7-1: 1یعقوب 

 

که کلمات برای  کند مییعقوب از تشبیهی زنده برای تأکید بر قدرت شگرفی استفاده 

حائز اهمیت است که او برکتها و لعنتها را به عنوان . اثرگذاری نیک یا شرورانه، بر مردم و شرایط دارند

 .اندازه بزرگ داشته باشند نند نیرویی بیتوا میکه  کند میسخنانی محسوب 

. گردند میبستری نیستند که قدرت روحانی برکتها و لعنتها از میان آنها منتقل  اما کلمات تنها

 .نند حامالن این قدرت باشندتوا میجان  گاهی اشیاء بی مثالًلفی برای این کار وجود دارند ی مختها راه

خداوند دستورالعملهایی به موسی برای درست کردن روغن مسح  11-22: 10در خروج 

برای مسح خیمه اجتماع و لوازم آن و نیز کاهنانی بود که در  شخصاًو م اًکه منحصرمخصوصی را داد 

که چگونه این روغن را باید به کار  خوانیم می 12-1: 5در الویان . ندشد میخیمه به خدمت مشغول 

 :پذیرد میروایت چنین خاتمه  12 – 10در آیات . بردند می

را که در آن بود مسح کرده، آنها را و موسی روغن مسح را گرفته، مسکن و آنچه 
و قدری از آن را بر مذبح هفت مرتبه پاشید، و مذبح و همه اسبابش . تقدیس نمود

و قدری از روغن مسح را . اش را مسح کرد، تا آنها را تقدیس نماید و حوض و پایه
 .بر سر هارون ریخته، او را مسح کرد تا او را تقدیس نماید
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لذا روغن . است "جدا کردن برای خدا، یا مقدس کردن"متن به معنی در این تقدیس واژه  

ای شد برای افاضه برکت قدوسیت هم برای خیمه اجتماع و لوازم و وسایل آن و هم به  مسح وسیله

 .ندکرد میجهت کاهنانی که در آن خدمت 

که بعدها در تاریخ اسرائیل، روغن زیتون به منظور افاضه برکت شایسته برای شاهانی 

 11: 17در اول سموئیل . ند، مورد استفاده قرار گرفتکرد میاز سوی خدا بر قوم او حکومت  بایست می

: چگونگی کنار گذاشته شدن داود به عنوان شاه برگزیده خدا توسط سموئیل، به ثبت رسیده است

عد روح خداوند پس سموئیل حقه روغن را گرفته، او را در میان برادرانش مسح نمود و از آن روز به ب"

 ".بر داود مستولی شد

ای بود که توسط آن برکت روح القدس در  روغنی که سموئیل بر سر داود ریخت، وسیله

 .تا او را برای وظیفه پادشاهی مجهز کند شد میزندگی او افاضه 

 گیرد میهایی که در شام خداوند مورد استفاده قرار  در عهد جدید، به همین گونه نشانه

پولس  17: 10قرنتیان  1در . کنند میکه در این شام شرکت  گردند میرکت خدا برای کسانی حامالن ب

، شریک شدن در خون مسیح نیست؟ و آیا نانی خوانیم میآیا جام برکت که آن را مبارک ": گوید می

 (ترجمه هزاره نو) "شریک شدن در بدن مسیح نیست؟ کنیم میکه پاره 

ها برکت  ، این نشانهکنند میمقدسی در شام خداوند شرکت  برای کسانی که با ایمان کتاب

یعنی جامی که برکتهای عهد  -گوید میسخن  "جام برکت"از  مخصوصاًپولس . سازد خدا را منتقل می

 .سازد مینوشند، منتقل  جدید را به کسانی که از آن می

 به هیچ "جادو"، به هر جهت این تأکید ضروری است که در همه آیینهای توصیف شده در باال

د که نشو میاین برکتها فقط شامل حال کسانی . برکتها در ذات اشیاء مادی نیستند. وجه جایی ندارد

فهمند و بواسطه ایمان شخصی و اطاعت، آنچه را که به  اراده خدا را چنانکه در کالم او آشکار شده می

ون ایمان و اطاعت، هیچ برکتی عاید بد. کنند مید، دریافت شو میایشان از طریق اشیاء مادی ارائه 

 .دشو مین

: گوید میهای شام خداوند چنین  پولس در ارتباط با نشانه 21: 11قرنتیان  1در مقابل، در 

 ".زیرا هر که بدون تشخیص بدن بخورد و بنوشد، در واقع محکومیت خود را خورده و نوشیده است"

؛ بی کند میها، برکت خدا را دریافت  طریق نشانهایمان و اطاعت از . های دیگر هستند اینها گزینه

در هر دو مورد، اشیاء مادی مورد استفاده در شام . دارد می ایمانی و نااطاعتی خدا را به حکم دادن وا

 . کنند میخداوند هستند که قدرت روحانی را، چه برکت باشد و چه محکومیت، منتقل 

ی تصمیم گیری در مورد اینکه همسر مردی آیین مورد استفاده را برا 11 – 11: 1اعداد 
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دعاها و قربانیهایی در این آیین ضروری هستند ولی تمرکز بر . دهد میخیانتکار بوده یا نه، توضیح 

روی یک کاسه آب است که کاهن در داخل آن خاک زمین مسکن مقدس و جوهری را که از نوشته 

 .دآن زن باید آب را بخور. ریزد لعنت خراشیده شده، می

شکم او ": د یعنیشو میاگر گناهکار باشد، عملکرد نوشته لعنت در حالت بدنی او آشکار 

( 27: 1اعداد)".منتفخ و ران او ساقط خواهد گردید و آن زن در میان قوم خود مورد لعنت خواهد بود

 .در این مورد، کاسه آب حامل انتقال لعنت است. این تنبیه گناه وی است

در این صورت، . گناه باشد، هیچگونه آسیبی به او نخواهد رسیدن زن بیاز سوی دیگر، اگر آ

بی گناهی زن او را از . به او اتهامی بزند تواند میشمارد و شوهرش دیگر ن خدا او را مبرا از این گناه می

 .کند میآن لعنت محافظت 

در : دهد می مثالهای گوناگونی که در باال آورده شده یک حقیقت مهم کتاب مقدسی را نشان

از سوی دیگر اگر ما توجه . نند از طریق اشیاء مادی منتقل شوندتوا میشرایط خاص، برکتها و لعنتها 

خود را از کارکردهای کتاب مقدسی برداشته و به همه اشکال مذاهب دروغین و بدعتها بپردازیم، 

 .شند وجود نداردنند حامل لعنت باتوا میبینیم که هیچگونه محدودیتی برای اشیائی که  می

، در دومین فرمان، خدا به صراحت ساختن هرگونه بت یا تمثالی را به 1-4: 20در خروج 

که هرکس این فرمان را زیر پا بگذارد محکومیت  دهد میو هشدار  کند میمنظور امور مذهبی ممنوع 

 :آورد کم برای سه نسل بعدیش به بار می را نه تنها برای خود بلکه دست

 

تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه باال در آسمان است، و از آنچه پایین بر صورتی "
نزد آنها سجده مکن، . زمین است، و از آنچه در آب زیر زمین است، برای خود مساز

باشم خدای غیور هستم که  و آنها را عبادت منما، زیرا من که یهوه، خدای تو می
چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند  انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و

 ".گیرم می
 

در موردی که برای من پیش آمد و قبأل . طیف وسیعی از اشیاء در این ممنوعیت قرار دارند

درست است . توضیح دادم، چند اژدهای گلدوزی شده چینی مرا در معرض نفوذ یک لعنت قرار دادند

وجود در طول قرنهای متمادی، آنها نشانگر پرستش  ولی با این. که من تمایلی به پرستش آنها نداشتم

آنها مجرایی را برای قدرت شرارت و پرستش هزاران ساله بتها به داخل خانه من باز . بت پرستانه بودند

 .کردند

کمی بعد از آن واقعه، وقتی به عقب نگاه کردم متوجه یک اثر مشخص آن اژدهاها بر خود 
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داشتند، بلکه حتی  که مرا از حرکت به سوی برکت امکانات مالی بازمیآنها نه تنها مانعی بودند . شدم

تنها پس از آزاد شدن از نفوذ آنها بود که توانستم بوسیله ایمان آنچه . گذاشتند آن برکات را ببینم نمی

 .را که خدا برایم مهیا کرده بود، تشخیص بدهم

اند، مشاهده  دی که زیر لعنت بودهاز آن زمان به بعد، همین تأثیرات را در زندگی اشخاص زیا

لعنت نه تنها آنها را از دریافت برکت خدا، بلکه از دیدن آن برکات در جلوی چشمانشان نیز . ام کرده

 یابیم میتاباند است که در فقط هنگامی که روح القدس نور کالم خدا را به زندگی ما می. دارد میباز

 .ه استچگونه ابلیس ما را گول زده و فریبمان داد
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 فهرست موسی از برکتها و لعنتها
تها مردد هستند و آنها را با ولی درمورد لعن پذیرند میبرخی از مردم با مسرت، اعتبار برکتها را 

نیم فقط روی توا میما ن. این طرز تفکر،  واهی است. دهند میخرافات مربوط به قرون وسطی ارتباط 

یک جنبه از تقابلها متمرکز شویم به این بهانه که آن جنبه برایمان قابل پذیرش است و از جنبه دیگر 

. گرم، سرد است و هر دوی آنها واقعیت دارندمقابل . باشد میپوشی کنیم چون غیرقابل قبول چشم

به همین طریق لعنتها هم به اندازه برکتها واقعیت . مقابل نیکویی، شرارت است و هر دو واقعیت دارند

 .دارند

های مختلف در سرزمینهای گوناگون در تماس  خدمت من باعث شده که با مسیحیان از زمینه

دانند چگونه میان برکتها و لعنتها  که اغلب آحاد قوم خدا نمی دریافتم از این تماسها این بوده. باشم

از برکات بهره ببرند در واقع در حال تحمل لعنتها  بایست میبسیاری از مسیحیان که . تمایز قایل شوند

دانند چه چیز برکت است و چه چیز  اول، آنها نمی: دو دلیل اصلی برای این امر وجود دارد. هستند

دانند برچه  دوم، اگر آنها زیر لعنت باشند، نمی. که چگونه باید آنها را از هم  تمیز بدهندلعنت، و یا این

 .نند رهایی یابندتوا میاساسی 

نند از مجراهای زیادی به ما توا میخدا تنها و واالترین منبع همه برکتهاست؛ برکتهایی که 

کمی بعد، . تنها منبع گسیل آنها نیست ند، اما اوشو میاز سوی خدا گسیل  معموالًلعنتها نیز . برسند

 .به سایر منابع لعنتها نیز خواهیم رسید

ند یکی از روشهای اصلی خدا برای محکومیت شو میلعنتهایی که از سوی خدا گسیل 

تاریخ بشریت آکنده از ثبت وقایع اندوهناک و طول و درازی . سرکشان، بی ایمانان و خدانشناسان است

 .عنتهایی است که خدا بر چنین مردم اعالم داشته استاز به انجام رسیدن ل
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. در طول سالیان، روال جاری چنین بوده که انشعابی بین عهد عتیق و عهد جدید قایل شویم

بر اساس این تفسیر، خدای عهد عتیق خدای غضبناک و محکوم کننده است؛ در صورتیکه خدای عهد 

هر کدام از آنها . و عهد با همدیگر همخوانی دارنداما درواقع هر د. جدید خدای محبت و رحیم است

 .اند خدا را در آن واحد به عنوان خدای رحمت و محکوم کننده ترسیم کرده

تر از هر متن  ای زنده و مهیج ، این دو جنبه رویارویی خدا را به گونه7داستان اریحا در یوشع 

ت محکومیت جامع و شامل خدا هالک در حالیکه شهر اریحا تح. کند میدیگری در عهد جدید تشریح 

این . ای جان سالم بدر بردند اش بدون هیچگونه صدمه شدند، راحاب فاحشه با تمام اعضای خانواده

تاریخچه گذشته از این بیانگر آن است که راحاب بعدها همسر سلمون، یکی از بزرگان یهودا شد و 

 (.1: 1نگاه کنید به متی ! )جایگاهی در نسبنامه مسیحای یهود یعنی عیسی مسیح یافت

که انجیل شامل مکاشفه عالی این دو جنبه خدا  دهد می، پولس توضیح 15-17: 1در رومیان 

د، از ایمان تا شو میعدالت خدا مکشوف ( انجیل)که در آن ": یعنی رحمت او و مقام قضاوت اوست

راستی مردمانی که راستی را در دینی و ناد بر هر بیشو میزیرا غضب خدا از آسمان مکشوف ...ایمان، 

 ".دارند میناراستی باز 

د که از راه شو میکه شامل حال کسانی  دهد میاز یک سو، رحمت خدا عدالت او را ارائه 

اما درعین حال این قربانی، مکاشفه . پذیرند میایمان، قربانی جانشینی عیسی را به جای خودشان 

مسیحیانی که . که گناه بشر را بر خود گرفت، فرود آمدهنگامی  نهایی غضب خداست که بر عیسی در

. ل می برند باید تأمل بیشتری بر اهمیت صلیب مسیح کنندسؤاحقیقت داوری خدا بر گناه را زیر 

حتی شخص عیسی نیز نتوانست گناه را در نظر خدا پذیرفتنی سازد، و مجبور به تحمل کامل 

 .فروریختن غضب خدا گردید

، پولس بار دیگر این دو جنبه از برخورد خدا را در کنار 22: 11رومیان از این گذشته در 

پس مهربانی و سختگیری خدا را در نظر داشته باش؛ سختگیری به کسانی که ": دهد میهمدیگر ارائه 

اند، اما مهربانی به تو، البته به این شرط که در مهربانی او ثابت بمانی؛ وگرنه تو نیز بریده  سقوط کرده

برای به دست آوردن تصویر دقیقی از خدا، باید همواره هر دو جنبه شخصیت او را پیش  ".هی شدخوا

هر دو به . دشو میبرکتهای او از مهربانی اوست، اما داوریهایش از سختگیری او ناشی . نظر داشته باشیم

 .طور یکسان واقعی هستند

: لعنت یک دلیل وجود دارد که همواره برای هر سازد می، سلیمان روشن 2: 27در امثال 

 ".آید، چنانکه گنجشک در طیران و پرستو در پریدن سبب نمیلعنت، بی"

تأثیرگذار باشد مگر اینکه دلیلی  تواند میدر یک سو، یک لعنت ن. این اصل دو کاربرد دارد
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ر هرگاه لعنتی در کا. از سوی دیگر، برعکس این موضوع هم صادق است. برای آن وجود داشته باشد

من در حین تالشهایم برای کمک به مردم برای رهایی از لعنت، به . باشد، دلیلی برای آن وجود دارد

 .ام که باید اول دلیل لعنت را کشف کرد تجربه دریافته

، نشان اند یافتهبه موضوع برکتها و لعنتها اختصاص  اً، که منحصر25آیه تثنیه  75تمامی 

موسی ابتدا درباره دلیل برکتها سخن  2و  1در آیات . ستکه دلیل اصلی هر لعنت چی دهند می

اگر آواز یهوه خدای خود را به دقت بشنوی تا هوشیار شده، تمامی اوامر او را که من امروز ": گوید می

تمامی این برکتها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت، اگر آواز .... بجا آوری فرمایم میبه تو امر 

 ".د را بشنوییهوه خدای خو

اگر آواز یهوه خدای خود را به دقت گوش ": برگردان واژه به واژه دقیقتر این متن چنین است

مندی از به بیان ساده، شرایط بهره. برای تأکید آمده است گوش کردنتکرار فعل  "...کرده، بشنوی

 .گوید میانجام آنچه او : اول، گوش کردن به صدای خدا؛ دوم: برکتها چنین است

در سراسر احکام دینی در تمامی دوران، اینها دو خصیصه الزم برای زندگی در عهد با خدا 

، چنین شد میهنگامی که خدا وارد نخستین عهد خود با اسرائیل در سینا  1: 11در خروج . بوده است

از جمیع اکنون اگر آواز مرا فی الحقیقت بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، همانا خزانه خاص من ": گفت

های الزم بنیادی عبارت بود از گوش کردن به صدای خدا و اطاعت از  خصیصه ".قومها خواهید بود

 .مواد عهد او

 "گوسفندان خود"، عیسی کسانی را که از آن اویند 27: 10در عهد جدید، در یوحنا 

و مرا متابعت .. .شنوند  گوسفندان من آواز مرا می": که همانا شاگردان واقعی او هستند -خواند می

صدای ( گوش کردن به)شنیدن : های الزم و بنیادی همچنان همانها هستند ، خصیصه"کنند می

 .خداوند و متابعت مطیعانه از او

هیچ چیز متمایزتر . برد شنیدن صدای خداوند ما را فراتر از مذهب محض یا مراسم رسمی می

ند مفهوم رابطه صمیمانه با او را دربر دارد شنیدن صدای خداو. همتاتر از صدای یک شخص نیست و بی

 .صحبت کند شخصاًبا هر یک از ما  تواند میکه طی آن او 

 -مشارکت او روح. گوید میخداوند از این طریق با گوشهای فیزیکی یا ذهن طبیعی ما سخن ن

ی او به در این روش ارتباطی، صدا. گوید میروح است یعنی او توسط روح القدس با روح ما سخن  -با

 .دشو میهای شخصیتی ما احساس  لرزشهای ناشی از آن در همه جنبه. کند میاعماق وجود ما نفوذ 

. خداوند ممکن است از این طریق بوسیله کتاب مقدس یا کالم مکاشفه مستقیم سخن بگوید

اما روخوانی کتاب مقدس به خودی خود کافی نیست، مگر اینکه کلمات توسط روح القدس به صدای 

تا برکتهایی را  دهد میفقط ارتباطی از این دست با خداست که به ما صالحیت . ای تبدیل شوند زنده
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 .بیابیم ،کنند میشنوند و اطاعت  صدای او را میکه او به کسانی که 

که دلیل اصلی همه لعنتها عبارت است  دارد می، موسی بیان 11: 25گذشته از اینها در تثنیه 

 :از
 

ز یهوه خدای خود را نشنوی تا هوشیار شده، همه اوامر و فرایض او را که من و اما اگر آوا"
بجا آوری، آنگاه جمیع این لعنتها به تو خواهد رسید، و تو را  فرمایم میامروز به تو امر 

 ".خواهد دریافت
 

های  دلیل برکتها، شنیدن صدای خدا و انجام گفته. برخالف برکتهاست دقیقاًعلت لعنتها 

این امتناع از شنیدن و اطاعت . های اوست گفته انجام ندادنصدای خدا و  نشنیدنلعنتها نتیجه . اوست

 .نه بر علیه انسان بلکه بر علیه خدا – تمرد :در یک کلمه خالصه شود یعنی تواند میاز صدای خدا، 

. دهد میفهرستهای جامعی از اشکال مختلف برکتها و لعنتها به دست  25موسی در تثنیه 

هر کس بخواهد موضوع مورد بحث را به . اند آمده 75تا  17، و لعنتها در آیات 11تا  1رکتها در آیات ب

 .را به دقت و در تمامیت آن مطالعه کند 25خوبی درک کند باید تثنیه 

ام تا در دو فهرست، جمع بندی برکتها و لعنتهای مورد اشاره  ام، کوشیدهدر مطالعات شخصی

 :فهرست پیشنهادی من از برکتها چنین است. رمرا به ترتیب بیاو

 سرافرازی

 سالمتی

 بارآوری

 کامیابی مالی

 پیروزی

 مساعدت خدا

 
های زندگی شخص ثمردهی و باروری  ، شرایطی است که در آن همه زمینهبارآوریمنظور از 

همه . رددگ این شرایط شامل خانواده، گله، محصوالت، تجارت و کاربرد استعدادهای خالق می. دارند

 .اینها باید برکت خدا را به روش مناسب بازتاب دهند

اما در اصل، . پردازد به جزئیات بیشتری می 75الی  17موسی در فهرست لعنتها در آیات 

 :بندی من به صورت زیر است جمع. لعنتها برخالف برکتها هستند

 سرافکندگی
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 عدم باروری، بی ثمری

 بیماری فکری و بدنی

 خانواده از هم پاشیدگی

 فقر

 شکست

 افسردگی

 مردودیت

 مورد غضب خدا بودن

 

بهتر . دهد می، فهرست برکتهای خود را با دو تشبیه زنده خاتمه 11پیش از این موسی در آیه 

 .است به چگونگی کارکرد عملی این تشبیهات در زندگی شخصیمان توجه کنیم

یکبار از خدا خواستم کاربرد  "...خداوند تو را سر خواهد ساخت نه دم": گوید میابتدا موسی 

سر تصمیم گیرنده است و : احساس من از پاسخ او این بود. ام به من نشان دهداین تشبیه را در زندگی

 .دشو میدم فقط به اطراف کشانده 

م که کنترل شرایط کرد میآیا مثل سر عمل . کنم میدیدم که من کدام نقش را بازی  باید می

؟ یا فقط نقش دم کند میو بر به عمل آوردن آنها نظارت  گیرد مییمات مناسب را در دست دارد، تصم

د که آنها را نمی شو میم که تحت اثر نیروها و شرایطی به این سو و آن سو کشیده کرد میرا بازی 

 کنترلشان کند؟ تواند میفهمد و ن

خواهی بود فقط،  و بلند": کند میموسی برای تفهیم بهتر منظورش از دومین تشبیه استفاده 

 :ن بوسیله مالقات دو دوست مسیحی بهتر بیان کردتوا میاین تشبیه را  ".نه پست

 "چطوری؟": پرسد اولی می

 ".تحت شرایط موجود، بد نیستم": دهد میدومی جواب 

 "کنی؟ اما تحت این شرایط چه می. خوشحالم": گوید میاولی 

آیا زندگی من . که خودمان را ارزیابی کنیم کند میاین تشبیهات موسی ما را با موقعیتی روبرو 

یا فراتر از آنها به کار مشغولم؟ جوابهایی  کنم میمثل سر است یا دم؟ آیا تحت شرایط اطرافم زندگی 

 .مند هستیمکه در واقع تا چه اندازه از برکات خدا بهره دهد میدهیم به ما نشان  که می
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 :لهایی برای مطالعهسؤا
ند این است که شو میکه بسیاری از مسیحیان بجای برکتها، متحمل لعنتها یکی از دالیلی  .1

 دلیل دوم چیست؟. دانند چگونه آنها را از هم تشخیص بدهند نمی

 .آیند و بعضی از لعنتها نیز از جانب او هستند همه برکتها از خدا می: درست یا غلط .2

 و هم خدای ________که خدا، هم خدای دهند میعهد عتیق و جدید به ما نشان  .1

 .را مرور کنید 22: 11رومیان . است __________

 .________________تأثیرگذار باشد مگر اینکه  تواند مییک لعنت ن .4

 نخستین دلیل همه لعنتها چیست؟ .1

 .فهرستی از اشکال مختلف برکت را بنویسید .7

 .فهرستی از اشکال مختلف لعنت را بنویسید .7

 

 :کاربرد در زندگی
از فهرست برکتهای داده شده، وجود کدامیک در . را بخوانید 11-11: 25و تثنیه  7-1: 25ثنیه ت .1

 زندگیتان مشهود است؟

 آیا از فهرست لعنتها، مواردی در زندگیتان فعال هستند؟ اگر جواب مثبت است، کدامها؟ .2

 د تا صدای خدا را نشنوید و از او اطاعت نکنید؟شو میمانع ( چیزهایی)چه چیزی .1

 چه باید کرد؟( موانع)برای رفع این مانع   .4

 

 :آیه حفظی
آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش  امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می"

 ".روی تو گذاشتم؛ پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی
  11: 10تثنیه 

 

 :پاسخ ایمان
صمیمانه . نه موت را، برکتها را برمی گزینم و نه لعنتها را کنم میامروز خداوند، من حیات را انتخاب 

نمایم و در برابر  خدایا، خود را به تو تسلیم می. که سخن تو را بشنوم و از آن اطاعت کنم خواهم می

 (.7: 4مراجعه کنید به یعقوب . )کنم میابلیس مقاومت 
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 :جوابها
 .دانند آنها بنیاد آزاد ساختن برکتها را نمی .1

 .درست .2

 .رحمت، محکومیت .1

 .دلیلی داشته باشد .4

 .عصیان و سرکشی: به گفته دیگر –نشنیدن و عدم اطاعت از صدای خدا  .1

 .سرافرازی، سالمتی، بارآوری، کامیابی مالی، پیروزی، مساعدت خدا .7

سرافکندگی، ناباروری، بیماریهای فکری و بدنی، ازهم پاشیدگی خانواده، فقر، شکست، افسردگی،  .7

 .غضب خدا بودن مردودیت، مورد
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5 

 هفت نشانه یک لعنت
 

من بر اساس مشاهدات و تجربیاتم فهرست زیر را از هفت مشکلی که نشانگر آن هستند که 

مقایسه  25هنگامی که این فهرست را با فهرست موسی در تثنیه . لعنتی در کار است، تهیه کردم

 :تمکردم، از نزدیکی زیاد آنها تحت تأثیر قرار گرف

 

 .یا احساسی/فروپاشیدگی فکری و .1

 (.اگر ارثی باشند مخصوصاً)بیماریهای تکرار شونده یا مزمن  .2

 .نازایی، سقط جنین یا سایر مشکالت زنان .1

 .از هم پاشیدگی ازدواج و بیگانگی اعضای خانواده با همدیگر .4

 .دار عدم کفایت مالی ادامه .1

 .تداوم تصادف و اتفاقات ناگوار در زندگی .7

 .ها و مرگهای غیرطبیعی یا نابهنگامای از خودکشی پیشینه .7

 

شاید وجود یک یا دو مورد از این مشکالت به خودی خود، برای اینکه قاطعانه بگوییم لعنتی 

اما با وجود چند مشکل از این دست، یا تکرار یکی از آنها . در زندگی شخص در کار است، کافی نباشد

 تواند میفقط روح القدس است که  نهایتاًاما  . یابد ایش میل لعنت به نسبت افزحتماًبه دفعات، ا

 .دقیق را ارائه کند کامالً "تشخیص"

 یا احساسی/ فروپاشیدگی فکری و  .1
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اضطراب یا  1؛(14، 25)دیوانگی، دیوانه شدن : اینها هستند 25عبارتهای متناظر در تثنیه 

 (.71)؛ دل لرزان یا پژمردگی جان (25، 20)پریشانی دل 

به گفته دیگر، . ، جان و فکر هستند(دل)قلب : حی مورد اصابت لعنت در این قسمتنوا

اینگونه اشخاص دیگر . کنند مینیروهای متجاوز و متخاصم، به سنگرهای درونی شخصیت انسان رخنه 

افکار و  "مورد تهاجم" مکرراًممکن است .  کنترل کامل بر افکار، احساسات و واکنشهایشان ندارند

برایت ...تو دیگر تسلطی بر خودت نداری": گویند درونی شوند که طعنه زنان به ایشان میخیاالت 

 "!مادرت در بیمارستان روانی از دنیا رفت و سرنوشت تو هم همین است...امیدی نیست

آور اند، بسیار شگفتبرای من مواجهه با مسیحیان زیادی که چنین کشمکشهای درونی داشته

ندارند چون  -یا حتی خودشان –ت آنها تمایلی به ابراز این مشکل به دیگران اکثر اوقا. بوده است

 .ترسند این کار نوعی انکار ایمان باشد می

همواره ریشه در نوعی درگیری  تقریباًهستند و  افسردگیو  پریشانیدو واژه کلیدی در اینجا 

در اکثر موارد، . ی شر در کار استاغلب اوقات فعالیت نیروها. با مکاتب انحرافی سِری و بدعتها دارند

 .ابتدا باید با مکتب سری روبرو شد و لعنت حاصله از آن را باطل کرد و سپس دیوها را اخراج نمود

 

 (اگر ارثی باشند مخصوصاً)بیماریهای تکرارشونده یا مزمن  .2

یرقان  سل، تب، التهاب،؛ (21) وبا یا ملصق شدن وبا: پرشمارند 25عبارتهای متناظر از تثنیه 
بالیای عظیم ، (25) نابینایی؛ (11، 27)دمل، خراج، جرب و خارشی که از آن شفا نتوانی یافت ؛ (22)

همه مرضها و همه بالیایی که در طومار این شریعت مکتوب ؛ (11)و مزمن و مرضهای سخت و مزمن 
 (.71) نیست

یجه مستقیم یک لعنت این فهرست لزومأ نشانگر این امر نیست که هرگونه بیماری یا مرض نت

ای هستند،  های کلیدی و مکرری در آن وجود دارند که عالئم هشدار دهنده با این وجود واژه. باشد می

را  "فضای یک لعنت"اینها (. ملصق شونده)بال، شفا ناپذیر، عجیب، ترسناک، مزمن و ماندنی : مثل

 .ید در کارندکه نیروهای بدنهاد و پل دارند میاینها بیان . کنند میترسیم 

موجود نیست اما معنای مشابهی را در بردارد  25اصطالح پزشکی رایج دیگری که در تثنیه 

در فرهنگ لغات بدخیم نخستین معنی ارائه شده برای واژه  .بدخیم یا مهلک بودن: عبارت است از

وصیف کننده یک آشکارا این واژه ت. "داشتن یا نشان دادن تمایل به آزار دیگران": کالینز چنین است

شخص است تا وضعیت جسمی محض، و حتی بیش از کلماتی که در پاراگراف قبلی آمد، مظهر در کار 

استفاده از اصطالح بدخیم بودن، نشانگر بازشناسی . بودن شرارت و بدخواهی هوشمندانه است
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 .باشند جسمی نمی صرفاًناخودآگاه از رویارویی با عواملی است که 

است که توصیف کننده  ارثی م دیگر در اشاره به برخی از امراض، واژه اصطالح بسیار مه

این اصطالح یکی از معمولترین و رایجترین . دشو میوضعیتی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل 

د که برای کسی دعا شو میبه همین دلیل، هرگاه از من خواسته . ی در کار بودن لعنت استها نشانه

ارثی دارد، همواره امکان این را که با تأثیرات یک لعنت روبرو شوم، در نظر کنم که مشکل جسمی 

 .گیرم می

شصت ساله بودم، یکی از دوستانم که شبان کلیساست، بیماری هماکروماتوسیس  اًوقتی حدود

آهن اضافی  مخصوصاًد شخص آهن زیادی در خونش درست کند، و شو میای که باعث  گرفت، بیماری

دکتر اعالم . سالگی از همین بیماری درگذشته بود 77پدر او در سن . لبش انبار نمایدرا در کبد و ق

خون گیری )حجامت  بایست میاو هر هفته . کرد که بیماری او ارثی، غیرقابل مداوا و مهلک است

 .کرد می( سنتی

 های دعا، در یکی از جلسات یکشنبه صبح، دوست پس از دعای زیاد، خصوصأ در یکی از گروه

در نام عیسی، من ": من در برابر جماعت کلیسا ایستاد و به سادگی و با قاطعیتی بدون هیجان گفت

 ."کنم میخودم را از هرگونه میراث شر از سوی پدرم آزاد 

و او دیگر هیچگونه مداوایی  گذرد میپنج سال از آن موقع . شفا یافت کامالًاو به طور ناگهانی، 

 .رار نشده استنکرده و مشکلش نیز دیگر تک

از اینکه هر گونه بیماری مشخصی را لزومأ به یک  عمداًدر توضیحات ذکر شده در باال، من 

ل زیادی وجود دارد که در بیماریهای حتماًدر بسیاری از موارد، ا. ام لعنت ربط بدهم، خودداری کرده

 زوجود لعنت محر اًکه الزام ن ادعا کردتوا میمورد اشاره، لعنتی در کار باشد، اما بدون شواهد دیگر ن

ما . تشخیص قطعی بدهد تواند میواقعی  "کارشناس"فقط روح القدس است که به عنوان تنها . است

 .همواره باید به وابستگیمان به او آگاه باشیم

 

 نازایی، سقط جنین یا سایر مشکالت زنان .3

این (. 15آیه ) "ودملعون خواهد ب...میوه بطن تو": چنین است 25عبارت کلیدی در تثنیه 

من وهمسرم . لعنت ممکن است هر یک از اعضا یا عملکردهای مختلف تناسلی را تحت تأثیر قرار دهد

. ایم ، خدمت کردهشد می "مشکالت زنان"روت به صدها خانمی که ضعف و ناتواناییهایشان مربوط به 

مکرر؛ عدم وقوع قاعدگی  شدن؛ سقط جنین دار عدم توانایی بچه: اند از این مشکالت عبارت بوده

ماهانه؛ قاعدگی نامرتب؛ دردهای شدید ناتوان کننده قاعدگی؛ سردی در روابط جنسی؛ کیست، تومور 

یا سایر موارد رشد کننده؛ و سایر عیوب اندامهایی که به هر نوع با دستگاه تناسلی و باروری در 
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به طوری که همه یا اغلب  گذارد میتأثیر اکثر مواقع اینگونه لعنت بر تمام اعضای خانواده . ارتباطند

 .ندشو میزنان در یک فامیل با مشکالتی از این قبیل دست به گریبان 

ایم که در ابتدای خدمت به اینگونه اشخاص ابتدا اطالعات الزم را در  من و روت توافق کرده

در بسیاری از موارد این  .مورد ماهیت و دالیل لعنتها به آنها بدهیم و سپس برای رهایی آنها دعا کنیم

گاهی فقط کافی است لعنت را . کار موجب صحت و شفا در نواحی یا عملکردهای مورد نظر شده است

 .باطل کنیم بدون اینکه دعای خاصی برای شفا انجام دهیم

 :نامه زیر نشانگر نتایج ممکن در پیامد باطل کردن لعنت نازایی است

آزمایشهای . واج کرده بودیم و فرزندی نداشتیممن و شوهرم دوازده سال بود که ازد

 .که هیچکدام از ما مشکلی جسمی نداریم داد میپزشکی نشان 

ای در آمستردام شرکت کردیم که سخنران آن  ، ما در جلسه1151در هفتم ژوئیه 

در حالیکه که . شما درباره شفا و دالیل عدم شفای مردم تعلیم دادید. شما بودید

ید، من کرد میا برای رهایی از هرگونه لعنت در زندگیشان دعوت جماعت را به دع

 .احساس رهایی از نوعی بستگی کردم کامالً

سپس . وقتی به منبر نزدیک شدم، شما خواستید تا همسرم را نیز برای دعا بیاورم

برای ما دعا کردید و اعالم داشتید که لعنتی که بر زندگی من است، شکسته شده 

نخواهم  "نازا و نابارور"من دیگر : شکم من دست گذاشت، گفتو وقتی روت بر 

پس از . از تمامی جماعت خواستید تا برپا بایستند و همگی برای ما دعا کنند. بود

یم که خداوند دعاهای ما را کرد میآن جلسه، من و همسرم به شدت احساس 

 .شنیده است

 

می دیگری در انگلستان، این زوج نزدیک دو سال و نیم پس از این ماجرا، در جلسه عمو تقریباً

آمدند تا پسرک زیبایشان را که مظهر برکتی بود که جایگزین لعنت ناباروری در طول زندگیشان بود، 

 .به ما نشان دهند

خانم 1157دسامبر  22ن در نامه مورخ توا میارتباط میان مشکالت قاعدگی و لعنت را 

 :به خداوند در آسیای جنوب شرقی بود، مشاهده کرد ای که مشغول خدمت سی ساله اًمسیحی حدود

 

چند نوار که در سنگاپور ضبط شده بود قرض گرفتم که البالی آنها پیغامی از درک  1151در سال 

پس از شنیدن این پیام، شبی در اتاقم در تاریکی . وجود داشت "برکتها و لعنتها"پرینس در مورد 
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در فکرم چنین گفتم . اینکه متوجه چیز خاصی شوم تکرار کردم ایستادم و دعای پایانی نوار را بدون

 ".از آن آزاد شوم خواهم میاگر چیزی در من هست، ": که
من درست پس از این دعا متوجه تغییری در خودم نشدم، هرچند چیزی اتفاق افتاد که بعدها به 

ام، تاریخهای شروع  وزانهکمی پس از دعا، خداوند مرا ترغیب کرد تا در تقویم ر. اهمیتش پی بردم

پیش از آن من هرگز چنین کاری نکرده بودم چون از هنگام شروع، . ام را عالمت بگذارمقاعدگی

درواقع . معنی آمدبنابراین ثبت این موضوع به نظرم کمی بی. نامنظم بود کامالًقاعدگی ماهانه من 

حتی ده ماه میان آنها فاصله نظم بود که گاهی شش یا هشت یا های قاعدگی من چنان بی دوره

 .افتاد می

که )در سنین بیست سالگی در این مورد به دکتر مراجعه کرده بودم و داروهایی برایم تجویز گردید 

های غیرعاقالنه و مغایر با ایمان مسیحی نیز به من  و همچنین از سایرین توصیه( ای نداشتند نتیجه

 .شد

به . به این دلیل که مجرد هستم احتماالً –بته نه چندان جدی برای این موضوع دعا هم کرده بودم، ال

من گفته شد که به دلیل همین بی نظمی ناراحتیها و بی نظمیهایی در سوخت و ساز بدنم بخاطر عدم 

 .تعادل هورمونی خواهم داشت تا زمانی که بهبودی یابم

 تقریباً": درک پرینس را شنیدم کهم که با شگفتی گفته داد میچند ماه بعد دوباره به همان نوار گوش 

تقویمم را برداشتم و هنگامی که . "نظمیهای قاعدگی نتیجه یک لعنت هستند، همه بیکامالًو نه 

، این 1151م، متوجه شدم از تاریخ دعایم در ماه اوت کرد میتاریخهای عالمت زده شده را نگاه 

ام و این خداوند  زده متوجه شدم که شفا یافتهفتشگ(. روزه 25های  دوره)اند  منظم بوده کامالًتاریخها 

 .ام را عالمت بزنمهای قاعدگی بود که مرا ترغیب کرد تا تاریخ شروع دوره

چون هیچ  –م کرد میمورد نظر از کجا داخل شده، فکر  "لعنت"ل که سؤاام با این  وقتی به زندگی

من و ( سالگی 17تا  11سنین )ان به یاد آوردم که در سالهای دبیرست -لعنتی بدون دلیل نیست

که  21: 15کیدی است بر امثال اًاین ت اًیقین. خواندیم می "لعنت"دوستانم دوره قاعدگیمان را 

 ".موت و حیات در قدرت زبان است": گوید می

و همگی به طور مرتب بین  ام کردهام را ثبت تاکنون من تاریخ شروع قاعدگی( 51اوت )از آن هنگام 

 .ثابت مانده است کامالًوزنم نیز که پیش از آن همیشه در نوسان بود، . اند بوده روز 27-21

برای شفای جسمی  -2مثل میریام در فصل  –موضوع قابل تأمل این است که این خانم هم 

او به سادگی خودش را از لعنتی آزاد کرده و شفا در نتیجه این آزادی، نصیب او . دعایی نکرده است

 .شده است

ه رایج دیگری که در مورد عملکردهای باروری وجود دارد، تولد نوزادانی است که بند نشان
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گاهی اوقات این امر  –نافشان دور گردن آنها پیچیده و اغلب آنها را پیش از تولد تلف کرده است 

 .دشو میآمد، مرگ جایگزین  نوزادی زنده بدنیا می بایست میتکرارشونده بوده و در جایی که 

 

 پاشیدگی ازدواج و بیگانگی اعضای خانواده نسبت به همدیگر از هم .4

پسران و ": چنین توصیف شده است 41: 25یکی از تأثیرات لعنت در این حوزه در تثنیه 

والدین بیشماری  ".دختران خواهی آورد، لیکن از آن تو نخواهند بود، چونکه به اسیری خواهند رفت

اند که پسران و دخترانشان بوسیله یک  آنها شاهد بوده. اند در نسل حاضر این لعنت را تجربه کرده

فرهنگ عصیانگرانه خود را به مواد مخدر، روابط نامشروع، موسیقی شیطانی و هر گونه روشهای خرده

، تصویر شومی از شرایط جهان، پیش از پایان این عصر 7-1: 4در مالکی . اند پنهانی دیگر سپرده

 :ترسیم شده است

یلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم اینک من ا"
و او دل پدران را بسوی پسران و دل پسران را بسوی پدران خواهد . فرستاد

 ".برگردانید، مبادا بیایم و زمین را به لعنت بزنم
 

و از  زدسا می، که والدین را نسبت به فرزندان بیگانه کند میمالکی نیروی شیطانی را ترسیم 

که این لعنت که زندگی خانوادگی را  دهد میاو هشدار . کند میهم پاشیدگی در روابط خانوادگی ایجاد 

 .یابد و مصیبت را به دنبال دارد، مگر اینکه خدا مداخله کند به تمامی زمین گسترش می سازد میتباه 

ید به این موضوع ما با. ترین مشکل فرهنگ معاصر ما انگشت گذاشته استمالکی بر ضروری

ی متالشی شده در اثر مجادالت، طالقها ها خانوادهبه عنوان انجام یک لعنت بنگریم که مسبب رنجهای 

دقیقترین واژه برای توصیف نیروی مسبب این نتایج،  احتماالً. ی از هم پاشیده استها خانوادهو 

رادران و خواهران و همه کسان این نیرو میان زنان و شوهران، والدین و فرزندان، ب. است بیگانگی

هدف آن تباه شدن . کند میدیگری که می باید بخاطر وابستگی خانوادگی با هم متحد باشند، عمل 

 .خانواده است

. ، همین شرایط نیز نومید کننده نیستپذیرند میبا این وجود، برای کسانی که نصیحت خدا را 

سپس باید قدمهایی که . عنت در کار است روبرو شویماول، باید با این واقعیت که ل. عالجی وجود دارد

ما شاهد . در کالم خدا به آنها اشاره شده، برداریم تا لعنت را باطل کنیم و اسیران آن را آزاد کنیم

 .ایمها را به این وسیله بودهدگرگونی و احیای دوباره خانواده
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 دار عدم کفایت مالی ادامه .5

ی ها راهدر "؛ (17) "سبد و ظرف خمیر تو ملعون خواهد بود": 25دو عبارت مرتبط در تثنیه 

 (.21) "خود کامیاب نخواهی شد، بلکه در تمامی روزهایت مظلوم و غارت شده خواهی بود

 :ارائه شده است 45-47ترین شکل در آیات اما انجام کامل این لعنت به برجسته

 
به فراوانی همه چیز  از این جهت که یهوه خدای خود را به شادمانی و خوشی دل"

پس دشمنانت را که خداوند بر تو خواهد فرستاد در گرسنگی و . عبادت ننمودی
تشنگی و برهنگی و احتیاج همه چیز خدمت خواهی نمود، و یوغ آهنین بر گردنت 

 ".خواهد گذاشت تا تو را هالک سازد
 

را برای قوم مطیع خود  اراده خدا 47آیه . دهد میموسی در اینجا دو گزینه متقابل را ارائه 

باید صورت  "به شادمانی و خوشی دل برای فراوانی همه چیز"عبادت خدا : کند میچنین تشریح 

 . گیرد

دشمنانت را ": آید میپردازد که در صورت نااطاعتی بر قوم خدا  به توصیف لعنتی می 45آیه 

یاج همه چیز خدمت خواهی که خداوند بر تو خواهد فرستاد در گرسنگی و تشنگی و برهنگی و احت

هر . گرسنگی، تشنگی، برهنگی و احتیاج همه چیز: به آنچه در این آیه تشریح شده توجه کنید ".نمود

 .خواهد بودفقر مطلق : چهار عنصر را در یک وضعیت با هم ترکیب کنید و نتیجه عبارت واحد

مالی یک برکت است و فقر کامیابی : با همدیگر به یک نتیجه ساده اشاره دارند 45و  47آیات 

 .باشد مییک لعنت 

 اًیقین. اما در طول قرنها، سنتی در میان کلیسای مسیحی ایجاد شده که فقر نوعی برکت است

خدا رحمت زیادی بر فقرا دارد و مسیحیان نیز باید همین برخورد را داشته باشند و آماده باشند تا 

که خدا فقر را به  دارد میاما کالم خدا هرگز اظهار ن. دقربانیهای فردی زیادی در این مورد انجام دهن

 .کند میتحمیل عنوان یک برکت بر مردمانی که به او ایمان دارند، 

قرنتیان 2در . در هماهنگی با مکاشفه عهد عتیق است کامالًدر این مورد، مکاشفه عهد جدید 

ولی خدا قادر است که هر ": کند میپولس تدارک بسیار خدا برای مسیحیان را چنین جمع بندی  5: 1

نعمتی را برای شما بیفزاید تا همیشه در هر امری کفایت کامل داشته، برای هر عمل نیکو افزوده 

 ."شوید

تا بر سخاوتمندی  کند میپولس در یک جمله مفید و مختصر دوباره و دوباره سخنش را تکرار 

واژه . دوبار در این آیه آمده است افزوده شدن یاافزودن واژه . خدا در تدارک برای قومش تأکید نماید
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 همیشه...نعمتی هر: بار تکرار شده 1 -کامل: و همتایان آن مثل هر، همیشه و در ترجمه فارسی -همه

تدارک خدا این قدر زیاد است که از کفایت محض فراتر . عمل نیکو هر...کاملامری کفایت  هردر 

اند که چیزی بیش از احتیاجاتمان داشته باشیم و بتوانیم به رس و ما را به سطحی از وفور می رود می

 .کسانی که محتاجند خدمت کنیم

به هر جهت تفسیر فقر و وفور با معیارهای ماتریالیستی تمدن معاصر غرب، برخالف کتاب 

زیرا از ": عیسی انگیزه زندگی خود را بر زمین چنین آشکار ساخت 15: 7در یوحنا . مقدس است

انگیزه شاگرد نیز باید  ".ل کردم نه تا به اراده خود عمل کنم، بلکه به اراده فرستنده خودآسمان نزو

 .تا اراده خدا را به عمل آورد: مثل اربابش باشد
فقر به معنی داشتن کمتر از احتیاجات ما . را معنا کنیم "وفور"و  "فقر"ما از این دیدگاه باید 

هرچه شکاف میان نیازهای ما و آنچه داریم بیشتر باشد، . برای انجام اراده خدا در زندگیمان است

از سوی دیگر، وفور یعنی داشتن هر آنچه به آن نیازمندیم تا اراده خدا را . درجه فقرمان بیشتر است

وفوری که خدا برای ما تدارک دیده برای . و چیزی بیشتر برای اینکه به دیگران بدهیم -انجام دهیم

، یعنی سهیم کردن دیگران در برای هر کار نیکوات جسمانی نیست بلکه ولخرجی و اسراف در شهو

 .برکتهای فیضی که زندگی ما را پرمایه ساخته است

د که معیار مطلقی برای همه شو میوقتی فقر و وفور اینچنین تفسیر شوند، نتیجه آن 

 .دشو میعیین ت اراده خدا برای زندگی اومعیار هر ایماندار بر اساس . مسیحیان وجود ندارد

اول، ما باید دریابیم که . این نتیجه گیریها درباره فقر و وفور را باید به دو روش بهتر سنجید

ممکن است الزم باشد در دوره . گیرد میمورد آزمایش قرار  اًایمانمان در مورد وفور نعمت خدا یقین

هنگامی که . باید موقتی باشندها، می اما اینگونه دوره. هایی از زندگیمان، قناعت کامل پیشه کنیم

ای  های ما تصفیه شد و ایمانمان از آزمایش سربلند بیرون آمد، خدا وفور نعمت خود را به اندازه انگیزه

 .داند که از آن برای جالل او استفاده خواهیم کرد که ما را قابل اعتماد می دارد میبه ما ارزانی 

نویسنده عبرانیان . مادی وجود دارد صرفاًتوانمندی دوم، ما باید دریابیم که سطح باالتری از 

عار ": ای از بیابان اقامت گزید هنگامی که موسی به ثروت و نعمت مصر پشت کرد و در گوشه گوید می

او . موسی به فقر راضی نشد(. 27: 11عبرانیان ) "از خزائن مصر پنداشت دولتی بزرگترمسیح را 

 .رجه ای باالتر عوض کردثروتهای مادی را با ثروتهایی از د

امروزه نیز به همین شکل برخی از مسیحیان به خواست خودشان به ثروت مادی پشت 

اغلب این کار پیش . تا خدا را در شرایطی خدمت کنند که در آن، ثروت اسباب زحمت است کنند می

خاص را با کسانی ، سلیمان اینگونه اش7: 11در امثال . نیاز همدردی با فقیران و مظلومان زمین است
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؛ کند میچیزی تظاهر به دولتمندی  یکی با وجود بی": کند میکه فقط ثروت مادی دارند مقایسه 

 (. ترجمه هزاره نو) "!دیگری با ثروتی عظیم تظاهر به فقر

شاید آنها از . ندشو میمسیحیان بسیاری نیز در روزگار ما متحمل رنج و شکنجه بخاطر مسیح 

د محروم باشند، ولی در عوض آنها وارثان ثروتی از درجه باالتر شو میحسوب هرآنچه ثروت مادی م

 .هستند

فقر ماندگار . دهد میبا این وجود، همه اینها تغییری در ماهیت بنیادی فقر مادی ماندگار ن

عالمت یک لعنت است، چه بر یک فرد اثر  معموالًنشانه مستقیم سرسپردگی به مسیح نیست بلکه 

 .ر یک خانواده یا گروه بزرگتر اجتماعیبگذارد، چه ب

 

 تداوم تصادف و اتفاقات ناگوار در زندگی .6

تثنیه . گوییم می "حواس پرت"این عبارت توصیف کننده شخصی است که در اصطالح به او 

: ، هر چند در عبارت زیر اشاره کوتاهی به آن شده استکند میهیچ اشاره خاصی به این موضوع ن 25

 (.21آیه ) "کوری که در تاریکی لمس نماید کورانه راه خواهی رفت در وقت ظهر مثل"

دختری که . ن در تصادفات عجیب و غریب مشاهده کردتوا میاثر مشخصه این لعنت را 

 .ای از این لعنت است بیان شد، نمونه 2ماه در فصل  15داستان سه بار شکستن پایش در 

ای غیرعادی شمار تصادفاتشان  باشد که به گونهمربوط به رانندگان خوبی  تواند میمثال دیگر 

با این وجود تصادفات . بوده است "راننده دیگر"تقصیر با  احتماالًدر اکثر موارد، . با اتومبیل زیاد است

چرا این همه تصادف همیشه ": لی دارندسؤااینگونه افراد به حسب موقعیت چنین  اًنوع. دهند میرخ 

 "افتد؟ برای من اتفاق می

اینجا به چند نمونه دیگر از نوع تصادفاتی که ممکن است نشانگر در کار بودن یک لعنت  در

شکستن قوزک پا بخاطر رد شدن از : کنم می، اشاره اند شدهباشد و کم و بیش به طور تصادفی انتخاب 

رو؛ شکستن دندان به سبب گاز زدن یک میوه نرم؛ بسته شدن در ماشین روی یک روی لبه پیاده

؛ سُر خوردن روی یک پله و با سر به زمین (آن را بسته است "شخص دیگری"که شاید )شت انگ

خوردن و آسیب زیاد دیدن؛ خفگی در اثر قورت دادن تیغ ماهی؛ عفونت نادر در اثر برخورد یک حشره 

با چشم؛ خوردن سنگی که از عبور اتومبیل به هوا رفته، به صورت؛ اشتباه جراح در هنگام عمل که 

 .پایان ناپذیر باشد تواند میاین فهرست ...هشد مینجر به ناتوانی جسمی دائم

. که نیرویی نادیدنی و بدنهاد بر علیه اینگونه اشخاص در کار است رسد میچنین به نظر  تقریباً

تا  دارد می د، آنها را واشو میزند یا موجب سکندری خوردنشان  در لحظات بحرانی، به آنها پشت پا می

 :گویند اینگونه اشخاص به طور معمول شگفتزده چنین می. اب و بدون فکر حرکت کنندبا شت
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نشان . اینگونه اظهار نظرها بسیار روشنگرند "!دانم چه چیزی باعث شد من آن کار را بکنم نمی"

در تسلط خودش نیست بلکه تحت تأثیر چیزی است  تماماًکه شخص آگاه است که کارهایش  دهند می

 .آن را تشخیص بدهد و راهی برای محافظت از خود در برابر آن ندارد ندتوا میکه ن

ن با تحلیل توا می. بازشناسی اینگونه مشکالت فقط وابسته به طرز تفکر شخصی افراد نیست

برخی از شرکتهای بیمه از اینگونه تحلیلها برای شناسایی افرادی استفاده . آماری نیز آنها را تشریح کرد

آنها بر این اساس است که حق بیمه . ای غیرمعمول زیاد است بیمه کردنشان به گونه که خطر کند می

 .کنند میخود را تعیین 

 

 ها و مرگهای غیرطبیعی یا نابه هنگام ای از خودکشی پیشینه .7

پرشمار است که  25مراجع مربوط به مرگ غیرطبیعی یا نا به هنگام به قدری در تثنیه 

این نوع لعنت نه تنها بر یک فرد بلکه بر اجتماع بزرگتری مثل . ینجا آوردن همه آنها را در اتوا مین

بسیاری از . دشو میاین لعنت از نسلی به نسل دیگر نیز منتقل  معموالً. خانواده یا قبیله تأثیرگذار است

 کند میاند که بیرحمانه اعضای یک خانواده یا قبیله را دنبال  فرهنگها در تاریخ بشر به نیرویی پی برده

در . نامیدند به نام نمسیس می "ای الهه"یونانیان باستان این نیرو را . تا سرانجام آنها را هالک سازد

در زیر این مفاهیم بت پرستانه، واقعیتی . سایر فرهنگها اصطالحات دیگری برای آن به کار رفته است

 .عینی قرار دارد

گیرند یک حالت شوم را تجربه  ت قرار میاکثر اوقات مردمانی که تحت تأثیر این نوع از لعن

بار در راه پیش رویشان وجود دارد، ولی چیزی ظلمانی و شرارت کنند میآنها احساس . کنند می

برای پدرم این ": چنین است معموالًاظهار نظر اینگونه افراد . دانند چگونه از آن اجتناب کنند نمی

 ".ستممن هم نفر بعدی ه کنم میواقعه رخ داد و فکر 

. کنند مییکی از عالیم رایج این نوع لعنت آن است که اشخاص برای مرگشان زمانی را تعیین 

همه مردان فامیل ما ": ، یا"رسم دانم که هرگز به سن چهل و پنج سالگی نمی من می": گویند می مثالً

هم همین  اگر به صراحت هم نگویند، منظورشان این است که سرنوشت آنها ".میرند در جوانی می

 .زند و حیات را پس می گیرد میاینگونه افراد نوعی ایمان بدبینانه دارند که مرگ را در آغوش . است

 

موارد . فهرستی که در باال از هفت نشانه لعنت ارائه شد به هیچ وجه جامع و کامل نیست

واری از بازبینی فهرستبا خواندن اینهمه مطلب، شما  احتماالًاما . ن به آن اضافه کردتوا میدیگری هم 

 .اید وضعیت خود نموده
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شاید دیگر هیچ تردیدی درباره ماهیت  مثالً. ممکن است واکنشهای مختلفی نشان دهید

در زندگی خودتان یا  عمالًمشکل خود نداشته باشید و به وضوح یکی یا چند نشانه از لعنت را که 

 .اید کردهوجود دارد را شناسایی  تان خانواده

یگر این است که احساس ناخوشایندی از وجود لعنت در زندگیتان دارید ولی حالت د

. احساستان مانند کسی است که در فصل اول توصیف شد. بر نوع آن انگشت بگذارید دقیقاًنید توا مین

یا آن دست دراز شرارتبار را . دانید منبع آن چیست ، ولی نمیکنید میسایه تاریکی را از گذشته حس 

نید کنارش توا میای در کار است که ن اید، اما گویی این دست در پشت پرده مختلف دیده در شرایط

 .بزنید

چطور ممکن است چنین چیزی برای من اتفاق بیفتد؟  :پرسید در هر دو حالت، از خودتان می
 منشأ مشکل من چیست؟

دلیل هیچ لعنتی بی ": با عنوان 2این بدان معناست که زمان پیش رفتن شما به بخش 

اگر شما . دشو میدر بخش دوم بسیاری از رایجترین منابع لعنت شرح داده . فرارسیده است "نیست

بتوانید دلیل مشکل خاص خودتان را کشف کنید، موقعیت بهتری برای رویارویی موثر با آن را خواهید 

 .داشت
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 :لهایی برای مطالعهسؤا

به این معنی  یک لعنت هستند، لزوماًنشان دهنده  حضور یک یا دو مشکل که: درست یا غلط .1

 .نیست که شخص زیر یک لعنت قرار دارد

. ________و  ________ عبارتند از یا احساسی/فروپاشیدگی فکری ودو واژه کلیدی برای  .2

 .دارد ________ این نوع لعنت ریشه در معموالً

ترین عالیم لعنتی که در کار معمولترین و ، رایجبیماریهای تکرار شونده یا مزمندر مورد  .1

 ، کدامند؟باشد می

 .بر تعداد کمی از خانمها در یک فامیل اثرگذار است معموالًناباروری : درست یا غلط .4

که  ای واژهدقیقترین هم پاشیدگی ازدواج و بیگانگی اعضای خانواده با همدیگر، در مورد از  .1

آورد، کدام است؟ هدف آن  ار میتوصیف کننده نیرویی است که چنین نتایجی رابه ب

 .خانواده است ____________

 _________یک برکت و  __________که  یابیم می، درعدم کفایت مالی ادامه داردر مورد  .7

 .را بخوانید 45-47: 25تثنیه . یک لعنت است

 .فقر و وفور باید بر اساس معیارهای فرهنگ معاصر غرب سنجیده شوند: درست یا غلط .7

 تصادفهایتداوم تصادف و اتفاقات ناگوار در زندگی، گرفتار بودن در لعنت مشخصه  .5

 .است________________

 معموالً، شخص پیشینه خودکشی و مرگهای غیرطبیعی یا نابهنگامدر مورد : درست یا غلط .1

 .احساس شوم بدی دارد

 دارند که مرگ را ___________بسیاری از کسانی که زیر لعنت هستند، ایمان  .10

 .__________و از زندگی  _________

 

 :کاربرد در زندگی

اسامی چند نفر از اعضای فامیل پدری و مادریتان را بنویسید که یکی از لعنتهای ذکر شده در  .1

 .اند این فصل را تجربه کرده

 .پس از تکمیل این فهرست، اتفاقاتی که نسل به نسل در فامیل شما تکرار شده شناسایی کنید .2

 ی لعنت را در زندگی خودتان در کار می بینید؟ چگونه؟ها نشانهاز این آیا هیچیک  .1

ای موثر  از روح القدس بخواهید تا به شما در یافتن دلیل این مشکل کمک کند تا بتوانید به گونه .4

 .با آن روبرو شوید
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 :آیه حفظی
ت کامل داشته، برای ولی خدا قادر است که هر نعمتی را برای شما بیفزاید تا همیشه در هر امری کفای

 .هر عمل نیکو افزوده شوید
  5: 1قرنتیان 2

 :پاسخ ایمان
دهم  هرکاری که الزم است انجام می. که از هرگونه لعنتی در زندگی آزاد شوم خواهم میخداوندا، من 

 .ای زندگی کنم ای که تو برای من مهیا کردهتا از آنها رهایی یابم و در آزادی

 

 :جوابها
 .تشخیص دقیق بدهد تواند میروح القدس است که تنها . درست .1

 .پریشانی، افسردگی؛ مذاهب سری و پنهانی .2

 .مشکالت ارثی .1

 .گذارد میبر همه یا اکثر خانمهای فامیل تأثیر  معموالًاین لعنت . غلط .4

 .بیگانگی؛ تباهی .1

 .وفور، فقر .7

 .دشو میمعیار در رابطه با اراده خدا برای زندگی هر ایماندار تعیین . غلط .7

 .حواس پرت .5

 درست .1

 .کند می، اجتناب گیرد میبد بینانه، در آغوش  .10
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 هیچ لعنتی بی دلیل نیست
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 مقدمه

برعکس، هر دو بر . بینی نیستکارکرد برکتها و لعنتها در زندگی ما اتفاقی و غیرقابل پیش

د که ما برای یافتن درکی شو میبار دیگر تأکید . کنند میاساس قوانین ابدی و تغییرناپذیر عمل 

 .درست از این قوانین باید به کتاب مقدس مراجعه کنیم

. "آید میسبب نلعنت بی": دارد می، سلیمان این اصل را در مورد لعنتها بیان 2: 27در امثال 

هستیم باید به  اگر به نظر رسد که ما زیر لعنتی. ، دلیلی هستآید میدر پشت هر لعنتی که بر ما 

برابر آن انجام  گیریم که عملی مناسب در سپس در موقعیتی قرار می. دنبال تعیین دلیل آن باشیم

را از سرمان بیرون  "افتد؟ چرا این اتفاقات همیشه برای من می": این کار پرسش آزار دهنده. دهیم

 .کند می

، آشکار بیان کشد میبه تباهی  زندگی ما را معموالًای که  در این بخش دالیل لعنتهای عمده

 .نید راه عالج خدا را در بخش بعدی بفهمید و به کار ببریدتوا میپس از خواندن آن، شما بهتر . دشو می

 

این لعنت سه تا از فرزندان . شد میفامیل پدری من زیر لعنت بدی بودند که باید باطل 

. در تصادف شدید اتومبیل کشته شدفرزند بزرگ، برادر بزرگترم . خانواده ما را از بین برد

سومین فرزند برادر کوچکترم از . فرزند دوم من نیز در تصادف اتومبیل جانش را از دست داد

چهارمین فرزند خواهر کوچکترم تومور بدخیم . اسب افتاد و سرش به سنگ خورد و درگذشت

، او برای کرد می از آنجا که پدرش در نیروی هوایی خدمت. غیرقابل درمانی در مغزش داشت

من آن لعنت را باطل کردم و او امروز صحیح و سالم . درمانهای پزشکی مدتی نزد من آمد

های اطراف خانه ما  چنان دعای رهایی را گفتم که هیچ نیروی شری نتواند از کوچه. است

 !نزدیکتر بیاید
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 خدایان دروغین

اول، . عنتهایی که منشأ آنها خداست بیان شددر فصلهای قبل دو حقیقت مهم در ارتباط با ل

دوم، دلیل بنیادین اینگونه . ی اصلی خدا برای داوری عصیانگران و خدانشناسان استها راهآنها یکی از 

 .است -یا در یک کالم، نااطاعتی -لعنتها نشنیدن صدای خدا و انجام سخنان او

: ن علت طبیعی است که بپرسیمبه همی. شکلهای زیادی به خود گیرد تواند مینااطاعتی 

 چه هستند؟ شخصاً، مکنند میاَشکال اصلی نااطاعتی که خدا را ترغیب به لعنت کردن 

اشکال نااطاعتی که قطع به یقین . گذارد میای باقی ن ل شبههسؤاکتاب مقدس در جواب این 

 1-1: 20ر خروج ، شکستن دو فرمان اول از ده فرمان است که دانگیزد برمیخدا را به لعنت کردن 

 :آمده

 

 :و خدا تکلم فرمود و همه این کلمات را بگفت
 . من هستم یهوه، خدای تو، که تو را از زمین مصر و از خانه غالمی بیرون آوردم"
 .تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد"
صورتی تراشیده و هیچ تمثالی را از آنچه باال در آسمان است، و از آنچه پایین در "

نزد آنها سجده مکن، . است، و از آنچه در آب زیر زمین است، برای خود مساز زمین
باشم، خدای غیور هستم،  من که یهوه، خدای تو می و آنها را عبادت منما، زیرا

انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند 
 ".گیرم می

کدامند؟ اولین گناه، تأیید وجود خدایی دیگر به  کند میص دو گناهی که خدا در اینجا مشخ

ما . بازشناختن خدا به عنوان نخستین یا بزرگترین خدایان کافی نیست. غیر از خدای راستین است

 .به غیر از او دیگر خدایی وجود ندارد. تکریم نماییم تنها خدای راستینباید او را به عنوان 
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غیر از من خدایی دیگر نیست، ": دارد میأکید زیاد چنین اعالم ، خداوند با ت21: 41در اشعیا 

 ".خدای عادل و نجات دهنده و سوای من نیست

دومین گناه در فرمان بعدی آمده و عبارت است از ساختن هرگونه تمثال دست ساز از خدا و 

 :کند میحلیل پولس آنچه را که شکستن این دو فرمان در بر دارد، ت 21-20: 1در رومیان . پرستش آن

زیرا از آغاز آفرینش جهان، صفات نادیدنی خدا، یعنی قدرت سرمدی و 
پس . ن با ادراک از امور جهان مخلوق، به روشنی دیدتوا میالوهیت او را 

 .آنان را هیچ عذری نیست
زیرا هر چند خدا را شناختند، اما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس 

د به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بی فهم ایشان نگفتند، بلکه در اندیشه خو
و . ند، اما احمق گردیدندکرد میاگر چه ادعای حکمت . را تاریکی فرا گرفت

جالل خدای غیرفانی را با تمثالهایی شبیه انسان فانی و پرندگان و حیوانات 
 .و خزندگان معاوضه کردند

 ترجمه هزاره نو

 

مکاشفه روشن خدا را  عمداًپرستند  و بتها را می دارند میکسانی که خدایان دروغین را حرمت 

ابتدا . ندشو میتر  که به تدریج پست اند برگزیدهدر عوض، پرستش بتهایی را . اند گرفتهدر خلقت نادیده 

 دقیقاًاین . کنند میبه خزندگان تنزل  نهایتاً، سپس به جانوران و انسان دارند، اما بعد به پرندگانشکل 

 .سه خدای اصلی آنها کرکس، شغال و مار کبرا بودند. پرستش بتها در مصر باستان است نشان دهنده

خدای حقیقی که . افکار انسانی ما برای درک شرارت ترسناک پرستش بتها، کُند شده است

ابتدا در آفرینش و سپس به طور کاملتر در کتاب مقدس آشکار شده مقدس، مهیب، با شکوه و قادر 

توهین و  -چه انسان و چه حیوان -ش دادن وجود او به صورت هر یک از مخلوقاتشنمای. مطلق است

 .انگیزد بی احترامی عمدی اوست و خشمش را حسابگرانه برمی

فرض کنید شخصی از یک سوسک که . بگذارید با مثالی ابتدایی این موضوع را توضیح دهم

درک آن را در باالی عکس  خزد عکس بگیرد و سپس عکس را ظاهر کرده عنوان روی زمین می
توهینی . به من توهین کرده است عمداًتفسیر من از کارش این خواهد بود که او  اًیقین. بنویسد پرینس

اندازه  ترینشان، بید، چه ارشد آنها باشد و چه پستشو میکه با اطالق نام خدا به تمثال مخلوقات او 

 .بدتر است

مت مشخصه یک لعنت را دارد؛ بدین معنی که از داوری خدا بر شکستن دو فرمان اول عال
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در برخی ملتها و فرهنگها، پرستش بتها به صدها . کم تا چهار نسل ادامه دارد نسلی به نسل دیگر دست

 .کند میتر  گردد و همین امر اثر این لعنت را چندین برابر پیچیده می و حتی هزاران سال قبل باز

رث یک لعنت است که مثل علف هرزی در زندگیش بت پرستی دارد، وا شخصی که زمینه

ریشه این علف هرز، دو . گرداند و او را با نیروهای شیطانی بیرون از وجودش مرتبط می رود میپیش 

جانبی  و یک ریشه افشان ضعیفتر کشد میاو را به پایین  مستقیماًیک ریشه بلند قوی، که : نوع است

ریشه قوی نشانگر تأثیر اجداد وی است که . دشو میه که در اطراف او به جهتهای مختلف کشید

های جانبی، نمایانگر تأثیرات دیگری است که شخص در طول  ریشه. پرستیدند خدایان دروغین را می

د یا وابستگی به شو می، از جمله گناهان مختلفی که مرتکب گیرد میعمر خود در معرض آنها قرار 

 .ن دیگرخدایان دروغین یا سایر عقاید گوناگو

چنین شخصی پیش از آنکه بتواند از آزادی حقیقی و پری خلقت جدید در مسیح بهره ببرد، 

مهمترین و مشکلترین ریشه، . از زندگی وی بیرون کشیده شوند کامالًهایش  باید علف هرز و ریشه

قدرت هیچ چیز غیر از فیض و . کند میریشه بلند است که او را به نسلهای بت پرست پیشینش متصل 

اما سپاس بر خدا، زیرا عیسی به ما . به طور موثر این ریشه را از بین ببرد تواند میماوراءطبیعی خدا ن

هر نهالی که پدر آسمانی من ": داده است مبنی بر اینکه 11: 11ای امیدوار کننده در متی وعده

 ."نکاشته باشد، کنده شود

ال دارد به اشکال آشکار بت پرستی محدود اما گناهانی که این لعنت نسل به نسل را به دنب

به بت پرستی آشکار  اًاین گناهان دربرگیرنده طیف وسیعتر ثانوی از اعمالی هستند که لزوم. ندشو مین

از آنجا که ماهیت واقعی این اعمال توسط اصطالحات گول زننده . و یا حتی مذهب مربوط نیست

یا  "مخفی"برگرفته از واژه التین به معنی )نامند  می مکاتب انحرافی پنهانیمخفی شده است، آنها را 

اینگونه مکاتب یا تمرینات همواره در طول تاریخ و بیش از همه در نسل حاضر، برای (. "پوشیده شده"

 .بوده است 1انسان سقوط کرده بسیار جذاب

تیاق را انسان تا حدی قادر است این اش. ذات بشری به شدت مشتاق دانایی و نیز توانایی است

به این وسیله راضی نشد، به طور ناخودآگاه به منابع  کامالًاما اگر . با منابع و وسایل طبیعی ارضا کند

 .افتد در اینجاست که به آسانی به دام مکاتب انحرافی پنهانی می. آورد ماوراءطبیعی روی می

هر . خدا  یا شیطان: ددر واقع دو منبع ماوراءطبیعی برای دانایی و توانایی در جهان وجود دار

اگر از . گونه دانایی و توانایی ماوراءطبیعی که از خدا صادر نشده، به ناچار از شیطان صادر شده است

 .باشد میخدا ناشی شده باشد، قانونی است و اگر منشأ آن شیطان باشد، غیرقانونی 

به چه کسی خدمت  دانند میاز آنجایی که پادشاهی خدا، پادشاهی نور است، خدمتگزاران او 

از سوی دیگر، پادشاهی شیطان پادشاهی تاریکی است و اکثر کسانی . و کارکردشان چیست کنند می
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و ماهیت اصلی آنچه انجام  کنند میهویت واقعی کسی که خدمتش  دانند میکه در قلمرو او هستند ن

 .چیست دهند می

غ عدن انسان را برانگیخت تا تخلف همین اشتیاق به دانایی غیرقانونی بود که نخستین بار در با

هنگامی که انسان از این . خدا مرزی نادیدنی میان انسان و درخت معرفت نیک و بد نهاده بود. کند

از آن زمان به بعد، همین اشتیاق به . مرز گذشت، خود را در قلمرو شیطان دید و اسیر شیطان شد

ب داده تا به منطقه اسارت شیطان وارد شوند و اراده او را فری انایی غیرقانونی انسانها را دائماًدانایی و تو

همانطور که پیشتر بیان شد، نام عمومی این منطقه، (. 27: 2تیموتائوس 2نگاه کنید به )انجام دهند 

 .مکاتب انحرافی پنهانی است

به خواهند دانایی و توانایی ماوراءطبیعی  ند از شیطان میشو میکسانی که به این محدوده وارد 

به این . آنها بدهد که خدا به انسان اجازه نداده که غیر از او آن را در منبع دیگری جستجو کنند

آورند و فرمان اول  ترتیب، این اشخاص شیطان را خدایی دیگر در کنار خدای واحد حقیقی به شمار می

تخطی کنندگان از  که خدا برای دهند میآنها خود را بدین گونه در معرض لعنتی قرار . شکنند را می

 .یابد لعنتی که تا چهار نسل بعد ادامه می –این فرمان اعالم داشته است 

همه کسانی که درگیر : گیری فوق چنان اهمیتی دارد که باید دوباره بر آن تأکید کنیم نتیجه
 که در مورد شکستن فرمان اول اعالم دهند میند خود را در معرض لعنتی قرار شو میمکاتب پنهانی 

 .شده است
د که شو میخوانده  "زنای روحانی"در متون مختلف کتاب مقدس، رویکرد به خدایان دروغین 

با این درک مشخص، هشدارهایی که در کتاب . گردد عفتی جسمی محسوب میگناهی بزرگتر از بی

انی نیز د در مورد درگیری با مکتب پنهشو میداده  -یا زناکار -"زن بدکار"امثال برعلیه درگیری با 

که  کند میزن بدکار را در برخوردهای اولیه، فریبده و دلفریب توصیف  7-1: 1در امثال . کند میصدق 

 :کشد میخوردگانش را به تباهی سرانجام فریب

 

لیکن . تر استچکاند، و دهان او از روغن مالیم زیرا که لبهای زن اجنبی عسل را می
به طریق حیات هرگز . ثل شمشیر دودمآخر او مثل افسنتین تلخ است و برنده م

در ترجمه انگلیسی )داند  قدمهایش آواره شده است و او نمی. سالک نخواهد شد
 .(.م–دانی  و تو نمی: آخرین عبارت چنین است

 
: ترجمه انگلیسی)داند  قدمهایش آواره شده است و او نمی": آخرین عبارت بسیار روشنگر است
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به محض اینکه یکی در . ی برای گمراهی در مکاتب پنهانی قایل شدن مرزتوا مین. "(دانی تو نمی

بنابراین امکان فهرست کردن این . آورد می بر معرض شناسایی قرار گیرد، دیگری به جای آن سر

توان به طور خالصه سه شاخه اصلی آنها را اما می. مکاتب و روشها به طور کامل و قاطع وجود ندارد

 . جادوگری، فال بینی و ساحری: زبازشناخت که عبارتند ا

ن به طور خالصه در توا میریشه آن را . مکاتب پنهانی است نیرومندشاخه جادوگری، 

جادوگری مظهر تمرد انسان  ".مثل گناه جادوگری است تمردزیرا که ": بازشناخت 21: 11سموئیل 1

قانون خدا سر تسلیم فرود  تالش انسان است برای رسیدن به اهدافش بدون آنکه به. در برابر خداست

برای بدست آوردن این مقصود از . نیروی محرکه آن اشتیاق به تسلط بر مردم و شرایط است. آورد

 .کند میفشارهای روانی یا تکنیکهای ذهنی و یا ترکیبی از اینها استفاده 

، تردستی، نهیب زدن: سه واژه کلیدی که نمایشگر فعالیتهای جادوگری هستند عبارتند از
. باشد میتردستی و نهیب زدن دو روش بدست آوردن این مقصود . تسلط مقصود نهایی است. تسلط

هرجا افراد از فنون لفظی یا غیر لفظی برای تردستی، نهیب زدن یا تسلط بر اطرافیانشان استفاده 

 .، جادوگری در کار استکنند می

. رد انسانیت سقوط کرده استترین شکل خود نمایشی از ذات فاسد و متم جادوگری در ساده

افراد کمی  احتماالً. گیرد میقرار  "اعمال جسم"، همراه با زناکاری در زمره 20-11: 1در غالطیان 

 .هستند که گاهی از اوقات به جادوگری در این شکل روی نیاورده باشند

وان به عن "عمل جسم"ویژگی شیطان آن است که از . اما این تنها قلۀ پیدای کوه یخ است

او . ، بهره برداری کندگیرد میدهانه قدرت ماوراءطبیعی شیطانی که از پادشاهی تاریکی سرچشمه 

آورد و ایشان را اسیر پادشاهی خود  مردان و زنان را از این دهانه وارد کرده  تحت سیطره خود در می

ه این امر کاربرد نتیج. برد اش به کار می ساخته  به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف شیطانی

 .کند میجادوگری به عنوان هنر مکتب پنهانی است که نخست از طریق طلسم و لعنتها عمل 

دو شکل دیگر مکاتب پنهانی یعنی فال بینی و ساحری نیز از همان اشتیاق اولیه تسلط بر 

 .یابد دیگران و بر شرایط انگیزش می

ب انحرافی پنهانی، که ارائه دهنده مکت دانایی یا معرفتعبارت است از شاخه  فال بینی

در شکل رایج آن . ی طبیعی بدست آوردها راهن از طریق توا میشکلهای مختلفی از دانایی است که ن

هرگونه مکاشفات مذهبی دروغین که . دشو می، دانایی ماوراءطبیعی درمورد آینده ارائه پیشگویییعنی 

                                                 
اند، لذا در این ترجمه  های کتاب مقدس فارسی، جادوگری و ساحری هر دو جادوگری ترجمه شده در ترجمه.   

 م. آید جادوگری در معنای سحر و جادو کردن و ساحری در معنای افسونگری و از خود بیخود کردن می
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 .گیرد میشاخه قرار مدعی منشأ ماوراءطبیعی باشد نیز در زمره همین 

مواد مخدر یا یا سایر روشهای تأثیرگذار بر حواس فیزیکی مثل  اشیاء مادیاز طریق  ساحری
که به خاطر جدا کردن این واژه از اولین )واژه جادوگریها  21: 1در مکاشفه . کند میعمل  موسیقی

در . خدر برگرفته شده استاز واژه یونانی مواد م( م .آوریم شاخه آن را در این ترجمه ساحریها می

مردمان شریر و دغاباز در بدی ترقی "که در پایان این عصر  دهد میپولس هشدار  11: 1تیموتائوس 2

 (ترجمه هزاره نو -شیادان)دغابازان که  ای واژه. "باشند خواهند کرد که فریبنده و فریب خورده می
که با استفاده از اصوات موسیقی انجام  ورد خوانی. است "ورد خوانان"ترجمه شده در لفظ به معنی 

فرهنگ معاصر مواد مخدر که همراه با موسیقی راک . د، همواره از فنون ساحری بوده استشو می

 .کنند میای از دو شکل ساحری است که با همدیگر عمل  د نمونه زندهشو میعرضه  "هِوی متال"

 :پردازیم احری هستند میس "ابزار"در زیر به فهرستی از مقوله های گوناگونی که 

 

 چه مربوط به بت پرستان باشد  ای که وابسته به پرستش تمثالهاست،ءهرگونه شی

 .و چه ادعا شود که مسیحی است

 .ای که نمایانگر نوعی مذهب یا مکتب انحرافی یا اعمال شیطانی باشدءهرگونه شی

بیعی احضار شده ای که توسط مجری مکتب پنهانی بر روی آن قدرت ماوراءطءهرگونه شی

منبع این قدرت آن . برای شفا بوده باشد مثالً "نیکویی"حتی اگر به ظاهر این قدرت به قصد . )باشد

 .(گرداند شیء را مجرای لعنت می

، شمایلهای "شانس"ای که مظهر خرافات باشد، مثل نعل اسب، سکه ءهرگونه شی

 .و غیره "مقدسین"

 

 :پردازیم اتب رایج پنهانی در فرهنگ معاصر میدر ادامه به برخی از شکلهای مشخص مک

 

 شاخه توانایی مکتب پنهانی .1

، طب سوزنی، جدا کردن روح از جسم، (فشار محل درد به منظور درمان آن)فشار درمانی 

آنهایی که قدرت روحانی ماوراءطبیعی را )خواب هیپنوتیزم، تمرکز و شناوری در هوا، هنرهای رزمی 

ی مغزی و تسلط بر ذهن دیگران، مبحث پویایی ذهنی، حرکت دادن اشیاء ، شستشو(کنند میاحضار 

 .درمانی، سحر و جادو "تماس"توسط قدرت ذهنی، حرکت اجسام بوسیله ارواح، 

 



 برکت یا لعنت

77 

 شاخه دانایی مکاتب پنهانی .2

، دریافت صداهایی که در طیف معمول نیستند "مجرا شدن"طالع بینی، نوشتن خودکار، 

از طریق حس ششم، گوی طالع بینی، تشخیص بوسیله رنگ درمانی یا ، بینش (مثل صدای مردگان)

آونگ، پیشگویی آینده، ذهن خوانی، تحلیل دست خط، طالع بینی از طریق جدول قرار گیری اجرام 

آسمانی، مشاهده عنبیه چشم برای تشخیص بیماریها و ناهنجاریهای جسمی، کاباال، واسطه گری برای 

نشانه خوانی، کف بینی، جمجمه خوانی، جلسه احضار ارواح، کارتهای تاروت، ارواح، معانی رمزی اعداد، 

همچنین همه کتابهایی که مکاتب انحرافی . "سحر کردن"های چایی، تله پاتی،  فال بینی با برگه

 .دهند میپنهانی را تعلیم 

ن مذاهب دروغین و مکاتبی که مدعی مکاشفه ماوراءطبیعی هستند توا میتحت این عنوان 

تمایز راست یا دروغ بودن حوزه این مذاهب و . باشند را نیز آورد ولی در تضاد با کتاب مقدس می

همینکه مفهوم معیار راست . مکاتب درست مثل تشخیص میان خط راست و خط کج و معوج است

. نیم تشخیص دهیم هر چه مطابق این معیار نیست، کج و ناراست استتوا میبودن را درک کنیم، 

 .به هر جهت کج و ناراست است. که خط کج یک درجه کج باشد یا نود درجه کند میفرقی ن

هر چه . باشد می -است درستیعنی هر آنچه  – راستیدر قلمرو روحانی، کتاب مقدس معیار 

برخی از . زیاد یا کم بودن نسبی ناراستی، اهمیتی ندارد. است نادرست یا بدلیاز این معیار دور شود، 

 .ن فریبها، آنهایی هستند که به نظر فقط کمی با کتاب مقدس تفاوت دارندزیرکانه تری

خطرناکترین موارد، مذاهبی هستند که شخصیت، ذات یا کار نجات بخش عیسی مسیح را به 

 "خدای مجسم در جسم"به عنوان مثال، عهد جدید عیسی را به عنوان . دهند میدرستی نشان ن

در نمونه دیگر، اسالم ادعای . که او یک مخلوق بوددهند میعلیم ، ولی شاهدان یهوه تکند میمعرفی 

در . کند میو واقعیت مرگ او را بر روی صلیب انکار  پذیرد میعیسی را مبنی بر اینکه پسر خداست ن

با استناد به آن ادعا کند از گناهانش  تواند میحالی که کفاره مرگ عیسی تنها بنیادی است که انسان 

 .تآمرزیده شده اس

: پردازیم در ادامه به معرفی برخی از مذاهب انحرافی یا مکاتب پنهانی فعال در عصر حاضر می

علم شناسایی ماهیت انسانی، جرم سیاه، فرزندان خدا، مسیح دوستان، علم مسیحی، فراماسونری، 

کلیسای عیسی مسیح )، مورمونها (شاگردان فجر کتاب مقدس)جنبش صلح درونی، شاهدان یهوه 

گرا، مذهب علم ، جنبش عصر جدید، علم مذهبی، فرقه مسیحیان صوفی(سین روزهای آخرمقد

ها،  مونی)سازی  شناسی، مصاحبت پیشگامان روحانی، اعتقاد به احضار ارواح، عرفان، کلیسای یگانه

 .، کلیسای یونیتاری(مجمع جهان یک

بودا، پیروان کنفسیوس،  همچنین مذاهب یا مکاتب پنهانی مشرق زمین، مانند بهاییت، پیروان
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، (تعمق در ماورا)ام . مأموریت نور الهی، گوروها، هاره کریشنا، هندویسم، اسالم، پیروان شینتو، تی

 .یوگا

 

 .شاخه کارپردازی مکتب پنهانی از طریق اشیاء و غیره .1

برای از  مثالً)ها، صلیبهایی که در باالیشان یک حلقه است، سنگهای تولد، دعا نویسی طلسم

، "هِوی متال"، داروهای توهم آور، موسیقی روند می، بلورهایی که برای شفا به کار (بین رفتن زگیل

های مخصوص احضار ارواح،  ، تخته(نعل اسب وارونه: مثالً) "شانس"ی جادویی، نمادهای ها نشانه

ی آبی، ها های مثلثی جلسات احضار ارواح، مهره بتهای اقوام بت پرست یا مصنوعات مذهبی، تخته

 .طلسمهای مربوط به ماه تولد

 

ند که در فهرست باال مورد اشاره قرار گرفت، در شو میارزیابی خدا از کسانی که درگیر اعمالی 

 :به سادگی بیان شده است 11-10: 15تثنیه 

 

در میان تو کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود را از آتش بگذراند، و نه 
ل کننده از سؤاسونگر و نه جادوگر، و نه ساحر و نه فالگیر و نه غیب گو و نه اف

زیرا هر که این کارها . کند میاجنه و نه رمال و نه کسی که از مردگان مشورت 
را کند، نزد خداوند مکروه است و به سبب این رجاسات، یهوه خدایت آنها را از 

 . نزد یهوه خدایت کامل باش. کند میحضور تو اخراج 

 

د که کسانی که به هر شکل در اینگونه کارهای مکاتب انحرافی پنهانی درگیر توجه داشته باشی

در یک دسته قرار  کنند میند با آنانی که فرزندانشان را در آتش برای خدایان و بتها قربانی شو می

 .در شریعت موسی، مجازات الزم االجرا برای اینگونه افراد مرگ بود. گیرند می

. نند مجرای قدرت مکاتب انحرافی پنهانی باشدتوا مینیز  کتابهاکه نکته حائز اهمیت این است 

هنگامی که مسیحیان افسس در مقابل معرفی پولس از واقعیت قدرت شیطان قرار گرفتند، واکنشی 

 :هیجان انگیز نشان دادند

 

بسیار کسان که ایمان آورده بودند، پیش آمده، آشکارا به کارهای خود اعتراف 
ند، کتابهای خود را کرد مینیز که پیش از آن جادوگری بسیاری . کردند
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چون بهای کتابها را حساب کردند، پنجاه . آوردند و در برابر همگان سوزاندند
  2.هزار درهم بود

 ، ترجمه هزاره نو11-15: 11اعمال رسوالن 

 

توسط آتش  -تنها راه درست برای رویارویی با اینگونه لوازم و اشیاء، از بین بردن کامل آنهاست

 .حتی اگر ارزَش لوازم از بین رفته بسیار زیاد باشد -یا هر وسیله دیگر

همواره روشهای خود را تغییر  "زن بدکار"پیشتر اشاره شد که مکتب انحرافی پنهانی مانند 

 .ن ارائه دادتوا میهیچ فهرست قطعی یا جامعی از اعمال مربوط به اینگونه مکاتب را هرگز ن. دهد می

ام که مشکالتشان با مشاوره یا خدمات  ل چندین سال در پی کمک به کسانی بودهدر طو

نم به جرأت بگویم آن است که مشکالت توا میآنچه . معمولی اکثر کلیساهای امروزی حل نشده است

تر از بسیاری تر و صادقدر واقع، اغلب آنها مشتاق. اینگونه افراد بخاطر عدم صداقت یا اشتیاقشان نبوده

 .و هیچگونه مشکل آشکاری ندارند روند میز کسانی هستند که مرتب به کلیسا ا

به طور ثابت متوجه نوعی ریشه  تقریباًگردیدم،  در مواردی که موفق به یاری اینگونه افراد می

اکثر اوقات آنها خودشان این امر را به عنوان . مشد میدرگیری با مکتبی انحرافی در پیش زمینه آنها 

اما همینکه ریشه مکتب انحرافی پنهانی در معرض دید قرار . دیدند لقوه مشکالتشان نمیدلیل با

حل مشکالت دیگر که نمایانتر بودند به نسبت آسانتر  معموالًیم، کرد میگرفت و با آن مقابله  می

 .گردید می

ه در یک جلسه دعای خانگی، در کنار مرد جوانی نشستم ک. آید میای زنده به ذهنم  نمونه

م تا از او شو میشناختیم ولی احساس کردم هدایت  پیش از آن همدیگر را نمی. بیست ساله بود اًحدود

 "ای؟ آیا تو روح القدس را دریافت کرده": بپرسم

روشن بود که او  ".کنم میاما به زبانها تکلم ن": ، و بعد مشتاقانه افزود"بله": او جواب داد

 .اش ناقص است تجربه کرد میاحساس 

 "ای؟ آیا هرگز به فالگیر مراجعه کرده": بدون بحث بیشتر درباره موضوع زبانها، از او پرسیدم

ولی فقط برای . پانزده ساله بودم تقریباًبله، یکبار وقتی ": ای تأمل کرد و بعد گفت او لحظه

 ".اعتقادی به این کار نداشتم واقعاًشوخی این کار را کردم و 

 "هر حال فالت را گرفتند؟ولی به ": به اصرار گفتم

 ".ولی من منظوری از این کار نداشتم":ای گفت ولی بعد مدافعانه افزود با بی میلی بله

خواهی به این کار به عنوان یک گناه اعتراف کنی و از خدا بخواهی تو را  آیا می ": گفتم

 "بیامرزد و از عواقب آن آزاد کند؟
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دیم که طی آن او به مالقاتش با فالگیر به عنوان یک کر ای سادهاو موافقت کرد و با هم دعای 

سپس بدون هیچ توضیح . گناه اعتراف کرد و از خدا خواست او را ببخشاید و از عواقب آن آزاد کند

ناگهان . دیگری دستم را روی شانه او قرار دادم و از خدا خواستم تا پری روح القدس را به او عطا کند

در طی چند لحظه چنان . ع به صحبت روشن و سلیس به زبانی ناآشنا کرداو بی درنگ و به روانی شرو

مانع . داد میگذشت توجهی نشان ن در حضور خدا غرق شده بود که نسبت به هر چه در اطرافش می

 !نادیدنی در زندگی او از میان رفته بود

مشکل او نه عدم . ام پس از این واقعه چندین بار درباره برخورد کوتاهم با آن جوان فکر کرده

او این امر را درک . اشتیاق یا صداقت، بلکه عدم آگاهی از ماهیت عملش در دیدار با آن فالگیر بود

 .نکرده بود که از دید خدا او مرتکب گناه زنای روحانی شده بود

او هرگز  "ای؟ آیا هرگز مرتکب زنا با یک زن شوهردار شده": پرسیدم فرض کنید از او می

 ".منظوری از این کار نداشتم واقعاًبله، فقط برای شوخی این کار را کردم و ": ددا میجواب ن

به  اًبسیاری از آنها مرتب. جمعیت کثیری از مردم عصر حاضر در شرایطی مشابه قرار دارند

و درگیر گناهی  اند شدهبا این وجود بخاطر عدم آگاهی وارد حوزه مکتبی پنهانی . روند میکلیسا 

اند،  پیش از اینکه متوجه ماهیت حقیقی آنچه انجام داده. که بدتر از زنای جسمی است اند گردیده

بشوند، باید در زیر سایه لعنت اعالم شده خدا باقی بمانند که در مورد همه کسانی است که از او 

سل بر از این گذشته، امکان دارد این سایه تا چهار ن. برند رویگردان شده و به خدایان دروغین پناه می

 .فرزندان آنها باقی بماند

. همه ما بدون استثنا باید به دقت کاربرد این اصول را در زندگی خودمان در نظر داشته باشیم

روی کردن : در دو فرمان اول، خدا داوری خود را بر دو گناه مشخص اعالم داشته است که عبارتند از

تن و پرستیدن هر گونه تمثالی که نمایانگر خدا به خدایان دروغین به غیر از خدای واحد یگانه؛ و ساخ

داوری خدا بر . گردد این دو گناه شامل تمامی حوزه تحت سیطره مکاتب انحرافی پنهانی می. باشد

 .یابد ند، چنانکه دیدیم تا چهار نسل بعد ادامه میشو میکسانی که مرتکب آنها 

گناهان شده باشد، ممکن است  از طرف دیگر، اگر کسی تا چهار نسل پیش از ما مرتکب این

والدین هر یک از ما دو نفر، پدربزرگ و مادربزرگهایمان . علت لعنتی باشد که بر ما نازل شده است

 اًیعنی جمع. مان هشت نفر و اجداد دوم آنها شانزده نفر هستند مادری چهار نفر، اجداد اول پدری و

چند نفر از . که در زندگی ما پدیدار شده استسی نفر که ممکن است هریک از آنها عامل لعنتی باشد 

ضمانت کند که هیچیک از سی جد اولش هرگز درگیر هیچیک از اشکال زناکاری یا مکاتب  تواند میما 

 پنهانی نشده است؟
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سپاس بر خدا که راهی برای رهایی از هرگونه لعنتی که ممکن است از این طریق وارد زندگی 

در روز ! مند گردیم نیم از این تدارک او بهرهتوا میخدا را شکر که ! ما شده باشد، تدارک دیده است

و لعنت آن بر ما آمده محکوم  اند شدهقیامت و داوری خدا ما را بخاطر گناهی که اجدادمان مرتکب 

ایم،  ، اما به این سبب که خودمان را از تدارک الهی او برای رهایی از این لعنت، محروم ساختهکند مین

 .واهد کردداوری خ
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 التی برای مطالعهسؤا
 .وجود دارد ________یک  آید می، در پس هر لعنتی که بر ما 2: 27مطابق امثال  .1

 .نیم آن را برطرف کنیمتوا می، باز ناگر دلیل لعنتی را هم بدانیم: لطدرست یا غ .2

ده  ________   __________انگیزد، شکستن  لعنت خدا را برمی اًای که یقین نااطاعتی .1

 .فرمان است

 .کافی است که خداوند را به عنوان اولین یا بزرگترین همه خدایان محترم بداریم: درست یا غلط .4

 .به آن ___________دومین گناه عبارت است از ساختن هرگونه تمثالی از خدا و تقدیم  .1

 در شکستن این فرمانها، لعنت تا چند نسل بعد ادامه خواهد یافت؟ .7

برگرفته شده _______یا  ________انحرافی، از کلمه التینی به معنی /واژه مکتب پنهانی .7

 .است

 .دو اشتیاق شدید ذات بشر، آرزوی داشتن دانایی و محبت است: درست یا غلط .5

و  کند میتوصیف   _________________کتاب مقدس روی کردن به خدایان دروغین را  .1

 .شمارد برمی ____________آن را حتی بزرگتر از گناه

از  ___________شاخه دانایی، ____________سه شاخه اصلی مکاتب پنهانی چیست؟  .10

 .شاخه توانایی است ___________و  کند میطریق اشیاء مادی عمل 

اگر کسی بدون آنکه بداند مرتکب گناهی شود، خدا آن گناه را به حساب او : درست یا غلط .11

 .گذارد مین

 

 کاربرد در زندگی
اید؟ اگر جواب مثبت  تان بتها یا خدایان دروغین را پرستیدهاز اعضای خانوادهآیا شما یا یکی  .1

 .است، فهرستی از نامهای آن خدایان دروغین تهیه کنید

آیا تا بحال در هیچیک از . فهرستهای اشکال مختلف مکاتب پنهانی را در این فصل مطالعه کنید .2

یا درگیر  اید کردهسید که در کدامها شرکت ؟ اگر جواب مثبت است، بنویاید کردهاین محافل شرکت 

 .اید بوده

 

 آیه حفظی
 .چنانکه گنجشک در طیران و پرستو در پریدن آید میلعنت بی سبب ن

 2: 26امثا ل 
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 پاسخ ایمان
تو منشاء حکمت و . هیچ خدایی به غیر از تو وجود ندارد. خداوندا، تو تنها خدای راستین هستی

 .توانمندی من هستی

 

 جوابها
 دلیل .1

 غلط .2

 دو فرمان اول .1

 .او تنها خدای راستین است. غلط .4

 پرستش .1

 چهار .7

 پنهانی، مستور شده .7

 (قدرت)برای دانایی و توانایی . غلط .5

 زنای روحانی، زنای جسمانی .1

 (.توانایی و قدرت)؛ جادوگری (اشیاء مادی)؛ ساحری (دانایی)فال بینی  .10

 را بخوانید 11-11: 1تیموتائوس 1. غلط .11
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 مختلف اخالقی و رفتاری گناهان

: چنین بیان شده است 1-1: 20در خروج  انگیزد برمیشکل اولیه نااطاعتی که لعنت خدا را 

عالوه بر این، عهد عتیق شکلهای ثانویه زیادی را نیز از . محترم شمردن و پرستش خدایان دروغین

موسی درباره این مقوله . ده استکه لعنتی در مورد آنها اعالم ش دارد مینااطاعتی نسبت به خدا اعالم 

آورد که همگی خدا را به لعنت  ، دوازده گناه اخالقی و رفتاری را فهرست وار می27-11: 27در تثنیه 

 .انگیزند برمی

موسی در اوایل این باب، دستورالعملی مبنی برای انجام یک مراسم پس از ورود به سرزمین 

بر دو کوه مجاور عیبال و جرزیم قربانیهایی را تقدیم کنند و  بایست میآنها . دهد میکنعان، به اسرائیل 

در . تخته سنگهای بزرگی را برپا دارند که تمامی احکام خدا کلمه به کلمه بر آنها نوشته شده باشد

ها ابتدا بر همه اسرائیلیانی که مطیع بودند،  حالیکه احکام خدا پیش چشم همگان است، نیمی از قبیله

اند، اعالم  سپس شش قبیله دیگر لعنتی را بر همه کسانی که اطاعت نکرده. دارند می برکتی را اعالم

  1!بگویند "آمین"از همه مردم اسرائیل خواسته شد تا در جواب به برکت و به لعنت . دارند می

به این ترتیب خدا چنین مقدر فرمود که اشغال کنعان توسط اسرائیل، آنها را با دو گزینه 

چیز دیگری در این میان . برکتی به جهت اطاعت یا لعنتی به سبب نااطاعتی: وت روبرو سازدمتفا کامالً

از آن موقع به بعد، هر اسرائیلی که وارد کنعان . گزینه دیگری نداشتند. برای آنها وجود نداشت

 .شد میبرد یا متحمل لعنت  گردید یا از برکت خدا بهره می می

و اسناد بعدی به انجام رسیدنشان  اند شدهتاریخ اسرائیل ارائه این دو گزینه به وضوح کامل در 

آنها به همین گونه برای همه . ندشو میها منحصر به اسرائیل ن با این وجود این گزینه. کنند میرا تأیید 
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در عهد جدید نیز درست مثل . ند، کاربرد دارندشو میکسانی که وارد ارتباطی بر مبنای عهد با خدا 

. دارد میخدا همین دو گزینه برکت به خاطر اطاعت و لعنت به جهت بی اطاعتی را عرضه عهد عتیق، 

ای را در میان مسیحیان رواج داده مبنی بر اینکه یک امکان سوم هم بدون برکت  شیطان، پندار بیهوده

هیچیک از دو عهد عتیق و جدید چنین . اطاعتی وجود داردناشی از اطاعت یا لعنت ناشی از بی

 .سازند ای را مطرح نمی ینهگز

در زیر . دوازده لعنتی که بر اسرائیلیان از کوه عیبال اعالم شد، به تفصیل و مشخص بودند

 :، آمده استگیرد میای از رفتارهای اصلی که تحت پوشش آنها قرار  خالصه

 

 .محترم شمردن و پرستش خدایان دروغین

 .بی احترامی به والدین

 .در مورد ضعیفان و درماندگان اًعدالتی، خصوصهر نوع بی دادگری و بی 

 .هر نوع رابطه جنسی نامشروع و غیرطبیعی

 

 .گردد آخرین لعنت شامل هر گونه نااطاعتی از شریعت می

دومین علت . مثل همیشه، اولین دلیل لعنت خدا هر گونه درگیر بودن با خدایان دروغین است

وم احترام به پدر و مادر تصریح و مورد تأکید دوباره قرار در عهد جدید، لز. بی احترامی به والدین است

 :گذارد میپولس بار دیگر بر پنجمین فرمان صحه  1-1: 7در افس . گرفته است

 

ای فرزندان، از والدین زمینی خود در خداوند اطاعت کنید، زیرا کار درست این 
تا ": ده است، که این نخستین حکم با وع"پدر و مادر خود را گرامی دار". است

 ".کامیاب شوی و بر زمین عمر طوالنی کنی
 ترجمه هزاره نو

 

که بی احترامی به والدین  دانند مین -از جمله بسیاری از مسیحیان -شماریامروز مردمان بی

اند، روبرو  نم بگویم تا به حال با چند نفر که گرفتار این موضوع بودهتوا مین. آورد لعنت خدا را به بار می

خدا را شکر که تغییر مثبت شگفت آوری در زندگی و طرز برخورد کسانی که به گناه بودن این . ما شده

 !اند، با والدینشان بوجود آمده است اند و از آن توبه کرده امر پی برده

نقل  "خدا یک دالل ازدواج است": درباره این موضوع، بد نیست بخشی از کتاب خودم را به نام
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 :قول کنم

ای در بر  که چهار فرمان بعدی وعده کند میین موضوع اشاره پولس به ا

: دهد میاما در فرمان پنجم مربوط به والدین، خدا یک وعده مخصوص . ندارند

اگر : در عین حال، این وعده شرطی است بدین معنی که. "تا کامیاب شوی"

بالعکس، . خواهید کامیاب شوید، باید به دقت احترام والدینتان را نگاه دارید می

 .اگر به والدینتان احترام نگذارید، نباید انتظار کامیابی داشته باشید

به خاطر بسپارید که ممکن است به والدینتان احترام بگذارید ولی در 

. صحه نگذارید کنند میهمه موارد با آنها موافق نباشید و بر هر کاری که 

، اما همچنان دیدگاه در برخی موارد با آنها مخالف باشید اًنید شدیدتوا می

احترام به والدین بدین گونه، احترام به . آمیز نسبت به آنها را حفظ کنیداحترام

 .خدایی است که این فرمان را داده است

ام که رفتار درست با والدین یکی از ملزومات پراهمیت در برکت خدا بر  من متقاعد شده

حیان به هنگام تعلیم، شبانی، مشاوره و سایر در طی سالها حین برخورد با مسی. زندگی شخصی است

مند  ام که دیدگاه بدی نسبت به والدینش داشته و از برکت خدا بهره ارتباطات، هرگز کسی را ندیده

های زندگی مسیحی غیور، در کلیسایشان  این شخص حتی ممکن است در بسیاری از زمینه. بوده باشد

اما همواره . است جایی برای او در بهشت کنار گذارندممکن . فعال و در خدمتشان پر انرژی باشد

 .زندگیش چیزی کم دارد، برکت و نظر لطف خدا

ام که وقتی دیدگاه اشتباهی که به والدینشان  از سوی دیگر، بسیاری از مسیحیان را نیز دیده

 کامالًن داشتند، دریافتند، از این وضعیت توبه کردند و تغییرات الزم را ایجاد کردند و زندگیشا

هرچند . آورم که عمری را در تلخی و انزجار از پدرش گذرانده بود مردی را به خاطر می. دگرگون شد

در کنار . پدرش پیش از آن درگذشته بود، اما او صدها کیلومتر را طی کرد و بر سر مزار پدرش رفت

او از روی زانوانش . ختای عمیق به حضور خدا ری مقبره پدرش زانو زد و دلش را با پشیمانی و توبه

از . بلند نشد تا زمانی که مطمئن گردید گناهش آمرزیده شده و از نتایج شرارتبار آن آزاد شده است

از محرومیتها و شکستهای پیشین به سوی پیروزی و شادکامی تغییر  کامالًآن موقع به بعد، زندگی او 

 .جهت یافت

نسبت به ضعیفان و  اًبی عدالتی خصوص، بی دادگری و 27رفتار بعدی در فهرست تثنیه 

های زیادی از این گونه رفتار در فرهنگ معاصر ما وجود دارد، اما  نمونه اًیقین. درماندگان است

تر و بی دفاعتر از  چه کسی درمانده. انگیزد هیچکدام به اندازه سقط جنین عمدی لعنت خدا را برنمی

 از او محافظت نکنند؟ ای که در شکم مادر است، اگر والدین خودش بچه
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افرادی که در مبارزه علیه غرور نژادی و بی عدالتی  کنیم میچقدر عجیب است وقتی مشاهده 

در عمل  سقط جنین را تشویق و ترغیب  -کنند میو به حق هم این کار را  -کنند میفعالیت 

بچه به  این هم عجیب است که کسانی که هرگز حتی فکر دست بلند کردن روی یک! نمایند می

های بسیار کوچکی که در شکم  ، هیچگونه احساس همدردی با بچهکند میذهنشان هم خطور ن

اما . کند میوجدان انسانها را کور جنین با واژه نوزاد گویی جایگزینی واژه . مادرشان هستند، ندارند

 .گذارد یمبریم به هیچ وجه بر ماهیت این عمل تأثیری ن تغییر اصطالح تخصصی که به کار می

های  ای که در آن مادران بچه دیگر چه امیدی برای جامعه": یکبار کسی از من پرسید

دیدگاه خدا از سقط جنین تحت تأثیر یک تغییر در اصطالح  "ماند؟ کشند، باقی می خودشان را می

در . دکن میو بر همین اساس با آن مقابله  -شمارد می "قتل"او این کار را . گیرد میتخصصی قرار ن

، پژمرده آید میکشورهای اطراف جهان امروز، میلیونها زندگی به سبب لعنتی که بدنبال سقط جنین 

 .گردد می

، برانگیزنده لعنت شمرده شده، تخطی و انحراف در روابط 27آخرین رفتاری که در تثنیه 

بط جنسی به که روا کنند میبدبختانه برخی از مسیحیان این معنی اشتباه را ترویج . جنسی است

اما تصویر کتاب مقدس . نوعی ناپاک اما غیر قابل اجتناب است و باید از داشتن آن اندوهگین باشیم

جنسیت به عنوان چیزی مقدس و زیبا، بخشی از نقشه اصلی آفریدگار برای . درست برخالف این است

نسی قرار داده تا به همین دلیل خدا مرزهای مشخص و محکمی در اطراف عمل ج. انسانها بوده است

آیات  27این مرزها توسط لعنتهای اعالم شده در تثنیه باب . آن را از سوء استفاده و انحراف حفظ کند

 .اند شدهبه خوبی مشخص  21الی  20

وار در اینجا آمده اند، روابط جنسی با اعضای فامیل خونی یا متأهلین ممنوعیتهایی که فهرست

در الویان . باشد میدر کتاب مقدس هرگونه همجنس گرایی نیز ممنوع . گیرد میو یا حیوانات را در بر

: به برگردان دیگر -"با ذکور مثل زن جماع مکن، زیرا که این فجور است": دارد میخدا اعالم  22: 15

برای توصیف انواع کارهایی آمده است که  12: 15است که در تثنیه  ای واژهاین همان . "مکروه است"

 .دشو میحرافی انجام در مکاتب ان

به کناری نهاده  عمداًامروز بسیاری از این مرزها که برای حفظ قداست جنسیت تعیین شده، 

اخالقیات بر اساس "با این وجود مباحثاتی که بر پایه ! گاهی از اوقات حتی به نام مسیحیت -اند شده

د فرمانها و قوانین خدا را که ننتوا مین( که به هیچ وجه جدید هم نیست) "اخالق جدید"یا  "موقعیت

همه کسانی که درگیر انحرافات . حاکم بر رفتار انسانی است، دگرگون کنند یا تحت تأثیر قرار دهند

 .دهند میند، خود را در معرض لعنت خدا قرار شو میجنسی 
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لعنت خدا را برمی افروزد، آن است  27نکته حائز اهمیت در مورد فهرست اعمالی که در تثنیه 

فهرست کامل برکات ناشی از اطاعت و لعنتهای ناشی از بی اطاعتی  25ه درست در پی آنها در تثنیه ک

پیش از اینکه تصمیمی در مورد اطاعت یا تمرد بگیرید، بهتر است کمی ": گوید میگویی خدا . آید می

 "(!25باب : )این هم عواقب تصمیمتان. درباره عواقب آن تأمل کنید
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 :مطالعهلهایی برای سؤا
که لعنت خدا را  __________و  _________، موسی به دوازده گناه 27-11: 27در تثنیه  .1

 .کند میبرمی انگیزند، اشاره 

 .شرط برکتها و لعنتها در عهد جدید با عهد عتیق متفاوت است: درست یا غلط .2

 .است __________ اولین فرمان با "پدر و مادر خود را احترام کن" .1

نید برخورد بدی با والدینتان داشته باشید و باز هم از برکات خدا توا میشما  :درست یا غلط .4

 .مند شوید بهره

است، خصوصأ اگر در مورد ضعیفان  _________و  __________ یک رفتار نادرست دیگر .1

 . و درماندگان باشد

ط به فساد ، دیگر قوانین مربوکنیم میای مدرن زندگی  از آنجا که ما در جامعه: درست یا غلط .7

 .جنسی در مورد ما نافذ نیست

 

 کاربرد در زندگی
؟ اگر چنین است، این گناه را در حضور خدا اید کرده میآیا تا به حال به والدینتان بی احترا .1

 .اعتراف کنید و از او آمرزش بطلبید

در ؟ اگر چنین است، آن وضعیت بخصوص را اید کردهآیا تا به حال به ضعیفان و درماندگان ظلم  .2

، اید گفتهزور ( آنها)که به او ( کسانی)حضور خدا اعتراف کرده از او آمرزش بطلبید و برای کسی 

 .برکت بطلبید

اید؟ اگر چنین است، از آنها توبه کنید و از خدا بخواهید  آیا تا بحال روابط جنسی نامشروع داشته .1

 .شما را بیامرزد و پاکتان نماید

 اید؟  تی یا بی احترامی از سوی فرزندانتان یا دیگران قرار گرفتهآیا تا بحال تحت ظلم و بی عدال .4

 

 

 آیه حفظی
خوانند، عدالت و ایمان و  اما از شهوات جوانی بگریز و با آنانی که از قلب خالص نام خداوند را می

 .محبت و سالمتی را تعاقب نما
 22: 2تیموتائوس 2
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 پاسخ ایمان

. ام ندارم ای برای کارهای بدی که کرده ی است و من بهانهراست گوید میخداوندا، آنچه کالم تو 

 .تا در عدالت تو گام بردارم خواهم می

 

 

 جوابها

 .اخالقی و رفتاری .1

 .اورد و بی اطاعتی، لعنتها را اطاعت برکات را به بار می. غلط؛ هر دو یکسان است .2

 .وعده .1

 .غلط .4

 .عدالتیدادگری، بیبی .1

 .غلط .7
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 م گرایی، ارتدادگرایی، جسشریعت
 

گرایی، در بخشهای خدا لعنت خود را بر نوع دیگر از گناه که مثل ضدیهودی 1: 17در ارمیا 

ملعون باد کسی که بر انسان : گوید میخداوند چنین ": دارد میزیادی از کلیسا در کار است اعالم 

 ".توکل دارد و بشر را اعتماد خویش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد

در فارسی این واژه به ) بشرضمون این آیه مثل بسیاری از قسمتهای کتاب مقدس، واژه در م

درستی بشر ترجمه شده ولی در انگلیسی برگردان واژه عبری، جسم است و نویسنده در مورد آن 

که منظور بدن فیزیکی ما نیست بلکه ماهیت بشریمان است که از آدم به میراث  دهد میتوضیح 

آدم پیش از . ایم بردهنشانگر ماهیتی است که هر یک از ما از جد مشترکمان آدم به ارث (  .م -ایم  برده

انگیزه اصلی تخلف او بیشتر دوست داشت مستقل از . اینکه از فرمان خدا تخطی کند، فرزندی نداشت

 .خدا عمل کند تا اینکه بخواهد کاری شرورانه انجام دهد

در زمینه . آنهاست "بشریت"دارد و عالمت مشخصه  این تمایل در همه فرزندان آدم وجود

خواهند کارهای عادالنه انجام دهند بدون اینکه به فیض ماوراءطبیعی خدا  مذهب، فرزندان آدم می

 "اسماعیل"هر قدر هم که نیت خوبی از کارشان داشته باشند، محصول نهایی همواره . وابسته باشند

 ."اسحق"است نه 

هرچند . است فاسدبرد، صفت  طور معمول در مورد جسم به کار میصفتی که کالم خدا به 

بسیاری کارها انجام دهد که فکر و احساسات را تحت تأثیر قرار دهد، اما همه این کارها  تواند میجسم 

 اند شدهمرده توصیف  "اعمال مرده"به عنوان  1: 7نتیجه همه تالشهای آن در عبرانیان . فسادپذیرند
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 .د از آنها توبه کنیمخواه که خدا می

به این امر در عبارت آخر . بیگانه از فیض خدا نیست اً، نوعکند میوصف  1: 17کسی که ارمیا 

دانست، منحرف شدن معنایی پیدا  اگر او راستی را نمی. "دلش از خداوند منحرف باشد": اشاره شده

به آن پشت کرده و به  اًما بعدچنین شخصی فیض و قدرت ماوراءطبیعی خدا را تجربه کرده، ا. کرد مین

برای  تواند میکه به کاری که  دهد میرفتار او نشان . تکیه بر توانایی طبیعی خود روی آورده است

دماغ "او در واقع با . برای او بکند تواند میخودش انجام دهد بیشتر اطمینان دارد تا کاری که خدا 

 .انگیزد برمیی است که لعنت خدا را این طرز نگرش. نگرد و تحقیر، به خدا می "سرباال

او مثل درخت ": کند میآورد چنین تشریح  آیه بعدی کارکرد لعنتی که این شخص بر خود می

ون نیکویی آید آن را نخواهد دید بلکه در مکانهای خشک بیابان در چعرعر در بیابان خواهد بود و 

 ".زمین شوره غیر مسکون ساکن خواهد شد

در زندگی بسیاری از افراد در کار است، اما در حیطه  7-1: 17ارمیا لعنت مطرح شده در 

دلیل واقعی ولی نادیدنی بی حاصلی و عدم تأثیر بسیاری از بخشهای . بسیار بزرگتری نیز کاربرد دارد

ن رد توا میدر سر منشاء هر جنبش حائز اهمیت مسیحی،  تقریباً. کلیسای مسیحی معاصر همین است

این جنبشها بیش از هر چیز دیگر تأثیری را که بر تاریخ . فیض خدا و روح او را یافت کار ماوراءطبیعی

 .اند، به همین فیض و روح خدا مدیون هستند گذاشته

این جنبشها دیگر اهمیت چندانی به فیض خدا و  -اکثریت احتماالً -با اینحال، امروز بسیاری

الشهای خودشان برای انجام کار به بهترین وجه آنها به سوی تکیه بر ت. دهند میقدرت روح القدس ن

دل . اند ساخته "بشر را اعتماد خویش"، یعنی بر خودشان و "بر انسان توکل دارند"آنها . اند برگشته

مذهبی و  "احترام"به  احتماالً. شده است "از یهوه منحرف"ای مشهود،  ، ولی نه به گونهاًآنها یقین

در . اند اند، ولی با کارهایشان مساعدت خدا را از دست داده د، رسیدهان خواسته ای که می روشنفکرانه

 .اند را بر خود آورده 1: 17عوض لطف و مساعدت خدا، آنها سایه تاریک لعنت اعالم شده در ارمیا 

تأثیر . قرار دادن توانایی انسانی به جای فیض الهی، تجلیل جسمانیت ورای روحانیت است

 :به عنوان مثال. های گوناگون مشاهده کرد وزهن در حتوا میاینکار را 

 ؛مکاشفهواالتر از  علم الهیات

 شخصیت سازی؛واالتر از تحصیالت 
 درک و بصیرت؛واالتر از  روانشاسی

 هدایت روح القدس؛واالتر از برنامه 
 قدرت ماوراءطبیعی؛واالتر از  شیوایی بیان
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 قدم ایمان؛واالتر از  استدالل
 .ندشو میمحبت ارج نهاده  واالتر ازو  قوانین 

 

و آن قرار دادن انسان در جایی  کنند میهمه این اشتباهات، یک اشتباه اساسی بزرگ را آشکار 

 .است که خدا فقط برای خداوند عیسی مسیح اختصاص داده است

: 1در غالطیان . این همان مشکلی است که پولس در کلیساهای غالطیه با آن روبرو شده بود

در زیر خالصه ای از رئوس مطالبی که . کند میکل را از سرمنشأ تا حد اعالیش دنبال او مش 1-10

 .گردد می، ارائه کند میبیان 

 افسونشمارد که آن را  ای برمی ، پولس منشأ این مشکل را تأثیر شیطانی و فریبنده1در آیه 

چشمان خود شما عیسی   ای غالطیان نادان، چه کسی شما را افسون کرد؟ زیرا در برابر": خواند می

 (.ترجمه هزاره نو) "بر صلیب شد....مسیح به روشنی

را تیره و تار کرده  عیسی مسیح مصلوباین تأثیر شیطانی، تنها منبع فیض کامل خدا یعنی 

هنگامی که قوم خدا بدین گونه از فیض خدا محروم شوند، ناخودآگاه به سمت تنها گزینه دیگر . بود

 2این امر منجر به سوال دیگر پولس در آیه . گردانند ین مذهبی است روی میکه همانا نظام قوان

تأکید افزوده شده )یافتید یا با ایمان به آنچه شنیدید؟  با انجام اعمال شریعتآیا روح را ": دشو می

اما از آنجا که این . است شریعت گرایی، رود میدر این مورد به کار  معموالًاصطالحی که (. است

، الزم است که آن را به درستی بیشتر گیرد میای دقیق مورد استفاده قرار ن به گونه معموالًح اصطال

 .تعریف کنیم

اول کوشش برای دستیابی به . ن به دو روش مرتبط با هم، تعریف کردتوا میرا  شریعت گرایی

 .ای از قوانین عدالت خدا توسط انجام دنباله

از آنجا که به ": شمارد ا به طور قطع غیرمحتمل می، پولس این تعریف ر20: 1در رومیان 

اعمال شریعت، هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چونکه از شریعت دانستن گناه 

مرجع اولیه  ".دشو میهیچ جسمی عادل شمرده نبا اعمال شریعت ": گوید میدر واقع پولس  ".است

به همین اندازه برای هرگونه قوانین مذهبی به  تواند میمورد نظر شریعت موسی است، اما این عبارت 

 .قانون نشانگر آن است که ما گناهکاریم، اما قدرت تغییر دادن ما را ندارد. کار رود

عبارت است از کوشش برای تحمیل هرگونه شرایط اضافی  شریعت گرایینوع دوم تعریف 

 – 24: 4آنچه خدا مقرر کرده در رومیان . جهت دستیابی به عدالت فراتر از آنچه خدا مقرر کرده است

 : بیان شده است 21

به ما محسوب خواهد شد، چون ایمان آوریم به او که خداوند ( عدالت)که "
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ما عیسی را از مردگان برخیزانید، که به سبب گناهان ما تسلیم گردید و به 
 [.تا خدا ما را عادل بشمارد]سبب عادل شدن ما برخیزانیده شد 

 

کافی خدا این است که ما خود را به او  آوردن عدالت، خواسته ساده و مطلقاًست برای بد

اول عیسی را داد تا برای . بسپاریم و ایمان داشته باشیم که او به جای ما دو کار را انجام داده است

یزی خدا بیش از این چ. دوم، عیسی را از مردگان برخیزانید تا ما عادل شمرده شویم. گناهان ما بمیرد

 .های خدا بیفزاید خواهد و هیچکس تا به حال اجازه نیافته چیزی به خواسته نمی

از آن پس، همینکه عدالت از راه ایمان دریافت کردیم، اعمال عدالت از ایمان ما جاری خواهد 

اما اگر ما برای بدست آوردن عدالت، کار اضافی انجام دهیم، خدا دیگر کاری با ما ندارد و اعمال . شد

ما هرگز نخواهیم توانست با تالشهای بشری خود فراتر از دستاوردهای . عادالنه ادامه نخواهد یافت

 .خودمان برویم

آیا اینقدر بی فهم هستید ": کند میرا تبیین  1: 1ل بعدی پولس در غالطیان سؤاهمین امر 

اصطالح معمول (. تأکید افزوده شده است) "ید؟شو میکامل  به جسمکه به روح شروع  کرده، االن 

از این گذشته . باشد میاست و معنای آن تکیه برطبیعت جسمانی  جسم گرایی: برای این موضوع

حتی یکی از این . دهد میارائه  21-11: 1را در غالطیان  "عمل جسم" 11کم فهرستی از  پولس دست

. خدا بپذیرد، نیست اعمال در نظر خدا نیکو و قابل پذیرش نیست زیرا جسم قادر به ایجاد چیزی که

و کسانی که جسمانی هستند، ": کند میپولس این موضوع را چنین جمع بندی  5: 5در رومیان 

 (. تأکید افزوده شده است) ".خدا را خشنود سازند نندتوا مین

. است یک لعنتپردازد، که  ، پولس به نهایت این روند نزول می10: 1سرانجام در غالطیان 

 ".باشند ه از اعمال شریعت هستند، زیر لعنت میزیرا جمیع آنانی ک"

بنابراین، پولس مشکل کیساهای غالطیه را که مشکل بسیاری از کلیساهای امروزی نیز هست، 

خیزد که به کلیسا  این مشکل از تأثیری شیطانی و فریبنده برمی. کند میبا منطق روح القدس تحلیل 

. سازد می، منحرف عیسی مسیح مصلوبع فیض خدا یعنی و توجه قوم خدا را از تنها منب کند مینفوذ 

 .شمارد میافسون پولس این تأثیر را در ردیف جادوگری یا 

ند، ناخودآگاه در شریعت گرایی و شو میمسیحیانی که بدین گونه از منبع فیض جدا 

مر اشاره به این ا 7پیشتر در فصل . است لعنتنتیجه نهایی این نزول یک . یابند میجسمانیت انحطاط 

 .ندباش می کردیم که نفرینها و لعنتها ابزار اصلی جادوگری

-1: 1د و در غالطیان شو میبه عهد جدید منتقل  7-1: 17به این ترتیب، حقیقت ارمیا 
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و جسم بشری را منشأ قوت خود ( شریعت گرایی)اوج اعتماد بر اعمال شریعت . گردد میتشریح 10

در  "مکانهای خشک بیابان"نتیجه اینها، ماندن در . یابد نمود میدر یک لعنت ( جسمانیت)قرار دادن 

 . غیر مسکون است "زمین شوره"

تواند اشکال گوناگونی داشته باشد، که اغلب از دید افراد به ظاهر مذهبی، آشکار جسمانیت می

ک و مبتذل؛ ناپاکی یا فساد جنسی؛ زبان رکی: های معمول آن عبارتند از برخی از نمونه. و ناپسند است

افراط در خوردن یا نوشیدن؛ پیشبرد نیتهای شخصی؛ عصبانیت یا سایر امیال شرورانه غیر قابل 

، جذابیت آن برای مردان و زنان سازد میگرایی را خطرناک  آنچه به طور مخصوص شریعت. کنترل

حال عواقب نهایی با این. افتند ای است که به آسانی در دام اینگونه گناهان آشکار جسم نمی سرسپرده

ابزار مورد عالقه . ، مرگبار است"آبرومندانه"شریعت گرایی نیز درست به اندازه همین گناهان کمتر 

نند تهدید جدی برای پادشاهی او باشند، از مسیر توا میشیطان همین است که مسیحیانی که بالقوه 

 .درست منحرف سازد

. شده یک تحلیل جزمی الهیاتی نیست برای شخص من، تحلیلی که از مشکل غالطیان ارائه

، در شهر فورت لودردیل، خود را با 1170در سال . بالعکس، برایم بسیار حقیقی و نیز دردناک است

. های گوناگون یافتم با گروه کوچکی از شبانان با زمینه "در ارتباط"ترتیبات الهی و ماوراءطبیعی 

. ای برایمان دارد دانستیم که خدا چه نقشه اشتیم و نمیهیچکدام از ما برنامه قبلی برای این ارتباط ند

یم، او سرانجام قصد کرد میبی شک، اگر همچنان به روح القدس که مبتکر اصلی ارتباط ما بود اعتماد 

 .ولی ما این راه را در پیش نگرفتیم کرد میخود را برایمان آشکار 

عالئم "یص بدهیم، اشکال گوناگون را تشخ داد میخیلی زود و بدون اینکه بتوانیم آنچه رخ 

تصمیمات و عملکردهای ما دیگر ابتکار روح القدس نبودند بلکه بر . ظاهر شدند 1غالطیان  "مشخصه

ما همچنان به روح القدس درست مانند . اساس نظامی پیچیده از قوانین و مفاهیم مدبرانه قرار داشتند

یم به چیزی کرد میاگر احساس !  گذاشتیم مشتریان رستوران نسبت به یک پیشخدمت احترام می

هایی که خودمان  اما در اصل روشها و نقشه. یمکرد میای کوتاه او را احضار  احتیاج داریم، با اشاره

 .طراحی کرده بودیم، دنبال می نمودیم

یابم کاری که روح القدس مبتکر آن در میان ما بود،  نگرم، درمی اکنون که به عقب می

العمل او بازگشت به فنونی که آنگونه در  عکس. گشت ای شیطان محسوب میتهدیدی جدی بر

شیطان دو قدم مکارانه . غالطیان و در شرایط بی شمار در طی تاریخ مسیحیت از کار درآمدند، بود

اول، صلیب عیسی را از مرکزیت زندگی و خدمات ما جابجا کرد و دوم، جایگاه عیسی را به : برداشت

ما در روندی ناآگاهانه تبدیل به سازمانی .  1در عملکردها و روابط ما تغییر داد "یزسر همه چ"عنوان 

 .یمکرد میمذهبی معمولی شدیم که بر اساس استدالالت و تواناییهای طبیعی ساده خود عمل 
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ای  العاده برخالف انتظار، دلیل اصلی مشکالت ما این واقعیت بود که در ابتدای کار قدرت خارق

از آن شروع عالی، راه سخت و پر . آغاز کرده بودیم "به روح"ما نیز مثل غالطیان . کرده بودیمرا تجربه 

پیچ و خمی را طی کردیم و در نهایت به یکی از سازمانهای مذهبی معمولی تبدیل شدیم که در 

 چنانکه پولس. شمار مسیحی قرار گرفتیم های مشابه بی و در زمره گروه کرد میسطحی معمولی عمل 

با جسم انسانی  تواند می، آنچه به ابتکار و قوت روح القدس شروع شده هرگز ندارد میدر غالطیان بیان 

 .و توانایی بشری تکمیل شود

ت ظاهری شخصاًم. طولی نکشید که با عملکرد لعنتی که بر خودمان آورده بودیم مواجه شدیم

روابط شخصی از هم گسیخت؛ جماعتها  .آن همانند سایر سازمانهای تاریخ کلیسا، خود را نشان داد

پراکنده و گسسته شدند؛ خدمات نویدبخش از بین رفتند یا از هدف الهی منحرف شدند؛ مسیحیانی 

بسیاری به ایمانشان پشت . که پیشتر مشتاق بودند، دچار نومیدی شدند و رویایشان را از دست دادند

 "ایکابد، به معنی جالل ضایع شده"ابیم آن را خواستیم نامی برای همه این وقایع بی اگر می. کردند

 (.21: 4سموئیل 1. )نامیدیم می

: 7محصول هر فعالیت مذهبی که روح القدس آن را شروع نکند و هدایت ننماید در عبرانیان 

در همان آیه توصیه  توبه،عالج این موضوع یعنی . جمع بندی شده است اعمال مردهتوسط عبارت  1

نستم دیگران را مقصر قلمداد توا مین. برای شخص من یک واقعیت ملموس گردیداین امر . شده است

بیش از هر چیز دیگر، دریافتم که روح . پذیرفتم باید مسئولیت آنچه را که درگیرش بودم، می. کنم

 .ام دادهام و مورد بی اعتنایی قرار  القدس را اندوهگین کرده

این تصمیمی شخصی . نم تا مرا بیامرزد و احیا کنددیدم که باید به گناهانم نزد خدا اعتراف ک

نستم برای خودم بگیرم و قادر نبودم به جای دیگران توبه و اعتراف کنم ولی اگر توا میبود که من فقط 

نستند آن را توا میدیدند  یافتم، دیگران نیز که این نیاز را در خود می من راهی برای احیا شدن می

 .توبه کردم و به سوی راه حل شتافتم 1151من در سال . دنبال کنند

کشف کردم که راهی برای خروج از زیر . خدا با فیض خود، قدم به قدم به من راه را نشان داد

نستم این توا مییافتم، هرگز ن اگر این موضوع را درنمی. لعنت بودن و ورود دوباره به برکت وجود دارد

بینند، توضیح کامل را قدم به قدم در  رایط مشابهی میبرای کسانی که خود را در ش. کتاب را بنویسم

 .ام دادهارائه  "از لعنت به برکت"همین کتاب با عنوان  1بخش 

، که دلیل دیگر لعنت شدن فرزندان خداست، سخن ارتدادپولس در مورد  1-7: 1در غالطیان 

 :گوید می
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ح فراخوانده در شگفتم که شما بدین زودی از آن که شما را به واسطه فیض مسی
البته انجیلی دیگر وجود ندارد، . روید است رویگردان شده، به سوی انجیلی دیگر می
سازند و بر آنند که انجیل مسیح را  اما کسانی هستند که فکر شما را مغشوش می

ای از آسمان، انجیلی غیر از آنچه ما به شما  اما حتی اگر ما یا فرشته. تحریف کنند
اگر : گویم چنانکه پیشتر گفتیم، اکنون باز می! کند، ملعون بادبشارت دادیم موعظه 

 !کسی انجیلی غیر از آنچه پذیرفتید به شما موعظه کند، ملعون باد
 ترجمه هزاره نو

 

ولی حقیقت اصلی  کند میدر اینجا شخصی توصیف شده که خود را خادم مسیح معرفی 

واژه یونانی . آورد نین شخصی بر خود لعنت میکه چ دارد میپولس اعالم . نماید تحریف می انجیل را

که خشم و غضب  کند میاست و چیزی را مشخص  اناتیماترجمه شده، در اصل  "ملعون"که در اینجا 

 .خدا را برانگیخته، لعنت و اجتناب غیرقابل بازگشت وی را بدنبال دارد

عام در طی همه  انجیل شامل یک هسته مرکزی از حقیقت آشکار شده است که کلیسا به طور

 : آید مینسلها آن را پذیرفته و مورد حمایت قرار داده است و به طور خالصه در زیر 

عیسی مسیح پسر ازلی و با ذات الهی خداست که با تولد یافتن از باکره در نسل 
او زندگی بی گناهی داشت، بر صلیب به عنوان قربانی گناهان . بشر قرار گرفت

او به . در روز سوم از قبر با بدنی زنده دوباره برخاست د وبشریت مرد، مدفون گردی
به زمین بازخواهد گشت تا مردگان و زندگان را داوری  شخصاًآسمان صعود کرد و 

 . نماید
همه کسانی که از گناه توبه کرده و به قربانی عیسی توکل کنند، آمرزش از گناهان 

 .نمایندای دریافت می هو حیات جاویدان را همچون هدی کنند میرا دریافت 
 

، 4-1: 11قرنتیان 1در . تأکید بر مرکزیت انجیل در مرگ و قیام عیسی امری ضروری است

مسیح مطابق با کتب مقدس در راه ": کند میپولس این پیام را در سه واقعیت تاریخی جمع بندی 

 (ترجمه هزاره نو) ".ستدفن شد و مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخا... گناهان ما مرد

است که در  "کتب مقدس" کند مینخستین مرجعی که پولس در تضمین این واقعیتها ذکر 

ای  پولس مرجع دیگر رستاخیز عیسی را شاهدان عینی. آن زمان به معنای کتابهای عهد عتیق بود

سبت به کتب اما شهادت آنها ن. شمارد که عیسی را پس از برخاستن از مردگان دیده بودند برمی

 .مقدس عهد عتیق در درجه دوم قرار دارد



 برکت یا لعنت
 

011 

که ایمان به رستاخیز  کند میسپس پولس در دو عبارت پشت سر هم بر این امر تأکید 

و اگر مسیح برنخاسته، هم وعظ ما باطل است و هم ": جسمی عیسی در روند نجات ضروری است

 ".و شما همچنان در گناهان خود هستیدو اگر مسیح برنخاسته، ایمان شما باطل است ....ایمان شما

 (ترجمه هزاره نو – 17، 14: 11قرنتیان 1)

که در پایان این عصر، ارتداد از ایمان مسیحی  دهد میپولس هشدار  1: 2تسالونیکیان 2در 

دالیل قاطعی برای قبول کردن این امر که ما اکنون در آن دوره پیشگویی . بسیار گسترده  خواهد شد

های اصلی مسیحی، رهبران مشهور زیادی ایمان به  در برخی فرقه. هستیم، وجود دارد شده ارتداد

آنها متوجه نیستند که  احتماالً. اند رستاخیز جسمانی مسیح را انکار کرده اًکتب مقدس و خصوص

 !کنند میهمین اعالم ناباوری به خودی خود تحقق کتاب مقدسی است که آن را رد 

کسانی که به این وسیله انجیل را تحریف : نند عوض کنندتوا میناما آنها یک حقیقت را 

 .آورند مگر اینکه توبه نمایند خشم و لعنت خدا را بر خود می کنند می
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 لهایی برای مطالعهسؤا

 برد؟ چه صفتی را برای جسم به کار می معموالًکتاب مقدس   .1

 .از فیض خداستتوصیف شده، بیگانه  7-1: 17شخصی که در ارمیا : درست یا غلط .2

است و هم  __________ زیر لعنت ذکر شده هم زیر 7-1: 17شخصی که در ارمیا  .1

__________. 

 ___________ فراتر از_________جایگزین کردن فیض الهی با توانایی بشری تجلیل  .4

 .است

 یکی از معانی شریعت گرایی، تالش برای دستیابی به عادل شمردگی از سوی خدا: درست یا غلط .1

 .ای قوانین است با انجام دنباله

 دو چیزی که باید برای عادل شمردگی در نزد خدا به آنها ایمان داشته باشیم چیست؟ .7

 د؟شو میجسم را منبع قدرت خود قرار دادن چه نامیده  .7

ایمان مسیحی  _______ که در پایان این عصر دهد میپولس هشدار  1: 2تسالونیکیان 2در  .5

 .گسترده خواهد شد

 

 ربرد در زندگیکا
اید که انسان  آیا شما تا بحال تجربه داشته. اشکال گوناگونی به خود بگیرد تواند میجسمانیت  .1

 جسمانی خود را بر انسان روحانی مسلط بگرداند؟ چگونه؟

که به روح آغاز کرده بودند اما به جسم  کند میپولس افرادی را توصیف  10-1: 1در غالطیان  .2

 ورد رخ دادن این امر چه چیزی آموختید؟در م. ندداد میخاتمه 

 اید؟ اگر جواب مثبت است، چگونه؟ آیا تا بحال تحت سلطه شریعت گرایی قرار گرفته .1

 "اعمال مرده"ند شو میهمه عملکردهایی را که بوسیله روح القدس هدایت ن 1: 7عبرانیان  .4

چند لحظه . ده توبه استاید؟ عالج توصیه ش آیا تا بحال در اعمال مرده شرکت داشته. خواند می

نزد خداوند دعا کنید و از او بخواهید هرگونه اعمال مرده را در زندگیتان آشکار سازد و سپس از 

 .رزش او را بطلبیدام کردهآنها توبه 

 

 آیه حفظی
 .مسیح به جای ما لعن شد و این گونه ما را از لعنت شریعت بازخرید کرد

 ترجمه هزاره نو – 11: 1غالطیان 
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 سخ ایمانپا
 .دوزم چشمانم را به تو و به فیض تو می. که با روح القدس سلوک کنم و نه در جسم خواهم میعیسی، 

 

 جوابها

 .فاسد .1

این شخص فیض و قدرت خدا را تجربه کرده ولی به خدا پشت نموده و به توانایی خودش . غلط .2

 .تکیه دارد

 .بی حاصلی، نومیدی .1

 .جسمانی، روحانی .4

 .درست .1

 .پدر عیسی را داد تا برای گناهان ما بمیرد و اینکه عیسی از مردگان برخاستاینکه خدای  .7

 .جسمانیت .7

 .تمرد یا دور افتادن از ایمان راستین .5
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 دزدی، سوگند دروغ، سرقت از خدا
های گوناگونی که اسرائیل  سه نبی آخر عهد عتیق یعنی حجی، زکریا و مالکی همگی با حوزه

گویی وظیفه سپرده شده به آنها خالصه کردن تاریخ . نمود، مواجه بودند را تجربه میکارکرد لعنت خدا 

اسرائیل از زمانی که فرمانهای موسی بر زندگیشان مسلط شد و نیز ارائه دالیلی بود که لعنتهای 

 . گشت مشخص شریعت بر آنها نازل می

ر خانه آحاد قومش توصیف ، نبی خدا رویایی را از فرود آمدن لعنت خدا ب4-1: 1در زکریا 

 :کند می

چه چیز ": و او مرا گفت. و باز چشمان خود را برافراشته، نگریستم و طوماری پران دیدم
بینم که طولش بیست ذراع و عرضش ده ذراع  طوماری پران می": گفتم "بینی؟ می
زیرا  ،رود میاین است آن لعنتی که بر روی تمامی جهان بیرون ": او مرا گرفت ".باشد می

که از این طرف هر دزد موافق آن منقطع خواهد شد و از آن طرف هر که سوگند خورد، 
من آن را بیرون خواهم فرستاد و : گوید مییهوه صبایوت . موافق آن منقطع خواهد گردید

به خانه دزد و به خانه هر که به اسم من قسم دروغ خورد داخل خواهد شد و در میان 
 ".را با چوبهایش و سنگهایش منهدم خواهم ساخت اش نزیل شده، آنخانه

د که دو گناه مشخص دزدی و شو می، وارد خانه همه کسانی کند میلعنتی که زکریا ترسیم 

ماند تا تمامی خانه از تیرها و سنگها و  این لعنت پس از ورود باقی می. اند شدهرا مرتکب  سوگند دروغ

 .همه چیزش را از بین ببرد

-نمی. ایم وارد زندگیمان شود ده از طرز کار یک لعنت است که ما اجازه دادهاین تصویری زن

این . گیرند، قائل شد هایی که تحت تأثیر آن قرار می توان محدودیتی با انتخاب شخصی برای ناحیه
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 .مگر اینکه توبه کنیم و رحمت رهایی بخش خدا را بطلبیم کند میلعنت سرانجام تمامی خانه را خراب 

نیم با آماری ساده اندازه توا میو گناه دزدی و سوگند دروغ را در فرهنگ معاصرمان شیوع د

دزدی در ایاالت متحده امروزی چنان فراگیر است که حدود ده درصد قیمت کاالها در . بگیریم

 باشد میاین یکی از دالیل تورم . باشد میهای کوچک در واقع هزینه بیمه آنها در برابر دزدی  فروشگاه

از سوی دیگر، سوگند دروغ در اعالم برگشت . ها مورد بررسی قرار گرفته است کمتر در رسانه که

صداقت کامل . گردد میمالیاتها، موجب کسری میلیاردها دالر از درآمد خدمات و عواید داخلی آمریکا 

 !تمامی کمبود بودجه را جبران کند تواند می احتماالًدر این زمینه 

نه فقط خود فرد  آید میلعنتی که در پی دو گناه دزدی و سوگند دروغ  مطابق رویای زکریا،

نه تنها برای  خانهدر زبان عبری کتاب مقدسی، واژه . دهد میاش را تحت تأثیر قرار  بلکه تمامی خانه

. رود مییعنی افراد خانواده نیز به کار  کنند میمصالح ساختمانی، بلکه برای افرادی که در آن زندگی 

عامل فروپاشی زندگی  کنیم میو گناه و لعنتی که در پی آنهاست خیلی بیش از آنچه تصور این د

اثر نهایی آنها همان است که زکریا در . خانوادگی هستند که در عصر حاضر آماری منحصر به فرد دارد

 .فرسایش تدریجی ملتها و حتی تمامی تمدن بشری: رویایش دید یعنی

یری به همین اندازه زنده از زنگار گرفتگی زندگی قومش ترسیم پیشتر از این، حجی نیز تصو

 :کند می

های مسقف خود ساکن شوید و این خانه خراب  آیا وقت شماست که شما در خانه"
ی خویش ها راهدل خود را به : گوید میبماند؟ پس حال یهوه صبایوت چنین 

ید اما سیر خور می. کنید میاید و اندک حاصل  بسیار کاشته. مشغول سازید
پوشید اما گرم  می( رخت. )گردید نوشید لیکن سیراب نمی ید و میشو مین
 ".گذارد میدار ، مزد خویش را در کیسه سوراخگیرد میید و آنکه مزد شو مین

 7-4: 1حجی 

 

اسرائیلیان به . خالصه کرد نابسندگی،در اصطالح  کند مین لعنتی را که حجی توصیف توا می

با این وجود به دلیلی که . ی رفع احتیاجات مادیشان الزم بود در اختیار داشتندظاهر هر آنچه برا

خدا برای آنها یک نبی فرستاد تا نشان دهد که . ندشد میبرایشان قابل فهم نبود، همواره دچار کمبود 

ی ها تهخواسزیرا  اند آوردهبلعد، لعنتی است که آنها بر خودشان  می نیروی نادیدنی که اموالشان را فرو

 .دانند میشخصیشان را مقدم بر نیازهای خانه خدا 

درآمد اکثر مردم . بسیاری از کشورهای دولتمند جهان امروز با شرایطی مشابه روبرو هستند
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با اینحال نسلهای پیشین از حس قناعت و . خیلی بیشتر از درآمد والدین یا پدربزرگهایشان است

در برخی از . دشو میقرار از زیاده خواهی است و هرگز راضی ن امنیت برخوردار بودند و نسل حاضر بی

 .این کشورها، سطح وامهای شخصی باالتر از هر زمان دیگر است

. نماید اش علیه اسرائیل کرده بودند، ترکیب می مالکی، آخرین نبی، ادعاهایی که دو نبی قبلی

بلکه برای دزدی در جدیترین شکلش او قوم خود را نه فقط به دلیل دیدگاه اشتباهشان نسبت به خدا 

 .شمارد یعنی سرقت از خدا مجرم می

 
گویید در چه چیز تو  اید و می آیا انسان خدا را گول زند؟ اما شما مرا گول زده"

زیرا که شما یعنی  اید شدهشما سخت ملعون . ایم؟ در عشرها و هدایا را گول زده
 ".اید تمامی این امت مرا گول زده

 1-5: 1مالکی 

 

ای است  که حاکم بر مواجهه خدا با قومش در هر عصر و دوره سازد میاین متن اصلی را آشکار 

هزار سال پیشتر از آن، خدا . دارد مینگاه  کنند میاو صورتی از آنچه قومش به او تقدیم : و آن اینکه

مشابه آن کنار اش را به صورت نقد یا  مقرر داشته بود که اسرائیل باید اول یک دهم از درآمد کلی

نااطاعتی در این کار به منزله . این عالمت مهمی در ارتباط عهدی میان اسرائیل و خدا بود. بگذارد

 .نقض عهد بود

او در مورد همه اموالی که قوم او به طور . کند میاکنون خدا از طریق مالکی حسابها را ارائه 

که این کار لعنتی  دارد میخدا بیان . کند یممحکومشان  "سرقت"نامشروع از او دریغ کرده بودند، به 

 .های زندگیشان آورده است همچون آفت بر روی تمامی قوم و همه زمینه

 کند میدر آیه بعدی او قوم خود را راهنمایی . کند میاما خدا به این یادداشت منفی بسنده ن

 :که چگونه از زیر این لعنت بیرون آمده وارد برکت وی شوند
 

ا را به مخزنهای من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد و یهوه تمامی عشره"
های آسمان را برای شما  مرا به اینطور امتحان نمایید که آیا روزنه گوید میصبایوت 

  "نخواهم گشود و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود؟
 10: 1مالکی 

: خواهد ه سوی برکت دیگربار دو چیز میخدا از قومش برای گذشتن از زیر لعنت ب

در همه موارد سرقت، اینها ملزومات تغییر ناپذیرند، چه از خدا سرقت شده . توبه و جبران
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 .باشد و چه از انسان

در عهد جدید خدا هرگز قانون مشخصی مثل عهد عتیق قرار نداده و از مسیحیان 

عهد فیض نه بوسیله قوانینی که از . دنخواسته ده یک کل درآمدشان را برای او کنار بگذارن

د، بلکه از طریق قوانین نوشته شده بوسیله روح القدس در دل شو میبیرون اِعمال 

اما هر کس ": گوید میپولس به مسیحیان  7: 1قرنتیان 2در . کند میایمانداران عمل 

وده شده تأکید افز) "است بکند، نه به حزن و اضطرار بطوری که در دل خود اراده نموده

 (.است

اما یک چیز معلوم است و آن اینکه روح القدس هرگز دلیل عدم سخاوت یک 

مرا   به روح آزاد": گوید میداود نزد خداوند دعا کرده  12: 11در مزمور . ایماندار نیست

خدا خودش . ت ممتاز روح القدس، سخاوتمندی استشخصاًیکی از م ".تأیید فرما

، آنها را مانند کند میی که روح او بر دل فرزندان او حرکت هنگام. عظیمترین دهنده است

 .گرداند خود دهندگانی سخاوتمند می

نویسنده، عهدهای عتیق و جدید را در تقابل با هم آورده و به  7: 5در عبرانیان 

نیکوتر یافته است، به مقداری که "که هر یک از آنها عهدی  کند میمسیحیان یادآوری 

ن تصور کرد توا مین ".های نیکوتر مرتب است نیز هست که بر وعده متوسط عهد نیکوتر

تر بودند،  کسانی که از این عهد بهتر برخوردارند، کمتر از کسانی که زیر عهد فرودست

و حتی –اگر قوم زیر شریعت خدا، به او ده یک درآمدشان . سخاوتمند و بخشنده باشند

مسیحیانی که زیر فیض هستند، کمتر ند چگونه ممکن است داد میرا  –بیشتر از آن 

 .قدردانی کنند؟ معیارهای فیض باالتر از معیارهای شریعت است نه پایینتر از آن

ها و عصرها یک اصل اساسی بی تغییر مانده است و آن اینکه خست و  در همه دوره

 ، اما آزادگی برکت خدا را در پیانگیزد برمیعدم سخاوتمندی نسبت به خدا لعنت او را 

 .دارد

 

                                                 
 .م–.  سخاوتمند: ر ترجمه انگلیسی د -  
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 لهایی برای مطالعهسؤا
مختلفی که اسرائیل در آنها کارکرد لعنت خدا را  های زمینهسه نبی آخر عهد عتیق همگی با  .1

 این سه نبی کدامها هستند؟. ، برخورد نمودندکرد میتجربه 

کدام دو گناه مشخص دلیل ورود لعنت به خانه همه کسانی شد که مرتکب  4-1: 1در زکریا  .2

 ند؟آنها گردید

 در مورد کدام گناه منجر به لعنت است؟ 1-5: 1مالکی  .1

 ؟کند میکدام کار همین لعنت را تشریح  7-4: 1در حجی  .4

 ____________: برای گذشتن از لعنت به سوی برکت، خدا دو چیز از قومش می خواهد  .1

 .____________و 

لیکه در حا انگیزد برمیعدم سخاوتمندی نسبت به خدا او را به لعنت کردن  .7

 .برکت خدا را به دنبال دارد ___________________

 

 کاربرد در زندگی

 ؟اید شدهآیا شما تا به حال مرتکب یکی از سه گناهی که مورد بحث این فصل بود،  .1

 ؟اید کردهآیا شواهدی از لعنت در زندگیتان مشاهده  .2

ند بروید و بخاطر به حضور خداو. برای گذر از لعنت به سوی برکت، باید توبه و جبران کرد .1

ارتکاب این گناهان توبه کنید و سپس از خدا بخواهید به شما نشان دهد که باید چگونه آنها را 

 .جبران کنید

 

 آیه حفظی
اما هرکس بطوری که در دل خود اراده نموده است بکند، نه به حزن و اضطرار، زیرا خدا بخشنده 

 .دارد میخوش را دوست 
 7: 1قرنتیان 2

 نپاسخ ایما
. سپارم خودم را سلوک در راه صالحان و نگاه داشتن راه عادالن می. خداوند، من هر چه دارم از توست

 (20: 2امثال )
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 .حجی، زکریا، مالکی .1

 .دزدی و سوگند دروغ .2

 .سرقت از خدا .1

 .نابسندگی .4

 .توبه ، جبران .1

 .آزادگی .7
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 های قدرتشکل
 

و روحانی نادیدنی عظیمی هستند که بر زندگی هر یک از برکتها و لعنتها هر دو بخشی از قلمر

بدون درک اصول اقتدار، . است اقتداریک عامل مرکزی و قاطع در این قلمرو، . گذارد میما اثر 

 . ن قلمرو روح یا عملکرد موثر آن را فهمیدتوا مین

هزاران سال  عموماًقرن بیستم شاهد طغیان جهانگیر بر علیه اشکال قدرت و اقتداری بوده که 

های اصلی ساختار اجتماعی که مورد اصابت اینها طغیانها  حوزه. نهاده است نسل بشر آنها را ارج می

 .های گوناگون حکومتهای غیر مذهبی را در بر دارد قرار گرفته، خانواده، کلیسا و شاخه

ا از میان برند که این طغیان اشکال اقتدار مورد نظر را تغییر داده ی مردم اغلب گمان می

اصول حاکم بر اِعمال قدرت، به اندازه قانون عمومی جاذبه عینی و . چنین نیستبرداشته است، ولی 

 .شمول استجهان

ممکن است شخصی با نیت طغیان بر علیه قانون جاذبه از پنجره طبقه دهم ساختمانی بیرون 

آن . کاهد و از اعتبارش نمی دهد میولی عدم پذیرش قانون جاذبه به هیچ وجه آن را تغییر ن. بپرد

همین امر در مورد . دهد میافتد و روی آسفالت خیابان، جانش را از دست  می شخص به هر صورت فرو

مردم ممکن است آنها را نادیده بگیرند یا نپذیرند، اما مسیر . قوانین حاکم بر اِعمال قدرت کاربرد دارد

 .ید تصمیم گیری آنهاست زندگیشان چه متوجه بشوند و چه متوجه نشوند، در

در سراسر جهان کائنات فقط و فقط یک منبع اقتدار عالی وجود دارد که همانا خدای آفریدگار 

بلکه آن را به دیگرانی که خودش  کند میاعمال ن مستقیماًاقتدارش را  معموالًاما خدا . است

تمامی قدرت در ": انش گفتعیسی پس از برخاستن از مردگان، به شاگرد. سازد میگزیند، محول  برمی

از آن زمان تا کنون، خدا تمامی قدرت را به (. 15: 25متی ) "آسمان و بر زمین به من داده شده است
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اما عیسی هم به نوبه خود قدرتی را که از پدر گرفته، به دیگران محول . دست عیسی داده است

 .نماید می

ک کابل فشار بسیار قوی تشبیه کرد که توان به یبه این ترتیب قدرت در سراسر جهان را می

شماری این کابل در دست عیسی به کابلهای کوچکتر بی. آید میاز سوی خدای پدر به سمت عیسی 

که او  رود میای یا انسانی در سراسر بخشهای کائنات  د و به سمت شخصیتهای فرشتهشو میتقسیم 

 .تعیین کرده است

، کند میمقدس برای تعیین فردی که اِعمال قدرت  یکی از اصطالحات به کار رفته در کتاب

شما بدانید که  خواهم میاما ": نویسد ، پولس می1: 11قرنتیان 1به عنوان مثال در . استسر اصطالح 

 ".سر هر مرد، مسیح است و سر زن، مرد و سر مسیح، خدا

قدرت که از خدای پدر  "کابل"که یک  دهد میپولس توسط تحلیل سر بودن، نشان 

، سپرده کند میسرچشمه گرفته، به مسیح و از مسیح به مرد که نقش شوهر و پدر یک خانواده را ایفا 

 .اش تعیین شده است بنابر فضیلت این ارتباط، مرد به عنوان شخصیت با اقتدار در خانه. شده است

ن پدر نمونه اولیه از شخصی است برای اعمال قدرت تعیی/در روابط اجتماعی انسانی، شوهر

رئیس دولت : در عین حال بسیاری از اشکال اقتدار شناخته شده عمومی دیگر عبارتند از. شده است

حاکم بر یک ملت؛ فرماندار نظامی بر سربازانش؛ معلم بر شاگردانش؛ شبان بر اعضای جماعت 

 .اشکلیسایی

 سایر اشکال قدرت دستخوش محدودیتهایی از انواع مختلف. دارد مطلقفقط خدا قدرت 

قدرت یک حکمران، به عنوان . اعتبار دارد در چهارچوب معینیقدرت محول شده به آنها فقط . هستند

زندگی مردمش  "خصوصی"های  در چهارچوب قوانین مملکتی است و شامل حوزه معموالًمثال، 

لت که از چهارچوب قوانین غیرمذهبی دو دهد میاش به او اجازه ن قدرت یک پدر بر خانواده. گردد مین

شبان نیز فقط . معلم در چهارچوب محدودیتهای زمان مدرسه بر شاگردانش اقتدار دارد. پا فراتر بگذارد

 .بر جماعتش اعمال قدرت نماید تواند میدر مواردی که مذهب مورد نظر جماعت پذیرای آن است، 

ویژگیها برای دقت کامل، باید . های ذکر شده در باال نکاتی کلی بیان گردید در همه نمونه

پوشانی کرده مواردی نیز هست که دو شکل قدرت هم. ومحدودیتهای بسیار دیگری را نیز اضافه کرد

های ذکر شده برای استقرار اصول بنیادین حاکم بر اعمال قدرت  اما نمونه. افزایند بر ناسازگاریها می

 .کنند میکفایت 

، به طور خودکار گیرد میده قرار د که هرگاه قدرتی مورد سوء استفاشو میچنین فرض  عموماً

قدرت . دهد میاین امر رخ ن معموالًدر موارد افراطی ممکن است چنین اتفاقی بیفتد، ولی . گردد میلغو 
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قدرتی که مورد سوءاستفاده قرار . در بعضی از اشکال آن، نیازی اساسی برای زندگی اجتماعی است

وجود این سختیها گزینه بهتری از هرج و مرج  گیرد شاید سختیهای زیادی را تحمیل کند، ولی با

  1.است

به قدری آلوده است که  کند میدر بسیاری از مراکز جمعیت امروزی، هوایی که مردم تنفس 

ولی خدا به این دلیل، هوا را به طور کلی از آن منطقه از زمین . برای سالمت خطرناک است

به همین شکل نیز قدرتی که مورد . ترجیح دارد هوای آلوده بر بی هوایی به طور کلی. دارد میبرن

 .بهتر از هرج و مرج و اغتشاش است گیرد میسوءاستفاده قرار 

اهمیت به  27پیدایش . یکی از روشهای مهم اعمال قدرت بر زیر دستان، برکت دادن آنهاست

با آنها بود، و حق . کند میسزایی را که یعقوب و عیسو برای برکت پدرشان، اسحق قایل بودند، ثبت 

. زیرا تاریخ نسلهای آنها توسط سخنانی که اسحق برای هر کدام در آن زمان به زبان آورد، رقم خورد

بالعکس، در تمامی کتاب مقدس، برکت یک پدر از لحاظ اهمیت . اسحق یک استثنای منفرد نیست

 .گیرد میفقط بعد از خود خدا قرار 

برکت و لعنت را . ت لعنت کردن را نیز دربردارداما قدرت برکت دادن به طور تلویحی، قدر

. ن جدا نمودتوا مین از یکدیگر جدا کرد همان گونه که گرما را از سرما و روز را از شب نتوا میهرگز ن

نند آن را به یکی از دو صورت برکت دادن یا لعنت توا میاین بدان معناست که افرادی که قدرت دارند 

 .نماید ، لعنت را نیز اثر گذار نمیسازد میقدرتی که برکت را موثر همان . کردن، اعمال نمایند

که چگونه یعقوب  دارد میبیان  11پیدایش . یک نمونه مهیج، زندگی خانوادگی یعقوب است

النهرین ساکن بود، اش البان که در بین با دو همسر، دو متعه و یازده فرزندش در خفا و پنهان از دایی

های جلعاد  اما البان به همراه اقوامش به تعقیب یعقوب پرداخته در کوه. گشتندبه سرزمین کنعان باز

ترافیم ای میان آنها درگرفت که در آن البان یعقوب را متهم به دزدیدن در آنجا مجادله. به او رسید
از خانه در برابر نیروهای شر مورد  "حفاظت"که برای فالگیری و  "بتهایی"تمثالهای خانگی یا )

 .خود کرد( گرفت فاده قرار میاست

بنابراین . دانست که راحیل، همسر محبوبش، مخفیانه آن تمثالها را برداشته است یعقوب نمی

های  او از البان خواست تا همه دارایی. یعقوب با عصبانیت نسبت به اتهام البان واکنش نشان داد

: ت که در نهایت به لعنتی تبدیل گردیدچیزی گف -گناهیش برای تأکید بر بی –اش را بگردد و  خانواده

 (.الف 12: 11پیدایش ) "و اما نزد هر که خدایانت را بیابی، او زنده نماند"

با این وجود، لعنت . را پنهان کندترافیم البان همه جا را گشت ولی راحیل موفق شد که 

بود که تمثالها را  سخن او به منزله حکم مرگ شخصی. یعقوب به عنوان قدرت یک شوهر برقرار ماند

دانست سخنان او بر علیه راحیل است، لعنت را کارکردش  این واقعیت که یعقوب نمی. دزدیده بود
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رجوع کنید به )مدت کوتاهی پس از آن، راحیل هنگام تولد پسر دومش از دنیا رفت . ساقط نساخت

 !ونه استاقتدار یک شوهر برای برکت دادن یا لعنت کردن اینگ(. 11-17: 11پیدایش 

دروغین، راحیل پا به حیطه زنای روحانی و  "خدایان"باید اضافه کنم که با به دست گرفتن 

بنابراین، او با این عمل خود را از حفاظت الهی خارج کرد و در معرض لعنتی قرار . مکتبی پنهانی نهاد

کار از این موضوع که این هم یک نمونه آش. داد که به ناچار در پیروی از مکاتب انحرافی وجود دارد

. قوانین حاکم بر برکتها و لعنتها در چهارچوب خودشان به اندازه قانون جاذبه صادق و واقعی هستند

 .دهند میشان بشوند، چه نشوند، به کار خود ادامه این قوانین چه انسانها متوجه

های جداگانه ند و به این ترتیب هویتشو می "یک تن"در نقشه خدا برای ازدواج، زن و شوهر 

بر همین اساس، یک شوهر به طور طبیعی همسرش را در . گردد میآنها در یک اتحاد جدید ادغام 

در غیر این صورت، شوهر ممکن است خودسر و . سازد میاقتداری که بر فرزندانشان دارند، سهیم 

 .مستبد گردد

افراط رفته از زیر بار  ای معمولتر، شوهر در این مورد از سوی دیگر به اما امروزه به گونه

و همه را به همسر و فرزندانش واگذار نموده حتی به طور کل از آنها  کند میمسئولیتهایش شانه خالی 

دو نفر آن را  بایست میدر چنین شرایطی، زن باید باری را بر دوش بکشد که در اصل . پوشد چشم می

در این مورد باید همه امتیازها . انواده استنتیجه معمول این کار فروپاشی کامل ساختار خ. کشیدند می

، اما از راه ایمان، دعا و فیض خدا، بار اضافی یابند میرا به زنان مسیحی داد که خود را در این شرایط 

 .کنند میرا که به آنها تحمیل شده با موفقیت حمل 

علیه راحیل  آورد میکه سخنانی که بر زبان  دانست میدر ماجرای ذکر شده از یعقوب، او ن

اما در فرهنگ معاصر ما، این امری رایج است که یک شوهر با آگاهی و سنجش قبلی سخنان . است

 :در زیر یک نمونه معمول آورده شده است. اش را نثار همسر خود نماید تلخ و کوبنده

داری را از مادش نیاموخته با کیان که یک مدیر اجرایی عصبی مریم که در خانه پدری، خانه

کیان . آید میمریم از عهده آشپزی و پختن غذای خوشمزه و جا افتاده برن. کند میزاج است، ازدواج م

سرانجام نومیدی خودش را اینگونه بروز . کند میاش را آشکار ن صبری و بی دارد میمدتی خودش را نگه 

او این  "!گیری تو هیچوقت آشپزی را یاد نمی. خورد میاز طرز غذا پختن تو حالم به هم ": دهد می

 .کند میموضوع را به صورتهای مختلف و در موقعیتهای بعدی همچنان تکرار 

غذا پختن برایش تبدیل به . لرزد از آن به بعد، دستهای مریم موقع آوردن غذا بر روی سفره می

اما . کشد میپس از چند سال، کار آنها به طالق . د که همواره آرزو دارد از آن بگریزدشو میکار شاقی 

هرچند او در . کند میلعنتی که کیان اعالم داشته همچنان در ادامه زندگی مریم، او را دنبال 



 برکت یا لعنت

003 

هر وقت خود را در . گیرد میدیگر مستعد و موفق است اما هرگز آشپزی کردن را یاد ن های زمینه

ل ممکن برای او تنها راه ح. گیرد مییابد، گویی چیزی تاریک جلوی توانایی طبیعی او را  آشپزخانه می

ای باشد که خدا  آن است که این واقعیت را که شوهرش لعنتی بر او آورده دریابد و در طلب رهایی

 .تدارک دیده است

از ": از وقتی که او گفت. اما در عین حال کیان بدون آنکه بداند، لعنتی بر خود نیز آورده است

ه مزمنی شده که دکترها دلیل طبیعی یا ، دچار سوءهاضم"خورد میحالم به هم طرز غذا پختن تو 

درست مثل ناتوانی مریم در آشپزی، سوءهاضمه کیان نیز تا آخر عمر همراه . اند یافتهمداوایی برایش ن

 .او خواهد ماند

 .(دهد میمورد بررسی قرار  کامالًآوریم،  این حوزه مهم لعنتهایی که برخود می 12فصل )

مشکل . صورتهای گوناگون دیگری به خود بگیرد تواند میروشن است که ماجرای کیان و مریم 

تو اراده قوی الزم را برای ": بود در آن صورت گالیه کیان بدین گونه می. وزن زیاد باشد تواند میمریم 

 ".مانی همینطور تا آخر عمر چاق می. کم کردن وزنت نداری

ه باید پول خرج کنند و پیش از چگون دانند مییا امکان دارد که مریم یکی از زنانی باشد که ن

کیان . کند میاو هرگز در خرج کردن رعایت توازن را ن. رسد میتمام شدن هفته، بودجه شان به آخر 

 تواند مییک بچه کالس چهارمی هم بهتر از تو ": ممکن است نومیدی خود را اینگونه بیان نماید

همه عمرت در این دست و پا . ی را نداریتو لیاقت پیشرفت مال. حساب پول و مخارجش را داشته باشد

 ".مانی زدن باقی می

او . کالم سام بسیار خشنتر از کیان است. زوج دیگری را به نامهای سام و ساناز در نظر بگیرید

در سالهای بعد از  "! از امعاء و احشای تو بیزارم": دهد میبحث و جدلها را با این جمله خاتمه  معموالً

شود نها، ساناز مجبور به انجام سه عمل جراحی پشت سر هم در ناحیه شکمش میطالق غیرمترقبه آ

 .هیچ ارتباط مستقیمی با همدیگر ندارند اًکه ظاهر

هستند که مثل ": بیان شده است 15: 12تشخیص درست برای هر سه مشکل ساناز در امثال 

گردید  مهای ناپیدایی میالزم بود که تیغ جراحی متوجه زخ ".زنند میضرب شمشیر حرفهای باطل 

 .که سام با زخم زبانهایش ایجاد کرده بود

صبری به سخنانی مانند سخنان کیان به مریم  یا سام به ساناز، از طیف حالتهای درونی بی

اینگونه . فشاری شیطانی در پس آنهاست معموالً. ندشو میعصبانیت و سپس به خشم و غضب ناشی 

ند، شو میوقتی به داخل گوشت وارد . هستند که سرشان زهرآلود استداری سخنان مثل پیکانهای خار

                                                 
 .م -."از تو بیزارم": گوییم معموأل در فارسی می. این اصطالحی در زبان انگلیسی است -  
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اما اگر داخل گوشت باقی بمانند، زهر به داخل بدن منتشر . دشو میخارها مانع بیرون کشیدن آنها 

 .دشو می

ترین قدرت در این قدرت اساسی. بزرگتر از قدرت مرد بر زنش، قدرت پدر بر فرزندانش است

 .در واقع این ارتباط تعمیم ارتباط جاودانی میان خدای پدر و خدای پسر است .ارتباطات بشری است

به همان  تواند میهمانگونه که برکت پدر قدرتی بی اندازه برای نیکویی دارد، لعنت یک پدر 

اما درست . گاهی اینگونه لعنتها سنجیده و با فکر قبلی است. اندازه عامل شر در زندگی فرزندان باشد

اط شوهر و زن، ممکن است سخنان پدر به فرزندش نیز با نیت لعنت بیان نشود اما این تأثیر مثل ارتب

های زیر ترکیبی از عناصری را که در شرایط عادی زندگی با آن برخورد  هر یک از نمونه. را داشته باشد

 .گیرد میام در بر کرده

پسر سوم هم استعداد . تپسر اول به صرف اول زاد بودنش خوشایند اس. پدری سه پسر دارد

اما پسر وسطی هیچیک از عوامل مورد پسند پدر را . العاده و شخصیت برون گرای دلپسندی دارد خارق

از . ریزد پیاپی در خود فرو رفته و همه احساساتش را در خود می های سوءتفاهماو در اثر . دارا نیست

پسندد و هرگز کاری برای رفع  ند که نمیبی هایی از شخصیت خود را می این گذشته، پدر در او جنبه

یابد که محکوم کردن این خصوصیات در پسرش آسانتر از  او درمی. آنها در خودش انجام نداده است

 .رویارویی با آنها در وجود خودش است

در نتیجه پسر وسط هرگز احساس نظر موافقی از سوی پدرش ندارد و سرانجام از تالش برای 

او بیشتر و بیشتر . کند میپدر او این رفتار را لجاجت تلقی . دارد میافقت دست بربدست آوردن این مو

 "!تو بی مصرفی! تو تنبلی! کنی تو هیچوقت تالش نمی": کند میبا سخنانی مانند این پسرش را تقبیح 

 .زند داند که با سخنانش چه سرنوشت شومی را برای پسرش رقم می این پدر نمی

، تخمین بزنم که زندگیشان با سخنان ام کردهمالقات  شخصاًمردانی را که  نم شمار زیادتوا مین

ام که  از این برخورها دریافته. منفی، انتقادآمیز و تخریب کننده پدرشان دچار اضمحالل شده است

مردانی که سنین . کند میگذشت زمان تأثیر آنها را کم ن. هستند لعنتاینگونه سخنان در واقع یک 

اند هنوز زندگیشان تحت تأثیر سخنان لعنت باری است که پدر آنها در سنین  ا طی کردهمیان سالی ر

تنها راه حل موثر، برخورد مشخص با آنها به عنوان یک لعنت و به کارگیری . کودکی به آنها گفته است

 .عالجی است که خدا تدارک دیده است

و فرزندی هم شرایط متفاوتی وجود  مانند موارد کیان و مریم یا سام و ساناز، در ارتباط پدر

پسری داشته باشد که هیچگونه  تواند میپدری که دستهای هنرمندی دارد به عنوان مثال . دارد

پس از اینکه پسر چندین بار در کارهای عملی که به او محول شده . چاالکی در کارهای دستی ندارد
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یا  "!آید میاز این انگشتهای تو هیچ کاری برن" :زند ، پدر از خشم فریاد میدهد میناتوانی خود را نشان 

 "!خیلی دست و پا چلفتی هستی"

با این وجود آنها . عصبانی نباشد اصالًلمات را با شوخ طبعی بگوید و ممکن است پدر این ک

سی سال بعد او همچنان به هنگام رویارویی با یک وظیفه کوچک . گذارند تأثیر دائمی بر پسر باقی می

او هرگز در طول زندگیش دراین حوزه موفقیتی کسب . اعتماد به نفس و پریشان استعملی، کم 

او هرگز به ! با اینحال شاید مشکل اصلی، نه عدم توانایی بلکه عدم اعتماد به نفس باشد. کند مین

ترمیم اعتماد به نفسی که پدرش در هنگام کودکی وی، بدون نیت قبلی از بین برده، مبادرت نمی 

 .ورزد

یک دختر . ختران نیز مثل پسران ممکن است از اثر سخنان منفی پدرشان رنج ببرندد

نوجوان، به عنوان مثال، که به جوشهای صورتش حساسیت دارد، هر روز صبح ساعتها در جلوی آینه 

پدر او که منتظر است . کوشد تا جای جوشها را با کرمهای مختلف صورت بپوشاند و می کند میسپری 

یک روز وقتی دختر دیرتر از . سه برساندش، از دیر کردن دائمی دخترش عصبانی استتا به مدر

یا  "!کنی تو وقتت را همینطور جلوی آینه تلف می": گوید مید، پدر با برانگیختگی شو میمعمول حاضر 

بیست سال بعد، آن دختر که حاال ازدواج کرده و بچه  "!یشو میتو هیچوقت از این جوشها راحت ن"

 .دهد مید همچنان به تالش بی حاصلش برای پوشاندن جوشها ادامه دار

. سخنان تلخ و پرتنش را چه شوهر بگوید و چه پدر، عمری فشار درونی را در پی خواهد داشت

ابتدا، این فشار در درون جمع . درست مانند یک کتری پر سر و صدای آب جوش که روی آتش است

ه باشد، ولی وقتی آب درون آن به نقطه جوش برسد، بخار آب د بدون آنکه نمود ظاهری داشتشو می

تنها . ن سر و صدای آن را خوابانیدتوا میپس از آن دیگر ن. افتد میآورد و کتری به سر و صدا  فشار می

 .عالج این کار برداشتن کتری از روی آتش و خنک کردن آب آن است

ی خدا با این دعای صمیمانه برای یک شخص مسیحی این کار به منزله بازگشتن به سو

تا تو تسلط  کنم میخداوندا، من دیگر تسلطی بر خودم ندارم، ولی روحم را به تو تسلیم ": درونی است
 ".خودت را بر آن اعمال کنی

، یابد میدر غیر این صورت وقتی عصبانیت و ناراحتی در درون شخص همچنان افزایش 

لعنتی که همراه . آورد احت کننده و زخم زننده، سربرمیسرانجام درست مثل بخار آب با سخنانی نار

ند راهی برای بازگردانیدن آنها شو میهمینکه بیان . باشد میاین سخنان است مانند سروصدای کتری 

که دریابیم لعنتی از دهانمان بیرون آمده و از خدا برای باطل  آنوقت تنها راه حل این است. نیست

 .کردن آن کمک بخواهیم

به  کامالًدر نیز یا در قدرت شوهرش نسبت به فرزندانشان سهیم است یا شوهر قدرت را یک ما
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در عوض با . ندشو میالبته گاهی مادران با اعمال قدرت شرعی خودشان راضی ن. دست او سپرده است

 و هدایت زندگی کنند میبهره برداری از عواطف و وفاداری فرزندانشان، تسلطی غیرشرعی بر آنها پیدا 

هنگامی که فرزندان آنها زوج ! است "جادوگری و افسونگری"ای از  این نمونه. گیرند آنها را به دست می

اگر مادر با انتخاب آنها موافق باشد، رفتار و گفتارش . گردد میاین امر مشهود  کنند میخود را انتخاب 

 .دشو می اما اگر موافق نباشد، روی دیگری از شخصیتش آشکار. به شیرینی عسل است

در دنباله این موضوع، زن و شوهری تجربیات خودشان را در رابطه با لعنتی که مادر زن در 

آنها در ابتدا تأثیر این لعنت را بر خودشان به طور . کنند میهنگام ازدواجشان اعالم داشته، بیان 

اند و قدمهای که چگونه به وجود این لعنت پی برده  دارند می؛ سپس بیان دهند میجداگانه شرح 

 .اند کتاب مقدسی را برای رهایی از آن برداشته

 

 شوهر

د ولی بدون شکلی روشن و شو میاثر آن دیده . زندگی زیر لعنت مثل زندگی در بخار است

 .کند میحتی به هنگام موفقیت هم احساس محرومیت و نومیدی انسان را رها ن. مادی

اغلب حضور خدا را . نیافتنی بودند برکات خدا برای من همواره به نظر دور و دست

نمودم اما رضایت از خدمت و زندگی همواره  م و عطایای روحانی را دریافت میکرد میاحساس 

همسر و فرزندانم همواره دچار بیماریهای کم اهمیت بودند . نمود به نظر غیر قابل دستیابی می

یم و با صرفه جویی داد میتب با اینکه ده یک درآمدمان را مر)آمد  و پولمان همیشه کم می

 (.یمکرد میزندگی 

نستم به آن توا میدانستم که خدا مرا برای خدمت خاصی خوانده است، ن هرچند می

م ولی کرد میکارها را شروع . رسید کارم به نظر همواره بی ثمر می. خدمت بپردازم

 .مگشت گویی با مقاومتی نادیدنی روبرو می. نستم به انجام برسانمتوا مین

سپس یک روز حال و روز خود را برای گروهی . این تالش و تقال سالها ادامه یافت

آنها تشخیص دادند که . از خادمین همکار خودم و از جمله برای درک پرینس بازگو کردم

اجازه بدهید همسرم در این مورد توضیح . لعنتی از سوی مادرزنم بر خانواده من آمده است

 :بدهد

 

 زن

احساس کردم خداوند به من لعنتی را در . دواجم دو روز در دعا و روزه بودمدر اوایل از
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من و شوهرم به تازگی تعمید روح القدس را یافته بودیم و هرگز . دهد میام نشان  خانواده

تجربه ما در یافتن آزادی از این لعنت درست مثل پوست . چیزی در مورد لعنت نشنیده بودیم

 .از بودکندن الیه به الیه یک پی

مادرم عمل  اًاین لعنت مربوط به روح جادوگری است که در زنان فامیل ما خصوص

 کامالًند، پیرو اخالقیات بودند و کرد میخانواده من مرتب در جلسات کلیسا شرکت . کرد می

بودند ولی روح جادوگری زیرکانه قدرت مردان فامیل را تحلیل برده بود و بر سایر  "معمولی"

 .گردید ل اعمال میاعضای فامی

همینکه . ام آگاهی نداشتم من از وسعت تسلط جویی مادرم تا پیش از نامزدی

م کرد می، احساس شد میام بیشتر ام نیست به شوهر آیندهشناسیاحساس وفاداری و وظیفه

پول  تواند مینامزد تو هرگز ن": گفت در آن موقع مادرم می. گردد میکه رنجش مادرم بیشتر 

در تمام سالیان ازدواجم  ".ی تا آخر عمر کار کنی و زحمت بکشیشو مید و تو مجبور دربیاور

که  "نشان بدهم"مصمم بودم تا به مادرم . مشغول زحمت کشیدن بودم "لعنت"من زیر این 

م، اما در واقع تحت تسلط حرف او بودم زیرا کرد میحرفش درست نیست و در بیرون کار ن

نستیم خود را از لحاظ توا میمن و شوهرم هرگز ن! خانه را نداشتم آزادی گرفتن شغل بیرون از

 .مالی توانمند احساس کنیم و همواره دچار مشکالت پیاپی اقتصادی بودیم

دانی که از لحاظ جسمی قوی  تو خودت می": کمی پس از ازدواج ما، مادرم گفت

ایم بسیار شگفت سخنان او بر! احساس کردم که گویی کسی به سر من ضربه زد ".نیستی

بالعکس تا پیش از . پنداشتم انگیز بود چون من هرگز خودم را شخصی ضعیف و مریض نمی

م کرد میپس این تفکر در من شکل گرفت که شاید اشتباه . آن همیشه سالم و ورزشکار بودم

متعاقب آن با ناراحتیهای جسمی زیادی دست و پنجه نرم ...قوی نیستم اًو آنقدرها هم جسم

 .م و برخی از این نارحتیها مدتها طول کشیدکرد

. م تا مثل مادرم با شوهر و فرزندانم رفتار ننمایمکرد میاز سوی دیگر تقالی زیادی 

آزاد  کامالًنستم از این لعنت توا میچگونه . در این کشاکش حس نومیدی بر من غلبه یافت

رسید روح  به نظر می. چندین نسل در فامیل من ریشه داشت( جادو جنبل)شوم؟ جادوگری 

و در واقع باور داشت  دانست میمرتبط با آن به راستی به خود حق تسلط بر من را حق خود 

 !هستم متعلق به اومن 

ند، این روح در گوشم زمزمه کرد میهر گاه کسانی برای رهایی به من کمک 

با روند آرام ...شمردم من مادرم را مقصر می. که آزادی کامل برای من غیرممکن است کرد می

من او را بخشیدم و  .نیستکشف و رهایی، متوجه شدم که دشمن من مادرم  "الیه به الیه"
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 .دریافتم که لعنت جادوگری به زندگی هر دوی ما نفوذ کرده است

ها و  از هنگامی که بر شکستن این لعنتها متمرکز شدم، آموختم که باید با اندیشه

بواسطه ": کنم مینون من روزانه با اطمینان چنین اعتراف اک. عادتهای قدیمی مبارزه کنم

قربانی مسیح بر صلیب، جان من از زیر لعنت بازخرید شده است و وارد برکتهای ابراهیم 

مسیح مرا از (: 14-11: 1غالطیان ) "ام که خدا در همه چیز او را مبارک گردانیده است شده
 !لعنت شریعت رهانیده است

 

 شوهر

تغییرات انجام شده نه . "هوا صاف شد"ای مشهود  رای شکستن لعنتها، به گونهپس از دعا ب

درک  کنم میام احساس  در زندگی. انگیز، بلکه بسیار واقعی رخ دادندناگهانی بود و نه هیجان
 .خوبی از هدف خود دارم

تسلطی کتاب مقدسی بر  کنم میاحساس . ام وجود دارد در زندگی پیشرفتی

بینم که  همچنین می. نم جایگاه به حق خودم را در خانواده اشغال کنمتوا میو ام دارم زندگی

 .کارهایم ثمربخش و سودمند است

ام کشیده  ابر تاریکی که بر آینده. به زندگی  بازگشته است امیدمهمتر از همه چیز، 

 !"هوا صاف شده است". گردد میشده بود با شادی و هیجان دیدن کارهای خدا جایگزین 

 

. موضوع حائز اهمیت آن بود که مادر زن از تأثیرات سخنانش بر دختر و دامادش بی خبر بود

ل قوی این حتماًبه ا. شد میاش ناشی  او نیز به نوبه خود اسیر نیرویی روحانی بود که از زمینه فامیلی

سلط آن روح فیض خدا راهی برای رهایی او از ت. روح در نسلهای متمادی در آن فامیل تأثیرگذار بود

 .تأمین نمود

مدرسه حوزه دیگری است که در آن روابط مبتنی بر قدرت حائز اهمیت است، هرچند قدرت 

سخنان منفی معلم به شاگرد همان نقش . یک معلم بر شاگردانش به اندازه قدرت والدین روشن نیست

بی توجهی و کندی به عنوان مثال معلمی از . تخریب کننده را دارد که سخنان والدین بر فرزند

یا  "!نی درست بخوانیتوا میتو هرگز ن": گونه به او بگویدیادگیری شاگرد از جا در برود و سخنانی بدین

 "!یشو میتو همیشه مطالب را غلط می فهمی؛ هیچوقت موفق ن "

ای که در آینده  ل قوی، معلم از خطر اینگونه کلمات آگاهی ندارد و هرگز نتیجهحتماًبه ا

که تمامی عمر با اثر  ام کردهمن با مردان و زنان بزرگسالی مالقات . بیند آورد، نمی ش ببار میشاگردان
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ای را به  خانم مسیحی سرسپرده. سخنانی که معلم مدرسه ابتدایی به آنها گفته در کشمکش هستند

 گشت به تذکر معلمی آورم که چهل سال احساس خود کم بینی داشت و این احساس برمی خاطر می

در صورتی که تنها صفتی که هیچگونه  "!تو آدم سطحی و کوته نظری هستی": که به او گفته بود

 .ها بودتناسبی با آن خانم نداشت همین

مورد اثر مخرب سخنان اشخاص قدرتمند در روابط خانوادگی داده  هایی که در باال در نمونه

یک رشته مشخص در سخنان . سه بودندشد فقط چند نمونه منتخب از شوهر، پدر، مادر و معلم مدر

تو هرگز کامروا یا موفق ": ن آن را بدینگونه خالصه کردتوا میهمه این اشکال قدرت وجود دارد که 

 "!یشو مین

از همین کلمات استفاده  دقیقاً "لعنت شریعت"تعجبی نیست که موسی نیز در مورد کارکرد 

کسی چنین  شنوم میهرگاه  شخصاًمن (. 21: 25ه تثنی) "ی خود کامیاب نخواهی شدها راهدر ": کرد

 .همواره مواظب هستم که ممکن است لعنتی به دنبال آنها باشد آورد میسخنانی بر زبان 

مذهب، حوزه مهم دیگری است که در آن به اشخاصی که مسئولیتهای مشخصی دارند، اقتدار 

ای نیروی بالقوه برای نیکویی یا بدی د و لذا سخنان آنها بخاطر اقتدار مسئولیتشان دارشو میداده 

که نوعی )پاپ  "تکفیر"ای به نام  قرنهای متمادی در اروپا، پاپهای کلیسای کاتولیک رم از اسلحه. است

نوشتن تاریخ . ندداد میپنداشتند، مورد استفاده قرار  در مورد کسانی که آنها بدعت گذار می( بودلعنت

حتی فرمانروایان . این تکفیر پاپ برجای گذاشت، غیرممکن استدقیق اروپا بدون احتساب اثراتی که 

 .کشورها نیز از این تکفیر بیش از اعالم جنگ کشورهای دیگر بیم داشتند

با اینحال هرجا . در کلیساهای پروتستان، هیچکس تا بحال اقتداری معادل پاپ نداشته است

حتی شبان کلیسای . ه از آن هم هستاقتدار کلیسایی وجود داشته باشد همواره امکان سوءاستفاد

سخنانی بگوید که تأثیری لعنت بار داشته  تواند میبا تعداد انگشت شمار اعضا نیز  "مستقل"کوچک 

 .باشد

ای داشت و برای مشاوره نزد من آمده  العاده آورم که توانایی تجارت فوق مردی را به خاطر می

ند و دیگر حتی داد میبود که اتفاقات بدی برایش رخ ده سال . نامم او را در اینجا فرانک می -بود 

از فرانک پرسیدم آیا اتفاق خاصی در زندگیش آغازگر این . اش را تأمین کند نست معاش خانوادهتوا مین

اش به کلیسای مستقل  او اندیشید و به یاد آورد که در همان دوران با خانواده. بداقبالیها بوده است

از اختالفهای گوناگونی که با شبان کلیسا برایشان بوجود آمد، از عضویت آن پس . اند رفته کوچکی می

 .کلیسا بیرون آمدند

آمدند، واکنش آن شبان  از آنجا که این خانواده یکی از منابع اصلی درآمد کلیسا به شمار می

و سو تند آخرین سخنانی که بین فرانک و آن شبان رد و بدل شد از هر د. مبتنی بر ترس و ناامنی بود
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اگر اینجا را ترک کنی، . خدا شما را در این کلیسا قرار داد": در آخر شبان به او گفته بود. و زننده بود

 "!دیگر هرگز روی نیکویی را نخواهی دید. خارج از اراده اوست

خوشبختانه وقتی او . از آن زمان به بعد دیگر زندگی روی خوش به فرانک نشان نداد اًیقین

آن شبان  بایست میاما اول . یتهایش را فهمید، توانست خود را از لعنت آن شبان آزاد کنددلیل محروم

 .پس از آن زندگی فرانک رو به بهبود گذاشت. کرد میاش را برقرار  بخشید و دوباره با او دوستی را می

، اند داشتهمشابه  ای تجربهمن با تعداد بی شماری از افرادی که . مورد فرانک استثنایی نیست

خدا تو را در این جماعت قرار ": همواره سخنان شبان مشابه همین متن بوده تقریباً. ام کردهمالقات 

اما خدا !( های آشنا توجه کنید به کلمه) "!اگر اینجا را ترک کنی، هرگز کامیاب نخواهی شد. داده است

 .را شکر که او راه حلی را برای هر دو طرف مجادله تدارک دیده است

م، با اثرات لعنتی کلیسایی مواجه شدم کرد می، هنگامی که در استرالیا خدمت 1151سال  در

، تعلیم مرا در مورد برکتها و خوانیم میخانمی که او را مارگرت . که بیش از سه قرن پابرجا مانده بود

ه بود با اش شد در انتهای جلسه، مارگرت که متوجه شواهد آشکار یک لعنت در خانواده. لعنتها شنید

ای فرستاد و در  مدتی بعد، او برای من نامه. بسیاری از افراد دیگر ایستاد و دعای رهایی را تکرار کرد

 .آن زمینه مشکل خود را شرح داد

در قرن هفدهم این قبیله وارد . ای به نام نیکسون بودند اجداد او اسکاتلندی و از قبیله

که انگلیسیها به این )در نتیجه، اسقف اسکاتلند . ا شدجنگهای مرزی میان اسکاتلندیها و انگلیسیه

مارگرت یک نسخه از آن لعنت را . تمامی قبیله نیکسون را لعنت کرد(  سمت منصوبش کرده بودند

ضمیمه کرده بود که در آن ضمن سایر چیزها، این حکم صادر شده بود که افراد قبیله نیکسون باید به 

پس از . تکه تکه شوند و امعاء و احشایشان به سگها و خوکها داده شودغرق و یا  دار آویخته، در دریا

 .شکست قبیله در جنگ، این حکم در مورد افرادی که زنده اسیر شدند، به اجرا درآمد

ای  مدتی بعد نامه. دو سال بعد، وقتی به استرالیا بازگشتم، مالقات کوتاهی با مارگرت داشتم

 :به این مضمون از او دریافت کردم

ام و نیز از تعلیم پیغام نبوتی که در ملبورن دادید،  از دعایتان برای من و خانواده

ام از وقتی که از آن لعنت آزاد شدند،  از من پرسیدید که آیا خانواده. بسیار متشکرم

متأسفانه فرصتی نشد تا هنگام صحبت این خبر را بدهم، . تغییری کرده است یا نه

ساله مان  21ساله و پسر  21و  24ی همسرم، دو دختر بله، همه خانواده من یعن

و همگی با هم به عضویت  اند آوردههمگی در طی دو سال اخیر به خداوند ایمان 

 .ایم یک کلیسای انجیلی در ملبورن درآمده
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این لعنت قبیله مارگرت را تا سه قرن دنبال ! چه شهادت حیرت انگیزی از قدرت یک لعنت

که لعنت  همین. از بریتانیا تا استرالیا آمده بودند، اما ایشان را نیز رها نکرد کرد و فامیل مارگرت

گشت،  مشخص و باطل شد، مانع نادیدنی که مانع برخورداری خانواده مارگرت از برکت خدا می

 .اش به نجات خداوند وارد شدند برداشته شد و همه اعضای خانواده

بخاطر یک لعنت ناشناخته از  چند خانواده دیگر: دگیر میاین پرسش در ذهن ما شکل  اًطبیعت

 اند؟ نجات خداوند باز مانده
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 لهایی برای مطالعهسؤا
 ، فهمیدن قلمرو روح و عمل کردن در آن غیر_____________ بدون برداشت درست از .1

 .ممکن است

 .است ___________فقط خدا دارای قدرت  .2

ظ اهمیت بعد از برکت خود خدا در نظر از لحا _________در تمامی کتاب مقدس، برکت  .1

 .گرفته شده است

د، اثر گذاری لعنت را هم بوجود شو میهمان قدرتی که موجب تأثیر یک برکت : درست یا غلط .4

 .آورد می

 ترین ارتباط انسانی بر پایه قدرت کدام است؟ اساسی .1

 .بین برد ن به روشهای مختلف آن را ازتوا میکه لعنتی بیان شد،  همین: درست یا غلط .7

یک رشته مشخص که در لعنت منبع قدرت وجود دارد آن است که شخص هرگز  .7

 .دشو مین ___________یا  ___________

 

 کاربرد در زندگی
آورید  اید؟ اگر چنین است، آیا به یاد می آیا تا بحال شما در جایگاه قدرت بر دیگران قرار داشته .1

ه تأمل کنید و از خدا بخواهید شما را ببخشاید و که سخنان منفی یا بد گفته باشید؟ چند لحظ

 .اید برکت دهید سپس با چند کلمه، آن اشخاصی را که به یاد آورده

 ؟ به چه شکل؟کند میآیا هیچکدام از داستانهای این فصل در مورد شما صدق  .2

ان آیا در زندگیتان شرایط و موقعیتهایی وجود دارد که ممکن است نتیجه لعنت یکی از اطرافی .1

 کدامها؟ مخصوصاًقدرتمند شما باشد؟ 

 

 آیه حفظی
 .دشو میانسان از ثمره دهان خود از نیکویی سیر 

 14: 12امثال 

 پاسخ ایمان

ای پدر آسمانی، من کوشش خواهم کرد که همواره با فیض سخنان حیات را بگویم نه سخنان مرگ 

 .را، برکت بدهم و لعنت نکنم
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 جوابها
 .اصول قدرت .1

 .مطلق .2

 .پدر .1

 .درست .4

 .رابطه پدر و فرزندان .1

فقط یک راه برای بازخواندن لعنت وجود دارد و آن کمک طلبیدن از خدا برای باطل . غلط .7

 .ساختن آن است

 .کامیاب، موفق .7
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 آوریم لعنتهایی که بر خودمان می
 

حالم به از طرز غذا پختن تو ": در یکی از مثالهای فصل قبل، کیان به همسرش گفت
با این سخنان او ندانسته لعنت سوءهاضمه را بر خود آورد که تا آخر عمر  ".خورد میهم 

 .کرد میناراحتش 

لعنتهایی که بر با یادآوری این نمونه، اکنون زمان آن است که به طور کامل، تمامی 
برای همه کسانی که به شادکامی خودشان توجه دارند، این امر . ، بررسی کنیمآوریم خود می

ای منحصر به فرد قدرت ترسناک سخنانی که در مورد خودمان  یاتی دارد و به گونهاهمیت ح

رنگ هستند و به سمت مثل بوم معموالًاینگونه سخنان ما . سازد میآوریم، برمال  بر زبان می

 .گردند میخودمان بر

هشداری جدی درمورد خطر سخنانی که بی دقت ادا  17-17: 12عیسی در متی 

 : دارد میند، بیان شو می

 

اما به شما می گویم که مردم برای هر سخن پوچ که بر زبان برانند، "
زیرا با سخنان خود تبرئه خواهید . در روز داوری حساب خواهند داد

 ".شد و با سخنان خود محکوم خواهید گردید
 ترجمه هزاره نو
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ادا یعنی سخنانی که بدون دقت و فکر قبلی  – "سخنان پوچ"در اینجا عیسی بر 

وقتی شخص سخنی احمقانه یا منفی درباره خودش  معموالً. گردد میمتمرکز  -ندشو می

علیه  دقیقاًاما هشدار عیسی  ".منظورم این نبود واقعاًالبته ": دهد می، بالفاصله ادامه گوید می

این واقعیت که . ندارند "منظوری واقعاً"همین گونه سخنانی است که مردم از گفتنشان 

او را از . برد کاهد و از بین نمی به هیچ وجه اثر سخن او را نمی "منظوری ندارد واقعاً"گوینده 

 .سازد میحساب پس دادن هم رها ن

اش  که غیرحکیمانه ضامن همسایه دهد میسلیمان به شخصی هشدار  2: 7در امثال 

ترجمه هزاره ) "ای ای و از کالم دهانت گرفتار آمده از سخنان زبانت به دام افتاده": شده است

. "ندشو میاز کالم دهانشان گرفتار "شماری است که مردم این فقط یکی از روشهای بی(. نو

شاید بدون آنکه متوجه باشیم به راحتی گرفتار شویم اما برای آزاد شدن باید با هشیاری 

 ردگی میباید از یاد نبریم که خدا سخنان ما را جدی . اصول کتاب مقدسی را به کار ببریم

 .حتی اگر خودمان آنها را جدی نگیریم

که چگونه پطرس سه بار در صحن خانه کاهن اعظم  دارد میبیان  72-77: 14مرقس 

به لعن کردن و قسم " واقعاًبرای تأکید بر سومین انکارش . انکار کرد که شاگرد عیسی است

 .به گفته دیگر او خودش را لعنت کرد. "خوردن شروع نمود

مفهوم  کامالًکه  رسد میاش پشیمان شد ولی به نظر ن از گفتهپطرس به سرعت 

: سه روز بعد، در دهانه قبر خالی، فرشتگان به زنان گفتند. های خودش را فهمیده باشد گفته

: 17مرقس ) "رود میرا اطالع دهید که پیش از شما به جلیل  -و پطرس –رفته، شاگردان او "

او با سخنان . آمد ر یکی از شاگردان به حساب نمیپطرس دیگ(. ، تأکید افزوده شده است7

 .خودش مقام خود را به عنوان شاگرد عیسی از دست داده بود

، در کنار دریای جلیل، عیسی از روی لطف و 17-11: 21مدتی بعد در یوحنا 

او سه بار از . بخشندگی خود راه پطرس را برای بدست آوردن دوباره مقام شاگردی باز کرد

هربار پطرس پاسخ مثبت داد ولی از اینکه عیسی  "نمایی؟ آیا مرا محبت می": یدپطرس پرس

او درنیافت که عیسی به این طریق انکارهای . ل را کرد، اندوهگین شدسؤاسه بار از او همین 

بر همین . برای هر اعتراف نادرست، او یک اعتراف درست کرد. سازد میپیشینش را باطل 

 .م شاگردی رسیداساس، او دوباره به مقا
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طرز برخورد عیسی با پطرس الگویی را برای همه کسانی که نیازمند رهایی از دام یک 

 –توبه : سه قدم پیاپی که باید برداشته شود عبارتند از. کند میریزی  اعتراف بد هستند، پایه

باید آن را دوم . کنیم توبهاول باید اعتراف اشتباهمان را دریابیم و از آن . جایگزینی –ابطال 

سوم باید اعتراف اشتباهمان . نماییم یعنی گفته نادرستمان را پس بگیریم یا فسخ کنیم باطل

اگر با ایمان این سه قدم را برداریم از دامی که خود را در . کنیم جایگزینرا با اعترافی درست 

 .یابیم میایم، رهایی  آن انداخته

ربکا پسرش یعقوب را . ود آوردن استنمونه دیگری از لعنت برخ 11-12: 27پیدایش 

تا پدر خود اسحق را که در آن زمان نابینا بود، برای بدست آوردن برکت او بفریبد  دارد میوا

یعقوب مشتاق گرفتن برکت بود ولی (. اسحق در نظر داشت پسر دیگرش عیسو را برکت دهد)

 .ترسید اسحق متوجه فریب او بشود می

ای بشوم، و  مرا لمس نماید و در نظرش مثل مسخرهشاید که پدرم ": یعقوب گفت

 ".لعنت به عوض برکت بر خود آورم

 "!ای پسر من، لعنت تو بر من باد": ربکا بالفاصله جواب داد

نقشه ربکا برای بدست آوردن برکت برای یعقوب با موفقیت به انجام رسید، ولی 

مندی وی از ثمرات موفقیتش رهسخنان خودش او را در معرض لعنتی قرار داد که مانع از به

به سبب ": اندکی بعد او به اسحق گفت. خلق خوش او تبدیل به بدبینی و بیزاری شد. گشت

بگیرد، مرا از حیات ....اگر یعقوب زنی از دختران حِت. ام دختران حِت از جان خود بیزار شده

 (47: 27پیدایش ) "چه فایده خواهد بود؟

یعقوب ناچار شد برای فرار از انتقام برادرش عیسو از خانه بالفاصله پس از آن  تقریباً

کتاب مقدس چیزی درباره بقیه زندگی ربکا یا زمان و . بگریزد و بیست سال به آنجا بازنگردد

مندی که او هرگز نتوانست با رضایت، بهره رسد میاما به نظر . گوید میچگونگی مرگش به ما ن

 .ی برایش بدست آورده بود، ببیندیعقوب را از برکتی که با صحنه ساز

از این زندگی ": ام در طول سالها، سخنانی درست مانند ربکا از بسیاری از مردم شنیده

من تسلیم ...اش چیست؟  فایده....هیچوقت اوضاع بر وفق مراد من نیست....ام خسته شده

حساسات همیشه نشانگر ام که اینگونه ابراز ا به تجربه دریافته "...ای کاش زودتر بمیرم!...شدم

 .گوید میدر کار بودن یک لعنت بر خود آورده در زندگی کسی است که اینها را 

شرح داده  27 – 20: 27انگیزتر و وسیعتر از لعنت بر خود آمده در متی یک نمونه غم
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پیالطُس، فرماندار رومی برخالف حکم خود تسلیم خواسته جمعیت شده یک . شده است

اما . پذیرد میباراباس را آزاد کرده و حکم مرگ عیسی را به جای او با بی میلی  جنایتکار به نام

ید و شو میپیالطس برای بری کردن خود از این حکم، دستهایش را پیش روی آن جمعیت 

 ".من بری هستم از خون این شخص عادل": گوید می

 "!خون او بر ما و فرزندان ما باد": گویند تمامی جمعیت در جواب می

که متوجه خودشان  لعنت بر خود آوردهیک : این سخنان حاوی دو شکل از لعنت است

تاریخ ثبت شده کارکرد هر . آمد که بر نسلهای آنها می لعنت نسبت خانوادگی؛ و یک شد می

با گذشت یک نسل از آن زمان، سپاهیان رومی اورشلیم را از بین . کند میدو لعنت را تأیید 

 .آن را کشتند یا به بردگی فروختند بردند و تمامی جمعیت

ای ظلمانی از خونریزی و تراژدی  از آن موقع تا کنون، حدود نوزده قرن است که رشته

حکمرانان غیریهودی، مردان جابر و فاسدی از زمره . سرنوشت یهودیان را به هم بافته است

ی دفاع را از میان و بی وقفه یهودیان ب مکرراًباراباس، همان کسی که خودشان برگزیدند، 

 .اند برده

خدا راهی برای مصالحه و بازگشت تدارک ! ولی خدا را شکر که این پایان کار نیست

بواسطه حکمت کاوش ناپذیر و رحمت عجیب او، مرگ عیسی که به عنوان یک . دیده است

به تفصیل به این  17در فصل . مجرم محکوم به مرگ شد، راه فرار از عواقب این لعنت است

 .موضوع خواهیم پرداخت

دیدیم که وقتی خدا در ابتدا ابراهیم را خواند و برکت داد، اعالم کرد  5پیشتر در فصل 

بعدها این لعنت را هنگامی که . که لعنتی بر همه آنانی که او را ملعون خوانند خواهد آمد

بر اسرائیل به  تأکید کرد و بار دیگر وقتی بلعام برکت نبوتی را داد میاسحق یعقوب را برکت 

به این طریق خدا حفاظتی . داشت، دوباره مورد تأکید قرار گرفت عنوان یک ملت اعالم می

برای یعقوب و نسلهای او یعنی یهودیان، در برابر همه کسانی که بخواهند آنها را لعنت کنند، 

ز آن قومش را ا تواند میاما تاریخ نشان داد که یک نوع لعنت هست که خدا ن. تدارک دید

 .نمایند لعنتی است که آنها بر خودشان اعالم میمحفوظ نگاه دارد و آن 
همین امر برای مسیحیان غیریهودی، که از طریق عهد جدیدی که عیسی آن را بنیاد 

های عهد جدید حق  بینی در پیش. کند مینهاد، وارثان برکت ابراهیم هستند نیز صدق 
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د، شو میلعنتهایی که از منبع خارجی وارد  برانگیختن خدا برای محافظت مسیحیان از

ما را از آن حفظ  تواند میولی یک نوع لعنت هست که حتی خدا نیز ن. گنجانیده شده است

 .دارند میلعنتی است که مسیحیان بر خود اعالم کند و آن 
آورند بدون  مسیحیان از این طریق بارها انواع مختلف مشکالت را بر سر خودشان می

آنها با گفتن سخنان منفی درباره خودشان، راه برکتها را بر . ند منشاء آنها چیستآنکه بفهم

 . دهند میبندند و خویشتن را در معرض لعنتها قرار  خود می

کتاب  14و  11بابهای . دهد میای زنده را نشان  در این مورد نیز تاریخ اسرائیل نمونه

اسرائیل را برای جاسوسی به سرزمین کنعان که موسی دوازده رهبر قبایل  دارد میاعداد بیان 

دو تن از آن جاسوسان . فرستاد که خدا به اسرائیل وعده داده بود آن را میراث ایشان گرداند

الفور برویم و آن را در تصرف آریم، فی": یعنی یوشع و کالیب با گزارشی خوشبینانه بازگشتند

گزارش منفی ده جاسوس دیگر بر (. 10: 11اعداد ) "نیم بر آن غالب شویمتوا میزیرا که 

نیم با توا مین": آنها در خاتمه گفتند. آسا بودن ساکنین و دیوارهای شهرها متمرکز بودغول

به دنبال این گزارشات، (. 11: 11اعداد ) "ترند این قوم مقابله نماییم زیرا که ایشان از ما قوی

انی که به گزارش منفی اعتماد کردند، او خطاب به همه اسرائیلی. خدا حکم خود را صادر کرد

های شما در الشه. چنانکه شما در گوش من گفتید، همچنان با شما عمل خواهم نمود": گفت

اجساد جاسوسان (. 21-25: 14اعداد ) "اید کردهکه بر من همهمه ....این صحرا خواهد افتاد 

یوشع و کالیب وعده داد که از سوی دیگر خداوند به . بی ایمان پیش از بقیه در صحرا افتاد

 .زمینی را که درموردش گزارش مثبت دادند به تملک درخواهند آورد شخصاًآنها 

همه جاسوسان، چه آنهایی که ایمان داشتند و چه آنهایی که ایمان نداشتند، سرنوشت 

 نیمتوا میما ": آنهایی که گفتند. خود را با سخنانی که در مورد خودشان گفتند تعیین کردند

خدا بر . ، وارد نشدند"نیمتوا میما ن":آنهایی که گفتند. ، داخل شدند"به آن زمین داخل شویم

خدا همچنان خطاب ! اساس سخنان خودشان با آنها عمل نمود، و هنوز هم عوض نشده است

چنانکه شما در گوش من گفتید، همچنان ": گوید میبه مسیحیان نیز درست مثل اسرائیلیان 

 ".اهم نمودبا شما عمل خو

. ی یک لعنت هستند، برشمردیمها نشانه، هفت مشخصه شرایطی که 1پیشتر در فصل 

آنها را در معرض این شرایط قرار  کنند میاغلب، روشی که مردم درباره خودشان صحبت 

جهت اجتناب از این . آورند آنها بدون آنکه بدانند در واقع لعنتهایی را بر خودشان می. دهد می
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ید شکلهای غلط گفتارهای قبلیشان را بازشناسند و الگوهای بیان مثبت جدیدی را موضوع، با

 .جایگزین آنها نمایند

نند نشانگر لعنت باشند، اما در زیر هر توا میفهرست زیر تکرار هفت وضعیتی است که 

اندازند، اضافه شده  مردم را به وضعیت مورد اشاره می عموماًعنوان شکلهای رایج گفتار که 

ی که های زمینهاین چند نمونه برای نشان دادن انواع سخنانی که خطرناک هستند و نیز . ستا

 اًایم که دائم من و همسرم روت آموخته. رسد میتغییر در آنها ضروری است، کافی به نظر 

 .مواظب طرز صحبت کردن خودمان باشیم

 

 یا احساسی/فروپاشیدگی فکری و .1

 "!کنه منو دیوونه می"

 ".تونم تر از این نمیدیگه بیش"

 ".شم دیوونه می کنم میوقتی فکرشو "

 

 (اگر ارثی باشند مخصوصاً)بیماریهای تکرار شونده یا مزمن  .2

 ".گیرمش د من مییا هر ویروسی می"

 "...خسته و مریضم"

 ".همه فامیل دچارش شدن، پس فکر کنم نفر بعدی من باشم"
 

 نازایی، سقط جنین یا سایر مشکالت زنان .3

 "!دار بشم بتونم بچه کنم مینفکر "

 ".لعنت قاعدگی دوباره سروقتم اومد"

 "!همیشه اینطوره -دم دونم که این بچه رو هم از دست می من می"
 

 از هم پاشیدگی ازدواج و بیگانگی اعضای خانواده با همدیگر .4

 ".کنه گفت شوهرم منو ترک می کف بین می"

 ".ره ه زن دیگه میدونستم شوهرم دنبال ی من همیشه یک جوری می"
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 ".پریم ما همیشه تو خونه مثل سگ و گربه به هم می"
 

 عدم کفایت مالی ادامه دار .5

پدرم هم  –تونم از پس پرداخت مخارجم بربیام  من هیچوقت نمی"

 ".اینطوری بود

 ".دیا پرداخت ده یک از عهده من برنمی"

ن اتفاقها ای –رن متنفرم ادار که هر چی بخوان بدست می از آدمای مایه"

 "!افته هیچوقت برای من نمی
 

 تداوم تصادف و اتفاقات ناگوار در زندگی .6

 "!افته این اتفاقها همیشه برای من می"

 "...شه که باعث دردسر می دونستم می"

 ".ای هستم من آدم دست و پا چلفتی"
 

 ها و مرگهای غیرطبیعی یا نابهنگامای از خودکشی پیشینه .7

 "فایده زندگی چیه؟"

 "!ه از روی جسد من رد بشیمگ"

 "!دم بمیرم تا اینکه این راه رو ادامه بدم ترجیح می"

 

برند ناخودآگاه ارواح شریر را دعوت  کسانی که این گونه زبان منفی را به کار می

نوع روح شریری که پاسخگوست بستگی به زبان مورد . تا بر آنها مستولی شوند کنند می

 .که با هفت مورد باال ارتباط دارند، با هم متفاوتند هاییدسته روح. استفاده دارد

این روح پاسخگوی زبانی است که در . به طور مشخص عمومیت دارد "مرگ"روح 

و احساس  رود میبه کار  "هنگامها و مرگهای غیرطبیعی یا نابهای از خودکشی پیشینه"مورد 

 معموالً. کند میکز بر مرگ ایجاد معنی بودن زندگی و تمایل ناسالمی را به تمرنومیدی یا بی

ای از ناتواناییهای جسمی پایان ناپذیر که برای بیشترشان دلیل پزشکی  ن با دنبالهتوا می

 .روشنی وجود ندارد، آن را مشخص کرد
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کشاند یا موجب مرگ نابهنگام به  روح مرگ در نهایت انسان را یا به خودکشی می

روح . یسی به ما هشدار داد که شیطان قاتل استع 44: 5در یوحنا . دشو میطریقی دیگر 

مرگ یکی از عواملی است که او برای کشتن مردم پیش از زمان مقرر، مورد استفاده قرار 

وقتی این موضوع را با یکی از دوستانم که پزشک است در میان گذاشتم، او تأیید . دهد می

کافی برای مرگشان وجود کرد که اغلب با مرگ کسانی مواجه شده است که دلیل پزشکی 

 .ندارد

هایی  شاید شما متوجه شده باشید که در یک یا چند مورد از وضعیتهای باال، جمله

! اگر چنین است، نگران نباشید. اید آوردهنظیر آنچه را که به عنوان نمونه نوشته شده، بر زبان 

ول آوردیم، سه قدم ای که از پطرس رس در اوایل همین فصل در نمونه! راه رهایی موجود است

 .جایگزینی –ابطال  –توبه : الزم را برای گریز از لعنت بر خود آورده، ارائه کردیم

توبه ایم و از آن  ای درباره خودمان کرده اول باید متوجه شویم که اعتراف بدبینانه
 سوم، باید اعتراف. کنیم یعنی یا پس بگیریم و یا لغوش کنیمباطل دوم، باید آن را . کنیم

به تفصیل شرح  21همه اینها در فصل . نماییم جایگزیننادرست قبلی را با اعتراف درست 

 .داده خواهد شد

آورند، سوگندها و قولهایی است که باید برای  طریق دیگری که مردم برخود لعنت می

شرایطی را به یاد . عضویت در انجمنها یا کلوپهای مردان یا زنان و یا مجامع سرّی ادا کنند

خواستیم به یک خانم جوان مسیحی برای آزادی از  آورم که من و همسر اولم لیدیا می یم

ناگهان لیدیا . رسیدیم یم به جایی نمیکرد میهر چه دعا و تالش . اسارت دیو کمک کنیم

. اینگونه هدایت شد که به آن خانم بگوید حلقه انگشتری که به دست دارد، بیرون آورد

 .کرد، بدون هیچ تقالی دیگری آزاد شدهمینکه او این کار را 

او چیزی درمورد آن حلقه انگشتری که در . لیدیا فقط به هدایت روح القدس عمل کرد

برای پیوستن به آن انجمن، زن . دانست می، نشد میواقع مربوط به انجمن دانشجویان دختر 

او با در آوردن  .آمدند اش جور درنمی که با ایمان مسیحی خورد میجوان باید سوگندهایی 

 .انگشتر از دستش، آن سوگندها را لغو کرد و دوباره آزادی خود را به عنوان فرزند خدا بازیافت

یم که کرد میدر مناسبتی دیگر، من و لیدیا به همراه یک گروه به زن جوانی خدمت 

با  او "ازدواج"ای در انگشت داشت که نشانه  او حلقه. اقرار نمود کاهنه شیطان بوده است
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اما به زور شیطان، آن  –وقتی از او خواستیم حلقه را بیرون آورد، این کار را کرد . شیطان بود

مرد جوانی در آنجا حاضر بود که مسح مخصوص ایمان را دریافت کرد و به زن . را قورت داد

 سپس ما آن حلقه را در نهری! دستور داد تا حلقه را قی کند، و او بی درنگ این کار را کرد

مرحله آخر رهایی زن هنگامی رخ داد که او در میان . گذشت انداختیم که از آن نزدیکی می

 .جمع، همه لباسهایی که به هنگام پرستش شیطان پوشیده بود، سوزاند

را برای من بسیار حقیقی  21وقایعی مانند اینها دستورالعملهای داده شده در یهودا 

کشیده، نجات دهید؛ و بر برخی دیگر با ترس، رحمت  برخی را از آتش بیرون": گردانیده است

ترجمه ) "های آلوده به شهوات نفسانی متنفر باشید در عین حال، حتی از جامه. نشان دهید

 (.هزاره نو

اهمیت حلقه در آن . شد میدر هر دو نمونه باال، اسارت شیطانی با یک حلقه مربوط 

در فرهنگ غرب به عنوان مثال، به دست . ستنمادی از یک پیمان و پیوند ا معموالًاست که 

بنابر معیارهای کتاب . داشتن حلقه یک مرد و همسرش نمادی از پیوند ازدواج آنهاست

ترین شکل ارتباطی است که شخص به آن  مقدسی، بستن یک پیمان قدرتمندترین و رسمی

شیطان به . انساند، چه این پیمان بین انسان و خدا باشد و چه میان دو یا چند شو میداخل 

، برای تسلط کامل بر کند میخوبی از این موضوع آگاهی دارد و از پیمانهایی که خودش برقرار 

 .برد مردم بهره می

خدا به اسرائیل در ارتباط با قومهای بت پرست  12: 21به همین دلیل در خروج 

ا به قوم خود خد ".با ایشان و با خدایان ایشان عهد مبند": دهد میکنعان چنین دستور 

پرستند، بشوند، آن  که اگر وارد عهدی با کنعانیانی که خدایان دروغین را می داد میهشدار 

به این ترتیب آنها خود را . سازد میعهد ایشان را نه تنها به کنعانیان بلکه به خدایانشان متعهد 

 .ندآورد میبه اسارت آن خدایان در

هشدار به طور مخصوص کاربرد دارد،  در جامعه معاصر یکی از بخشهایی که این

اند که ماهیت انجمنشان یک راز است، ولی این موضوع اعضای آن مدعی. فراماسونری است

همه مراسم و فرمولهای اصلی فراماسونری در زمانهای متفاوت چاپ و منتشر . صحت ندارد

ولین درجه باالی شامل برخی از مسئ)اند  عضو بوده شده است، چه به وسیله افرادی که قبالً

و چه توسط کسانی که به دقت مدارکی را که در دسترس پژوهشگران ذی صالح قرار ( پیشین

 .اند گرفته، بررسی کرده
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در مورد موضوع مورد بررسی ما، همین کافی است که به دو اصل درباره فراماسونری 

ترین سوگندها  وحشیانهترین و  اول، برای ورود به انجمن، هر شخص باید بیرحمانه. اشاره کنیم

غیرممکن است بتوان در جای دیگر . را بخورد که هرگز اسرار فراماسونری را فاش نکند

 .ای به این وحشتناکی از لعنتهای برخود آورده این سوگندها را پیدا کرد نمونه

برخی از اعضای آن این امر را . دوم، فراماسونری یک مذهب منحرف و دروغین است

: اندهای اصلی آن را که به روشنی موید آن است چنین ، ولی برخی از خصیصهکنند میانکار 

خود  یها نشانهنمادها و خود؛  مذبحهایخود؛ معبدهای مخصوص به خود؛ مکاشفهفراماسونری 

سرانجام . خود را دارد آیین و تشریفاتخود و کاهنان خود؛ اعتراف ایمان ؛ (حلقهشامل یک )

معمار  "یا  "اصل خالق"ود است که یک خدای دروغین به نام خ الوهیتاین انجمن دارای 

 .باشد می "بزرگ کائنات

. شمارد را مکرم می خدای دروغینیاست، زیرا مذهب دروغین فراماسونری یک 

بسیاری از وسایل و نمادهای مربوط به مسیحیت، شامل کتاب مقدس، در این انجمن به کار 

. نیستخدای فراماسونرها همان خدای کتاب مقدس . ولی این یک فریب عمدی است روند می

در ادبیات ( کنیم میکه به طور معمول آن را یَهُوَه تلفظ ) "ی ه و ه"هرچند نام چهار حرفی 

به وجودی الهی که در خود  گردد مید که این نام برشو میآن به کار رفته، اما چنین تفسیر 

ی سلطنتی شکل اختصاری از نام یهوه را با درجه عال. کند میقدرتهای مذکر و مونث را ترکیب 

را  "ترکیب"و این  کند میاَشکال اختصاری از دو الهه بت پرست یعنی بعل و اِسیریس ترکیب 

احترامی تعمدی به خدای واحد حقیقی که در کتاب  این امر چیزی جز بی. داند خدا می

  1.باشد میمقدس به نام یهوه خود را معرفی کرده است، ن

ای به فراماسونری نداشتم تا اینکه به اثرات پر  به طور کلی هیچ عالقه اًشخصمن 

برخی از . آمدند، ایجاد کرده بود گزندی پی بردم که در زندگی کسانی که برای دعا می

ام،  های لعنت که در زندگی مردم در کار است، و من با آنها مواجه شده هولناکترین نمونه

تأثیرات آن تا دو و سه نسل بعد از یک فراماسونر در خاندان او  .دشو میمربوط به فراماسونری 

 .مشهود است

در خاتمه یک جلسه . موردی که تأثیر مخصوصی بر من گذاشت از این قرار بود

پرستشی صبح یکشنبه در استرالیا، من و روت برای کسانی که محتاج شفا بودند، دعا 
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فروغ، موهای ژولیده و ی بود که چشمان بییکی از کسانی که جلو آمد، زن جوان. یمکرد می

او نوزاد بسیار کوچکی را . ای از نوعی خرده فرهنگ دارد زمینه داد میاش نشان  صدای گرفته

 .در آغوش داشت

هربار . خورد میام هیچ چیز ن بچه": آن مادر چشم به جای دیگری دوخته زمزمه کرد

 ".خورد میفقط یکی دو قطره شیر 

 "قتش است؟چند و": پرسیدیم

 .ها بود ولی بچه بیشتر شبیه شش روزه "شش هفته": جواب داد

وقتی روت و من دستهایمان را بر مادر گذاشتیم تا برایش دعا کنیم، او در زیر قدرت 

، روت بچه را از او گرفت و در افتاد میهمینکه داشت . روح القدس، به پشت روی زمین افتاد

لیسا شروع به دعا کردن برای مادر که روی زمین افتاده دو خادم ک. بازوان خود نگاه داشت

 .بود، کردند

پدر این زن ": او به دو خادم گفت. آنگاه روت از روح القدس کالم معرفت دریافت کرد

 ".به او بگویید آن روح را بیرون کند. یک فراماسونر است

 ".کنم میبیرون ...را...روح فراماسونری ...من ": آن زن با تقالی زیاد این کلمات را گفت

. ای بیرون آمد به محض اینکه این کلمات از دهانش بیرون آمد، روح شریر از او با فریاد طوالنی

. همان فریاد را کشید و بعد از حال رفت دقیقاًدر همان لحظه، بچه نیز در آغوش روت 

ه آغوش او خادمان کلیسا به مادر کمک کردند تا روی پاهایش بایستد و روت نیز بچه را ب

 .بازگرداند

در پایان جلسه، . حدود شش ساعت بعد، ما به همان کلیسا برای جلسه عصر بازگشتیم

 .همان خانم جوان بار دیگر با کودکش جلو آمد

 "حال بچه چطور است؟": از او پرسیدیم

 "!از صبح تا حاال سه بطری پر شیر خورده. فرق کرده است کامالً": مادر جواب داد

 .حالت چشمها و صافی صدا، مشهود بود که مادر هم تغییر شگرفی کرده است از کامالً

با کمی تأمل بیشتر درباره آن برخورد کوتاه، متوجه شواهد قابل رویت لعنت ناشی از 

لعنتی که از خود پدر که فراماسونر بود به دخترش و . کم در دو نسل شدم فراماسونری دست

از آن موقع تصمیم . فته داشت، منتقل شده بوداش که فقط شش ه سپس به نوه دختری

گرفتم تا با جدیت و پشتکار به مردم درمورد آسیبهایی هشدار بدهم که فراماسونرها نه تنها 
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 .آورند شان که هیچگونه ارتباطی با فراماسونری ندارند، وارد می بر خود بلکه بر اعضای خانواده

ای ذکر شده در باال، قول یا سوگندی ه سلیمان خطاب به همه کسانی که مانند نمونه

: دهد میچنین پند  1-4: 7، در امثال کند میاند که آنها را به مجمعی شیطانی مقید  ادا کرده

خود را همچون غزالی از کمند . خواب را به چشمانت راه مده، و نه سنگینی را به پلکهایت"

 ".ای از دام صیاد و همچون پرنده. شکارچی برهان

اول، باید ارتباط خود را به صورت کالمی قطع . کم دو کار الزم است ی دستبرای رهای

بهتر  .نید با زبان منکرش شویدتوا می، فقط اید گفتههرآنچه به زبان خود . کنید و پس بخوانید

است این کار را در حضور شاهدان فهمیده و دلسوزی که با ایمانشان پشتیبان شما هستند، 

 .انجام دهید

، کتابها و سایر لوازمی که نمادهایی از آن انجمن را دارند، از ها نشانههمه  دوم، باید

در هر سه وضعیتی که در باال به آن اشاره شد، یک حلقه از اهمیت . بین برد یا دور ریخت

 "پیش بند"در مورد فراماسونری، اشیاء مختلف دیگری نیز مثل . مخصوصی برخوردار بود

های آلوده به شهوات  حتی از جامه":را از یاد نبرید که  21دا این سخنان یهو. وجود دارند

 ".نفسانی متنفر باشید
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 لهایی برای مطالعهسؤا

گوییم، اگر  ای که درباره خودمان می ما در مورد سخنان منفی یا احمقانه: درست یا غلط .1

 .منظوری نداشته باشیم،  نباید حسابی پس بدهیم واقعاً

 از دام اعتراف بد چیست؟ سه قدم پیاپی برای رهایی .2

 قومش را از آن محافظت نماید؟ تواند میکدام لعنت است که خدا ن .1

، ناخودآگاه به ارواح گوید میوقتی کسی با زبان بدبینی از خودش سخن : درست یا غلط .4

 .تا بر او استیال یابند دهد میخبیث اجازه 

است که باید  ______و  _______آورند،  طریق دیگری که مردم برخود لعنت می .1

 .ای سرّی ادا کنند برای عضویت در انجمنها یا کلوپهای مردان یا زنان و یا جامعه

ترین و قدرتمندترین شکل ارتباطی که شخص  بر اساس معیارهای کتاب مقدسی، رسمی .7

 وارد آن بشود چیست؟ تواند می

 .فراماسونری یک مذهب نیست: درست یا غلط .7

 آنها چیستند؟. کم دو کار الزم است نهای سرّی دستبرای رهایی از ارتباط با انجم .5

 

 کاربرد در زندگی

؟ اگر اند آوردهآیا در زندگی شما حوزه هایی وجود دارد که مربوط به لعنتهای بر خود  .1

 .بنویسید شخصاًجواب مثبت است آنها را م

ن را لعنت ناشی از آ. از گفتن سخنان منفی و بدبینانه درمورد زندگی خودتان توبه کنید .2

 .باطل سازید و سخنی از برکت برخالف سخنان لعنت آمیز بگویید

نام  شخصاًاند؟ م عضو یک انجمن یا فرقه سری بوده تان خانوادهآیا شما یا یکی از اعضای  .1

 .ببرید

نید از آنها خالص توا میآیا شما لوازمی مربوط به یک انجمن یا فرقه سری دارید؟ آیا  .4

 شوید؟ اگر نه، چرا؟

 .ت بگذارید و لوازم مربوط به آن انجمن یا فرقه را جمع آوری کرده، از بین ببریدمدتی وق .1
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 آیه حفظی
 .ام ستایم زیرا عجیب و مهیب ساخته شده تو را می

 ترجمه هزاره نو – 14: 111مزمور 

 

 پاسخ ایمان

من ! استالعاده و همه آنها با هم عظیم  هایت برایم فوق که اندیشه کنم میخداوندا تو را شکر 

 (.10: 2؛ افسسیان 17: 111رجوع کنید به مزمور )ساخته دست تو هستم 

 

 جوابها
و ما را از حساب پس دادن معاف  کند میبی منظور بودن اثر سخنان را لغو ن. غلط .1

 .نماید نمی

 .توبه، ابطال، جایگزینی .2

 .آوریم لعنتی که ما بر خودمان می .1

 .درست .4

 .سوگند، قول .1

 .عهد و پیمان .7

 .ها، کاهنان و مراسم و تشریفات است ن انجمن دارای معابد، مذبحای. غلط .7

 .، کتابها و هرگونه وسایل مربوط دیگرها نشانهقطع ارتباط کالمی و از بین بردن  .5
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 خدمتگزاران شیطان
 

متفاوتی از لعنتها یعنی خدمتگزاران شیطان  کامالًدر این فصل پرده از منبع 

 . داریم میبر

. انجامد میان طرز برخوردهای متفاوتی با موضوع شیطان دارند که به دو افراط مسیحی

. که گویی او حقیقت ندارد کنند میو طوری عمل  گیرند مینایده  کامالًبرخی شیطان را 

میان این دو . کنند میو توجهی بیش از استحقاقش به او مبذول  ترسند میسایرین از او 

 .جود داردافراط، تعادلی کتاب مقدسی و

او بر . شیطان یک فرشته عصیانگر مخلوق خداست که از عرش خدا بیرون افکنده شد

نامیده  "دیوها"تر که  پادشاهی روحانی شرارت، فرشتگان عصیانگر و نیز ارواح شریر پست

 .کند میند، حکمرانی شو می

ر او دشمن بالمعارض و تغییر ناپذی. است "مخالف"یا  "مدعی"، شیطانمعنی اسم 

او در . هدف او این است که نسل بشر را به زیر سلطه خود آورد. خدا و مردم و مقاصد خداست

اژدهای ": چنین توصیف شده است 1: 12در مکاشفه . اولین فن خود یعنی فریب، استاد است

 "فریبد که تمام ربع مسکون را میآن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسمّی است ...بزرگ

 (.ده شده استتأکید افزو)

شیطان در حال حاضر نیز بر اکثریت مردمی که نسبت به خدا عصیانگرند، حکمرانی 

آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل ": او به عنوان 2: 2در افسسیان . کند می

اغلب این عصیانگران هیچگونه تصویر واضحی از وضعیت خود . وصف شده است "کند می
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توسط نیروهایی که برایشان ناشناخته و تسلط ناپذیرند، به این سو و آن آنها به سهولت . ندارند

 .ندشو میسو کشیده 

اند،  در این میان کسانی نیز هستند که به عمد، وجودشان را دربرابر شیطان باز کرده

ای  آنها در طلب قدرت و کسب مادیات، به گونه. هرچند از هویت واقعی او خبر ندارند

این . برند ، به کار میگذارد میماوراءطبیعی که شیطان در اختیارشان  مند، نیروهای نظام

به عنوان . در همه فرهنگها با عنوانهای گوناگون یافت تقریباًن توا میخدمتگزاران شیطان را 

، کاهن قبیله، رمال، دعا نویس، کاهن یا کاهنه شیطان و مچاویساحر، حکیم جادوگر، : مثال

ای در سراسر جهان نام مخصوصی برای اینگونه افراد  فرهنگهای قبیلهدر تمامی  تقریباً. غیره

 .وجود دارد

هنگامی که او هفتاد شاگردش را . عیسی منبع اصلی اطالعات ما در مورد شیطان است

ای خداوند، دیوها هم به اسم تو اطاعت ": پیشاروی خود فرستاد، آنها با خرمی برگشته گفتند

بخشم که ماران و عقربها و  اینک شما را قوت می": ایشان گفت عیسی در جواب ".کنند میما 

رجوع کنید ) "تمامی قوت دشمن را پایمال کنید و چیزی به شما ضرر هرگز نخواهد رسانید

 (.11-17: 10به لوقا 

اما به شاگردانش وعده داد که قوّتی به . عیسی منکر حقیقت یا قدرت شیطان نبود

ت شیطان چیره شوند و از تمامی تالشهای وی برای آسیب ایشان خواهد بخشید تا بر قدر

 دهد میشناخت قوتی که خداوند به همه خدمتگزاران خود . رساندن به ایشان، محفوظ بمانند

 . کارگیری موثر آن، حائز اهمیت استه و آموختن ب

این . های اصلی خدمتگزاران شیطان در برابر قوم خداست لعنت کردن، یکی از اسلحه

 .به نمایش گذاشته شده است 24-22ای زنده در داستان بلعام و باالق در اعداد  ه گونهامر ب

اسرائیل در سفر از مصر به کنعان  در . ادشاه قلمرو موآب در شرق رود اردن بودباالق پ

باالق احساس کرد قلمرو پادشاهیش به خطر افتاده ولی قدرت یا شجاعت . مرز موآب اردو زد

در عوض، او بلعام را استخدام کرد تا ایشان را . الزم برای حمله مستقیم به اسرائیل را نداشت

ای ضعیف شود و موآبیان بر ایشان  ن امید که بدین وسیله اسرائیل تا اندازهلعنت کند، به ای

مشهور در تمامی آن ناحیه بود که برای خدماتش مزد زیادی  "حکیم"بلعام یک . استیال یابند

 .گرفت می
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خرافاتی که  "مهمالتی"امروزه بسیاری از مسیحیان همه این چیزها را به عنوان 

او لعنتهایی که . متفاوت بود کامالًاما واکنش خدا . ریزند ه دور میهیچگونه قدرتی ندارد، ب

درنتیجه، خدا . آورد میممکن بود بلعام بر زبان بیاورد، تهدیدی جدی برای اسرائیل به شمار 

ولی . به گونه ای ماوراءطبیعی مداخله کرد و به بلعام هشدار داد تا این مأموریت را نپذیرد

ی باالق قدم پیش ها خواستهو به نیت انجام  داد میکه بلعام وعده بلعام مشتاق ثروتی بود 

در زمان مورد نظر، هر بار بلعام کوشید تا لعنتی بر اسرائیل اعالم کند، خدا باز مداخله . گذارد

 !کرد میو لعنتهای مورد نظر را به برکت تبدیل  کرد می

از محبت خدا نسبت به  ، موسی این ماجرا را به عنوان شاهدی1: 21بعدها در تثنیه 

لیکن یهوه خدایت نخواست بلعام را بشنود، پس یهوه خدایت ": اسرائیل به ایشان یادآوری کرد

 ".داشت لعنت را به جهت تو، به برکت تبدیل نمود، چونکه یهوه خدایت تو را دوست می

عام بر خدا به لعنتهایی که قرار بود بل: الزم است بر واقعیت مهمی در اینجا تأکید شود

او آنها را تهدیدی جدی . کرد میاسرائیل وارد کند، به عنوان کلماتی توخالی و بی قدرت نگاه ن

مداخله کرد تا نیت بلعام را باطل  شخصاًو به همین دلیل  آورد میبرای اسرائیل به حساب 

 .کند

وامل او لعنتهایی را که علیه قومش توسط ع. زمان این دیدگاه الهی را تغییر نداده است

برعکس، چنانکه . و کوچک نمی شمارد دهد مید، مورد بی اعتنایی قرار نشو میشیطان اعالم 

 .کند مید ولی خادمینش را با قوتی فراترتجهیز شناس میعیسی گفت، خدا قدرت شیطان را 

این تصاویر . دهد میکتاب مقدس تصاویر گوناگونی از فعالیتهای خادمین شیطان ارائه 

به . دهد میزیرا اغلب فعالیتهای شیطانی آنها را هدف قرار  دهد میخدا هشدار به خدمتگزاران 

 :شمارد های خاصی را ملعون می ها و ساحره، خدا نبیه20-17: 11عنوان مثال در حزقیال 

 

و تو ای پسر انسان نظر خود را بر دختران قوم خویش که از افکار خود نبوت 
: فرماید ، و بگو خداوند یهوه چنین مینمایند بدار و بر ایشان نبوت نما می
دوزند و مندیلها برای سر  وای بر آنانی که بالشها برای مفصل هر بازویی می"

آیا جانهای قوم مرا صید خواهید ! سازند تا جانها را صید کنند هر قامتی می
کرد و جانهای خود را زنده نگاه خواهید داشت؟ و مرا در میان قوم من برای 

چونکه به قوم من که به دروغ  کنید میحرمت  و لقمع نانی بی مُشتِ جویی
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دروغ گفته، جانهایی را که مستوجب موت نیستند  گیرند میشما گوش 
 ".دارید باشند، زنده نگاه می کشید و جانهایی را که مستحق حیات نمی می

اینک من به ضد بالشهای شما هستم ": گوید میلهذا خداوند یهوه چنین  
 ".کنید میطه آنها جانها را مثل مرغان صید که به واس

 

که این زنان نقش  رسد میبرخی از تفصیلها در اینجا واضح نیست، اما به نظر 

ای را استخدام  ای داشت، ساحره هر کسی با دیگری مجادله. اند هکرد میرا بازی  "ساحره"

یکی از روشهای . ببرد تا شخص دیگر را نفرین کند و سحر و جادویی برعلیه او به کار کرد می

آنها به این طریق جان وی را . آنها وصل کردن یک طلسم به لباسهای آن شخص بود

ای نان به  در قبال این کار، مشتی جو یا تکه. کشتند گناه را در واقع می و افراد بی "آزردند می"

 .شد میها پرداخت  این ساحره

نیست بلکه خود خداست که  نقل قول باال یادآور تهمتهای بعید در قرون وسطی

از این گذشته، خادمین شیطان روشهای مشابهی برای مقاصد . سازد میاینگونه زنان را متهم 

 .دهند میاند و امروزه همچنان به استفاده از آنها ادامه  شبیه اینها در تمامی قرنها به کار برده

ن بقایای یک در شهر بات در غرب انگستان، باستانشناسا 1150-1171در سالهای 

کاهنان این معبد . گشت، کشف کردند معبد الهه مینروا را که به دوران امپراطوری روم بازمی

خواستند از  اشخاصی که می. اند هداد میهم خدماتی همچون جادوگران روزگار حزقیال ارائه 

. یسدند تا دعای لعنت آمیزی علیه آن فرد بنوداد میکسی انتقام گیرند به این کاهنان پول 

وقتی . نوشتن لعن و نفرین مستلزم داشتن مهارتهای خاصی بود که فقط کاهنان داشتند

، از طریق نوعی مراسم ساحرانه آن را به سوی شخصی که هدف قرار داده شد میلعنتی نوشته 

پرستندگان این . ندکرد میالبته کاهنان برای همه این کارها مبلغی دریافت . فرستادند بود، می

انداختند و  ای که در کنار معبد بود می ایای نذر شده خود را نیز به داخل چشمهمعبد هد

 .ندکرد میتقدیم الهه 

 اًاینگونه لعنتها و طلسمها همچنان بخشی از زندگی روزمره اکثر مردم جهان خصوص

ماجرای زیر را یکی از دوستان . در آسیا، آفریقا، اقیانوسیه و آمریکای مرکزی و جنوبی است

اش را در زامبیا، در مرکز آفریقا گذرانده و آشنایی نزدیکی با زبانها  ر من که تمامی زندگیمبش
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 .و آیین مردم آن دیار دارد تعریف کرده است

در یک کنفرانس عمومی مسیحیان در حوزه کلیساهای دهات زامبیا، روح القدس  

حیان به وجود گناه در بسیاری از مسی. کالم نبوتی قدرتمندی در مورد تقدس در کلیسا داد

ای راستین، گناهشان را اعتراف کرده از خدا درخواست  زندگیشان معترف شدند و با توبه

 .ندکرد میبخشایش 

پس از جلسه، یکی از رهبران کلیسای یکی از دهات اطراف، با چشمانی گریان و تنی لرزان 

شده  ق سحر و جادوقتل از طرینزد واعظ جلسه رفت و اعتراف کرد مرتکب گناه هولناک 

 .است

آن رهبر کلیسا به واعظ گفت که چند سالی بود که با رهبر دیگر کلیسایشان که مقام 

وضعیت چنان بد شده بود که او تصمیم گرفت به . ای داشته است ارشد وی را داشت مجادله

از ساحر . با پرداخت پول از او خواست تا رهبر دیگر را لعنت کند نزد ساحری محلی برود و

او . آنکه دریافت این دو مرد مسیحی هستند اًانجام این کار بسیار ابراز خوشوقتی کرد، خصوص

 .تقاضای پیش پرداخت هنگفتی کرد و سپس به آن مرد گفت که روز بعد بازگردد

ای در دست  وقتی آن رهبر به نزد ساحر بازگشت، دید که زیر درختی نشسته و آینه

ساحر با اسفنجی . یک کاسه معجون جادوگری قرار داردگرفته و در جلویش روی زمین 

معجون را روی آینه مالید و از آن رهبر خواست تا به دقت به آینه نگاه کند و به او بگوید چه 

 .بیند می

ساحر تیغی برداشت و گلوی . دید رهبر با شگفتی صورت آن رهبر دیگر را به وضوح می

تو ": رهبر فریاد زد. ناگهان آینه غرق در خون شد. آن صورت روی آینه را گوش تا گوش برید

آن موقع ": ای ریز پاسخ داد ساحر با خنده ".خواستم لعنتش کنی من فقط می! که او را کشتی

 "!فکر کردم بهترین کار همین است که کردم

ای  رهبر با عجله به خانه بازگشت و با وحشت متوجه شد که آن رهبر دیگر به گونه

آن رهبر که از عواقب عملش وحشت . درگذشته است واقعاًاثر خونریزی ناگهانی، اسرارآمیز بر 

اما در روز کنفرانس، روح القدس قدرتمندانه او را . کرده بود، این راز را پیش خود نگاه داشت

 .نسبت به گناهی که کرده بود، ملزم ساخت

د با اعتراف، توبه و آن مر. "جایی که گناه افزون شد، فیض افزونتر گردید": خوشبختانه

ایمان به عیسی مسیح نه تنها آمرزش و سالمتی خدا را دریافت کرد بلکه به واقعیت تولد تازه 
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 .برد پی کامالًنیز 
 

برخی از خوانندگان غربی ممکن است همه این ماجرا را مربوط به بدویت و اعمال 

حتی در بسیاری از ممالک اما واقعیت این است که . بشمارند "قبایل وحشی آفریقا"خرافاتی 

بسیار متمدن، انجام کارهای مذاهب منحرف پنهانی که رو به زوال گذاشته بود، ( به اصطالح)

در آلمان غربی به عنوان مثال، بسیاری از بازرگانان که هرگز از . بار دیگر رونق گرفته است

نزد فالگیر مورد قراردادهای تجارتی شان  گرفتند، مرتب در کشیشی مسیحی مشورت نمی

 .روند می

ای با رهبر یک کلیسای شیطانی در  شبکه تلویزیونی مصاحبه 1150در اواسط دهه 

. کنند میاز او پرسیدند آیا حقیقت دارد که شیطان پرستان انسانها را قربانی . آمریکا انجام داد

ن معنا که بدی کنیم مین گفت، ما انسانها را توسط جانشینی قربانی توا می": او در پاسخ گفت

نابود کردن انسانها که وضعیتی متمردانه نسبت به ما دارند، با لعنت کردن آنها و طلسم 

این اظهار نظر خصومت بار یک منتقد در برابر آن رهبر نبود بلکه خود او آزادانه و  ".نمودنشان

 .به زبان خود این سخنان را بر زبان آورد

اما در فرهنگ . مجازات مرگ داشتدر اسرائیل، برحسب شریعت موسی، این کار 

د، شو میمعاصر ما، انجام آیین مذاهب انحرافی جرم نیست و مجازاتی برایشان در نظر گرفته ن

 .حتی اگر قتل انسانها نیز در این آیین موجود باشد

عبارتی که از آن رهبر شیطان پرست در باال نقل قول شد، آشکار کننده استفاده این 

و  کنند میطلسمها برای کشتن انسانهاست اما آنها فقط به این بسنده نگروهی از لعنتها و 

شواهد وحشتناکی در گزارش روزنامه نیویورک تایمز . مراسمی برای قربانی انسانها دارند واقعاً

 :، از ماتاموروس مکزیکو به شرح زیر موجود است1151آوریل  12به تاریخ 

 

نفر،  12اجساد  ...تهسه شنبه گذش( مکزیکی و آمریکایی)مقامات 

ساله دانشگاه تگزاس را که ماه گذشته مفقود شده  21شامل یک دانشجوی 

. یافتند[ مزرعه ای در نزدیکی مرز آمریکا]بود، در هشت قبر کنده شده در 

امروز در کنفرانسهای خبری برگزار شده در اینجا و در براونزویل تگزاس، 
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در که به قربانی کردن انسانها به مقامات گفتند که یک باند قاچاق مواد مخ

، مسئول این دارد میکه آنها را از پلیس محفوظ نگاه  "سپر جادویی"عنوان 

 ....اند کشتارها بوده

در میان مظنونین، قاچاقچی مواد مخدر به نام آدولفو دی ژِسوس 

به معنی پدر  -که به اِل پاردینو خورد میکُنستانزو، تبعه کوبا به چشم 

پلیس اظهار داشت او با انتخاب اتفاقی مردان جوان . روف استمع -خوانده

آنها را بربایند، بکشند و در مزرعه  دهد میدر خیابانها، به پیروانش دستور 

 .دفن کنند

مقامات این قتلها را به عنوان معجونی از اعمال قربانی و جادوگری 

 ....در هاییتی، کوبا و جامایکا توصیف نمودند

 

قربانی نوزادان و کودکان، توسط شیطان پرستان به عنوان آیین گزارشهایی از 

 .پرستشی آنها از جاهای مختلف ایاالت متحده آمریکا نیز موجود است

های مذاهب منحرف پنهانی، خادمان خدا  هدفهای اصلی لعنتهای شیطانی و سایر حربه

ند و شناس میشیطان پرستان به درستی دشمنان اصلی خود را . و عیسی مسیح هستند

ن در ماجرایی که یکی از دوستانم توا میاین امر را . سازند های خود را متوجه آنها می حمله

 .ای زنده تشریح کرد برای من تعریف کرد به گونه

 -اش در رستورانی در نیواورلئان خانم مسیحی که از آشنایان دوست من بود با خانواده

. مشغول صرف غذا بودند -در ایاالت متحده استکه بنا به گزارشها، مرکز روحانی جادوگری 

وارد  "شهادت دادن"در این میان، چند شیطان پرست درست مثل مبشرین مسیحی برای 

آنها فعاالنه مردم را دعوت به . ندکرد میرستوران شدند و میز به میز با مشتریان صحبت 

 1155هایشان در سال  هنمودند و به این خانم یک نسخه چاپ شده از برنام شیطان پرستی می

)!( با دعا و روزه  بایست میارائه دادند که در آن شش نکته زیر به عنوان رئوس مطالبی که 

 :پیگیری شود شرح داده بودند

 .اینکه ضد مسیح هرچه زودتر خود را آشکار سازد .1

 .اینکه کشیشان، رهبران و مبشرین مسیحی سرنگون شوند .2

 .د از میان برودشو میدا انجام اینکه خدمات و کارهایی که برای خ .1
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اینکه مسیحیان راحت طلب شوند؛ صلح و آرامش را بیشتر و فراتر از هر چیزی طلب  .4

کنند؛ و بدنبال کلیساهایی باشند که تمامی انجیل را موعظه نکند و شبانانش در پی 

 .استقرار آرامش، اعتنایی به گناه نداشته باشند

 .بردارندروزه دست  اینکه مسیحیان از دعا و .1

 .اینکه اعتنایی به عطایای روح القدس نشود .7

 

کلیسای عیسی مسیح در حال  دهد میاین فقط یکی از شواهدی است که نشان 

بکند؟  تواند میکلیسا چه . مند نیروهای شیطانی قرار داردحاضر، تحت حمله شدید و نظام

ز خودمان دفاع کنیم و ا نیم اوالًتوا میما چگونه . مسیح شیطان را بر صلیب مغلوب ساخت

 مان بسازیم؟پیروزی مسیح را واقعیت روزمره زندگی شخصی و کلیسایی ثانیاً

ن در ماجرای تالش بلعام برای آوردن لعنت بر اسرائیل توا میچند جواب روشنگرانه را 

. خدا به طرفداری از اسرائیل دخالت کرد و لعنت مورد نظر را به برکت تبدیل ساخت. پیدا کرد

در آن زمان چه رفتاری از اسرائیل دید که او را برانگیخت تا از سوی آنها در برابر شیطان  خدا

 بایستد؟

چند عامل مهم که با هم ترکیب شدند تا نظر مساعد خدا را به قومش جلب 

 :کنند، از این قرارند

 

 .رفتند ای که خدا برایشان داشت، به پیش میقوم اسرائیل در انجام نقشه .1

و شب تحت هدایتی ماوراءطبیعی بوسیله ابر و ستونی از آتش حرکت آنها روز  .2

این امر مشابه هدایت ایمانداران عهد جدید توسط روح القدس است . ندکرد می

 (.14: 5رجوع کنید به رومیان )

 .آنها ملتی با نظم و ترتیب بودند که رهبران و قوانینشان را خدا تعیین کرده بود .1

این الگوی . ت بر اساس الگوی الهی تنظیم شده بودارتباطهای میان آنها بدق .4

: 24ای زیبا در توصیف رویای بلعام از ایشان در اعداد  هماهنگ ارتباطات به گونه

 :شرح داده شده است 1-7

مثل ! و مسکنهای تو ای اسرائیل! های تو ای یعقوب چه زیباست خیمه"
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رختان عود که وادیهای کشیده شده، مثل باغها بر کنار رودخانه، مثل د
 ".خداوند غرس نموده باشد، و مثل سروهای آزاد نزد جویهای آب

واضح است که این تصویر واقعی اسرائیل نبود، زیرا در آن زمان آنها در 

 .منطقه بیابانی اردو زده بودند

بسیاری از سجایای شمرده شده قوم به دلیل این واقعیت بود که نسل کاملی از  .1

رجوع کنید )ایمان از میان ایشان رفته و درگذشته بودند  اسرائیلیان سرکش و بی

 (.71-71: 27به اعداد 

 

از این تصویر اسرائیل چه درسهایی باید آموخت؟ خصوصیات اصلی آن را 

ن بدینگونه جمع بندی کرد که اسرائیل جماعتی دارای نظم، انضباط و هدایت توا می

به گفته دیگر اسرائیل فقط گرد . ندالهی بود که آحاد آن زندگی هماهنگی با هم داشت

 .نبود "ندکرد میکار خودشان را "هم آیی افراد منفردی که هریک 

نداده است؛ شیطان نیز تدابیرش  گردد میخدا تغییری در آنچه در قومش به دنبال آن 

اگر کلیسا در این زمان کارهای الزم را برای جلب . را برعلیه قوم خدا عوض نکرده است

 .کلیسا باید تغییر کند: مایت خدا انجام ندهد فقط یک راه عالج داردرضایت و ح
. اما متأسفانه استراتژی بلعام برعلیه اسرائیل با پیروزی کامل اسرائیل خاتمه نیافت

او به . بلعام که تالشش برای لعنت کردن اسرائیل به جایی نرسید، تدبیر دیگری به کار برد

 ثانیاًجهت فساد جنسی و  اوالًبی برای اغوای مردان اسرائیلی باالق توصیه کرد که از زنان موآ

تاکتیک اول بلعام با شکست مواجه شد ولی دومی موفق از کار . به منظور زنا استفاده کند

 .درآمد

آنها با شکستن فرمان . پس از آن دیگر لزومی نداشت که او اسرائیلیان را لعنت کند

هزار نفر از ایشان به هالکت رسیدند 24آوردند و  اول خدا، خودشان لعنت خدا را بر خود

که این مصیبت به  دارد میبیان  مخصوصاً، موسی 17: 11در اعداد (. 21رجوع کنید به اعداد )

 .خاطر توصیه بلعام برسر اسرائیل آمد

. ، پولس این واقعه را هشداری به ایمانداران عهد جدید برمی شمارد5: 10قرنتیان 1در 

: 2پطرس 2: حیله گرانه بلعام در سه متن دیگر از عهد جدید نیز اشاره شده به تاکتیکهای

تدبیر بلعام علیه اسرائیل حاوی هشدارهای مهمی برای . 14: 2و مکاشفه  11، یهودا 11-17
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مطلب اصلی در این مورد آن است که مسیحیانی که در . ایمانداران عهد جدید نیز هست

نند منتظر حفاظت الهی توا می کنند میباهمدیگر زندگی  اطاعت منظم از خدا و در هماهنگی

اما مسیحیان بی نظم، سرکش و ناهماهنگ، حفاظت الهی را از . در مقابله با شیطان باشند

 .و محلی برای اعتراض ندارند دهند میدست 
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 لهایی برای مطالعهسؤا

 ______دو دیدگاه افراطی مسیحیان در مورد شیطان این است که یا  .1

 .______________________و یا ______________

 اولین فن شیطان چیست؟ .2

 .های اصلی خادمین شیطان برعلیه قوم خدا هستند لعنتها از حربه: درست یا غلط .1

 دومین تدبیر بلعام برای لعنت کردن اسرائیل چه بود؟ .4

 ________ داند، ولی خادمین خود را با قوت خدا میزان قدرت شیطان را می .1

 .جهز ساخته استم ______

با همدیگر  __________منظم نسبت به خدا و در __________مسیحیانی که در  .7

 .نند منتظر حفاظت الهی در برابر شیطان باشندتوا می، کنند میزندگی 

 

 کاربرد در زندگی

آیا شما اعتقاد دارید که کسانی عامل شیطان برای لعنت کردن مردم هستند؟ چرا و چرا  .1

 نه؟

نید این درسها را به زندگی خودتان نیز توا میبلعام و اسرائیل چه آموختید؟ آیا از داستان  .2

 تعمیم دهید؟

هایی از زندگی شما نیازمند تغییر است تا بتوانید از حفاظت الهی بیشتر  چه حوزه .1

 مند شوید؟ بهره

 

 آیه حفظی
ا هر که به زیر. اینکه یکدیگر را پیوسته محبت کنید زهیچ دینی به کسی نداشته باشید ج

 .آورد میدیگری محبت کند، در واقع شریعت را به جا 
 ( ترجمه هزاره نو) 5: 11رومیان 

 

 پاسخ ایمان
که از کالم تو اطاعت کنم و در یگانگی و محبت با خانواده خدا  خواهم میخداوند عیسی، من 
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 (12-5: 1پطرس 1رجوع کنید به . )سلوک نمایم

 

 جوابها
 .ترسند میاز او بیش از حد  ،گیرند میاو را نادیده  .1

 .فریب .2

 .درست .1

 .آنها را به دام گناه و زنا بیندازد و موجب شود خودشان لعنتی بر خود بیاورند .4

 .برتر و عظیمتر .1

 .اطاعت، هماهنگی .7
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 صحبت نفسانی
 

ای  برای مسیحیان درک این موضوع که خادمین شیطان نیروهای روحانی خطرناک و آزارنده

اما دانستن اینکه در شرایطی سرچشمه این نیروهای . ، مشکل نیستاند گرفتهها نشانه را به سوی آن

، یعقوب رسول خطاب 11-14: 1در یعقوب . آور استروحانی پرگزند، ایمانداران دیگر هستند، شگفت

 :دهد میمورد آنها چنین هشدار  به مسیحیان و نیز در

به خود مبالید و خالف حقیقت  اما اگر در دل خود حسد تلخ و جاه طلبی دارید،
 .سخن مگویید

د، بلکه زمینی و نفسانی و شو میچنین حکمتی از باال نازل ن 
 .شیطانی است

 ترجمه هزاره نو

 

از صفتهایی در سه سطح نزول کننده استفاده  "حکمت"یعقوب برای توصیف نوع بخصوصی از 

کلید درک روند نزولی این . شیطانی"از آن و پایینتر  "نفسانی"؛ پایینتر از آن "زمینی"اول : کند می

از واژه  مستقیماً  psuchikosواژه یونانی . نهفته است "نفسانی"سه صفت، در دومین صفت یعنی 

psuche  ای طبیعی با تصویر کتاب  به گونه "نفسانی"به این ترتیب، واژه . آید می "نفس"به معنی

 .کند میمقدس از شخصیت انسان تطبیق 

سالمتی، شما را بالکل اما خود خدای ": گوید میپولس دعا کرده  21: 1نیکیان تسالو1در 

در اینجا پولس هر سه عنصری  ".بی عیب محفوظ باشد تماماًد و روح و نفس و بدن شما مقدس گردان
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اول روح، بعد نفس و در آخر بدن، در کنار هم : سازند به ترتیب نزولی که شخصیت کامل انسان را می

 .آورد می

به همین جهت . در هنگام خلقت در او دمید مستقیماًروح بخشی از شخصیت انسان است که 

پولس  17: 7قرنتیان 1در . است که انسان قادر به اتحاد و شراکت مستقیم با خدای خالق است

ترجمه –. تأکید افزوده شده است) "است یک روحپیوندد، با او  اما آن که با خداوند می": گوید می

فقط روح انسان است که قادر به . "با خدا یک نفس است"اما صحیح نیست اگر بگوییم (. نو هزاره

 .باشد میاتحاد مستقیم با خدا 

در الگوی اصلی آفرینش، روح انسان به سوی باال با خدا مرتبط بود و به سوی پایین با نفسش 

. یافت انسان با نفس او ارتباط می با روح انسان مرتبط بود و از طریق روح مستقیماًخدا . ارتباط داشت

 .نمودند روح و نفس انسان هر دو، خود را از طریق بدن وی ابراز می

به هنگام حبوط انسان که نتیجه نااطاعتی وی بود، ارتباط روح او با خدا قطع شد و در همان 

نتیجه و هم جدید هم  "مخدوش"این ارتباط . اثنا نفس وی شروع به ابراز خود مستقل از روحش نمود

 .عصیان انسان بر علیه خدا بود ابراز

عدم هم گامی  به معنی فعالیت نفس انسان در نفسانیدر جای دیگر در عهد جدید، واژه 

این . که در تقابل با اراده عالی خداست کند میبنابراین وضعیتی را توصیف . باشد میدرست با روحش 

به  – psuchikosدر عهد جدید انجام داد که در آنها واژه ن با بررسی کوتاه دو متن دیگر توا میامر را 

 .مورد استفاده قرار گرفته است -"نفسانی"معنی 

اما انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را ": گوید میپولس  11-14: 2قرنتیان 1در 

روحانی میسر و قادر به درکشان نیست، چرا که قضاوت درست درباره آنها تنها از دیدگاهی ...پذیرد مین

در تقابل با یکدیگر به کار رفته  "روحانی"و  "نفسانی"واضح است که  کامالً(. ترجمه هزاره نو) "است

هماهنگی ای با خدا  "نفسانی"در حالیکه انسان  کند میبرحسب اراده خدا عمل  "روحانی"انسان . اند

ش است، ولی قادر به این کار در پی درک حقایق روحانی در قلمرو نفس خوی "نفسانی"انسان . ندارد

از طریق روح خود با خدا متحد است و لذا قادر به دریافت مستقیم مکاشفه  "روحانی"انسان . باشد مین

 .باشد میروحانی از خدا 

که وابسته به کلیسا  کند میای از آدمیان را توصیف  ، یهودای رسول طبقه11-17در یهودا 

 – 17آیه )هستند  "جو و غرقه در ارضای شهوات خویشعیبمند و گله"هستند ولی با این وجود 

همینهایند که در میان شما ": دهد میاو سخن خود را در مورد آنها چنین خاتمه (. ترجمه هزاره نو

ترجمه هزاره  – 11آیه ) "[منظور روح القدس است]جدایی می افکنند و نفسانی و عاری از روحند 
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ن و یهودا را در کنار هم بگذاریم، تصویری یکپارچه از شخصی که قرنتیا1اگر این دو متن از 

. او وابسته به کلیسا است و جالی روحانیت بر خود دارد اًظاهر. دهند میمعرفی شده، بدست  "نفسانی"

برخالف اعترافش به . نماید در عین حال، نفس وی ارتباط درستی از طریق روحش با خدا برقرار نمی

او توانایی فهم . ای با خدا و با قوم خدا ندارد ن شخص عصیانگری است که هماهنگیایمان، در واقع ای

و در بدن مسیح  سازد میدیدگاه و رفتار عصیانگرانه روح خدا را محزون . حقایق روحانی را دارا نیست

 .افکنند جدایی می

انی و از زمینی به نفس 11: 1این تحلیل، نزولی بودن سطح حکمت باطل را که در یعقوب 

که از سویی  -ای عصیان و تمرد است مشکل ریشه. دهد میسپس به شیطانی توصیف شده، نشان 

عصیانگری، روح انسان . دهد مینااطاعتی نسبت به خدا و از سوی دیگر نپذیرفتن قدرت خدا را شکل 

 .ای زمینی استه این انسان اکنون محدود به ارزشها و انگیزه. سازد میرا از خدا و از امور آسمانی جدا 

به واسطه عصیانش، در معرض نفوذ  -به دور از هماهنگی با خدا –در عین حال، نفس وی 

نتیجه، شکلی از حکمت . باشد میشان ندیوهاست که حواس کند شده روحانی وی قادر به شناسایی

 .است "شیطانی"ولی در واقع  باشد می "روحانی" اًاست که ظاهر

بر یک مشکل مشخص متمرکز است و آن استفاده نادرست از  اًتمامفصل سوم رساله یعقوب 

از این گذشته، مخاطب اصلی، و یا شاید منحصر به فرد، رساله کسانی هستند که معترف . باشد میزبان 

بنابراین روشن است که منظور یعقوب از این حکمت فاسد، جعلی و . به ایمان به مسیح هستند

 د؟شو میاین وضعیت چگونه ایجاد . برند یحیان به کار میشیطانی، همانا کلماتی است که مس

د، مرتکب شو میدر دو حوزه اصلی در مورد کلماتی که از دهانشان خارج  معموالًمسیحیان 

گویند و حوزه دوم  حوزه اول مربوط به سخنانی است که مسیحیان در میان خود می. ندشو میگناه 

 .گویند به خدا می -که در وحله اول–سخنانی است 

و  –که باید چگونه در مورد دیگران  دهد میعهد جدید هشدارهای روشنی به مسیحیان 

. "هیچکس را بد نگویید": گوید میپولس  2: 1در تیطس . سخن بگویند -مسیحیان دیگر مخصوصاً

 .در مورد همه مردم اعم از ایماندار و بی ایمان است هیچکسعبارت 

که ریشه واژه  باشد می blasphemoترجمه شده است،  "بد گفتن"فعل یونانی که در این 

blaspheme کفرگویی"درک این موضوع که گناه . به معنی توهین به مقدسات یا کفر گویی است" 

گوییم  فقط شامل ادای کلمات بد نسبت به خدا نیست بلکه سخنان بدی را که به انسانهای دیگر می

ورد خدا و چه در مورد مردم دیگر برای مسیحیان ممنوع اینگونه گویش چه در م. گیرد مینیز در بر 

 .است
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 گویند درباره یکدیگر میتری از سخنانی که مسیحیان ، به طور مشخص11: 4در یعقوب 

ترجمه واژه  "بدگویی"(. ترجمه هزاره نو) "ای برادران از یکدیگر بدگویی مکنید": نویسد چنین می

بسیاری از مسیحیان این متن از یعقوب را . است "علیه سخن گفتن بر"به معنی  katalaloیونانی 

ولی او در واقع . برعلیه سایر ایمانداران بگوییم دروغیکه ما نباید هیچ چیز  کنند میچنین تفسیر 

که ما به هیچ وجه نباید برعلیه ایمانداران دیگر سخن بگوییم حتی اگر آنچه درباره آنها  گوید می

برعلیه نیست بلکه دروغ گفتن  گوید میاش سخن  که یعقوب درباره گناهی. باشد راستگوییم  می
 .سخن گفتن است کسی

در برخی . استغیبت کردن ، کشد مییکی از گناهانی که مسیحیان را به آسانی به سوی خود 

 !ماند از جماعتهای مسیحی اگر غیبت را حذف کنیم، به سختی گفتگوی دیگری باقی می

 :به شرح زیر آمده است "غیبت"دو معنا برای در فرهنگ کالینز انگلیسی 

 گپ اتفاقی و بیهوده .1

 پچ پچ بدخواهانه یا شایعه سازی در مورد دیگران .2

 

برای مسیحیان . بی هدف و بدخواهانه است: دو صفتی که به غیبت نسبت داده شده عبارتند از

به صراحت به  خصاًشعیسی  17: 12در متی . کافی نیست که از بدخواهی در صحبتشان اجتناب کنند

که بر زبان  پوچگویم که مردم برای هر سخن  اما به شما می": دهد میما درمورد سخن بیهوده هشدار 

 (.ترجمه هزاره نو –تأکید افزوده شده ) "برانند، در روز داوری حساب خواهند داد

اهی هرچند عهد جدید به صراحت غیبت گویی را قدغن کرده، بسیاری از مسیحیان آن را گن

 10-21: 1در رومیان . این دیدگاه خدا نسبت به این گناه نیست اًاما قطع. دانند می "بی ضرر" نسبتاً

: بخشی از این فهرست از این قرار است. شمارد پولس برخی از عواقب رویگرداندن انسان را از خدا برمی

منان خدا و اهانت پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی؛ غمازان و غیبت کنندگان و دش"

 ".کنندگان و متکبران و الفزنان و مبدعان شر و نامطیعان والدین

به  مستقیماًبرخی از حالتهایی که . در این فهرست حائز اهمیت است غیبت کنندگانموقعیت 

تهمت )غیبت کنندگان همردیف با غمازان . اند عبارتند از نزاع، فریب و بدخواهی غیبت وابسته

شاید مسیحیانی که غرق در . اند نان خدا، اهانت کنندگان، متکبران و الفزنان آمده، دشم(زنندگان

 .بیند بدانند، ولی خدا آنها را اینگونه نمی "مستثنی"غیبت گویی هستند خود را 

: یعنی 11: 1خطر اینگونه صحبتها توسط ترتیب نزولی صفتهای به کار رفته در یعقوب 

مسیحیانی که به خودشان اجازه غیبت گویی درباره دیگران . ه استزمینی، نفسانی و شیطانی افشا شد



 برکت یا لعنت

055 

در نتیجه خود را . کنند میاز کالم خدا نااطاعتی  مستقیماً، دهند میرا  -ایمانداران دیگر مخصوصاًو –

 "زمینی"، از وضعیت افتد میپیش از اینکه بفهمند چه اتفاقی . یابند میروی یک شیب سرازیری لیز 

 .کنند میسقوط  "شیطانی"به  "نفسانی"از  و "نفسانی"به 

. نمی نامند، ولی تأثیر آنها مشابه است "لعنت" معموالًسخنان اینگونه افراد در مورد دیگران را 

این سخنان در واقع مجرای نیروهای شیطانی هستند که از طریق آنها به سوی سایر اعضای بدن 

د، تحت تأثیر قرار شو میکه درباره شان صحبت از این گذشته، فقط کسانی . روند میمسیح نشانه 

دنیایی است از شرارت در میان اعضای بدن ما که همه ...زبان": خوانیم می 7: 1در یعقوب . گیرند مین

د در واقع هم خودش شو میایمانداری که مرتکب اینگونه گناه گفتاری  ".کند میوجود انسان را آلوده 

 .یح را که به آن مرتبط استرا می آالید و هم بخشی از بدن مس

چند سال پیش، در سفری بشارتی در اروپا، خود را در موقعیتی یافتم که دید زنده و جدیدی 

مشغول تهیه موعظه در یک جلسه فوق العاده مهم بودم که . از خطرات صحبت نفسانی به من داد

لغو موعظه عصر شوم، خدا را  از ترس اینکه مبادا مجبور به. ناگهان دردی جانفزا در زیر شکمم پیچید

 .به کمک طلبیدم

ناگهان در ذهنم تصویر دو دوست مسیحی را دیدم که حدود شش هزار مایل دور از من، در 

بود،  ارتباط هر سه نفر ما با هم بسیار گرم و صمیمانه. آمریکا مشغول صحبت کردن درباره من بودند

حس کردم که آنها . ندکرد میه گرفته بودم مخالفت ولی آن دو به شدت با کاری که من به تازگی بعهد

و سخنان منفی آنها درباره من عالیم فیزیکی  کنند میدر گفتگویشان از من بخاطر عملکردم انتقاد 

از این گذشته این تدبیر شیطان برای بازنگاه داشتن من از خدمت در آن . کرد میدرد را در من تشدید 

 .شب بود

اول، با تصمیم قلبی دوستانم را بخاطر سخنانی که : کار انجام دهممتوجه شدم که باید دو 

: گوید میعمل کردم که  15: 15سپس براساس وعده عیسی در متی . گفتند بخشیدم برعلیه من می

گویم، هر آنچه بر زمین ببندید در آسمان بسته خواهد شد؛  و هر آنچه بر زمین  آمین به شما می"

به قدرت نام عیسی، نیروهای شیطانی را (. ترجمه هزاره نو) "خواهد شدبگشایید، در آسمان گشوده 

. گفتند آزاد کردم ام می که بر علیه من در کار بودند بستم و خود را از تأثیر سخنانی که دوستانم درباره

چند ساعت بعد توانستم خدمتی !(. و دیگر برنگشت)برطرف شد  کامالًدر عرض پنج دقیقه درد شکمم 

 .آن جلسه ارائه دهم و حس کردم که اراده خدا انجام شد موثر در

چندی بعد که به آمریکا بازگشتم، مالقاتی با دو دوستم داشتم و ناراحتی ای که میان ما بود 

 .امروز ارتباط ما نزدیکتر از گذشته است. برطرف گردید

طریقی که  زیرا بدان. حکم مکنید تا بر شما حکم نشود": گوید میعیسی  2-1: 7در متی 
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 ".ای که بپیمایید برای شما خواهند پیمود حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد و بدان پیمانه

نقد و  های هم خانواده  از یونانی، ریشه واژه "حکم کردن"در زبان انگلیسی برگردان مصدر 
به  -انداران دیگراز ایم مخصوصاً –دهیم که از دیگران  وقتی ما به خودمان اجازه می. نیز هستانتقاد 

ولذا  کنیم میایم، از کالم خدا نااطاعتی  ای انتقاد کنیم که گویی حکم مجازات برایشان صادر کرده گونه

یعنی  11: 1یعقوب  "عالیم"این کار ما را در معرض . بخاطر دیدگاه تمردآمیز نسبت به خدا گناهکاریم

 .دهد میزمینی، نفسانی و شیطانی، قرار 

که از الگوی  -و گاهی مجبوریم –ر یک شخص مسیحی مخالفتی داریم، مجازیم اگر ما با رفتا

پولس  11: 2در غالطیان . گرایی وی پیروی کنیمپولس در مخالفتش با پطرس در مورد یهودی

 (.تأکید افزوده شده است) "مخالفت نمودم روبرورا ( پطرس)او ": گوید می

در عوض او مستقیم به . با و تیطس انتقاد نکردپولس از رفتار پطرس نزد همکارانش یعنی برنا

اگر پولس پشت سر پطرس انتقاد . با او در میان گذاشت شخصاًنزد پطرس رفت و اختالفات خود را 

که در اواخر عمر  – 11: 1پطرس 2اما در . ، ممکن بود روابطشان برای همیشه مخدوش شودکرد می

 .سخن به میان آمده است "حبیب ما پولس برادر"به گرمی از حکمت  -پطرس نوشته شده است

 "توبیخ آشکار، به از محبت پنهان": کند میسلیمان اصلی در مورد رفتار بیان  1: 27در امثال 

 (.ترجمه هزاره نو)

موقعیت دیگری که ممکن است پیش بیاید این است که ما مجبور به شهادت دادن درباره 

حقیقت، و هیچ چیز به "این صورت، وظیفه ما گفتن در . عمل خطای شخص دیگری در دادگاه بشویم

در چنین موقعیتی، ما . همزمان شاهد و قاضی باشد تواند میاما هیچکس ن. خواهد بود "غیر از حقیقت

 .سپاریم در نقش قاضی و داور قرار نداریم بلکه در نقش شاهد هستیم و قضاوت را به دیگری می

این است که خود را در مقام داور و قاضی  دارد میر گناه بخصوصی که عیسی ما را از آن برحذ

که اگر از  دهد میاو همچنین به ما هشدار . قرار دهیم در صورتی که خدا ما را به این کار نگمارده است

ایم به نوبه خود در مورد ما هم صورت خواهد  دیگران انتقاد کنیم، همین انتقادی که از دیگران کرده

 . گرفت

کمتر کسی را  احتماالًز استفاده نادرست از زبان ب مقدس درباره صدمه ناشی اتحلیل نافذ کتا

بخاطر زخم زدن با زبانمان به سایرین  واقعاًاگر دریابیم که . نماید می "مبرا از گناه"در میان ما 

از ایم، نیازمان را به توبه و طلب بخشایش  گناهکاریم و بدین وسیله خودمان و بدن مسیح را آلوده کرده

ایم نیز درخواست بخشش شاید الزم باشد از کسانی که رنجانده. خدا و پاکی به خوبی خواهیم فهمید

 .کنیم
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فراتر از اینها، باید بیاموزیم که چگونه خود را از زخم زبان و سخنان گزنده که دیگران در مورد 

 .به موضوع محافظت خواهیم پرداخت 1در فصل . گویند، حفظ کنیم ما می
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 پاسخ ایمان
سخنان دهانم و تفکر دلم در نظرت پذیرفته آید، ای خداوند که صخره من و رهاننده من هستی 
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 دعاهای نفسانی
 

ند که در اثر بد گویی آنها از شو میآور است وقتی متوجه  برای بسیاری از مسیحیان بسیار بُهت

ا وقتی با آسیب شدیدتری که در بدگویی از ام. دیگران، چه آسیبهایی ممکن است بدیشان برسد

آنها . گردد میند، بهت و حیرتشان بیشتر شو می، مواجه کنند میایجاد دعا نزد خدا دیگران هنگام 

با این وجود، کتاب . پندارند که دعا کردن همواره  قابل قبول است و اثراتش همیشه نیکوست می

 .باشد میمقدس پشتیبان این دیدگاه ن

آن که از گوش فرادادن به ":د کهشو میبه عنوان مثال، به ما هشدار داده  1: 25 در امثال

 (. ترجمه هزاره نو) "آور استزند، حتی دعایش کراهت باز شریعت سر

هر کسی . خدا در کتاب مقدس اصول مربوط به دعای مورد پذیرش خود را مقرر داشته است

ها بکند، مورد نارضایتی خدا قرار گرفته، دعایش که این اصول را نادیده بگیرد و دعایی خالف آن

در توضیح ارزیابی اینگونه دعاها، سلیمان از یکی از اصطالحات قوی تقبیح کتاب . دشو میپذیرفته ن

 .کند میاستفاده  کراهت: مقدس یعنی 

از این سبب که دعا کردن صحیح برای ما بسیار حائز اهمیت است، نباید جسورانه به حکمت 

او . خدا از روی رحمت خود ما را با ابزار و تدابیر خودمان تنها نگذاشته است. وابسته باشیمخودمان 

دعاهایمان  بخشد میبا توانایی که او . یاوری الهی در اختیارمان قرار داده که همانا روح القدس است

بول خدا باشد یا ای دعا کرد که مق ن به گونهتوا میاما جدا از روح القدس ن. نزد خدا قابل قبول است

 .اراده و اهداف او را به انجام رساند

 :دارد میرا به روشنی بیان  تپولس این موضوعا 27-27: 5در رومیان 

 



 برکت یا لعنت
 

062 

اما روح با . چگونه باید دعا کنیم دانیم میآید، زیرا نمان میو روح نیز در ضعف ما به یاری
اوشگر دلهاست، فکر روح را و او که ک. کند میهایی بیان ناشدنی، برای ما شفاعت  ناله
 .کند میداند، زیرا روح مطابق با اراده خدا برای مقدسان شفاعت  می

 ترجمه هزاره نو

 

این ضعفها نه به بدن ما، بلکه به دانایی . همگی ما بخاطر طبیعت جسمانیمان، ضعفهایی داریم

باید دعا  چهبرای  دانیم مین معموالًاول، ما . دهند مید و خود را به دو طریق نشان شو میما مربوط 

به روح  کامالًبنابراین . دعا کنیم چگونه دانیم میدعا کنیم، نچه دوم، حتی اگر بدانیم باید برای . کنیم

 .دعا کنیم چگونهو چه به ما نشان دهد برای  تواند میفقط اوست که . مانیم القدس وابسته می

گی ما به روح القدس برای بخشیدن پولس در دو متن از افسیسان تأکید بیشتری بر وابست

که فقط روح القدس  گوید می اًاو اکید 15: 2در افسسیان . نماید دعاهایی که مورد قبول خداست، می

[  یهود و غیریهود]، هر دو[عیسی]زیرا به واسطه او": دسترسی ما را به خدا میسر گرداند تواند می

دو شرط (. ترجمه هزاره نو –افزوده شده است تأکید ) "داریم دسترسیبه حضور پدر  توسط یک روح

هر کدام از اینها . روح القدس توسطعیسی و به واسطه : پذیرش دعا در اینجا ترکیب شده است

 .ضروری است

هیچگونه نیروی طبیعی، صداهای انسانی ضعیف ما را از زمین به گوش خدا که بر تختش در 

بدون وجود . چنین کاری کند تواند میروح القدس  فقط قدرت ماوراءطبیعی. رساند آسمان است، نمی

 .او ما دسترسی به خدا نداریم

در دعا برای سایر  مخصوصاًدوباره بر نیاز ما به امداد روح القدس،  15: 7پولس در افسسیان 

دعا [ روح القدس]در روح  با دعا و التماس تمام در هر وقت": گوید میاو . کند میایمانداران تأکید 

برای سایر  در روح القدسفقط دعاهایی که (. تأکید افزوده شده است) "...بجهت همه مقدسین ....کنید

 .نند کمک و تقویتی که آنها نیاز دارند، بدیشان برساندتوا میند شو میمقدسین کرده 

دو ضرورت اولیه  نیت خالصو  فروتنیمند شویم؟ نیم از یاری روح القدس بهرهتوا میچگونه 

سپس باید به او . ید خودمان را در برابر روح القدس فروتن ساخته، نیازمان را به او دریابیماول با. است

اجازه دهیم ما را از هر نیت پلید و خودخواهی پاک سازد و به ما الهام بخشد تا با محبتی خالص و 

 .خواهیم، دعا کنیم توجه کامل برای کسانی که می

خدا تحت تأثیر . طوالنی و فصیح نیستند اًست لزومدعاهایی که روح القدس الهام بخش آنها

برخی از موثرترین دعاهای کتاب مقدس به . گیرد میعبارات شیوا یا آهنگ موقر صدای ما قرار ن
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وقتی موسی برای خواهرش، مریم که مبتال به بَرَص شده بود، دعا . آور ساده هستند ای شگفت گونه

آن خراجگیر در حین دعا در معبد (. 11: 12اعداد ) "!بدهای خدا او را شفا ": کرد، به سادگی گفت

که  دانیم میبا اینحال (. 11: 15لوقا ) "خدایا بر من گناهکار ترحم فرما": فقط یک جمله کوتاه ادا کرد

 .خدا هر دو دعا را شنید و اجابتشان کرد

در . مک بگیریددانید چه بگویید، از خدا ک خواهید دعا کنید ولی نمی می کنید میاگر احساس 

 :استفاده کنید نید از آنهاتوا میزیر چند کالم ساده آمده که 

 

توسط روح القدس به  کنم میخواهش . دانم چگونه دعا کنم، ولی نمی خواهم میخداوند، من 

 .من کمک کن تا دعایم به گوش تو برسد و اجابت شود

 

عیسی به ما اطمینان . ان دعا کنیدپس از دعا، بوسیله ایمان پاسخ خدا را بپذیرید و از ته دلت

 (.1: 7رجوع کنید به متی )داده است که اگر از خدا نان بخواهیم، او هرگز به ما سنگ نخواهد داد 

اما اگر ما خودمان را به روح القدس تسلیم نکنیم و هدایت او را جویا نباشیم، دعاهایمان 

و یا بوسیله نیتهای جسمانی مثل  (14: 1بر اساس اشاره یعقوب )بوسیله حسادت و خودخواهی 

روح القدس بر اینگونه دعاها صحه . یابد میرنجش، عصبانیت، انتقاد یا خود عادل بینی انگیزش 

 .برد و آنها را نزد خدای پدر نمی گذارد مین

. کند میشیطانی، تنزل  -نفسانی –زمینی : 11: 1یعقوب  "عالیم"بنابراین به ناچار دعای ما به 

این دعاها فشارهای نادیدنی . اهای نفسانی درست مثل صحبت نفسانی، منفی است نه مثبتاثر این دع

و نه تنها باری از دوششان  آورد می، وارد کنیم میو غیرقابل توصیفی برای کسانی که برایشان دعا 

 .دشو می، باری بر بارهای دیگر دارد میبرن

و نیت نفسانی وجود دارد که باید از آنها ، دکنیم میوقتی برای ایمانداران دیگر دعا  مخصوصاً

 .یابیم سلطهکنیم یا بخواهیم برآنها  متهمبپرهیزیم و آن اینکه نباید آنها را 

همین انگیزه اصلی دعای  اًدر واقع، اکثر. دیدن خطاهای سایر مسیحیان کار بسیار آسانی است

ما . کنیم میباشیم که چگونه دعا دعا کردن کار درستی است ولی باید مراقب . دشو میما برای آنها 

 .نباید به آزادی فهرستی از خطاهای ایشان را به حضور خدا بیاوریم

نماییم نه از  ، از الگوی شیطان پیروی میکنیم میوقتی در نقش متهم کننده شروع به بازی 

در . است "متهم کننده"یا  "تهمت زننده"، به معنای ابلیس:  عنوان اصلی شیطان یعنی. الگوی مسیح

از او به عنوان کسی یاد شده است که روز و شب در حضور خدا مسیحیان را متهم  10: 12مکاشفه 

 !نیازی هم به مسیحیان ندارد. او از زمانهای دور به این کار مشغول بوده و در آن استاد است. سازد می
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ه به طور فردی و در تمام دعاهایش برای مسیحیان دیگر، چ تقریباًبنا بر مشاهدات من، پولس 

نمونه قابل توجهی از این دعاها . کند میچه جماعتی، آن را با شکرگزاری از خدا برای وجود آنها آغاز 

، آن جماعت خوانیم میدر این رساله  اًبراساس آنچه بعد. در ابتدای رساله اول قرنتیان موجود است

اعضا، شهوت پرستی، زنا و مستی در سر  نزاع میان: مرتکب انواع و اقسام گناهان شده بودند، از جمله

 :کند میاش را با شکرگزاری بلیغی از ایشان شروع  با این وجود پولس نامه. سفره عشاءربانی

 

من همواره خدای خود را به خاطر شما و آن فیض خدا که در مسیح عیسی به 
زیرا شما در او از هر حیث غنی . گویم شما بخشیده شده است، سپاس می

، در هر نوع بیان و هرگونه معرفت، چنانکه شهادت ما بر مسیح در میان دای شده
او شما را تا به آخر استوار نگاه خواهد داشت، تا در روز ....شما به ثبوت رسید

 .ظهور خداوندمان عیسی مسیح بری از هر مالمت باشید
 ترجمه هزاره نو - 5، 7-4: 1قرنتیان 1

 

را  مثبتیاین کار در شخص دیدگاه . دارد میروانشناسی مهشکرگزاری در ابتدای هر دعا، اثر 

د، حتی اگر از خطاهای شو میاز چنین آغازی، ادامه دادن با ایمان مثبت بسیار آسانتر . کند میایجاد 

این اصل را دنبال  شخصاًمن . ، آگاهی نداشته باشیمکنیم میجدی یا مشکالت کسانی که برایشان دعا 

اگر . کنم میرگزاری از خدا برای ایمانداران دیگر، دعایم را برایشان آغاز نو هرگز بدون شک کنم می

 !دعا نکنم اصالًبهتر است برایشان  کنم مینتوانم این کار را بکنم آنگاه احساس 

هاید دعا "یکی از مبشرین نسل گذشته در هندوستان، خدمت دعایش چنان موثر بود که او را 

، او برای یک مبشر هندی که خدماتش فاقد آتش و ثمره الزم بود، در مناسبتی. خواندند می "کننده

: ولی همین که به  ".خداوندا، تو می دانی این برادر چقدر سرد است": خواست بگوید می. کرد میدعا 

 .اش را کامل کند رسید، روح القدس نگذاشت جمله "...خداوندا، تو می دانی"

درعوض تمرکز بر . خادم خدا به او مربوط نیستناگهان هاید متوجه شد که متهم کردن آن 

نست در آن خادم ببیند توا میخطاهای آن مرد، شروع به شکرگزاری از خدا برای هرنیکویی که او 

قه او به عنوان مبشری طدر سراسر آن من. تغییر کرد کامالًدر ظرف چند ماه، آن برادر هندی . نمود

 .سرسپرده و موثر شناخته شد

دعایی که بر اساس قدردانی و شکرگزاری مثبت برای همه نیکوییهای موجود  این است قدرت

ولی فرض کنید که هاید نسبت به ندای روح القدس حساس نبود و به . دشو میدر یک فرد دیگر، کرده 
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آیا دعای او همچنان در جهت معکوس موثر . داد میدعایش با منفی بافی و روح محکومیت ادامه 

نست چنان بار سنگینی از محکومیت بر شانه آن خادم بگذارد که هرگز نتواند از جا توا میبود؟ آیا ن نمی

 برخیزد؟

در این . کنم میروحانی را سپری  "سنگینی"گاهی از اوقات منهم مثل اکثر مسیحیان دوران 

 با این. نمایم ای غیرقابل تعریف، احساس تقصیر یا عدم شایستگی و یا ناپسندگی می دوران به گونه

 .کنم میوجود هیچ چیز خاصی در زندگی یا رفتارم برای توضیح این احساسات پیدا ن

 "سنگینی". ام که در چنین شرایطی ممکن است دلیل اصلی در خودم نباشد به تجربه آموخته

، باشد که مرا اند شدهمن ممکن است بخاطر مسیحیان دیگری که نیت خوبی دارند ولی بد راهنمایی 

. یک نشانه هشداردهنده است معموالً تقصیربه طور مشخص، حس . سازند هم میدر حضور خدا مت

وقتی مشکلم را به درستی تشخیص دادم، . گذشته از هر چیز، تقصیر نتیجه منطقی اتهام است

بیند و در عین حال پیوسته در حضور  نم به کاهن اعظمم رجوع کنم که همه تقصیرهای مرا میتوا می

 .کند میشفاعت پدر آسمانی برای من 

مسئله اصلی موثر بودن یا نبودن دعای ما . ن دعایی را یافت که موثر نباشدتوا میبه سختی 

، تأثیر آن را کند مینیرویی که در دعا کار . نیست، بلکه مثبت یا منفی بودن تأثیر دعایمان است

 انی دعا می باشند؟از روح القدس هستند؟ یا فقط جعل نفس اًآیا دعاهای ما حقیقت. سازد میمشخص 

توصیف  14-11: 5ای که در رومیان  شفاعت راستین بر اساس الگوی عیسی است، به گونه

 :گردد می

 

شمارد؟  کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که انها را پارسا می
کیست که محکومشان کند؟ مسیحی عیسی که مرد، بلکه برخیزانیده نیز شد و به 

 !کند میاوست که برای ما شفاعت  دست راست خداست،
 (ترجمه هزاره نو)

تر از آنکه ما تقصیرهای تقصیرهای ما را به عنوان ایمانداران می بیند، روشن اًمسیح یقین

د بلکه به روسفیدی شو میبا این وجود شفاعت او برای ما منجر به محکومیتمان ن. بینیم همدیگر را می

 .های ما نیست بلکه موسس عادل شمردگی ماستاو بنا کننده تقصیر. انجامد میما 

برعلیه  کنیم میآیا ما جرأت . شفاعت ما برای سایر ایمانداران باید پیرو همین الگو باشد

 مطمئناًشمارد، محکوم کنیم؟  برگزیدگان خدا ادعایی داشته باشیم؟ یا کسانی که خدا بری از گناه می

 !ای در حد اعال است این گستاخی

قدس مبهم نیست و جایی برای متهم کردن برادران ایماندارمان در دعاهای ما پیام کتاب م
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در عین حال وسوسه زیرکانه دیگری نیز در سوءاستفاده از قدرت دعا وجود دارد که ردیابی . گذارد مین

 .کند می، بروز کنم میبر کسی که برایش دعا تسلط آن سختتر است و به شکل استفاده از دعا برای  

تا بر دیگران تسلط یابیم و  دارد میسقوط کرده ما مثل آدم چیزی هست که ما را وا در ذات

به این امر اشاره شد که تمایل ما به تسلط بر دیگران  7در فصل . اراده خودمان را برآنها تحمیل کنیم

 .ریشه سحر و جادوست، اولی به عنوان عمل جسم و سپس به عنوان یک مکتب انحرافی پنهانی

مردم در . است بازیسیاست، َباشد میواژگان کلیدی که نشانگر عملکرد این نیرو  یکی از

شوهران . خواهند از دیگران بگیرند ند تا آنچه میشو میبی شماری متوسل به سیاست بازی  های زمینه

با با زنانشان، زنان با شوهرانشان؛ فرزندان با والدینشان؛ واعظان با جماعتشان؛ آگهی دهندگان رسانه 

ای رایج شده است که مردم اعتنایی به آن  این کار به اندازه! کنند میبازی عموم مردم، همگی سیاست

 .در خودشان یا دیگران ندارند

خدا هرگز با ما سیاست بازی . با اینحال، سیاست بازی در اراده خدا محلی از اعراب ندارد

یم، از پادشاهی شو میبازی ه متوسل به سیاستهرگا. دهد میو هرگز به ما اجازه این کار را ن کند مین

که از باال  کنیم میما از حکمتی در این کار استفاده . گذاریم روحانی به پادشاهی نفسانی قدم می

 .نیست

نگریم، بنابراین فرضمان این است که  به دعا به عنوان چیزی نیکو و روحانی می معموالًما 

در صورتی که به قدرت روح . باشند نشانگر اراده خدا می شرعی هستند و اًجوابهای دعای ما لزوم

اما اگر انگیزه دعاهای ما تصمیمات نفسانی خودمان باشد، . القدس دعا کنیم، این فرض صحیح است

 .اثرات آنها زیانبار است، نه سودمند

 در پشت اینگونه دعاهای نفسانی یک فرض خودخواهانه وجود دارد که ما حق داریم در معموالً

اما هرگونه تأثیری که قادر متعال بودن خدا را بر زندگی یک . "خدا را به بازی بگیریم"زندگی دیگران 

 .نیستفرد کنار بزند، از روح القدس 

روحانی دعا  اًای ظاهرمسیحیان ممکن است در شرایط بسیار متفاوتی وسوسه شوند تا به گونه

 :دشو میبه دو نمونه رایج اشاره  در اینجا. نیتشان نفسانی باشد واقعاًکنند ولی 
 

 

 دعاهای متهم و محکوم کننده

. کند میعنصر نفسانیت را در همه طرفین درگیر تشدید  مطمئناًدر کلیسا  "جدایی و شقاق"
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که همسرش با برادر ویلیامز، خادم  یابد میدر  در این ماجرا،کشیش جونز، شبان کلیسای انجیلی

د و برادر ویلیامز را نیز شو میاو از همسرش جدا . رقرار کرده استموسیقی کلیسا روابط نامشروعی ب

 .کند میاخراج 

در حقش  گوید میاو . دشو میاما برادر ویلیامز منکر ادعای کشیش جونز مبنی بر زناکاری خود 

. شده است و نیمی از اعضای کلیسا را متقاعد به ساختن یک کلیسای جدید می نماید "بی عدالتی"

 .گیرد میی بسیاری بین این دو گروه بر سر تقسیم عواید ساختمان کلیسا در مجادله ها

ند که شو میبرادر ویلیامز و گروهش مدعی . کند مییک سال بعد کشیش جونز دوباره ازدواج 

آنها جلسه دعایی را برای فراخواندن . ازدواج دوباره کشیش مطلقه به هیچ وجه کتاب مقدسی نیست

 .کنند میروع خدا بر وی ش "داوری"

د ولی هر بار جنینش را سقط شو میدر دو سال آتی، همسر جدید کشیش جونز دو بار حامله 

اما قدرتی که از طریق این دعاها کار . کند میو دکتر او هیچ دلیل پزشکی برای آنها پیدا ن کند می

کردن ایمانداران چه بود؟ از آنجا که روح القدس در کتاب مقدس به روشنی ما را از داوری  کرد می

ماند  تنها تشخیصی که باقی می. ندشو می، اینگونه دعاها به قدرت او مستجاب ندارد میدیگر برحذر 

 .زمینی، نفسانی و شیطانی است کند میقدرتی که در اینگونه دعاها کار . است 11: 1یعقوب 

 

 دعاهای با سیاست و سلطه جویانه.2

همسرش فوت کرده و او به . نش تسلط داشته باشدکشیش سترانگ عادت کرده که بر اطرافیا

او انتظار داشت که هر دو پسرش کشیش شوند، ولی . کند میتنهایی با دو پسر و یک دخترش زندگی 

ماری، دختر کشیش سترانگ در خانه مانده . آنها ترجیح دادند که مشغول به کارهای غیرمذهبی شوند

 . دمت به جماعت نیز فعاالنه یاور اوستاو وقت خود را وقف پدرش کرده و در خ. است

. دشو میآیی بشارتی، ماری با باب که خادمی مسیحی از یک فرقه دیگر آشنا در یک گردهم

کشیش سترانگ با عقاید کلیسای باب . گذارند آنها به هم عالقمند گشته، باز هم با هم قرار مالقات می

ترسد که مبادا کمکهای ماری را در  او می. گذارد یممخالف است و سر ناسازگاری با ارتباط میان آنها 

سرانجام ماری از خانه پدری بیرون آمده و با شراکت یکی از دوستان . خانه و کلیسا از دست بدهد

وقتی ماری به او . نامد می "تمرد"کشیش سترانگ این کار او را . کند میدخترش، آپارتمانی را اجاره 

د و شروع به دعا برای برهم خوردن ازدواج آنها شو میبسیار ناراحت  که با باب نامزد کرده، گوید می

 . کند می

                                                 
  - First Full Gospel Church 
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، اما هرچه بیشتر همدیگر را دهند میباب و ماری با منظور ازدواج به روابطشان ادامه 

هیچکدام در حضور دیگری  رسد میبه نظر . گردد میند، ارتباطشان با تنشهای بیشتری روبرو شناس می

هر . ندشو میکوچک به نوعی تبدیل به برخوردهای شدید  های سوءتفاهم. کند میاحساس آرامش ن

سرانجام ماری . انجامد میای غیرقابل توضیح به ناکامی  به گونه کنند میفعالیتی را که با هم شروع 

 .دهد میو حلقه نامزدی را به او پس  "!اراده خدا برای ما باشد تواند میباب، این ن": گوید می

که راه بیرون آمدن از اینهمه ناکامی، قطع ارتباط با همه  گیرد مینتیجه  ماری چنین

د و ارتباط خود را شو میاو به پیروی از برادرانش به کار غیرکلیسایی مشغول . ایمانداران مسیحی است

که هیچ اعتقادی به  کند مید و ازدواج شو میباالخره با مردی آشنا . کند میبا پدرش و کلیسا قطع 

 .نداردخدا 

موثر بودند ولی اثرشان زیانبار  کامالً؟ آنها کنید میدعاهای کشیش سترانگ را چگونه ارزیابی 

به اندازه قطع یک ارتباط . این دعاها نشانگر سلطه جویی وی بر اطرافیانش در طول عمر وی بودند. بود

را در ایمانش استوار و از  اما نتوانستند او. و بازآوردن شادی و پرباری به زندگی دخترش قدرت داشتند

ای منجر  قدرت دعایی که به چنین نتایج منفی. یک ازدواج متعاقب غیرکتاب مقدسی دور نگاه دارند

 .شود، از روح القدس نیست

اصولی که در این دو نمونه نشان داده شد در شرایط متفاوت دیگر زندگی کلیسایی معاصر 

قدرت دعای نفسانی هم حقیقی است و هم : ت این است کهد گرفشو میدرسی که از آنها . کاربرد دارد

 .بلکه متضمن لعنت است آورد مینتیجه اینگونه دعا برکتی به بار ن. خطرناک

با گناه دعای نفسانی باید درست مثل گناه گفتار نفسانی مواجه شد که در فصل قبل به آن 

شاید الزم باشد . خدا بخشش بطلبیماگر مرتکب چنین گناهی شویم، باید توبه کنیم و از . پرداختیم

 .که از کسانی که دعایمان بر زندگیشان اثر بد گذاشته است نیز بخواهیم که ما را ببخشند

سرانجام، باید در آینده با قاطعیت از هرگونه تالش برای متهم کردن دیگران یا تسلط یافتن بر 

 .آنها بوسیله دعا، اجتناب کنیم
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 لهایی برای مطالعهسؤا

 _________به ما نشان دهد که در دعا برای یک شرایط خاص  تواند میروح القدس  فقط .1

 .دعا کنیم ____________بگوییم و 

 .بدون روح القدس ما به خدا دسترسی نداریم: درست یا غلط .2

 ، باید از کدام دو دیدگاه اجتناب کنیم؟کنیم میوقتی برای دوستان ایماندارمان دعا  .1

 به پادشاهی _________یم، از پادشاهی شو میبازی هرگاه متوسل به سیاست .4

 .گذاریم قدم می ___________

 .آورند به بار می ________نتیجه دعاهای نفسانی این است که آنها به جای برکت،  .1

 

 کاربرد در زندگی

این جمله . به واسطه عیسی و توسط روح القدس باشد: دعای مورد پذیرش الهی دو شرط دارد

 ه معنایی دارد؟ آیا دعایتان دارای این دو شرط هست؟برای شما چ

آیا هرگز برای متهم کردن یا سلطه جویی بر کسی، چنانکه در این فصل توضیح داده شد، دعا 

 .؟ اگر جواب مثبت است، از خداوند بخواهید که شما را ببخشداید کرده

 

 آیه حفظی
 .کنم میته شما را در دعاهای خود یاد ام، بلکه پیوساز شکرگزاری برای وجود شما بازنایستاده

 (ترجمه هزاره نو) 17: 1افسسیان 

 

 پاسخ ایمان

به من کمک کن تا دریابم چه وقت از . پدر، من به هدایت روح القدس در دعاهایم متکی هستم

 .گردم دعا توسط روح القدس منحرف می

 

 جوابها

 .چه، چگونه .1

 .درست .2

 .متهم کردن و تسلط یافتن .1

 .نیروحانی، نفسا .4

 .لعنت .1
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 2خالصه بخش 
 

در ده فصل گذشته به بسیاری از مهمترین دالیل لعنتها بر اساس مکاشفه کتاب مقدس 

 .گردد میای از این دالیل در خاتمه بخش ارائه  خالصه. پرداخته شد

 

 یا پرستش خدایان دروغین/بازشناختن و

 درگیر شدن در مکاتب پنهانی

 بی احترامی به والدین

 در مورد ضعیفان و درماندگان اًعدالتی، خصوصونه ظلم و بیهرگ

 هرگونه روابط جنسی نامشروع یا غیرطبیعی

 گریضدیهودی

 گرایی، جسمانیت، ارتدادشریعت

 دزدی یا سوگند دروغ

 عدم تقدیم پول یا سایر منابع مادی که خدا از ما خواسته است

اند مثل پدر، مادر، شوهر، زن، ارای قدرتسخنان کسانی که بخاطر طرز ارتباطشان با دیگران د

 معلم، کشیش یا شبان

 لعنتهای بر خود آورده

 سازد میسوگندها یا قولهایی که افراد را به انجمنهای مرتد از خدا وابسته 

 لعنتهایی که از جانب خادمین و عوامل شیطان هستند
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 گفتار نفسانی برعلیه سایر مردم

 یا تسلط بر سایر مردم باشد دعای نفسانی که هدفش متهم ساختن

 

ند که در فهرست شو میعالوه بر اینها، دالیل یا منابع دیگری در کتاب مقدس موجب لعنت 

مهمترین این دالیل و منابع در فهرستی که در زیر آمده به ترتیب رخ . باال به آنها اشاره نشده است

وجود  صرفاًیی گوناگونی نیست که فهرست زیر شامل متنها. دادنشان در کتاب مقدس آورده شده است

 .کنند میرا تصدیق  25و  27لعنتهای تثنیه 

ند، در زمره انبیا، شو میشایان توجه است که دسته بزرگی از مردم که متحمل لعنت خدا 

 .ایمان و فریبکار هستند کاهنان و معلمین بی

 

در جنگ با سیسرا لعنتی بر شهروندان میروز زیرا به سپاه باراق، سردار لشکر خداوند، 

 (.21: 1داوران )نپیوستند 

 (.17: 1داوران )لعنتی از جانب یوتام بر کسانی که پسران جدعون را کشتند 

: 1پادشاهان 2با  -14: 1پاشاهان 2رجوع شود به )لعنتی بر ایزابل بخاطر جادوگری و فساد 

 (.مقایسه کنید 22

 (.21: 111مزمور ) پذیرند مین لعنتی بر کسانی که فرمانهای خدا را بخاطر غرورشان

 (.11: 1امثال )لعنتی بر خانه شریران 

اند، از شرایع خدا تجاوز نموده، فرایض او را  لعنتی بر زمین زیرا ساکنینش آن را ملوث کرده

 (.7-1: 24اشعیا )اند  تبدیل کرده و عهد جاودانی را شکسته

 (.1: 14اشعیا )اسرائیل لعنتی بر مردمان ادوم بخاطر تداوم دشمنی و خیانت به 

ند کرد میند که از خدا نااطاعتی داد میلعنتی بر انبیای دروغینی که وعده سالمتی به کسانی 

 (.15: 21ارمیا )

 (.22: 21ارمیا )لعنتی بر انبیای دروغینی که ارتکاب فساد 

: 44با ارمیا  15: 42ارمیا )لعنتی بر اسرائیلیانی که با بی اعتنایی به هشدار خدا به مصر رفتند 

 (.مقایسه شود 5،12

لعنتی بر هر کسی که کار خداوند را با غفلت عمل نماید و شمشیر خود را از اجرای داوری 

 (.10: 45ارمیا )خدا باز دارد 

 (.2: 2مالکی ) پذیرند میلعنتی بر برکتهای کاهنانی که تنبیه خدا را ن
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 (.41: 21متی )ردند طرف چپ که بر برادران عیسی رحم نک "بزها"لعنتی بر 

: 7عبرانیان )لعنتی بر کسانی که یک بار حقیقت خدا را بدرستی آموختند، اما ثمر نیکو ندادند 

5.) 

 (.14: 2پطرس 2)لعنتی بر معلمین دروغین که طماع، فریبکار و فاسدند 
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 از لعنت به برکت
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 مقدمه
که زندگیتان به نوعی توسط یک لعنت پژمرده شده  اید شدهجه آیا تا این قسمت از کتاب متو

اند، های تاریکی که جلوی نور آفتاب برکات خدا را گرفته ای برای فرار از سایه است؟ آیا به فکر چاره

 اید؟ افتاده

 .و آن از طریق قربانی عیسی بر روی صلیب است فقط یک راه چاره وجود داردبله، 

و عملی به توضیح چگونگی یافتن طریق خدا و پیروی از آن برای  این بخش با کالمی ساده

 .دشو میگذر از سایه به نور و از لعنت به برکت، پرداخته 

داستان مردی آمده که راه گذر از محرومیت و نومیدی  20برای تشویق بیشتر شما در فصل 

 !بکنیدنید همین کار را توا میشما نیز . به سوی ثمربخشی و کامروایی را یافت

نمود اما بعد قدرت خدا بر من آمد و به  این موضوع در ابتدا برایم کمی ثقیل می

پس از مدتی احساس کردم عرق از پیشانیم روان شد چون این . پیام آن چسبیدم

پیش از خاتمه آن، حسی از آزادی از . کرد میتجربیات مرا توصیف  دقیقاًتعلیم 

 !آمینعا برای شکستن لعنتها، گفتم ای که در خاتمه د دقیقه. وجودم گذشت
 !ستایش بر خدا. احساس کردم چند تن بار از روی من برداشته شد

. برد اکنون من یک کشیش تمام وقت هستم و خدا مرا در سراسر جهان به کار می

تا برای مردمان بی شماری که اکنون  آید می، برایم فرصتی پیش کنم میهرجا سفر 

 .نمایند، رهایی از لعنتها را به ارمغان آورم یدر برکتهای الهی سلوک م

 .بی. اس
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 تبادل الهی
 

. گردد میتمامی پیام انجیل حول رویداد تاریخی منحصر به فرد قربانی عیسی بر روی صلیب 

شدگان را تا ابد کامل تقدیس[ عیسی]زیرا با یک قربانی، ": گوید مینویسنده عبرانیان در این مورد 

در اینجا با هم  "کامل"و  "تا ابد"دو بیان قدرتمند (. ترجمه هزاره نو-14: 10عبرانیان ) "ساخته است

ای هستند که یکایک نیازهای همه نسل بشر را  این دو به همراه همدیگر نشانگر قربانی. اند شدهترکیب 

 .یابد میاز این گذشته، اثرات آن در سراسر زمانها تا ابدیت گسترش . گیرد می بر در

اما خدای من همه ": می نویسد 11: 4اساس همین قربانی است که پولس در فیلیپیان  بر

(. تأکید افزوده شده) "رفع خواهد نمود در مسیح عیسیاحتیاجات شما را بر حسب دولت خود در جالل 

امر ولی اول باید بتوانید این . طلبیدای است که از لعنت میشامل رهایی شخصاًم "همه احتیاجات شما"

را به عنوان بخشی از یک کل ببینید که همانا عمل قدرتمندانه خدا بود که همه تقصیرها و رنجهای 

 .انسانیت را در لحظه اوج زمان جمع کرد

در عوض یک راه . شمار بشریت تدارک ندیده استحلهای مختلفی برای مشکالت بیخدا راه

متفاوت باشیم و  های زمینهشاید ما از . رده است، تدبیر کباشد میچاره کامل که پاسخ او به هر مشکل 

هر کدام بار نیازهای شخصی خودمان را بردوش بکشیم، ولی برای دریافت راه حل خدا باید همگی در 

 .یک مکان یعنی در پای صلیب عیسی جمع شویم

کاملترین شرح از آنچه در صلیب انجام شد، توسط اشعیای نبی هفتصد سال پیش از وقوع آن 

که نفسش  کند می، اشعیا به بنده خدمتگزار خداوند را ترسیم 10: 11در اشعیا . ئه شده استارا

نویسندگان عهد جدید یکصدا می گویند عیسی . به عنوان قربانی گناه به خدا تقدیم شود بایست می

 7: 11یا این امر که مقصود الهی در قربانی او به انجام رسید در اشع. همان بنده خدمتگزار بی نام است
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جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود ": چنین جمع بندی شده است

 ".برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد

گناه بخصوصی هست . رویم مشکل اساسی جهانی انسانیت آن است که یکایک ما به راه خود می

اما همگی در این گناه مشترک . ایم مثل قتل، زنا، دزدی و غیره نشده که بسیاری از ما هرگز مرتکب آنها

واژه اصلی عبری  .ایم به خدا پشت کردهدر نتیجه، . رود میشریک هستیم که هر یک از ما به راه خود 

avon  سرکشی یا تمرد"شاید نزدیکتر مترادف امروزی آن . ترجمه شده است "گناه"در متن فارسی" 

دیدیم که این دلیل اصلی لعنتهای فهرست شده در  4در فصل . بلکه علیه خدا، باشد نه برعلیه انسان

 .است 25تثنیه 

فقط  avonدر کابرد کتاب مقدسی، واژه . یا تمرد است گناهوسیعتر از  avonاما معنی واژه 

 .گیرد میبرنیز در آورد میرا که گناه به بار   عواقب شرارتبارییا  مجازاتبلکه  دهد میگناه را نشان ن

پس از آنکه خدا قائن را محکوم به قتل برادرش کرد، قائن  11: 4به عنوان مثال، در پیدایش 

است، که  avonترجمه شده همان  "عقوبت"که در اینجا  ای واژه "!عقوبتم از تحملم زیاده است": گفت

 .داشت بر نیز در شد میرا که متحمل  "عقوبتی"قائن، بلکه  "گناه"نه فقط 

و بز ": گوید میند، خداوند کرد میدر مورد بزی که در روز کفاره در صحرا رها  22: 17الویان در 

در این نمادپردازی، آن بز نه تنها گناهان  ".همه گناهان ایشان را به زمین ویران بر خود خواهد برد

 .اسرائیلیان بلکه همه عواقب گناهانشان را نیز بر خود داشت

اما ترجمه آن در آیه . دو بار به یک معنا به کار رفته است avonه ، واژ4در مراثی ارمیا 

واژه یگانه (. تأکید افزوده شده است) "...تمام شد سزای گناه توای دختر صهیون ": چنین است22

avon  به گفته دیگر، . ترجمه شده است "سزای گناه"در اینجاavon ًنیست  "گناه"به معنی  صرفا

 .گردد میکه داوری خدا بر گناه وارد می داند، نیز   باریب شرارتتمامی عواق  بلکه شامل

مرتکب هیچ گناهی  شخصاًعیسی . این امر در مورد قربانی مسیح بر صلیب نیز صادق است

 7اما در آیه  ".ای نبودهیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله": خوانیم می 1: 11در اشعیا . نشده بود

او متحمل تمامی . فقط گناهان ما بر عیسی قرار نگرفت ".ما را بر وی نهاد خداوند گناه جمیع": گوید می

، شد مینماد عیسی در صحرا رها مانند بزی که به عنوان پیش. عقوبتهای شرارتبار آن گناهان نیز گردید

 .او نیز گناهان ما و عقوبت آنها را با خود برد تا دیگر بر ما بازنگردند

اول آنکه عیسی . تبادلی الهی بر روی صلیب صورت گرفت. ین استمعنا و مقصود اصلی صلیب ا

در عوض اکنون خدا . بجای ما همه عواقب شرارتبار ناشی از داوری الهی بر گناهان ما را متحمل گردید

 .کند میهای اطاعت و بی گناهی عیسی را به ما پیشکش  تمامی نیک انجامی
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بر عیسی نازل شد و در عوض نیکویی که عیسی به مختصرتر آنکه، شرارتی که ما به بار آوردیم 

دار شدن عدالت ابدی خود این نیکویی را بدون خدشه تواند میخدا . آورد قابل پیشکش شدن به ماست

 .به ما پیشکش کند زیرا عیسی به جانشینی ما تمامی مجازات ناشی از گناهان ما را متحمل گردید

. دشو میو تنها از راه ایمان دریافت  گیرد مینجام پایان خدا اتمامی اینها فقط از فیض بی

ایم که سزاوار  هیچیک از ما هرگز کاری نکرده. هیچگونه منطق علت و معلولی در اینجا وجود ندارد

 .چنین پیشکشی باشیم و هرگز هم نخواهیم توانست کاری برای کسب آن انجام دهیم

. سازد میهای مختلف کاربرد آن را نمایان  های گوناگونی از این تبادل و حوزه کالم خدا جنبه

 .بدی و شرارت بر عیسی آمد تا نیکویی قابل پیشکش به ما باشد: اما در هر مورد، این اصل صادق است
 :آشکار شده است 1-4: 11دو جنبه نخست از تبادل انجام شده در اشعیا 

 

دردهای ما را  ما را بر خود گرفت و[ مرضهای: اللفظیبرگردان تحت]لکن او غمهای 
و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتال . بر خویش حمل نمود

و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته . گمان بردیم
 .و تأدیب سالمتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. گردید

 
د که کاربرد یکی روحانی و کاربرد دیگری مربوط به اندو حقیقت در اینجا درهم تنیده شده

در زمینه روحانی، عیسی مجازات ناشی از تقصیرات و گناهان ما را برخود گرفت تا ما در . جسم است

در زمینه جسمی، عیسی (. 1: 1رجوع کنید به رومیان )عوض بخشوده شویم و با خدا صلح کنیم 

 .سطه زخمهای او بتوانیم شفا بیابیممرضها و دردهای ما را برخود گرفت تا بوا

: 11به اشعیا  17-17: 5متی . کاربرد جسمی تبادل در دو متن از عهد جدید تأیید شده است

همه مریضان را شفا بخشید، تا سخنی که به زبان اشعیای "نگارد که عیسی  رجوع کرده و چنین می 4

 "”.های ما را برداشتمرض او ضعفهای ما را گرفت و”نبی گفته شده بود تمام گردد که 

خود ": عیسی گوید میرجوع کرده  7-1: 11نیز پطرس رسول به اشعیا  24: 2پطرس 1در 

گناهان ما را در بدن خویش بر دار متحمل شد تا از گناه مرده شده، به عدالت زیست نماییم که به 

 ".اید یافتهضربهای او شفا 

 :بندی کردن چنین جمعتوا میشد  ای را که در آیات باال تشریحتبادل دوجانبه

 .عیسی زخمی گردید تا ما بتوانیم شفا یابیم. عیسی تأدیب شد تا ما بتوانیم بخشوده شویم
خداوند جان  دارد مینمایان شده است که بیان  10: 11جنبه سوم از این تبادل در اشعیا 

ی برای قربانیهای گوناگون گناه این جنبه را باید در پرتو مراسم موسو. ساخت "قربانی گناه"عیسی را 
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گوسفند، بز، گاو یا حیوانی  مثالً)یک قربانی  بایست میکسی که مرتکب گناهی شده بود . جستجو کرد

ای  و کاهن به گونه کرد میاو به گناهش در باالی سر حیوان قربانی اعتراف . به نزد کاهن بیاورد( دیگر

 شد میسپس حیوان کشته . ساخت ن قربانی منتقل مینمادین گناه اعتراف کرده آن شخص را به حیوا

 .تا جریمه گناهی که به آن منتقل شده بود پرداخت نماید

 بایست میریزی شد تا از پیش خبر از آنچه دانی خدا طرحتمامی این آیین و مراسم در پیش

هان به جان بر روی صلیب، گناه تمامی ج. توسط آن یگانه قربانی فرابسنده عیسی انجام شود، بدهد

جان خود را به مرگ ...او": کند می، نتیجه آن را چنین توصیف 12: 11اشعیا . عیسی منتقل گردید

 .توسط قربانی و مرگ جایگزین عیسی، او گناه تمامی نسل بشر را کفاره کرد ".ریخت

و در عین حال جنبه مثبت این  کند میاشاره  10: 11، پولس به اشعیا 21: 1قرنتیان 2در 

را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما [ عیسی]کسی[ خدا]او ": دهد میدل را نیز ارائه تبا

 (.ترجمه هزاره نو) "خدا شویم( عدالت)در وی پارسایی

نیم توسط تالشهای خودمان به آن دست یابیم ، توا میپولس اینجا درمورد عدالتی که ما 

خدا یعنی عدالتی که هرگز آشنایی با گناه نیافته، صحبت  ، بلکه درباره عدالت خودگوید میسخن ن

این عدالت را کسب کند، زیرا به اندازه فاصله آسمان از زمین، از  تواند میهیچ یک از ما هرگز ن. کند می

 .نیم این عدالت را بدست آوریمتوا میما فقط و فقط از راه ایمان . عدالت ما فراتر است

 :ن چنین جمع بندی کردتوا میجنبه سوم از تبادل فوق را 

 

 .عیسی به سبب گناهکاری ما گناه شد، تا ما بتوانیم با عدالت او عادل شویم
 

تمامی کتاب مقدس در . جنبه بعدی تبادل انجام گرفته، نتیجه منطقی جنبه پیشین است

 4: 15در حزقیان . عهد عتیق و عهد جدید بر این امر تأکید دارد که حاصل نهایی گناه، مرگ است

یعقوب رسول  11: 1در یعقوب  ".هرکسی که گناه ورزد او خواهد مرد": که دارد میخداوند بیان 

وقتی هویت عیسی با گناه (. ترجمه هزاره نو) "آورد میگناه چون به ثمر رسد، مرگ به بار ": گوید می

 . ما بازشناخته شد، تجربه مرگ که ثمره گناه است برای غیرقابل اجتناب گردید

اندک زمانی  ....عیسی": چنین می نویسد 1: 2ویسنده عبرانیان در تأیید این امر در عبرانیان ن

از رنج مرگ گذشت تا بر حسب فیض خدا برای همه طعم مرگ را  ...پایینتر از فرشتگان قرار گرفت

او گناه  .مرگ او نتیجه غیرقابل اجتناب گناه انسان بود که او برخود گرفت(. ترجمه هزاره نو) "بچشد

 .تمامی بشر را برخود حمل نمود و به این ترتیب طعم مرگی را که شایسته تمامی بشر بود، چشید



 برکت یا لعنت

083 

در عوض، عیسی به تمامی کسانی که قربانی جایگزین او را بپذیرند، هدیه حیات جاویدان را 

زیرا که ": یدگو میپولس دو انتخاب ممکن را در کنار هم قرار داده  21: 7در رومیان . کند میپیشکش 

 ".مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح

 : ن جمع بندی کردتوا میبنابراین جنبه چهارم از تبادل را به شکل زیر 

 

 .عیسی در عوض ما مرد تا ما بتوانیم در حیات او شریک گردیم
 

ه فیض خداوند ما عیسی مسیح را می زیرا ک": آمده است 1: 5قرنتیان 2جنبه بعدی تبادل در 

: تبادل آشکار است ".دانید که هر چند دولتمند بود، برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شوید

 .عیسی فقیر شد تا ما در عوض بتوانیم دولتمند شویم. از فقر به دولتمندی

خدماتش بر زمین  که او در سراسر کنند میعیسی چه وقت فقیر شد؟ برخی از مردم تصور 

، ولی در هیچ زمانی فاقد آنچه کرد میاو با خود پول زیادی حمل ن. فقیر بود، ولی این درست نیست

هنگامی که شاگردانش را به اطراف برای خدمات گوناگون می فرستاد، آنها هم چیزی . نیاز داشت، نبود

خود به  معموالًه دور از فقر بودند که او و شاگردانش آنقدر ب(. 11: 22رجوع کنید به لوقا )کم نداشتند 

 (.21: 11؛ 5-4: 12رجوع کنید به یوحنا )ند کرد میفقرا کمک 

، ولی آورد میدرست است که گاهی عیسی به روشهایی آزاد از قیود مرسوم پول به دست 

ع رجو! )د به اندازه پولی است که از دهان ماهی بیرون آورندشو میارزش پولی که از بانک برداشت 

های تهیه غذای عیسی نیز گاهی خالف عادت مرسوم بود، ولی کسی که شیوه(.  27: 17کنید به متی 

بر اساس  اًهای همراه ایشان را تأمین کند، یقین بتواند خوراک پنج هزار مرد به عالوه زنان و بچه

 (.21-11: 14رجوع کنید به متی ! )دشو میمعیارهای معمول فقیر محسوب ن

نمونه  کامالًتعریف کردیم،  1سی در سراسر خدماتش بر زمین، چنانکه در فصل واقع، عی در

باالتر و فراتر . اش انجام دهدتا اراده خدا را در زندگی شد مینیازهای او همواره برطرف . بود "فراوانی"

 . شد میاش هرگز تمام ن و منبع مالی کرد میاز این، او پیوسته به دیگران کمک 

 45: 25در تثنیه . بر روی صلیب:  برای ما فقیر شد؟ جواب این است پس چه وقت عیسی

. موسی فقر مطلق را در چهار عبارت گرسنگی، تشنگی، برهنگی و احتیاج به همه چیز خالصه کرد

 .بر روی صلیب تجربه نمود کامالًعیسی همه اینها را 

 .ساعت هیچ نخورد 24 تقریباًشد و  گرسنهاو 

: 11یوحنا ) "!ام تشنه": های او بر صلیب این بود خرین جملهیکی از آ. شد تشنهاو 

25) 



 برکت یا لعنت
 

084 

 (.21: 11رجوع کنید به یوحنا )سربازان همه لباسهای او را کندند . شدبرهنه او 

ای  پس از مرگش در کفنی عاریه. دیگر هیچ چیز نداشت. شدمحتاج به همه چیز او 

به این (. 11-10: 21ید به لوقا رجوع کن)ای که از آن خودش نبود مدفون شد  و در مقبره

 .را تحمل کرد فقر مطلقبخاطر ما  کامالًو  دقیقاًترتیب عیسی 

و خدا قادر ": دهد میای کاملتر ارائه  پولس جنبه مثبت این تبادل را به گونه 5: 1قرنتیان 2در 

ده شود و است هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز همواره همه نیازهایتان برآور

پولس مراقب است تا در سراسر (. ترجمه هزاره نو) 1"برای انجام هر کار نیکو به فراوانی داشته باشید

ن کسب کرد بلکه توا میاین فیض را ن. خداست تأکید نمایدفیض این آیه بر تنها اساس این تبادل که 

 .ن آن را دریافت نمودتوا میفقط از راه ایمان 

شاید ما . ما مانند وفور عیسی در هنگامی است که بر زمین بود "وانیفرا"بسیاری از اوقات 

د شو میاما احتیاجاتمان روز به روز برطرف . انداز زیادی در بانک نداشته باشیم مبلغ زیادی پول یا پس

 .و مقداری هم برای کمک به نیازمندان داریم

نقل  11: 20که در اعمال  یک دلیل مهم در این سطح از توانایی مالی، در سخنان عیسی است

هدف خدا این است که فرزندانش از برکت عظیم او  ".تر است دادن از گرفتن فرخنده": قول شده 

 .دهد میبنابراین خدا تدارک کافی برطرف کردن نیازهای ما و نیز دادن به دیگران را . برخودار شوند

 :ن اینگونه جمع بندی کردتوا میپنجمین جنبه تبادل را 

 

 .ی با فقر ما فقیر شد تا ما بتوانیم با دولت او دولتمند شویمعیس
 

در این قسمت نیز . گردد میتبادل بر روی صلیب، شامل رنج احساسی ناشی از گناه انسان نیز 

اصلی که گناهان ما بر ما  رحمانهدو زخم بی. مند شویمعیسی متحمل شرارت شد تا ما از نیکویی بهره

 .هر دو اینها را عیسی بر روی صلیب بر خود گرفت. است رد شدگیطو  شرمساریآورند  می

از لحاظ شدت از خجالت شدید تا حس غیرارادی ناشایستگی که شخص را از شرمساری طیف 

ترین دالیل که در اجتماع معاصر ما یکی از معمول. سازد میشراکت پرمعنا با خدا یا با انسانها محروم 

اغلب این کار . ، شکلی از سوءاستفاده جنسی یا تعرض در کودکی استدشو میبیشتر و بیشتر متداول 

 .آن را شفا بخشد تواند میکه فقط فیض خدا  گذارد میجای زخمی را برجای 

ننگ را ناچیز صلیب را تحمل کرد و "که او  گوید مینویسنده عبرانیان درباره عیسی بر صلیب 
ترین نوع  مجازات صلیب ننگین(. فزوده شده استترجمه هزاره نو، تأکید ا-2: 12عبرانیان )"شمرد
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همه لباسهای شخص تحت مجازات . گردید ترین رده مجرمین می مرگ بود و فقط مخصوص پایین

. ندکرد میاش  گرفت که ریشخند و مسخره و او عریان در معرض دید رهگذرانی قرار می شد میکنده 

-11: 27رجوع کنید به متی )بود، تحمل کرد ای است که عیسی وقتی از صلیب آویزان این شرمساری

44.) 

در عوض ننگی که عیسی برخود گرفت، هدف خدا برای کسانی که به بر عیسی توکل دارند 

برای ....بجا بود خدا": گوید مینویسنده  10: 2در عبرانیان . آن است که شریک جالل ابدی او شوند
 "را از راه تحمل رنج کامل گرداند[ عیسی]ات ایشان ، قهرمان نجاینکه پسران بسیار را به جالل برساند

ای که عیسی بر صلیب تحمل کرد برای تمامی  شرمساری(. ترجمه هزاره نو –تأکید افزوده شده است )

فراتر از این او ما را در جاللی . کسانی را که بر او توکل دارند راه نجات از ننگ خودشان را مهیا ساخت

 !س حقوق جاودانی متعلق به اوستگرداند که براسا شریک می

. باشد می طرد شدنحتی از ننگ و شرمساری نیز عذاب آورتر است،  معموالًزخم دیگری که 

ترین شکل آن، والدین  در ابتدایی. به طور معمول این احساس ریشه در نوعی شکستن ارتباط دارد

به روشهای خشن و منفی ابراز  این عدم پذیرش ممکن است فعال باشد و. پذیرند میفرزندان خود را ن

اگر یک زن باردار، احساسات منفی . شود یا اینکه فقط به صورت عدم ابراز محبت و طرد کردن باشد

طرد )نوزاد او با حس عدم پذیرفتگی  احتماالًپرورد،  نسبت به جنینی داشته باشد که در شکم می

 .ی و مرگ او نیز ادامه یابدبه دنیا بیاید، که ممکن است حتی تا هنگام بزرگسال( شدگی

ای زنده  این موضوع به گونه. دلیل رایج دیگر برای حس طرد شدگی، شکست در ازدواج است

زیرا خداوند تو را مثل زن مهجور و رنجیده دل ": ترسیم شده است 7: 14در سخنان خداوند در اشعیا 

 ".گوید میا خدای تو این ر. خوانده است و مانند زوجه جوانی که ترک شده باشد

آمده که اوج سکرات مرگ  47،10: 27تدارک خدا برای شفای زخم طرد شدگی در متی 

 :کند میعیسی را توصیف 

 

یعنی  ".ایلی، ایلی، لما سبقتی": و نزدیک به ساعت نهم، عیسی به آواز بلند صدا زده گفت
 "الهی، الهی، مرا چرا ترک کردی؟

 .وح را تسلیم نمودعیسی باز به آواز بلند صیحه زده، ر...
عیسی چنان با . برای نخستین بار در تاریخ جهان، پسر خدا، پدر را صدا زد و جوابی نشنید

که قدوسیت غیرقابل انعطاف خدا موجب گشت تا حتی پسر خودش را  شد میگناه بشر بازشناخته 

ن از سوی پدر آورترین شکل آن یعنی طرد شد عیسی بدین گونه طرد شدن به رنج. نپذیرد و طرد کند

به طور ناگهانی  تقریباًشکستگی، او پس از آن ، نه از درد زخمهای صلیب، بلکه از دل. را تحمل کرد
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اهانت دل مرا شکسته ": تحقق یافت که 20: 71بدین گونه تصویر نبوتی از مسیحا در مزمور . مرد

 (.ترجمه هزاره نو) "است

ناگاه پرده هیکل از سر تا پا دوپاره شد و ": دده میمتی در روایت خود بالفاصله چنین ادامه 

که راه  داد میای نمادین نشان  این امر به گونه(. 11: 27متی ) "زمین متزلزل و سنگها شکافته گردید

طرد شدن عیسی . برای انسان گناهکار باز شده تا به طور مستقیم وارد مشارکت با خدای قدوس گردد

 7-1: 1پولس این موضوع را افسسیان . ا را به عنوان فرزندان خود بپذیردراه را برای ما باز کرد تا خدا م

ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم بوساطت عیسی مسیح ": کند میچنین جمع بندی 

طرد شدن عیسی منجر به (. تأکید افزوده شده است) "مستفیض گردانید در آن حبیبما را به این  ...

 .دیدپذیرش ما گر

درمان خدا برای شرمگینی و طرد شدگی هرگز بیش از زمان حاضر مورد نیاز مبرم نبوده 

کم یک چهارم بزرگساالن در آمریکای امروز از زخمهای ناشی از  که دست کنم میگمان . است

هدایت اینگونه افراد به شفایی که از صلیب عیسی جاری است، . برند شرمساری و طرد شدگی رنج می

 .اندازه شاد گردانیده است مرا بی شخصاً

ن به توا میدر تبادلی که بر صلیب صورت گرفت، دو جنبه احساسی تحلیل شده در باال را 

 :صورت زیر جمع بندی کرد

 .عیسی شرم و خجالت ما را برخود گرفت تا ما را در جالل خود شریک سازد
 

 .دان خدا پذیرفته شویمعیسی طردشدگی ما را تحمل کرد تا ما بتوانیم به عنوان فرزن
 

ترین ترین و ضروری های تبادل که در باال مورد تحلیل قرار گرفت، برخی از اساسی جنبه

در واقع، احتیاجی هم به . ، اما اینها به هیچ وجه جامع و کامل نیستگیرد مینیازهای بشری را دربر 

ین اصل تبادل زیر پوشش قرار بررسی همه جوانب تمرد انسان وجود ندارد زیرا همه این جوانب با ا

وقتی آموختیم که این اصل رادر . بدی و شرارت بر عیسی آمد تا نیکویی نصیب ما گردد: گیرد می

 .کند میزندگیمان به کار ببریم، تدارکی که خدا برای همه نیازهای ما دیده در زندگیمان آزادانه عمل 

 رهایی از لعنتزندگیتان یعنی اکنون از این اصل برای برطرف کردن آن نیاز مشخص در 

 :دهد میبه زیبایی شرح  14-11: 1پولس این جنبه از تبادل را در غالطیان . استفاده کنید

 

مسیح به جای ما لعن شد و این گونه ما را از لعنت شریعت بازخرید کرد، زیرا 
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او چنین کرد تا برکت  ".هرکه به دار آویخته شود ملعون است"نوشته شده که 
یم در مسیح عیسی نصیب غیریهودیان گردد، و تا ما آن روح را که وعده داده ابراه

 .شده بود، از راه ایمان دریافت کنیم
 (ترجمه هزاره نو)

که  آورد میبه شمار  21: 21پولس عیسای مصلوب را کاربرد یکی از قوانین موسی در تثنیه 

آنگاه به . گیرد میلعنت خدا قرار  آویخته شود زیر( چوبه دار) "درخت"بر اساس آن شخصی که از 

 .کند مینتیجه معکوس آن یعنی برکت یافتن، اشاره 

 :رتبه بودبرای تحلیل این جنبه از تبادل نباید یک الهیدان عالی

 .عیسی ملعون شد تا ما بتوانیم برکت را بیابیم

لعنتهای این لعنت شامل تمامی . نامید "لعنت شریعت"ن توا میلعنتی که بر عیسی آمد را 

هر یک از این لعنتها به . مورد بررسی قرار گرفت 4باشد که در فصل  25فهرست شده در تثنیه 

 رهایی را به کاملترین شکلبنابراین او راه را برای ما باز کرد تا . کاملترین شکل خود بر عیسی آمد

 .بدست آوریم و به داخل برکتهای متناظر قدم گذاریم

آنگاه خواهید . ا در حالیکه بر صلیب آویخته شده، در نظر آوریدای عیسی ر سعی کنید لحظه

 .توانست هیبت کامل آن لعنت را درک کنید

وطنان عیسی او را طرد کردند، یکی از شاگردانش به او خیانت نمود و سایر شاگردان هم

بین زمین و هوا او عریان (. در پیگیری جان دادن او بازگشتند اًهرچند برخی از آنها بعد)رهایش کردند 

شمار از هم گسیخته و جانش از گناه تمامی بشریت سنگین شده  بدنش از درد زخمهای بی. آویزان بود

در حالیکه خورشید نور خود را پس . داد میزمین او را طرد کرده بود و آسمان جوابی به فریادش ن. بود

اما در آن . ی و سنگالخ می ریختاش بر زمین خاک پوشانید، خون حیاتی کشید و تاریکی او را می می

 "!تمام شد": تاریکی، پیش از اینکه جان بسپارد، فریاد پیروزی نهایی وی به گوش رسید

د که ماضی نقلی فعلی به شو میفقط از یک کلمه تشکیل  "تمام شد"در متن یونانی، عبارت 

به  کامالً": ن بیان کردچنی شد میبرگردان کامل آن را . است "به انجام رسیدن یا کامل شدن"معنی 

 ."کامل شد کامالً"یا  "انجام رسید



 برکت یا لعنت
 

088 

او هر لعنت . عیسی هر عقوبت شرارتباری را که تمرد بر سر انسانیت آورده بود، برخود گرفت

تمامی اینها را انجام داد تا در عوض ما بتوانیم هر برکت . ناشی از شکستن شریعت را بر خود گرفت

انگیز و در عین حال به ای در نوع خود بسیار حیرتچنین قربانی. کنیمناشی از اطاعت او را دریافت 

 .آور استاش، اعجاب سبب سادگی بی اندازه

آیا شما با ایمان این روایت از قربانی عیسی را و آنچه او برایتان به ارمغان آورده، پذیرفته اید؟ 

ید که عیسی به قیمت بینهایت شو می گذرانید، آیا متوجه اگر زیر سایه لعنت زندگیتان را می مخصوصاً

 خود تدارک رهایی کامل شما را داده است؟ شخصاً

ترین بیان یک  ترین و خالص اگر چنین است، باید پاسخ فوری شما یک چیز باشد که ساده

 "!متشکرم": ایمان واقعی است و آنهم این است که بگویید

رم خداوند عیسی، برای هرآنچه برای من متشک! ممنونم": بگویید! همین حاال این کار را بکنید

 ".درک نکنم، اما ایمان دارم و سپاسگزارم کامالًشاید ! ای انجام داده

هرچه بیشتر او را شکر کنید، بیشتر . اکنون به شکرگزاری از او با زبان خودتان ادامه بدهید

یمان بیاورید و باور کنید هر چه بیشتر ا. نید به کاری که برای شما انجام داده ایمان بیاوریدتوا می

 .بیشتر می خواهید او را شکر کنید

 .شکرگزاری نخستین گام برای رهایی است
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 لهایی برای مطالعهسؤا
 ، کدام است؟گردد میواقعه تاریخی منحصر به فردی که تمامی پیغام کتاب مقدس حول آن  .1

 .خدا جوابهای مختلفی برای مشکالت بشریت دارد: درست یا غلط .2

 آنها چیستند؟. کند میموسی در چهار عبارت، فقر مطلق را جمع بندی  45: 25ه در تثنی .1

و  ____________ عبارتند از آورد میترین زخمهایی که گناه بر ما وارد  رحمانهدو تا از بی .4

___________. 

 .هشت تبادلی که بر صلیب انجام گرفت و در این فصل به آنها اشاره شد، فهرست وار بنویسید .1

را دریافت  _________ شد تا ما بتوانیم _________تیجه تبادل بر صلیب، عیسی در ن .7

 .کنیم

 اولین قدم رهایی چیست؟ .7

 

 کاربرد در زندگی
 که عیسی برای گناهان شما بر صلیب شد؟ کنید میآیا باور . 1

 ؟اید کردهقربانی او را در زندگیتان تجربه  شخصاًآیا . 2

دارید؟ اگر جواب مثبت است، از کدامها و چه  ای تجربهن فصل، آیا از هشت تبادل یاد شده در ای. 1

 تان دارید؟ دلیلی برای اثبات تجربه

 

 آیه حفظی

 .خدای من، همه نیازهای شما را بر حسب دولت پرجالل خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد
 (ترجمه هزاره نو) 11: 4فیلیپیان 

 پاسخ ایمان
ایمان دارم که . پذیرم ا که تو بر صلیب برای من انجام دادی میای عیسی مسیح، من تمامی آنچه ر

 .دشو مییکایک نیازهای من در تو برآورده 
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 جوابها
 .قربانی و مرگ عیسی مسیح بر صلیب. 1

 .و آن صلیب عیسی است کند میاو فقط یک راه حل به ما معرفی . غلط. 2

 .گرسنگی، تشنگی، برهنگی و احتیاج به همه چیز. 1

 .مساری، طرد شدگیشر. 4

عیسی با ( 1. )تا ما شفا یابیم شد میعیسی زخ( 2. )عیسی مجازات شد تا ما بخشوده شویم( 1. )1

عیسی به مرگی که ما مستحقش ( 4. )گناهکاری ما گناه شد تا ما به عدالت او عادل شویم

تا ما از دولت عیسی به فقر ما فقیر شد ( 1. )بودیم مرد تا ما بتوانیم در حیات او شریک شویم

( 7. )عیسی ننگ ما را بر خود گرفت تا ما در جالل او شریک شویم( 7. )او دولتمند شویم

عیسی ( 5. )عیسی طرد شدگی ما را تحمل کرد تا ما به عنوان فرزندان خدا پذیرفته شویم

 .ملعون شد تا ما برکت را دریافت کنیم

 .ملعون، برکت. 7

 .شکرگزاری. 7
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 رهایی هفت قدم بسوی
آمیز خدا وجود دارد و آن تبادلی شایسته برای هر تدارک فیض کامالًفقط و فقط یک اساس 

 :در فصل قبل، هشت جنبه از این تبادل به شکل زیر خالصه شد. است که بر صلیب رخ داد

 عیسی مجازات شد تا ما بخشوده شویم

 تا ما شفا یابیم شد میعیسی زخ

 تا ما به عدالت او عادل شویمعیسی به گناهکاری ما گناه شد 

 عیسی به مرگ ما مرد تا ما شریک حیات او گردیم

 عیسی با فقر ما فقیر شد تا ما با دولت او دولتمند شویم

 عیسی ننگ ما را بر خود گرفت تا ما شریک جالل او گردیم

 عیسی طرد شدگی ما را متحمل گردید تا ما به عنوان فرزندان خدا توسط او پذیرفته شویم

 عیسی ملعون شد تا ما برکت را دریافت کنیم

ن به آن توا میهای دیگری از تبادل بر صلیب وجود دارد که  جنبه. این فهرست کامل نیست

. اما همه آنها وجوه متفاوت دیگر از تدارکی است که خدا توسط قربانی عیسی برای ما دیده است. افزود

-جمع بندی مینجاتفراگیر یعنی  کامالًاژه بزرگ و ها ووجوه را در یک و کتاب مقدس همه این جنبه

هرچند اینها . کنند میمسیحیان اغلب نجات را محدود به تجربه بخشودگی گناهان و تولد تازه . کند

 .العاده است، اما فقط بخش اول از نجاتی است که در عهد جدید مکشوف شده استخارق

ت ترجمه مبهم و نامعلوم باقی منظور کامل از نجات دست کم تا حدودی بخاطر مشکال

د، به شو میترجمه  "نجات یافتن" معموالًکه  sozoدر متن اصلی یونانی عهد جدید، فعل . ماند می

به . که بسیار فراتر از بخشش گناهان است گیرد میروشهای گوناگون دیگری نیز مورد استفاده قرار 

همچنین  1.دشو می، استفاده یابند میمأ شفا طور مثال از این فعل در بسیاری از مواردی که مردم جس

این فعل مورد استفاده  1و میتی که دوباره به حیات بازگشته 2در مورد شخصی که از دیوها آزاد شده،
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در  4.در مورد ایلعازر این فعل به کار رفته تا شفای او را از بیماری مهلکی نشان بدهد. دارد

ی توصیف حفاظت و مراقبت مداوم خدا از شرارت استفاده پولس از همین فعل برا 15: 4تیموتائوس 2

 .که در سراسر زندگی او ادامه یافته است کند می

ای زیبا در  این امر به گونه. گیرد می بر نتیجه کامل نجات تمامی قسمتهای وجود انسان را در

مامی تقدیس خدای آرامش، خود شما را به ت": خالصه شده است 21: 1تسالونیکیان 1دعای پولس در 

نجات شامل  ".کند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عسیی مسیح، بی عیب محفوظ بماند

د و در قیامت بدن به هنگام بازگشت مسیح به کمال شو میتمامیت وجود انسان یعنی روح، جان و تن 

 .رسد می

ی تدارکات مختلف اما هیچکس بدون انجام یک معامله دو جانبه، به طور همزمان وارد تمام

. پیشروی در نجات مرحله به مرحله و از یک تدارک به تدارک بعدی است معموالً. دشو مینجات ن

آنها از تدارکات . روند میبسیاری از مسیحیان هرگز به مرحله فراتر از دریافت بخش از گناهانشان ن

 .بسیار دیگری که به رایگان در دسترسشان است، آگاهی ندارند

د که با یکایک شو مییافت تدارکات گوناگون نجات توسط خدای قادر متعال تعیین ترتیب در

در خدمات عیسی بر . اما نه همیشه، نقطه شروع، بخشش از گناهان است عموماً. ما در ارتباط است

 .ندکرد میروی زمین، اغلب، مردم ابتدا شفای جسمی و پس از آن بخشش از گناهنشان را دریافت 

همسر من روت که هنوز مجرد بود و با  1175در سال . رخ دهد تواند میاتفاق  امروز هم این

ای معجزآسا در  سپس عیسی به گونه. ، چند هفته بیمار و بستری شدکرد میمعتقدات یهودی زندگی 

ولی دو سال طول کشید تا او دریافت . شفا یافت کامالًاتاق خوابش به مالقات او رفت و در یک لحظه 

 .در آن زمان بود که تولد تازه یافت. اقعی وی بخشایش گناهانش استکه نیاز و

یم، باید به هدایت روح القدس حساس شو میوقتی ما بر اساس قربانی مسیح به خدا نزدیک 

نیم اولویتهای خودمان را به خدا تحمیل کنیم، بلکه باید بگذاریم او به ترتیبی که توا میما ن. باشیم

به طور مثال ممکن است شخصی مصمم به طلب کامیابی . ود با ما پیش برودداند در کار خ صالح می

اگر این شخص با کله . مالی باشد، در حالیکه اولویت نخست خدا برای او عدالت و پرهیزکاری است

شقی بر درخواست کامیابی مالی پیش از دریافت عدالت و پرهیزکاری اصرار ورزد، ممکن است 

 !هیچکدام را دریافت نکند

بدون اینکه بداند ریشه بیماری  باشد میهمینطور ممکن است شخصی در پی شفای جس

خدا در جواب . جسمی او مشکل احساسی درونی مثل احساس طردشدگی یا اندوه یا عدم امنیت است

اگر این شخص از خود همکاری نشان . کند میاو برای شفای احساسات که مورد نیازش است، اقدام 
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ه التماس برای دریافت شفای جسمی ادامه دهد، ممکن است در خاتمه هیچگونه ندهد و همچنان ب

 .شفایی را چه جسمی و چه احساسی، دریافت نکند

خواهد یکی از تدارکات نجات را که احتیاج فوری ماست بر ما مکشوف سازد و  گاهی خدا می

اکثر اوقات . نت کاربرد دارددر مورد تدارک برای رهایی از لع مخصوصاًاین امر . یمشو میما متوجه ن

به طور . دارد می یک لعنت در زندگی شخص مانعی نامعلوم است و او را از سایر تدارکات نجات باز

 .معمول، باید پیش از رسیدگی به هر نیاز دیگر، با این مانع رویاروی شد

رد ما نیز در این مو. است تبادل لعنت با برکت: یمشو میتدارکی که هم اکنون بر آن متمرکز 

با همان مشکالتی مواجه هستیم که موسی پیش از ورود اسرائیلیان به سرزمین کنعان پیش پای  دقیقاً

آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را  امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می":او گفت. ایشان نهاد

عواقب این (. 11: 10تثنیه ) "پیش روی تو گذاشتم؛ پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی

ای دور از دسترس است که موسی آسمان و زمین را شاهد پاسخ  مشکالت به قدری جدی و به اندازه

 .گیرد میاسرائیل 

خدا آنها را . حیات و برکت در یک سو، و مرگ و لعنتها در سوی دیگر: انتخابها روشن بود

او . اما او به جای آنها تصمیم نگرفت. ود برگزینندبرانگیخت تا زندگی و برکتها را که انتخاب درست ب

این امر را نیز به یاد آنان آورد که انتخاب آنها فقط بر زندگی خودشان اثر گذار نیست بلکه تأثیرش در 

این موضوع بار دیگر به خصوصیت شاخص برکتها و لعنتها که نسل . زندگی فرزندان آنها نیز تداوم دارد

 .نماید ، اشاره مییابد میبه نسل ادامه 

امروز هم در زندگی ما این . انتخاب قوم اسرائیل در آن زمان تعیین کننده سرنوشت ایشان بود

یعنی حیات و برکتها یا مرگ و  گذارد میهمان انتخابها را پیش پای ما  دقیقاًخدا . امر صادق است

یل سرنوشت خود را با انتخابی که انجام ما نیز مانند قوم اسرائ. گذارد میاو انتخاب را برعهده ما . لعنتها

 .بر سرنوشت نسلهای پس از ما نیز تأثیرگذار باشد تواند میانتخاب ما . کنیم میدهیم، تعیین  می

همینکه متوجه . هنگامی که برای نخستین بار با این سخنان موسی مواجه شدم، به یاد دارم

نستم توا مین! منتظر بود که من انتخاب کنماو . خواهد، بسیار وحشت کردم شدم خدا از من جواب می

 .انتخاب نکردن به منزله انجام انتخاب غلط بود. طفره بروم

از آن پس در طی . که به فیض خود مرا در انتخاب درست یاری داد کنم میخدا را شکر 

. دخدا به زودی مفاهیم ضمنی انتخابم را به من نشان دا. ام سالهایی که گذشت هرگز پشیمان نشده

و راه برگشتی  شد میمن از دری گذشتم که به سوی یک عمر سلوک در ایمان و اطاعت گشوده 

 .نداشت

اول باید به . خواهند از لعنت به برکت گذر کنند باید از همین در بگذرند همه کسانی که می



 برکت یا لعنت
 

094 

: دهندسپس به آنها جواب مثبت ب. گذارند، آگاه شوند مدهایی که خدا پیش پایشان میاروشنی از پی

رانم و حیات و برکتها را  من مرگ و لعنتها را از خود می. خداوندا، پاسخ من براساس کالم توست"

 ".گزینم برمی

برای انجام . نیم از هر لعنتی در زندگیمان آزاد شویمتوا میهمینکه این گزینش را انجام دادیم، 

ام که برای هدایت  تجربه دریافتهدر اما من به . این کار هیچ الگوی خاصی برای همگان وجود ندارد

 .یاری دهنده باشد تواند میای که رها شوند، هفت مرحله زیر  مردم به نقطه

شاید منظور اصلی شما در برخورد با این موضوع از دید کسی باشد که خواستار کمک یا 

خودتان را از  برای دریافت کامل مزیتهای این دستورالعمل، کنم میاما توصیه . مشاوره به دیگران است

به این ترتیب متوجه خواهید شد که . لحاظ فکری به جای کسی که محتاج رهایی است بگذارید

 !در این روند، کجاست شماجایگاه واقعی 
 

 .به قربانی مسیح به جای شما و ایمان خود به او اعتراف کنید . 1

زایای قربانی مسیح که دو شرط مهم برای دریافت م دهد میپولس شرح  10-1: 10در رومیان 

به اعتراف در دل به اینکه خدا عیسی را از مردگان برخیزانید و  ایمان آوردن: وجود دارد که عبارتند از

تأثیرگذار نیست مگر اینکه توسط اعتراف به  کامالًایمان در دل . زبان بر اینکه عیسی خداوند است

 .زبان تکمیل شود

در مضمون ایمان کتاب مقدسی، اعتراف به . است "دماننگفتنِ ه"، اعترافمعنای تحت الفظی 

کاهن اعظم "عیسی  1: 1در عبرانیان . باشد میمعنی بیان زبانی آنچه خدا در کالمش گفته است، 

دهیم،  وقتی ما در مورد او اعتراف کتاب مقدسی درست را انجام می. خوانده شده است "اعتراف ما

 .گیریم خدمت کهانت او را برای خودمان به کار می

 :به عنوان مثال. برای دریافت مزایای قربانی مسیح، اعتراف ما باید دقیق و شخصی باشد

خداوند عیسی، من ایمان دارم که تو پسر خدا و تنها راه به سوی خدا هستی؛ ایمان دارم که 

 .تو بر صلیب برای گناهان من مردی و از مردگان برخاستی

 

 .ه کنیداز همه تمردها و گناهانتان توب. 2

ممکن است عوامل خارجی بسیاری حتی به عنوان مثال، نسلهای گذشته شما در لعنتی که بر 

این مشکل . با این وجود، ریشه همه مشکالتتان در خود شماست. زندگیتان سایه افکنده دخیل باشند

ا، که د و عبارت است از دیدگاه متمردانه شما نسبت به خدشو میخالصه ( گناه) avonدر یک کلمه 
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 .بپذیرید شخصاًشما باید مسئولیت این گناهان را . اید شدهمنجر به گناهانی گشته که مرتکب 

ای که خواست  توبه .توبه کنیدخواهد که  بنابراین، پیش از دریافت رحمت خدا، او از شما می

بدون هیچ قلبی خودتان باشد و در طی آن تمرد و سرکشی نسبت به خدا را کنار بگذارید و خودتان را 

توبه کرده باشد، دیگر  اًکسی که حقیقت. قید و شرطی تسلیم هرآنچه خدا از شما می خواهد، بکنید

 !ای با خدا ندارد مجادله

 هنگامی که یحیای تعمید. ایمان عهد جدیدی، محلی برای شانه خالی کردن از توبه ندارد

توبه " خورد مییامش به چشم دهنده برای آماده سازی راه عیسی آمد، نخستین کالمی که در پ
بعدها وقتی عیسی خدمت عمومی خود را آغاز (. ، تأکید افزوده شده است2: 1متی ! )بود "....کنید

مرقس ) "و به انجیل ایمان بیاورید توبه کنید": نمود، از همانجایی شروع کرد که یحیی خاتمه داده بود

بسیاری از مسیحیان معترف به ایمان،  .أثیری نداردبدون توبه، ایمان ت(. ، تأکید افزوده شده است11: 1

اند و در نتیجه  پیوسته برای حفظ ایمانشان در تقال هستند زیرا هرگز شرط اولیه توبه را انجام نداده

 .کنند میهرگز مزایای کامل قربانی مسیح را دریافت ن

 :که حاوی توبه مورد نظر خداست کنم میدر زیر اعترافی را پیشنهاد 

 دارم و خود را به تو به عنوان خداوندم  ز همه تمردها و گناهانم دست برمیمن ا

 .کنم میتسلیم 

 

 .از همه گناهانتان بخشش بطلبید. 3

خدا . استگناه آمرزیده نشده ، دارد میبزرگترین چیزی که برکت خدا را از زندگی ما دور نگاه 

اگر به ". ابتدا ما باید به آنها اعتراف کنیم  ترتیب الزم برای بخشوده شدن گناهان ما را داده است ولی
او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک گناهان خود اعتراف کنیم، 

است زیرا به ما قول داده و  امینخدا در انجام این امر (. ، تأکید افزوده شده است1: 1یوحنا 1) "سازد

نیز هست زیرا جریمه کامل گناهان ما توسط عیسی پرداخت شده  عادلاو . همواره خوش قول است

 .است

ممکن است خدا گناهان بخصوصی را به شما نشان داده باشد که شما را در معرض لعنتی قرار 

 .به آن گناهان اعتراف کنید مخصوصاًاگر چنین است، . داده اند

زنا و  اًخصوص) اند شدهن مرتکب این امکان نیز وجود دارد که به سبب گناهانی که اجدادتا

شما بخاطر گناهان اجدادتان مقصر نیستید، ولی . اید شده، شما دچار لعنت (مکاتب پنهانی انحرافی

اگر چنین است، از خدا بخواهید . ممکن است به طرق مختلف تحت تأثیر عواقب گناهان آنها باشید

 .شما را از این عواقب آزاد کند
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 :گردد میسبی برای این مورد ارائه در زیر دعای نمونه منا

 اًکه مرا بیامرزی، خصوص خواهم میو  کنم میخدایا من به همه گناهانم در پیشگاه تو اعتراف 

که مرا از عواقب  خواهم میهمچنین از تو . دهند میبرای همه گناهانی که مرا در معرض لعنت قرار 

 .گناهان اجدادم آزاد بسازی
 

 .اند ببخشید اند و شما را آزرده بدی کرده همه کسانی که به شما. 4

. قلبی دیگران است عدم بخششمانع بزرگ دیگر در برابر جاری شدن برکت خدا به زندگی ما 

خواهیم خدا  اگر ما می گوید میو  کند میعیسی به طور مخصوص بر این امر تأکید  21: 11در مرقس 

و وقتی که به دعا بایستید، هرگاه کسی ": مواجه شویمدعاهای ما را اجابت کند، ما نیز باید با این امر 

به شما خطا کرده باشد، او را ببخشید تا آنکه پدر شما نیز که در آسمان است، خطایای شما را معاف 

 ".دارد

اگر ما بخواهیم خدا ما را ببخشد، ما نیز باید آماده : این اصل در سراسر عهد جدید جاری است

 .بخشیدن دیگران باشیم

من گاهی . ارادی است تصمیمشیدن دیگران در وحله اول، نه یک امر احساسی، بلکه یک بخ

تصور کنید چکی به مبلغ ده هزار دالر از کسی در . کنم میتصویر  "مثال"این موضوع را در قالب یک 

خدا پیشنهادی به شما . اما در آسمان از شما چکی به مبلغ ده میلیون دالر موجود است. دست دارید

اما اگر . تو چکی که در دست داری پاره کن و منهم این چکی که از تو دارم پاره خواهم کرد": کند یم

 ".کنم میبخواهی چکت را وصول کنی، منهم همین کار را 

اگر از این دید به قضیه نگاه کنیم، بخشودن آن شخص دیگر قربانی بزرگی نیست بلکه یک 

هرکسی که نخواهد یک بدهی ده هزار دالری را در  .دشو میسرمایه گذاری برای شخص خودمان 

 !عوض بدهی ده میلیون دالری خودش ببخشد، شمّ اقتصادی ندارد

اگر چنین است، . شاید اکنون خدا کسی یا کسانی را به خاطر شما بیاورد که باید ببخشیدشان

میم درست او شما را به گرفتن تص. نید برای کمک گرفتن، به روح القدس چشم بدوزیدتوا می

به . ، به آن پاسخ بدهیدکنید میاگر الزام او را احساس . گیرد میولی بجای شما تصمیمی ن انگیزد برمی

خداوندا، ": سپس تصمیمتان را شفاهأ به صدای بلند بازگو کنید. صراحت تصمیم به بخشش بگیرید

تر  که بردن اسمشان سختکسانی . اسامی اشخاصی که باید ببخشید بلند بگویید ".بخشم را می..... من

 :نید از الگوی زیر استفاده کنیدتوا می! است، همان کسانی هستند که بیش از همه باید آنها را ببخشید

اند، ببخشم، اند و آزرده ام که همه کسانی که به من بدی کرده من تصمیم راسخی گرفته
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نام شخص یا اشخاص را بلند ..)......به طور مخصوص، . خدا مرا ببخشد خواهم میدرست همانگونه که 

 .بخشم را می( بگویید
 

د، باطل شو میهرگونه تماس قبلی با هرچیزی که مربوط به مکتبی پنهانی یا شیطانی . 5

 .کنید

هرگونه : پیش از دعا برای رهایی، نکته مهم دیگری هست که باید ابتدا به آن بپردازیم و آن

ای از اعمال و رفتار  این امر شامل طیف گسترده. ی استتماس با هر مکتب انحرافی پنهانی یا شیطان

بیندازید و فهرست برخی از این مکاتب را بازبینی  7شاید بهتر باشد نگاهی دوباره به فصل . دشو می

شک دارید و آن را در فهرست مزبور نمی  اید شدهمرتکب  اگر نسبت به محفل یا کاری که قبالً. کنید

 .حقیقت آن را برایتان آشکار کند یابید، از خدا بخواهید که

ای به داخل قلمرو  اید، از مرز نادیدنی اگر زمانی در چنین اعمال و فعالیتهایی شرکت داشته

از آن زمان به بعد چه بدانید و چه ندانید، شیطان شما را یکی از عوامل خود . اید شیطان قدم گذاشته

از آنجایی که پادشاهی خدا و پادشاهی . بر شما دارداندیشد که ادعای قانونی  او می. آورد میبه حساب 

نید از حقوق و مزایای کامل یک شهروند توا میشیطان در تضاد و تناقض کامل با همدیگرند، شما ن

مند شوید مگر اینکه به طور قطع و تا ابد هرگونه ارتباط با شیطان را قطع کنید و  پادشاهی خدا بهره

 .او بر شما داشته باشد، لغو نمایید هر ادعایی که ممکن است کامالً

: کند میبر ضرورت انفصال کامل از پادشاهی شیطان پافشاری  11-14: 7قرنتیان 2پولس در 

او  17در آیه  "چه مناسبت؟[ یعنی شیطان]نور را با ظلمت چه شراکت است؟ و مسیح را با بلیعال  "

میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز از : گوید میپس خداوند ": دهد میبا حکم خود خدا خاتمه 

 ".ناپاک را لمس مکنید تا من شما را مقبول بدارم

است، یعنی اشیایی که شمارا  "شیء متصل کننده"این جدا شدن مستلزم دور کردن هر 

شرح دادم، این اشیا، گلدوزیهای چند  2در مورد من چنانکه در فصل . پیوندند همچنان به شیطان می

نید ارتباط این موضوع را با شرایط خودتان پیدا کنید، توا میاگر شما ن. د که به ارث برده بودماژدها بو

. از خدا بخواهید تا بر هرچیزی که در زندگی شما از نظر او اهانت آمیز و رنجاننده است، انگشت بگذارد

کنید، آن را به بسوزانیدش، خوردش  مثالًسپس به موثرترین شکل ممکن خود را از آن خالص کنید، 

 !داخل اقیانوس بیندازید و غیره

با شیطان و پادشاهی او قطع رابطه کنید، در زیر روش مناسبی برای  کامالًاید تا  اگر آماده

 :دشو میتأیید این کار پیشنهاد 

من هرگونه پیوند با هرچیزی که مربوط به مکتب پنهانی انحرافی یا شیطانی شود، باطل اعالم 
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هر . که در اختیار دارم، از بین ببرم "شیء متصل کننده"م که هر شو میهد و متع کنم می

 .کنم میادعایی را شیطان برعلیه من دارد، لغو 
 

 .اکنون دیگر شما برای دعای رهایی از هر لعنت آماده هستید. 6

اگر با تصمیم جدی پنج قدم پیشین را برداشته اید، اکنون در جایگاهی قرار دارید که 

اما به خاطر داشته باشید که . ید برای رهایی از هر گونه لعنتی که در زندگیتان هست دعا کنیدنتوا می

خدا فقط بر مبنای تبادلی که بر صلیب عیسی به هنگام مرگ او انجام پذیرفت، فیض و رحمت خود را 

ته شدن از عیسی با آویخ. در این تبادل، رهایی از هر لعنت نیز گنجانیده شده بود. دارد میارزانی 

صلیب، ملعون گردید به هر لعنتی که ممکن است بر شما سایه افکند، تا شما در عوض بتوانید از هر 

 .لعنتی آزاد شده و بجای آن برکت خدا را دریافت نمایید

اش بر صلیب برایتان  بر آنچه عیسی از طریق قربانی فقط و فقطاین امر که شما ایمانتان را  

یا  "کسب کنید"شما نباید رهایی خود را . مایید، حائز اهمیت فراوان استریزی ن بدست آورده پی

. اگر با اینگونه افکار به حضور خدا بیایید، ایمانتان پایه و اساس محکمی ندارد. رهایی شوید "شایسته"

نه بر اساس لیاقتهایی که  کند میخدا فقط بر اساس آنچه عیسی بجای ما انجام داد دعای ما را اجابت 

 .ا به تصور خودمان داریمم

جواب آن  اًاگر بر این اساس راستین ایمان دعا کنید، درخواستتان بی هدف نخواهد بود و یقین

بنابراین به شما می گویم ": دارد می، عیسی این اصل را بیان 24: 11در مرقس . را دریافت خواهید کرد

تأکید افزوده ) "و به شما عطا خواهد شد اید یافتهیقین بدانید که آن را ، کنید میل سؤاآنچه در عبادت 

 (.شده است

وجود دارد که با هم رابطه  (یا داشتن)عطا شدن و یافتندر اینگونه دعا دو مرحله متمایز یعنی 

در زمان  یافتن. آید میدر پی آن به عنوان معلول  عطا شدنعلت است و  یافتن. علت و معلولی دارند

در هنگامی که ما  یافتن. پیوندد در زمان آینده به وقوع می (داشتن)عطا شدن و  دهد میگذشته رخ 

و به روشی که در  کند میسپس در زمانی که خدای قادر متعال تعیین . دشو میانجام  کنیم میدعا 

اگر ما در زمانی که : اما اصلی که عیسی بر آن تأکید دارد این است. دهد میرخ  عطا شدناراده اوست، 

 .عطا شود، اطمینانی نیست که در آینده به ما یابیمن  کنیم میدعا 

نید ابتدا آن را قرائت کنید و دستورالعملهای توا می. گردد میدر زیر یک دعای مناسب ارائه 

 .بعدی را نیز بخوانید

خداوند عیسی، من ایمان دارم که تو بر صلیب هر لعنتی را که ممکن بود بر سر من بیاید، برخود 
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درنام تو ای  –مرا اکنون از هر لعنتی که بر زندگی من است رهایی بخشی  خواهم می پس از تو. گرفتی

 . خداوند عیسی مسیح

 .کنم مییابم و تو را شکر  اکنون من با ایمان رهایی خودم را می

 

پیش از اینکه این دعای رهایی را تکرار کنید، عاقالنه است که هریک از ! ای مکث کنید لحظه

برای آسانتر کردن این کار، در زیر آنها بدون . ، تأیید نماییداید کردهپنج قدم پیشین اعترافاتی که در 

 .اند شدهافزودن هیچگونه پیشنهاد یا توضیحی تکرار 

آنها را با صدای بلند، به آهستگی و از صمیم دل بخوانید و فکرتان را بر یکایک کلمات متمرکز 

کلماتی که بر زبان . یافت، برگردید و آن را دوباره بخوانیداگر در هر مورد شکی به دلتان راه . نمایید

به حضور خدا  تماماًباید حس کنید که خود را وقتی متن پایان یافت . آورید با همه وجود ادا کنید می
سپس بدون وقفه دعای رهایی را که در انتها تکرار شده است، از صمیم  .اید کردهو به او وقف  اید آورده

 .دل بخوانید

 :دعای کامل به شکل زیر است

 

خداوند عیسی مسیح، ایمان دارم که تو پسر خدا و تنها راه به سوی خدا هستی؛ ایمان دارم 

 .که تو بخاطر گناهان من بر صلیب شدی، مردی و از مردگان برخاستی

 .کنم میدارم و خود را به تو به عنوان خداوندم تسلیم  من از همه تمردها و گناهانم دست برمی

، دهند میخدایا من به همه گناهانم، خصوصأ برای همه گناهانی که مرا در معرض لعنت قرار 

که مرا از عواقب  خواهم میهمچنین از تو . که مرا بیامرزی خواهم میو  کنم میدر پیشگاه تو اعتراف 

 .گناهان اجدادم آزاد بسازی

اند، ببخشم،  اند و آزار رسانده ام که همه کسانی که به من بدی کرده من تصمیم راسخی گرفته

 .بخشم را می........ به طور مخصوص، . خدا مرا ببخشد خواهم میدرست همانگونه که 

من هرگونه ارتباط با هرچیزی که مربوط به مکتب پنهانی انحرافی یا شیطانی شود، باطل 

رم، از بین که در اختیار دا "شیء متصل کننده"م که هر گونه شو میو متعهد  کنم میاعالم 

 .کنم میهر ادعایی را شیطان برعلیه من دارد، لغو . ببرم

خداوند عیسی، من ایمان دارم که تو بر صلیب هر لعنتی را که ممکن بود بر سر من بیاید، برخود 

درنام تو ای  –مرا اکنون از هر لعنتی که بر زندگی من است رهایی بخشی  خواهم میپس از تو . گرفتی

 . یحخداوند عیسی مس

 .کنم مییابم و تو را شکر  اکنون من با ایمان رهایی خودم را می



 برکت یا لعنت
 

211 

شما حتی قادر به درک کسری از آنچه از  فکر. باز نایستید "کنم میتو را شکر "اکنون از گفتن 

زمان  تواند میاین ! به خدا پاسخ دهید دلاید تا برایتان انجام بدهد، نیست، اما از صمیم  خدا خواسته

. اید ز آسیبها، فشارها و یا خودداری از بروز احساساتی باشد که سالها در دلتان نگه داشتهآزاد شدن ا

 .دشو میشکند، نکوشید تا جلوی اشکهایی را بگیرید که از قلبتان جاری  اگر سدی درون شما می

اید،  خدا همه چیزهایی که در خودتان نگاه داشته! نگذارید خودداری یا خجالت مانع شما بشود

داند و کمترین اعتنایی به آنها ندارد پس چرا شما چنین کنید؟ به خدا بگویید که چقدر دوستش  یم

 .گردد میهرقدر بیشتر عشق خود را ابراز کنید، درک آن برایتان راحتتر . می دارید

کلید آزادی هیچ . از سوی دیگر، هیچ الگوی بخصوصی برای پاسخ دادن به خدا وجود ندارد

فقط در حضور خدا . ی مختلف بسیاری بروز دهدها راهخود را به  تواند میایمان . اردروش مخصوصی ند

تمامی وجودتان را در برابر محبت خدا مثل گلی که گلبرگهایش را در برابر نور آفتاب . صمیمی باشید

 .، باز کنیدکند میباز 
 

 !یافتن برکت خدا را باور کنید و در آن ادامه دهید.  7

. نکوشید تا شکل برکت و چگونگی عطا شدن آن از سوی خدا را تحلیل کنیددر این مرحله 

بگذارید او بنا بر اراده خود وقت و چگونگی اعطای آن را برعهده . این امر را به دست خدا بسپارید

نقش شما فقط باز کردن خودتان بدون هیچ مانع . لزومی ندارد که خود را نگران و مشوش سازید. گیرد

 .خواهد در شما و برای شما از طریق برکتش انجام دهد ر آنچیزی است که خدا میدر برابر ه

نهایت فزونتر از هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم، بی ... تواند می"به یاد داشته باشید که خدا 

 .پس خدا را محدود به انجام افکار خودتان نکنید(. 20: 1افسسیان ) "عمل کند

 : نید در دعایتان به کار برید، آمده استتوا میی که در زیر نمونه ای از کلمات

تا برکت تو را به هر شکلی که اراده کنی به من عطا  کنم میخداوندا، اکنون وجود خود را باز 

 .فرمایی، دریافت نمایم

 !برایتان بسیار هیجان انگیز خواهد بود اًمشاهده پاسخ خدا یقین
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 لهایی برای مطالعهسؤا

 ؟گردد میم بخشهای شخصیت انسان نجات شامل کدا. 1

گرفتند و سپس بخشش از  می ___________ در خدمات عیسی بر روی زمین، اغلب، مردم ابتدا. 2

 .ندکرد میرا دریافت  __________

است که وی را از  _______________اکثر اوقات لعنتی که بر زندگی شخصی سایه افکنده  .1

 .دارد می سایر تدارکات نجات باز

 .موثر نیست کامالًایمان قلبی تا پیش از اعتراف آن به زبان : درست یا غلط. 4

 .هیچ ایمان موثری ممکن نیست ________________بدون . 1

 ، کدامند؟دارند میسه مانع بزرگی که برکت خدا را از زندگی ما دور نگاه . 7

 .است _____________بخشش شخص دیگر در وحله اول یک احساس نیست بلکه یک .7

به دعای رهایی بپردازید باید با هر نوع ارتباطی با هر  اًپیش از اینکه بتوانید حقیقت: درست یا غلط. 5

 .مکتب پنهانی انحرافی و شیطانی را قطع کنید

 .وار بنویسیدهفت قدم به سوی رهایی را فهرست. 1

 

 کاربرد در زندگی
 .های زندگیتان هستید؟ اگر نه، دلیل خود را بیان داریدآیا آماده انجام هفت قدم برای رهایی از لعنت. 1

. عجله به خرج ندهید؛ هر قدم را در فرصت کافی دنبال کنید. هفت قدم رهایی را انجام دهید. 2

اید، بازبینی نمایید و  به بخش کاربرد در زندگی داده( در خاتمه هر فصل)جوابهایی که تا به حال 

ایمانتان را به ( 1. )ن فصل به عنوان نمونه دعا استفاده کنیداز دعای رهایی از لعنت در همی

 (4. )بخشایش بطلبید 1: 1یوحنا 1از خدا بر اساس ( 1. )توبه کنید( 2. )مسیح اعتراف کنید

 (.اید، ببخشید نام برده 11و  7کسانی که در بخش کاربرد در زندگی فصلهای )دیگران را ببخشید 

از نسلهای گذشته تا بحال را با مکاتب پنهانی انحرافی،  تان خانوادهای هرگونه ارتباط خود یا اعض( 1)

جواب ( 7. )دعا کنید تا رها شوید( 7. )مذاهب دروغین، مجامع سری یا بت پرستی باطل کنید

 .خدا را با ایمان دریافت کنید

 

 آیه حفظی
 .پس اگر پسر شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود

 17: 5یوحنا 
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 اسخ ایمانپ
دیگر خود را در بند نخواهم انداخت . مانم ای که تو برایم فراهم کردی، پابرجا می عیسی، من در آزادی

 (.1: 1رجوع کنید به غالطیان )

 جوابها
 .روح، جان، بدن. 1

 .شفای جسمی، گناهان. 2

 .مانع نادیدنی و غیرمشکوک. 1

 .درست. 4

 .توبه. 1

قدم )و ارتباط با مکتب پنهانی ( قدم چهارم)عدم بخشش دیگران  ،(قدم سوم)گناه بخشیده نشده . 7

 (.پنجم

 .تصمیم. 7

 .درست. 5

از همه تمردها و گناهانتان ( 2. )به قربانی مسیح به جای شما و ایمان خود به او اعتراف کنید( 1. )1

اند و شما  همه کسانی که به شما بدی کرده (4. )از همه گناهانتان بخشش بطلبید( 1. )توبه کنید

هرگونه تماس قبلی با هرچیزی که مربوط به مکتبی پنهانی یا شیطانی ( 1. )اند ببخشید را آزرده

اکنون یافتن برکت خدا را ( 7. )دعا کنید از هر لعنتی آزاد و رها شوید( 7. )د، باطل کنیدشو می

 .باور کنید و در آن ادامه دهید
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18 

ها تا نورآفتاب از سایه  

اکنون در پشت . اید عملهای فصل قبل را انجام داده باشید، از مرزی نادیدنی گذشتهاگر دستورل

پیش رویتان قلمروی . های مختلف است سر شما قلمروی در زیر سایه لعنتهای بسیار متفاوت از ریشه

ای به خالصه فهرست موسی در  قبل از اینکه پیشتر بروید، لحظه. روشن از آفتاب برکتهای خداست

 :بیندیشید 11-2: 25تثنیه 

 سرافرازی

 سالمتی

 باروری

 کامیابی

 پیروزی

 مساعدت و احسان خدا

اینها همگی بخشی از میراث شما در مسیح است که باید کشفشان کنید و آنها را برای خود 

 .بطلبید

زندگی در زیر . یاریگر باشد تواند میهای کلیدی، ترجیحأ با صدای بلند،  تکرار مکرر این واژه

از خدا بخواهید تا میراث . سازد میمندی از برکتهای پیش رو را مشکل  تجسم بهره معموالً لعنت،

در  اًهای کلیدی باال را مرتب ممکن است الزم باشد واژه. جدیدتان را برای شما واقعی و زنده بگرداند

 !اند شدهطی روز تکرار کنید تا مطمئن شوید، از آن شما 

کرده از خدا تشکر کنید که اکنون آن برکت، بخشی از میراث  با تکرار هر یک از آنها، مکث
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اگر مدتی . ترین روش ابراز ایمان استترین و سادهبه یاد داشته باشید که شکرگزاری خالص. شماست

طوالنی زیر یک لعنت دست و پا زده باشید، ممکن است تاریکی ناشی از آن به سرعت بخشهایی از 

های مثبت که توصیف کننده برکتها هستند، مثل دیدن اولین  این واژهتکرار . ذهن شما بیرون نرود

و تمامی دره را روشن  یابند میکم گسترش  پرتوهای نور خورشید در یک دره تاریک است که کم

 .سازند می

ای به  انتقال از قلمرو تاریکی به قلمرو نور ممکن به صورتهای مختلف روی دهد و الگوی یگانه

که  رسد میو به نظر  کنند میتجربه  اًبرخی رهایی را فور. انی برای آن وجود نداردعنوان معیار همگ

هرقدر افراد درگیری . گردند میناگهان به داخل برکتهایی که در کالم خدا وعده داده شده، وارد 

شیطان . تر استعمیقترقبلی با مکتب پنهانی داشته باشند، تقالی آنها برای فرار از این وضعیت سخت

از سوی دیگر، آنها . شمارد و مصمم است که دست از ایشان برندارد های قانونی خود می آنها را طعمه

 .ای شوند که بازخرید قربانی عیسی برایشان فراهم آورده استتر، مدعی آزادیای قویباید با اراده

گریزند، چه  داند که خدا برای کسانی که از بیدادگری او می شیطان نیز تا حدودی از پیش می

هرقدر برکتهای الهی برای کسی بزرگتر باشد، تقالی شیطان برای بازنگاه داشتن او . تدارک دیده است

منبعی برای قوت  تواند میاگر از این دیدگاه بنگریم، آگاهی قبلی از برکتهای پیش رو . گردد میبیشتر 

 .قلب دادن به ما جهت تقالی بیشتر باشد

او . دیدگاه خدا متفاوت است. وامل، ما با قدرت مطلق خدا مواجه هستیمباالتر و فراتر از این ع

خدا همواره وعده . دانیم میکه ما چیزی از آنها ن گیرد میدر هر شرایط و موقعیت، عواملی را در نظر 

روش : که عبارتند از سازد می، اما در اکثر موارد دو چیز را پیش از وقوع آشکار نکند میهایش را عملی 

به  تواند میهیچکس ن. کشد میق کار خود در هر زندگی و مدت زمان دقیقی که کار او به درازا دقی

بکنیم این است که  بایست میآنچه ما . هایش را تحقق بخشد باید وعده خدا دیکته کند که چگونه می

اند چگونه و د نظیر خود میناپذیر خود را به خدا حفظ کنیم که با بینش بیهمواره اعتماد راسخ و خلل

 .چه وقت در زندگی ما حرکت نماید

، نگاهی دهد میشرح  14-11: 1باید باردیگر به جانب مثبت تبادلی که پولس در غالطیان 

 :بیندازیم

مسیح به جای ما لعن شد و این گونه ما را از لعنت شریعت بازخرید کرد، زیرا نوشته شده 
چنین کرد تا برکت ابراهیم در مسیح او  ".هر که به دار آویخته شود ملعون است"که 

عیسی نصیب غیریهودیان گردد، و تا ما آن روح را که وعده داده شده بود، از راه ایمان 
 .دریافت کنیم
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 (ترجمه هزاره نو)

 :کند میپولس به سه واقعیت مهم در مورد برکت وعده داده شده، اشاره 

در پیدایش . باشد می برکت ابراهیم اًشخصاول، این برکت چیزی مبهم و نامعلوم نیست، بلکه م

تأکید افزوده شده ) "برکت داد در هر چیزخداوند ابراهیم را ": وسعت آن تعیین شده است 1: 24

خدا برکتی متناظر برای هر کسی . گرفت می بر های زندگی ابراهیم را در برکت خدا همه حوزه(. است

 .که شرایط او را به انجام رساند، تدارک دیده است

های خود به نیم آن را با شایستگیتوا میما ن. رسد می فرامسیح عیسی دوم، برکت فقط در 

. کند میخدا این برکت را فقط بر اساس ارتباط خود با ما بواسطه عیسی مسیح، اعطا . دست آوریم

ح اگر ارتباط ما با مسی. به داخل زندگی ما جاری شود تواند میبرکت مزبور از هیچ مجرای دیگری ن

اما خدا را شکر که با . بخاطر بی ایمانی یا نااطاعتی گسسته شود، برکت از جریان خود بازمی ایستد

 !جریانش را دوباره از سر گیرد تواند میای صمیمانه  توبه

در این  11-11: 17عیسی در یوحنا . است "وعده روح القدس"سوم، معنای دیگر این برکت 

 :گوید میمورد 

او مرا جالل ....ی آید، شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد؛ اما چون روح راست"
هر آنچه از آن . خواهد زیرا، زیرا آنچه  را از آن من است گرفته، به شما اعالم خواهد کرد

از همین رو گفتم آنچه را از آن من است گرفته، به شما اعالم . پدر است، از آن من است
 ".خواهد کرد

 ترجمه هزاره نو
هر سه شخصیت تثلیث الهی یعنی پدر، پسر و روح القدس در ! ای سخنان دلگرم کننده چه

از آنجایی که این . هدف شریک ساختن ما در هر دستاورد بازخرید قربانی عیسی، متحد هستند

موضوع بسیار فراتر از قدرت درک ذهن انسانی است، باید به روح القدس متکی باشیم تا ما را به میراث 

ن هدایت کند و به ما نشان دهد که چگونه آنچه را که خدا برایمان تدارک دیده از آن خود کاملما

 .کنیم

زیرا همه ": کند میفرد روح القدس تأکید ، پولس بار دیگر بر نقش منحصربه14: 5در رومیان 

پولس به دقت از فعل استمراری  ".ند، ایشان پسران خدایندشو میکسانی که از روح خدا هدایت 

هدایت شدن از روح ". "ندشو میهدایت از روح خدا پیوسته همه کسانی که ": کند میاستفاده 

ما باید لحظه به لحظه به این هدایت وابسته باشیم چون . یک تجربه منحصر به یکبار نیست "القدس

بدیل ت پسران بالغ خدااز این طریق است که ما از طفل بودن به . تنها راه به سوی بلوغ روحانی است

 .یمشو می
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، فقط اند شدهمتأسفانه بسیاری از مسیحیان هرگز از هدایت و همراهی روح القدس برخوردار ن

درست به (. 17: 1قرنتیان 2) "خداوند روح است". است شخصکه او یک  اند یافتهبه این دلیل که درن

س نیز خداوند همان شکل که خدای پدر، خداوند است و خدای پسر، خداوند است، خدای روح القد

او یک . ای از قوانین و یا بخشی از اعتقادنامه رسوالن نیست او فقط یک انتزاع الهیاتی، یا دنباله. است

 .با وی داشته باشیم شخصیخواهد که ما ارتباطی صمیمی و  شخص است و می

نیست و بر سر ما  "تحمیل کننده"او پرخاشگر یا . روح القدس خصوصیات خاص خود را دارد

برای . کند میصدای روح القدس آهنگی آرام دارد و با انگیزشی مالیم ما را هدایت  معموالً. زند د نمیدا

 .دریافت هدایت وی باید با توجه صدای او را بشنویم و نسبت به انگیزشهایش حساس باشیم

ه برای ورود ب. از اینها گذشته، روح القدس با هر یک از ما به صورتی جداگانه سروکار دارد

هر کدام . برکتهای خدا، هیچ دنباله مشخصی از قوانین وجود ندارد که بتوان آنها را به ترتیب انجام داد

از ما شخصیتی مخصوص و متمایز با نیازها و آرزوهای منحصربه فرد هستیم و قوتها و ضعفهای 

ته است که خدا شخصی گف. گذارد میروح القدس به منحصر به فرد بودن ما احترام . خودمان را داریم

ای  او مسیحیان را در خط تولید کارخانه. سازد میهرگز یک ایماندار را نسخه بدل ایماندار دیگر ن

 .اندازد نمی

یا برکات  کند میفقط روح القدس است که خطرات مخصوصی را که در هر شرایط ما را تهدید 

و  کند میز میان خطرات هدایت او وفادارانه ما را ا. دشناس میبخصوصی که مورد نیاز شخص ماست، 

اگر ما بخواهیم از نظام مذهبی پیروی کنیم یا مسیحی دیگری را . گشاید در برکتها را برویمان می

 . الگوی خود قرار دهیم، برخی از برکتهای برگزیده خدا برای خودمان را از دست خواهیم داد

 :دعای کوتاهی بکنیم ای تأمل نموده بنابراین عاقالنه ترین کار این است که لحظه

برکتهایی را که عیسی برای من بدست . کنم میای روح القدس، من قلب و فکرم را به روی تو باز 

 .آورده و نیز راه دریافت آنها را به من نشان بده

به آن اشاره شد، نویسنده از دو فعل متضاد برای دو  17، که در فصل 14: 10در عبرانیان 

را برای توصیف آنچه  ماضی نقلیاو فعل . کند میلیب انجام شد، استفاده جنبه از تبادلی که بر ص

 "کامل ساخته استزیرا با یک قربانی، تقدیس شدگان را تا ابد ": برد عیسی به انجام رسانید، به کار می

الزم نیست چیزی . و تا ابد کامل است اًآنچه عیسی انجام داده است مطلق(. تأکید افزوده شده است)

 .به آن افزوده یا از آن کاسته شوددیگر 

از سوی دیگر، نویسنده برای توصیف نتیجه این قربانی در کسانی که آن را برای خود 

تقدیس "و در واقع منظور از  کند میاستفاده  حال استمراریاند، در زبان اصلی از فعل  پذیرفته
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انی مسیح در زندگی ایمانداران کار قرب پیشرونده بودناست و اشاره به  "تقدیس شوندگان"، "شدگان

نشانگر آن است که ما در تقدس برای خدا کنار  "مقدسین"یا  "تقدیس شدگان"البته ترجمه . کند می

ی مقدس خدا ها خواستهای پیشرونده طبق  در حالیکه ما زندگی خود را به گونه. ایم گذاشته شده

 .یابیم میاملتر ، توانایی ورود به برکتهای او را به طور ککنیم میتنظیم 

م کرد میاما من فکر ": گویند ند، گاهی از اوقات میشو میوقتی مسیحیان با این چالش روبرو 

این موضوع دو جنبه دارد، . در جواب باید گفت، هم بله و هم نه "!ام هنگام تولد تازه همه چیز را یافته

نگریم، متفاوت  به موضوع می ای جواب بر اساس آنکه ما از چه جنبه. جنبه قانونی و جنبه تجربی

 .خواهد بود

، وقتی 17: 5مطابق رومیان . "اید یافتههمه چیز را "از لحاظ قانونی، شما به هنگام تولد تازه 

از لحاظ قانونی از آن لحظه به بعد حق . فرزند خدا شدید، وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز گشتید

 .شراکت در تمامی میراث مسیح را یافتید

طلبد تا  اید که طول عمری را میاز لحاظ تجربی، فقط در ابتدای فرایندی قرار گرفتهاما 

ما . ن پیشرفت از وضعیت قانونی به وضعیت تجربی توصیف کردتوا میزندگی مسیحی را . تکمیل شود

باید قدم به قدم در ایمان از لحاظ تجربی درخور تمامی آن چیزهایی شویم از لحاظ قانونی توسط 

 .نامد می "تقدیس شونده"این همان چیزی است که نویسنده عبرانیان . به مسیح، حق ماست ایمان

 اند یافته، یوحنای رسول در مورد کسانی که با پذیرفتن عیسی تولد تازه 12: 1در یوحنا 

ترجمه هزاره . تأکید افزوده شده است) "این حق را داد که فرزندان خدا شوند"که خدا به آنها  گوید می

مانند ترجمه قدیمی فارسی، برگردانش  معموالًترجمه شده است  "حق"که  exousiaواژه یونانی (. ون

 .یابد میهمان چیزی است که شخص به هنگام تولد تازه  قدرت فرزند خدا شدن. است "قدرت"

ند و تجربه اسرائیلیانی که در عهد شو میماندارانی که وارد برکتهای خدا در عهد جدید ای تجربه

در عهد اول، خدا . عتیق وارد سرزمین کنعان شدند، مانند دو خط موازی بسیار نزدیک به هم است

که )در عهد دوم، خدا تحت رهبری عیسی . کردسرزمین وعده تحت رهبری یوشع، قوم خود را وارد 

عان همانگونه که سرزمین کن. نمود هاسرزمین وعده، قوم خود را وارد (شکل دیگری از نام یوشع است

های خدا توسط عیسی نیز میراث روحانی مقرر شده  میراث مادی تعیین شده برای اسرائیل بود، وعده

همان اصول صادق در مورد اسرائیلیان برای مسیحیان در زمان . برای مسیحیان در تقدیر الهی است

 .کند میحاضر نیز صدق 

 بایست میرد که چگونه ، خدا دستورالعملهایی به یوشع داد در این مو1-2: 1در یوشع 

 :اسرائیلیان میراث خود را تحت تملک درآورند

پس االن برخیز و از این اردن عبور کن، تو و . موسی بنده من وفات یافته است"
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هر . تمامی این قوم، به زمینی که من به ایشان، یعنی به بنی اسرائیل می دهم
 ".که به موسی گفتم، چنانام دادهجایی که کف پای شما گذارده شود به شما 

از یوشع  2در آیه . خورد میاینجا نیز به چشم  14: 10همان تضاد در فعلها در عبرانیان  دقیقاً

تأکید افزوده ) "می دهم ... زمینی که من به ایشان": کند می، خداوند از حال استمراری استفاده 1

. این سرزمین متعلق به اسرائیل بود: گردد میبه بعد، تملک قانونی کنعان تعیین  1از آیه (. شده است

 .کنعانیان همچنان آن سرزمین را تحت اشغال داشتند. اما از لحاظ تجربی، چیزی عوض نشده بود

چالش پیش روی یوشع و قومش این بود که تملک خود را از تملک قانونی به تملک تجربی 

گذاشتند، آن  که پایشان را در جایی میهمین. ندداد میآنها باید این کار را قدم به قدم انجام . درآورند

 .گردید قسمت نه تنها از لحاظ قانونی بلکه در حقیقت و به تجربه، از آن ایشان می

خواهند پاسخ  ند که برخی از مسیحیان میداد میای پاسخ  اگر اسرائیلیان به وعده خدا به گونه

همچنان در کناره شرقی اردن به صف  آنها. یافت دهند، تاریخ جهان تفاوت بسیاری با تاریخ کنونی می

اما  "!آنجا از آن ماست": گفتند نگریستند و می ایستادند، به آن سوی رودخانه می و دست به سینه می

خندیدند، زیرا مشخص بود که آن سرزمین متعلق به چه کسانی  کنعانیان در آن سو فقط به ایشان می

 .است

ای که خدا در پاسخ به ابتدا توسط معجزه. کردندای دیگر عمل  اما یوشع و قوم او به گونه

ای دیگر، محاصره کردند و به  سپس اریحا را، باز هم با معجزه. اطاعتشان انجام داد، از اردن گذشتند

. گرفت نه توسط معجزات بوسیله جنگها صورت می اًاما پس از آن پیشروی آنها عمدت. تصرف درآوردند

حتی . ند و جنگهای زیادی با ساکنین آن سرزمین کردندکرد میآنها در هر جهت در کنعان حرکت 

: مدتها بعد خدا به یوشع گفت. به انجام نرسانیدند کامالًپس از نبردهای دشوار بسیار، وظیفه خود را 

 (.1: 11یوشع ) "ماند هنوز زمین بسیار برای تصرف باقی می"

الش حرکت کردن از وضعیت قانونی به با همین چ دقیقاًما هم به عنوان ایمانداران عهد جدید، 

ما نیز همچون ایشان . ما نیز مانند اسرائیل باید قدم به قدم پیش برویم. وضعیت تجربی، روبرو هستیم

د و باید شو میپیشروی ما پیوسته با اعتراض نیروهای شیطانی مواجه . یمشو میبا مخالفت روبرو 

سرانجام، . مان تدارک دیده است، بر ایشان غالب شویمهای روحانی که خدا برای بیاموزیم تا با اسلحه

 "کسی که غالب آید": دشو میهای مسیح در عهد جدید فقط به یک نوع از ایمانداران اعطا  وعده

و هر که ": چنین خالصه شده است 7: 21بری در مکاشفه حق میراث(. 1و  2رجوع کنید به مکاشفه )

 (.کید افزوده شده استتأ) "وارث همه چیز خواهد شد غالب آید

پدر "خدا برای تقویت و دلگرمی بیشتر ما، در برابرمان نمونه ابراهیم را نیز گذاشته است که 
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را که برای هر یک از  "در همه چیز"خدا از طریق ابراهیم فقط میزان برکت . دشو میخوانده  "همه ما

را نیز برایمان عالمت گذاری نموده او طریق رسیدن به آن برکت . ما تدارک دیده ، تعیین نکرده است

زندگی ابراهیم یک نمونه و یک چالش در سه حوزه اصلی اطاعت سریع، اعتماد کامل به کالم . است

 .خدا و صبر پایدار است

: گوید مینویسنده براطاعت سریع و بی چون و چرای ابراهیم تأکید کرده  5: 11در عبرانیان 

به  بایست میاطاعت نمود و بیرون رفت به سمت آن مکانی که  به ایمان ابراهیم چون خوانده شد،"

 ".رود میبه کجا  دانست میپس بیرون آمد و ن. میراث یابد

او به . ابراهیم هیچگونه توضیح اضافی از دلیل رفتنش یا مکانی که باید به آن برود، نخواست

همین اطاعت شاخص تمامی  .سادگی آنچه را که خدا به او گفت بدون وقفه و چون و چرا انجام داد

-1: 17پیدایش )زندگی او بود، به عنوان مثال وقتی خدا از او خواست تا با همه خاندانش ختنه شود 

-1: 22پیدایش )؛ و حتی هنگامی که خدا از او خواست تا پسرش اسحق را قربانی کند (21-27، 14

 .ل پیچ نکردسؤاا را ابراهیم در هیچ موردی در اطاعت خود دچار تردید نشد و خد(. 14

پدر امتهای "که وقتی خدا ابراهیم را  کند می، پولس به این امر اشاره 21-17: 4در رومیان 

، او فقط یک پسر از کنیزش هاجر داشت و همسرش سارا پس از سالها زندگی کند میخطاب  "بسیار

لذا . نخست، حقیقت شمرد با اینحال ابراهیم توصیف خدا را از خودش از همان لحظه. همچنان نازا بود

گفت، سرانجام  چون کالم خدا را بدون چون و چرا پذیرفت، هرچند احساسش خالف این موضوع را می

 .سخن خدا تحقق واقعی یافت و احساساتش نیز آن را تصدیق کردند

به ابراهیم وعده داد که فرزندان او به اندازه  در واقع از زمانی که خدا برای نخستین بار

سال طول  21ان پرشمار خواهند شد تا تولد پسرمیراث بری که وعده داده شده بود، حدود ستارگ

بارها  حتماً. در تمامی این سالها ابراهیم چیز دیگری را به غیر از وعده خدا فراچنگ نداشت. کشید

سرانجام پاداش . اما هرگز ایمان خود را از دست نداد و رد نکرد. وسوسه نومیدی به سراغش آمد

 ".و همچنین چون صبر کرد، آن وعده را یافت": یافت 11: 7اش را به گفته نویسنده عبرانیان پایداری

در طریق ایمان "که ما فرزندان ابراهیم هستیم اگر  گوید می، پولس 12-11: 4در رومیان 

وعده طبق  "برکت ابراهیم"این درخواست مقرر شده کالم خدا برای ورود به . "ابراهیم قدم برداریم

ما نیز مانند ابراهیم باید کالم خدا را به عنوان عنصری مطمئن و تغییرناپذیر در . است 14: 1غالطیان 

[ است که]گیاه "تمامی عقاید متغیر انسانها و همه احساسات ناپایدار ما تنها مثل . تجربیاتمان بپذیریم

 (.5: 40اشعیا ) "لیکن کالم خدای ما تا ابداالباد استوار خواهد ماند...خشک شد 

ما نیز باید این کالم را در اعمال . اما نباید کالم خدا را فقط به صورت ذهنی و الهیاتی بپذیریم

ها، وچرا و نیز با تحملی پایدار در تمامی نومیدیچونو رفتارمان مانند ابراهیم با اطاعت سریع و بی
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در تجربیاتمان درستی خود را به ثبوت  اًنهایتبه این طریق درخواهیم یافت که کالم خدا . نشان بدهیم

 .خواهیم شناخت "در همه چیزها"ما نیز درست مانند ابراهیم برکت خدا را . رساند می

شیطان پیوسته با فشارهای فکری و روحی مانند شک، ترس، احساس گناه، سردرگمی و غیره، 

. اییهای جسمی مورد حمله قرار دهداو ممکن است بدن ما را با انواع ناتوان. با ما به ضدیت برمی خیزد

در افسسیان . خدا ما را دربرابر همه اینها با یک اسلحه موثر برتر یعنی کالم خود، مجهز گردانیده است

 ".شمشیر روح را که کالم خداست بردارید": کند میما را چنین هدایت  17: 7

ست، ولی وظیفه ماست شمشیر، شمشیر روح القدس ا. این کار مستلزم تعامل انسان و خداست

اما اگر آن را برنداریم، روح القدس . برد اگر آن را برداریم، روح القدس به کارش می. "برداریم"که آن را 

 .چیزی برای به کار بردن ندارد

معنی . است rhema، دهد میواژه یونانی که پولس در اینجا برای کالم خدا مورد استفاده قرار 

که از دهانی با ایمان گفته  افتد میاین کالم فقط هنگامی موثر . است "کالم گفته شده"اصلی آن 

او درباره . گوید میپولس درباره کتاب مقدسی که در کتابخانه یا روی میز مطالعه ماست سخن ن. شود

 .کنیم میبا ایمان متهورانه بیان آوریم و  که ما بر زبان می گوید میکتاب مقدسی 
ی این شمشیر، خود خداوند عیسی است که در هنگامی که الگوی بزرگ ما در به کارگیر

در هر (. 11-1: 4رجوع کنید به متی )، آن را به نمایش گذاشت کرد میشیطان در بیابان او را وسوسه 

 .بود شک و تردیدبه سخن دیگر، هدف او ایجاد . به کار برده شد اگرسه وسوسه شیطان کلمه 

، (، تأکید افزوده شده است7و  1آیات ) "...خدا هستیتو پسر  اگر"دو وسوسه اول با عبارت 

کمی پیشتر، هنگام تعمید عیسی توسط یحیی در رود اردن، خدای پدر در مأل عام اعالم . ندشو میآغاز 

اکنون شیطان عیسی را وسوسه (. 17: 1متی ) "این است پسر حبیب من که از او خشنودم": داشت

 .ش گفته بود شک کندتا به آنچه خدای پدر درمورد کرد می

ایجاد شک و تردید نبود  صرفاًد، ولی هدف آن دیگر شو میشروع  اگرسومین وسوسه نیز با 

، تأکید افزوده شده 1آیه ) "...افتاده مرا سجده کنی اگر": شد میاطاعتی مستقیم را نیز شامل بلکه بی

 .کشاند ستن فرمان اول، میشیطان اکنون عیسی را به چالش ارتکاب بزرگترین گناه یعنی شک(. است

اول ما را . کند میشیطان ما را نیز که شاگردان عیسی هستیم، مطابق همین الگو وسوسه 

تا به آنچه خدا درباره ما گفته شک کنیم؛ نسبت به بخشش گناهانمان به تردید  کند میوسوسه 

فرزندان خود در خانواده خود  دوست دارد، که خدا ما را به عنوان واقعاًبیفتیم، شک کنیم که خدا ما را 

اما همواره آخرین زور وسوسه . و غیره ایم شدهو وارد برکت  ایم شدهپذیرفته است، که از لعنت آزاد 

 .شیطان، نااطاعتی مستقیم است
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برای شکست شیطان استفاده  -کالم گفته شده خدا -rhemaعیسی فقط از یک اسلحه یعنی 

هر پاسخ او نقل قول . "مکتوب است": کرد میین عبارت شروع او دربرابر هر وسوسه با ا. کند می

برابر کالم خدا ندارد بنابراین با این روش  شیطان دفاعی در. مستقیم از کالم خدا در عهد عتیق بود

 .ن او را بیرون راند و شکست دادتوا می

ه نکرد بلکه او بر حکمت یا استدالالت خود تکی. ای کامل است در همه این موارد، عیسی نمونه

امنیت ما وابسته به پیروی از نمونه . ای که خدا به ما داده، استفاده کرد از کالم خدا، همان اسلحه

شیطان هزار بار . ای است کار احمقانه اًتکیه بر حکمت یا قوت یا عدالت خودمان یقین. عیسی است

ولی یک اسلحه است که . اشاره کندعدالتی ما  به هزار ضعف و بی تواند میاو . حکیمتر و قویتر از ماست

 .برابرش بی دفاع است و آن با ایمان گفتن کالم خداست او در

مندی از نور برکتهای خدا نیم از قلمرو ظلمانی لعنتها به قلمرو بهرهتوا میپس بدین طریق 

 اولین الزمه این کار، ایمانی مصمم و راسخ بر اساس تبادلی است که بر صلیب انجام. گذر کنیم

شمارد و منتظر  ، تأثیرگذار میکند میای که دریافت  های خدا را از لحظه اینگونه ایمان، وعده. پذیرفت

چون و چرا و نیز تحمل صبورانه، ما از حقوق قانونی با اطاعت سریع و بی. دشو میتأیید احساسات ن

ه مقاومتها و برابر هم در. کنیم میمندی کامل تجربی کامل حرکت خود در مسیح به سوی بهره

 .گیریم یعنی کالم گفته شده خدا را به کار می "شمشیر روح"مخالفتهای شیطان، 
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 کنند میزورمندان آن را تصاحب 
 

بری اسرائیل برای تملک هنگامی که یوشع در آستانه مأموریت خود به منظور ره

قوی و دلیر ": میراثشان در سرزمین کنعان قرار گرفت، سه بار تذکری یکسان به او داده شد

دو تذکر اول از سوی خود خدا بود و سومین تذکر را اسرائیلیان (. 15، 1، 7: 1یوشع ) "باش

ورود به سرزمین : یوشع یک چیز را دریافت و آن اینکه اًپس از تذکر سوم، قطع. به وی دادند

 !وعده کار آسانی نخواهد بود

همین امر برای مسیحیان امروزی که مصمم به گرفتن برکتهای وعده داده شده در 

که با ماست و به همه  دهد میخدا به ما اطمینان . عهد جدید هستند، نیز صادق است

مختلف مخالفت که با اشکال  دهد میدر عین حال، او به ما هشدار . کند میهایش عمل  وعده

 .که ایمان و سرسپردگی ما را آزمایش خواهد کرد، روبرو خواهیم شد

از زمان ": داشت، چنین گفت درباره انجیلی که اعالم می 12: 11عیسی در متی 

؛ اما زورمندان بر آن رود مییحیای تعمید دهنده تاکنون، پادشاهی آسمان نیرومندانه به پیش 

او بر این نکته  17: 17در لوقا (. ترجمه هزاره نو) "(کنند میآن را تصاحب ) کنند میستم 

پادشاهی خدا بشارت داده  از آن پس، به. تورات و انبیا تا زمان یحیی بود": نماید که تأکید می

 (.ترجمه هزاره نو) "گشاید د و هرکس به جبر و زور راه خود بدان میشو می

که فقط به تفکر آرزومندانه یا  به روشنی معلوم است که پادشاهی خدا برای کسانی

 باشد می "زورمندی"الزمه بدست آوردن پادشاهی خدا، . پردازند، نیست صحبت مذهبی می
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 .که نشانگر تصمیم راسخ برای پیشروی فارغ از ترس از مشکالت و نومیدیهاست

با ": پولس و برنابا به گروهی از نوایمانان چنین هشدار دادند 22: 14در اعمال 

هر راه فرعی که از مصیبتها نگذرد، ما را  ".باید داخل ملکوت خدا گردیمای بسیار میمصیبته

همینکه این موضوع را در فکرمان جای دهیم، دیگر مصیبتها . به پادشاهی خدا نخواهد رسانید

 .ندشو میموجب هول و هراس ما ن

. های خدا بود هاُتو اَگویار یکی از مردانی است که با عزمی راسخ، مصمم به تصاحب وعد

. اتو اهل برزیل است و از هنگام تولد، لعنتهایی بر زندگیش از اجداد دیرین او سایه افکنده بود

با این وجود، سرانجام از قلمرو لعنتها به . او با حماقتهایش، لعنتهای دیگری نیز بر خود آورد

 .دهد میگی خود ادامه سرزمین روشن برکتهای خدا راه یافت و هم اکنون با این برکتها به زند

 :کند میاتو اگویار داستان زندگیش را چنین تعریف 

 

پدرم ارتشبد به نامی با . من پنجاه سال پیش در ریودوژانیروی برزیل چشم به جهان گشودم

. زمینه اجدادی اروپایی و هندی، و مادرم از خانواده فرمانداران و رجال سیاسی برزیل بود

 .احضار ارواح سروکار داشتند اجداد من از هر دو سو با

من هفتمین بچه از ده فرزند آنها بودم و به هنگام تولد حدود شش کیلوگرم وزن 

ند که نزدیک بوده مادرم را هنگام زایمان به کرد میتا چند سال اول زندگیم مرا متهم . داشتم

م را میان نشستم، سر جایی می. احساس مطرود بودن و گناه در من ریشه دوانید. کشتن دهم

مرا بیرون کشیدند ولی  "فورسپس"م و دوباره مانند هنگام تولد که با کرد میبازوانم پنهان 

وقتی . چهار مرتبه به کالس اول رفتم. مکرد میحاضر به همکاری نبودم، همان تجربه را تکرار 

 .هم قد معلمم بودم تقریباًرفتم،  به کالس دوم می

ام  ودم، لعنتهای اجدادی بر اعضای بزرگتر خانوادهای کم سن و سال ب وقتی هنوز بچه

رفت، به مرکز احضار  بزرگترین خواهرم که به مدرسه کاتولیک بسیار خشکی می. تأثیر گذاشت

او بیشتر . را چنانکه در برزیل شایع است، دریافت کند "ارواح قدیسین"ارواح برده شد تا 

 .درمانی گذرانیده استاش را در مراکز روان زندگی

دومین فرزند خانواده، یعنی بزرگترین برادرم که شاگردی هوشمند بود، در سن ده 

آن زمان در برزیل این اعتقاد شیوع . سالگی با سر به زمین خورد و مبتال به مرض صرع گردید
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داشت که مرض صرع مسری است، پس برادرم را با هر چه داشت از خانه اصلی به محل اقامت 

: زد ، مادرم با پریشانحالی فریاد میداد میای به او دست  وقتی حمله. دندخدمتکاران منتقل کر

در مدت پانزده سال گذشته، برادرم نیز در بیمارستان روانی بستری بوده  "!خدایی نیست"

 .است

هنگامی که شانزده ساله شدم، همه عالیم صرع مثل کف کردن دهان، غش کردن، باال 

 .اما عکسهای مغزی چیزی نشان نداد. ز کردآوردن و پریشانی در من نیز برو

در برابر هفت پسرش  کامالً، کرد میپدرم که به شایستگی نظامیان مملکت را رهبری 

به یاد ندارم به هنگام کودکی و نوجوانی حتی . داد میمنفعل بود و هیچ قدرتی از خود نشان ن

. رفت به مرکز احضار ارواح می اًباو مرت. ستودم کالمی با من گفته باشد، با این وجود او را می

 .رفتم من نسبت به احضار ارواح احساس خوبی نداشتم ولی گاهی به آنجا می

چگونه، ولی در دانشکده هنر پذیرش گرفتم و فوق لیسانس خود را با  دانم مین واقعاً

. اما هرگز شغلی در رابطه با تحصیلم نداشتم! درجه عالی در هنر گرافیک دریافت کردم

 .شوم و از برزیل به پاریس رفتم( مانکن)میم گرفتم تا مدل لباس تص

گاهی وقتها تنها به . نمودم ام را تلف می م و زندگیکرد میبه شدت مواد مخدر مصرف 

نگریستم و به خدایی که ستارگان را در آسمان  به آسمان می. رفتم ویالی خانوادگیمان می

به سختی آرزومند شناخت او بودم ولی . مکرد میو خورشید را آفرید، فکر  دهد میقرار 

 .م کجا بدنبالش بگردمدانست مین

او هم یک مدل لباس . سپس با هلن، که یک دختر یهودی اهل آمریکا بود، آشنا شدم

او . ام را تغییر دهم، ولی قادر به این کار نبودم در این آشنایی، تصمیم گرفتم طرز زندگی. بود

نشئه . به جایی دیگر سفرکرد و من با دوستانم به ساحل دریا رفتیمپنج روز برای انجام کاری 

مواد مخدر بودیم و هنگامی که من وارد دریای توفانی شدم، ناگهان موجی سنگین مرا با خود 

با خودم . نستم نفس بکشمتوا مین. ندکرد میموجها یکی پس از دیگری به من اصابت . برد

این  "؟عوض بشوم، باید بمیرم خواهم میام و  شده خدایا، حاال که با هلن آشنا": گفتم

ام خدا را صدا کردم، ولی او صدای مرا شنید و  سال زندگی 17نخستین باری بود که در 

، کرد میتمام تنم زخمی بود و درد . ناگهان خود را روی شنهای ساحل در حال لرزیدن یافتم

 .ام با این وجود بسیار متعجب بودم که چطور زنده مانده

در طول یازده ماه آتی نه تنها با هلن ازدواج کردم، بلکه صاحب کودکی هم شدیم ولی 
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بجای پنهان کردن سرم در میان دستهایم چنانکه در کودکی . من از عهده مخارج برنمی آمدم

هنوز مانکن بودم و به هر در ... دوختم با نشئگی به سقف چشم می "عاطل و باطل"م، کرد می

پس تصمیم گرفتم با همسر و پسرم به فورت لودردیل فلوریدا ...ی فایده بودزدم ب دیگری می

 .مهاجرت کنم

نخستین کارم به صورت نیمه وقت، در فروشگاه لباس مردانه شیکی در بلوار الس 

م پس به کارهای دیگر مثل کندن دانست میترسیده بودم، زبان انگلیسی را بخوبی ن. س بوداوال

به شدت شیفته . ان، شستن توالت و ماشین شویی پرداختمگودال، سوراخ کردن سیم

نستم خودم را با فرهنگ آمریکایی توا مین. پورنوگرافی بودم و به افسردگی کامل مبتال شدم

دستمزدی به  اصالًگذاشتند یا  م سرم کاله میکرد میوفق دهم و اکثر کسانی که برایشان کار 

 .ندداد میمن ن

خوش دعوت شدیم و هلن با ترس و لرز و بدون  سپس به شرکت در کلیسای خبر

هفته بعد من نیز به جلو رفتم تا . هیچ درک عقالنی، به زانو افتاد و خود را تسلیم خداوندکرد

از خود بیخودی من . رسید که اتفاق خاصی برایم رخ داده باشد نجات بیابم، ولی به نظر نمی

نگاه دارم، افسردگی به من فشار بیشتری  نستم شغلی را حتی برای یک هفتهتوا میبدتر شد، ن

 .جنگیدیم پولی میهلن و من با بی. آورد می

از آنجا که هلن پیشتر از آن درگیر مکتبی پنهانی بود، متوجه شد که نیازمند رهایی 

من . است و هرگونه ارتباطی با آن مکتب را باطل اعالم کرد و از خود دور نموده رهایی یافت

نستم قبول کنم که توا مین. رم که من هم نیازمند رهایی از ارواح پلید هستمنستم بپذیتوا مین

 .خواهد مرا هم مثل دیگران برکت دهد خدا می

! به هرکار پستی که در شأن پسر یک ارتشبد نبود، دست زده بودم تقریباًتا آن زمان، 

م کرد میسیدم و فکر نتر اما می "کنی؟ چرا از تواناییهای خالقت استفاده نمی": گفتند مردم می

 .بتوانم کار خوبی ارائه دهم

شرکت کردم ولی اتفاقی  "دلیل و عالج: لعنتها"در سمینار درک پرینس با عنوان 

م و با نومیدی داد مینیاز خود را تشخیص . نوارهای دروس را گرفتم و بارها گوش دادم. نیفتاد

 .مکان پذیر نیسترسید که این امر ا خواستم آزاد شوم، ولی به نظر می می

پس از دو سال و نیم مسیحی بودن بدون هیچگونه . من به تدریج رهایی یافتم
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ده روز روزه گرفتم . پیشرفتی، تصمیم گرفتم روزه بگیرم و از خدا کمک بطلبم تا مرا آزاد کند

 .و هنگامی که چند دوست مسیحی برایم دعا کردند، تا حدودی رهایی یافتم

. اما این شادی دوام نیافت ...م کمی شادمکرد میندگیم احساس برای نخستین بار در ز

ام را نداشتم؛ نگران  ما چندین تصادف اتومبیل داشتیم؛ من هرگز توانایی تأمین معاش خانواده

 .پدرم بودم که در برزیل درحال مرگ بود و ما امکان مالی سفر و دیدار با او را نداشتیم

ند دانست مینند، وضعیت مرا بحرانی و العالج کوشیدند به من کمک ک کسانی که می

از معاشرت با مردان مسیحی بسیار احساس . انگیزه و منفعل بودمزیرا من بی اندازه بی

 ...مکرد میناراحتی 

صبح در محل  7ای برای شوهرانشان در ساعت  هلن و دو دوستش جلسه دعای روزانه

تا تو در هر کاری که بخواهی انجام  کنم یممن دعا ": او می گفت. دعای کلیسا، تشکیل دادند

دهی موفق شوی و اینکه خداوند شغلی به تو بدهد که دوست داشته باشی و از موهبتهایی که 

نستم باور کنم که خدا به چنین دعایی پاسخ بدهد و توا مین ".او در تو نهاده استفاده کنی

از آن زمان تا کنون هر . )باشد منتظر اجابت شدن دعایش تواند میم همسرم چگونه دانست مین

شوهر یکی از آنها اکنون وارد خدمت تمام وقت خدا : اند گرفتهسه نفر آنها جواب دعایشان را 

همه چیزهایی را که همسرم  دقیقاًشده است، شوهر دیگری از اعتیاد به الکل آزاده شده و من 

 .(ام خواست، گرفته از خدا می

گذشت نزد شبان کلیسا رفتم تا  مانم به مسیح میسرانجام پس از شش سال که از ای

پس از سالهایی که غرور مانع اقرار من به نیازم )برای رهایی من از ارواح شریر دعا کند 

هنگامی که کشف کردم عیسی مسیح برایم . را گذرانیدم "انفجار بشارت"سپس دوره (. شد می

همکاران و مشتریانم در . عاشق خدا شدماندازه شاد بودم و بی. شگفتزده شدم کامالًچه کرده، 

 !آمدند تا بفهمند برای من چه اتفاقی افتاده است فروشگاه به کلیسا می

دوباره پس از مدتی شادی من بخاطر کارم، اوضاع مالی بد، نگرانی برای پدر در حال 

ی به احساس. هنوز منفعل و بی انگیزه بودم. احتضارم و چیزهای دیگر، به تدریج از دست رفت

باالخره . داشتم گفت شروع به نقاشی کنم، ولی از ترس عدم موفقیت گامی برنمی من می

ام  ند کار پسر هشت سالهکرد میتالشی کردم و حاصل کارم به اندازه ابتدایی بود که مردم فکر 

 ....و من در ذهنم شروع به نقاشی کردم داد میولی خدا فکرهای جدیدی به من ! است

خواهد که دست  م خدا از من میکرد میاحساس . هل روز، روزه بگیرمتصمیم گرفتم چ
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خورم  با خود گفتم چیزی نمی. بشوم مطمئنخواستم  از کار در فروشگاه لباس بردارم، ولی می

در طی آن چهل روز و پس از آن باز هم صدای خدا را . با من سخن بگوید مستقیماًتا خدا 

. گرفتم م و دو هفته روزه میخورد مین، دو هفته غذا در طول تابستا اًپس متناوب. نشنیدم

که بر من رحم  فریاد بزنمام بود و من آموختم که در حضور خدا  ترین تابستان زندگی سخت

خواستم بدانم اراده او  از صمیم دل می. تا با من سخن بگوید مکرد میالتماس از خدا . کند
ای در  خواستند معجزه و از خدا می گذاشتند همسر و فرزندانم دست بر سرم می .چیست

 ...زندگی من انجام بدهد

یک روز یکشنبه، ...سپس یکی از دوستان هنرمندم چند بوم نقاشی به من داد

 .ام را به کلیسا فرستادم و اولین نقاشی را کردم خانواده

 اُتو، باور داری که": دو روز بعد، در فروشگاه لباس نشسته بودم که خداوند به من گفت
 "تو را برکت بدهم؟ خواهم می واقعاًمن 

 "...بله، خداوند": گفتم

این انتخاب . خواهی برکت بیابی ای؟ تو اینجایی چون نمی پس چرا اینجا نشسته"
زندگی تو را تحت  کامالًنم توا میای که من  این اعتماد را نداشته واقعاًتو هرگز . خودت است
 ".تسلط بگیرم
 ".ام برای تو زندگی! کنم میم آن را به تو تسلی": گفتم

تخته رنگت را ":برای من مثل این بود که بگوید) ".کیفت را بردار و به خانه برو": گفت

 (".بردار و حرکت کن

 .برخاستم، از آنجا بیرون آمدم و هرگز بازنگشتم

در عرض دو هفته شش . دالر فروختم 50نقاشی اول را در ظرف یک هفته به قیمت 

دالر  700بعد از دو ماه نقاشیهایم هرکدام . دالر فروش رفت 100ه قیمت نقاشی دیگرم ب

دالر می  7100دالر و در ظرف دو سال هر یک را  1000ارزش یافت و در سال بعد هرکدام را 

 .فروختم

ام و برای انجام درخواست کارهای بیشتر وقت  ام، فروخته هر چه را تا به حال کشیده

 !عاشق کارم هستمو  –ندارم 
ام بودم بلکه به اندازه کافی  ماه نقاشی، نه تنها قادر به تأمین معاش خانواده 1پس از 
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چیزی در مورد انجیل مسیح  هرگزپدر . پس انداز داشتم که همگی بتوانیم به برزیل برویم

 51این شادی نصیب من شد که ببینم پدر ! نشنیده بود و به محض شنیدن، ایمان آورد

چند . را جمع کرد تا در دعا توبه کند و ایمان خود را به مسیح اعالم داردام همه قوتش  ساله

دو هفته پس از . برادر و خواهرم را نیز همراه با پرستاران و ناآشنایان با خداوند آشنا نمودم

خدا چه ! اش هویدا بود، درگذشت بازگشت ما به آمریکا، پدرم در حالیکه شادی در چهره

 .کردافتخار بزرگی نصیب من 

تر از آن، خدا بر  تغییرات اصلی در زندگی من آشکارا مالی هستند، اما بسیار پراهمیت

ایمان دارم که او ما  کامالًاکنون . من کشف نمود که عیسی برای من بر صلیب چه کرده است

بر همه  کاملخواهد که ما تسلط  ، تمایل به برکت دادن ما دارد و میسازد میرا از لعنت آزاد 

نم بکنم، چه توا میاینکه بدون قدرت و فیض او من هیچ کاری ن. نیهایمان را به او بسپاریمنگرا

که او مرا بسیار دوست  دانم می. ام به مسح او وابسته تماماًمن . برسد به آفرینش آثار جدید
 !دارد می

اطمینان دارم که اگر ....گوید میاکنون خدا در رویاها و بسیار روشن با من سخن 

ستایم و  پیوسته او را می. اهد کار نقاشی را کنار بگذارم، برای این است که کار بهتری بکنمبخو

 .دهم به اعتماد و توکل به او همچنان ادامه می

در حال حاضر سه فرزند سالم و فوق العاده، ازدواجی موفق و دوستانی بسیار عزیز دارم 

در  کامالًام که دشمن  چشم خود دیده به. شمارم و خودم را مردی مبارک در میان مردان می
و خدا به من شهادتی عطا کرده است که به جمعیتهای  زندگی من شکست خورده است

 .ملزم ساخته است اند یافتهه و کسانی را نجات نداد میزیادی از مسیحیان دلگر

سرگذشت اُتو شامل بسیاری از موارد مشابه در افرادی است که زندگیشان زیر 

برای کسانی که در طلب کمک به  تواند میاین سرگذشت . تاریک لعنتها قرار داردهای  سایه

در زیر به چند درس اصلی . عزیزانشان که در شرایط مشابه قرار دارند نیز دلگرم کننده باشد

 .دشو میاشاره 

ای لعنتهای زندگی اتو درگیری عمیق اجداد او در احضار ارواح به اعتقاد به  دلیل ریشه

ام که در پی اینگونه  طبق مشاهدات شخصی دریافته. نها در نسلهای متمادی بودقدرت آ

 .دهند می، خود را نشان آید میدرگیریها، لعنت درست مانند شب که در پی روز 

اکثر برادران و خواهران او نیز به . پیامد لعنتها فقط گریبان شخص اتو را نگرفت
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های بلندی از  که دو نفر از ایشان دوره اردد میاو بیان . های مختلف درگیر شدند گونه

 .اند زندگیشان را در مراکز روان درمانی گذرانده

همینکه او به روشنی . وضعیت او بود تشخیص درستنخستین قدمهای رهایی اتو، 

ای قوی به دنبال رهایی که عیسی در تبادل بر  دریافت که زندگیش زیر لعنت است، با انگیزه

 .رید کرده بود، رفتصلیب برای او بازخ

ای در زیر لعنت زندگی کرده بود  اما اتو نیز مانند بسیاری از افراد چنان مدت طوالنی

اگر به حال خود مانده . نست برکت خدا را واقعیتی در زندگی خودش تجسم کندتوا میکه ن

ه هیچوجه ب. او بسیار خجالتی و منزوی بود. هرگز قادر نبود وارد برکت خدا شود الًحتمابود، ا

اما شفاعتهای مداوم همسر و فرزندان . الزم برای دخول به ملکوت خدا را نداشت "زورمندی"

اتو و دیگران به تدریج او را از کمرویی رهایی بخشید و ایمانی مصمم در او ایجاد کرد که او را 

 .قادر به گذشتن از لعنت به برکت نمود

لواپس افراد فامیل یا عزیزان دیگرشان که برای سایر مسیحیانی که د تواند میاین امر 

شفاعت مداوم و صبورانه که انگیزه آن محبت باشد، . زیر لعنت هستند، امیدبخش باشد

 .کسانی را که ناتوان از به کارگیری ایمان خودشان هستند، رهایی بخشد تواند می

تخلف آنها و  که یابند میخوانند، با اندوهی عمیق در شاید والدینی که این مطلب را می

ای لعنتهایی بر فرزندانشان آورده و موجب اسارت آنها در بند  ورود به مکتب پنهانی انحرافی

جویند،  و با تمام دلشان خدا را می کنند میبرای اینگونه والدین که توبه . شیطان شده است

 :دارد 21-24: 41خداوند وعده مخصوصی در اشعیا 

 

زیرا . ا اسیران از مرد قاهر رهانیده گردندآیا غنیمت از جبار گرفته شود ی
اسیران نیز از جبار گرفته خواهند شد و غنیمت از ": گوید میخداوند چنین 

زیرا که من با دشمنان تو مقاومت . دست ستم پیشه رهانیده خواهد گردید
 ".خواهم نمود و من پسران تو را نجات خواهم داد

 
اکنون از آنها برخوردار شده، بسیار دلگرم در نهایت، دیدن وسعت برکتهایی که اتو 

 .برکت داد "در همه چیز"خدا او را برکت داده، درست همانطور که ابراهیم را . کننده است
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 لهایی برای مطالعهسؤا
هنگامی که به یوشع مأموریت داده شد تا رهبر جدید اسرائیل بشود، چه تذکری سه بار به . 1

 او داده شد؟

 .یدشو میگر با خداوند راه بروید، دچار رنج و مصیبت نا: درست یا غلط. 2

 یکی از اولین قدمها در رهایی اتو از شرایط زندگیش چه بود؟. 1

اند، تجسم  برای بسیاری از کسانی که مدتها زیر یک لعنت زندگی کرده: درست یا غلط. 4

 .برکت خدا به عنوان حقیقتی در زندگیشان کار سختی است

 تواند میکه محبت محرک آن است  _____________و  _____________شفاعت . 1

 .به اعضای خانواده کمک کند تا از لعنتها آزاد شوند

 

 کاربرد در زندگی

 ؟دهد میسرگذشت اتو چگونه برای پایداری به شما دلگرمی . 1

 خواهد به شما برکت بدهد؟ اگر نه، چرا؟ آیا ایمان دارید که خدا می. 2

 

 آیه حفظی
را امر نکردم؟ پس قوی و دلیر باش؛ مترس و هراسان مباش زیرا در هر جا که بروی  آیا تو"

 ".یهوه خدای تو، با توست
 1: 1یوشع 

 

 پاسخ ایمان
. ای خداوند، من برای به چنگ آوردن آنچه تو مرا برای آن بدست آوردی، مصمم هستم 

 (12: 1رجوع کنید به فیلیپیان )
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 جوابها
 ".قوی و دلیر باش". 1

 ".باید داخل ملکوت خدا گردیم با مصیبتهای بسیار می": دارد میبیان  22: 14اعمال . غلط. 2

 .تشخیص درست لعنت. 1

 .درست. 4

 .مداوم، صبورانه. 1
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 :فراتر از اعتراف

 اعالم، شکرگزاری، ستایش
 

نی بر مب 1: 1، تمرکز اولیه بر حقیقت کشف شده در عبرانیان 15در دعای رهایی در فصل 

این اصل باید حاکم بر ارتباط مداوم میان ما با خداوند . ، بود"کاهن اعظم اعتراف ماست"اینکه عیسی 

یم، باید با اعتراف کتاب مقدسی مناسبی واکنش نشان دهیم و به شو میبا هر شرایطی که روبرو . باشد

 .سهم خود، طالب خدمت پیوسته عیسی به عنوان کاهن اعظممان باشیم

اعتراف مطابق کالم خدا و مثبت؛ اعتراف : ب شرایط، سه امکان برای ما وجود دارددر اغل

اگر اعترافی مثبت بکنیم، خدمت عیسی را برای . نکردن؛ و انجام اعترافی غیرکتاب مقدسی و منفی

اگر اعترافی نکنیم، خود را در گیرودار . سازیم کمک به خودمان و برطرف ساختن نیازهایمان، آزاد می

اگر اعترافی منفی کنیم، خودمان را در معرض شرارت و نیروهای شیطانی . دهیم یط قرار میشرا

های زیادی بیان شد که نشان  ، نمونه"لعنتهای بر خود آورده"، در مورد 12در فصل . گذاریم می

 .کند میسخنان منفی، نیروهای شرارت و منفی را وارد زندگی افراد  دهد می

تراف کتاب مقدسی به ایمان و چیزهایی مانند آرزو کردن یا استنباط تمایز قایل شدن بین اع

. سه تفاوت اصلی میان اینها وجود دارد. ، حائز اهمیت بسیار است"تصور ذهنی"قبلی یا فلسفه 

های کتاب مقدس است و شامل  ها و وعده در معنای کتاب مقدسی محدود به بیانیه "اعتراف"نخست، 

 .رود میاعتراف فراتر از این ن. الم خود گفته، به زبان خودمان استبیان کردن آنچه خدا در ک

های  اکثر وعده. دوم، اعتراف همچنین محدود به شروط مربوط به هر وعده بخصوص است

اگر تو این کار را بکنی، من آن کار را ": گوید میدر این معنا که خدا . هستند شرطیکتاب مقدس 
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اعتراف فقط . رط را انجام ندهیم، حق مدعی شدن بر خدا را نداریماگر ما الزمه اول ش ".خواهم کرد

 .گردد میاعتراف هرگز جایگزین اطاعت ن. هنگامی معتبر است که شروط مناسب انجام شده باشد

د، تقلیل شو میراحت که براساس اراده انسانی انجام  "نظام"به یک  تواند میسوم، اعتراف ن

تفاوت . سرچشمه گیرد قلبیتنها هنگامی کارساز است که از ایمان  اعتراف 10: 10طبق رومیان . یابد

ایمان ذهنی توسط فرایندهای فکری خود ما به . اساسی میان ایمان قلبی و ایمان ذهنی وجود دارد

از سوی دیگر، ایمان قلبی فقط توسط . سخنانی خالی از قدرت تولید کند تواند میو تنها  آید میوجود 

تا آنچه را که اعتراف شده به انجام  آورد میبوجود  سخنانی قدرتمندد و شو یمروح القدس ایجاد 

 .آنچه خدا به ایمان قلبی وعده داده است به دور از دسترس ایمان ذهنی است. برساند

او به هیچ . کند میروح القدس پس از اعطای ایمان به قلب ما، غیورانه از قلمرو خود حفاظت 

یا مرعوب  روح القدس را فریب دهد تواند میهیچکس ن. آورد میرفرود نس "جادوگری"وجه در برابر 

پولس در مورد این گونه از ایمان در افسسیان . اش باشد سازد و او را وادار به کاری کند که خالف اراده

تا هیچ کس فخر از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال "این ایمان  گوید می 5-1: 2
اما ایمان . تمایل به فخرفروشی و ابراز وجود دارد معموالًایمان ذهنی (. فزوده شده استتأکید ا) "نکند

 .وابسته به خداست کامالًاصیل قلبی، با فروتنی اذعان دارد که 

ای در  عامل تعیین کننده تواند میلذا با این ویژگیها، اعترافی که بدرستی درک و عملی شود، 

هرچند سکان . ، زبان به سکان کشتی تشبیه شده است1-4: 1قوب در یع. زندگی مسیحی داشته باشد

در مقابل تمامی ساختمان کشتی کوچک و ناچیز است، ولی تعیین کننده مسیر پیشروی کشتی 

اگر . کند میاگر از سکان به درستی استفاده شود، کشتی را امن و راحت به مقصد هدایت . باشد می

 .دشو میغرق شدن کشتی مورد استفاده غلط قرار گیرد، موجب 

ما را به تمامی برکتهایی  تواند میاعتراف درست . این امر در مورد ابراز ایمان ما نیز کاربرد دارد

اعتراف نادرست ما را دورتر و دورتر از این برکتها به دریاهای . که خدا وعده دارد، رهنمون شود

 .را غرق خواهد کرد برد که به نوعی کشتی زندگی ما پرمخاطره خارج از نقشه می

های  اما طبق گفته. گویند، احساس مسئولیت ندارند نسبت به سخنانی که می معموالًمردم 

زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و ": نند از این موضوع شانه خالی کنندتوا میعیسی، ن

را در نظر خدا تأیید  سخنان ما یا عدالتمان(. 17: 12متی ) "از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد

 .راه دیگری در این میان وجود ندارد. کشاند یا ما را به محکومیت می کند می

. که با زبان اقرار شود گردد میموثر  کامالً، ایمان قلبی فقط هنگامی 10: 10بر اساس رومیان 

لمات بیان وقتی ما بی ایمانیمان را در غالب ک. کند میاین موضوع در مورد بی ایمانی نیز صدق 
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سازیم تا برعلیه ما کار کند و ما را از برکتهایی که خدا به  ، قدرت منفی آن را آزاد میکنیم می

 .ایمانداران وعده داده، دور نگاه دارد

در عبرانیان . دهد مینویسنده عبرانیان در مورد اهمیت اعتراف و اقرار درست، دو هشدار دیگر 

که از آسمانها درگذشته است یعنی عیسی، پسر  داریم میعظیپس چون رئیس کهنه ": گوید می 14: 4

 ".خدا، اعتراف خود را محکم بداریم

اعتراف ....و کاهنی بزرگ را بر خانه خدا داریم": گوید می 21، 21: 10همچنین در عبرانیان 

 ".امید را محکم نگاه داریم زیرا که وعده دهنده امین است

یمی میان اعتراف ما و خدمت عیسی به عنوان کاهن در هر یک از این متون، پیوند مستق

همین اصل در سراسر عهد جدید وجود دارد که اعتراف ماست که ما را با عیسی . مان وجود دارداعظم

 .سازد میگرداند و خدمت کهانتی او را از جانب ما قابل دسترس  مان متحد میبه عنوان کاهن اعظم

اعتراف اولیه . است محکم نگاه داشتنجود دارد عبارت تأکید اصلی دیگری که در این متون و

، کند میدر هر مورد بعدی که شرایط ایجاب . درست حائز اهمیت است، اما به خودی خود کافی نیست

 .باید پیوسته اعتراف اولیه خود را تصدیق کنیم

که برای ، نویسنده ما را نه فقط برای محکم نگاه داشتن اعتراف مان، بل21: 10در عبرانیان 

او به روشنی شرایط ممکن مختلفی را . کشد میبه چالش هیچگونه دودلی محکم نگاه داشتن آن بدون 

در پابرجا نبودن بر  تواند می "تزلزل و دودلی". که ممکن است ما را متزلزل سازد آورد میدر نظر 

در هر . نشان بدهداعتراف درست اولیه و یا حتی تغییر اعتراف درست به اعترافی نادرست، خود را 

همگی به هدف  گیرند میما قرار  صورت، هشدار علیه تزلزل نشانگر آن است که فشارهایی که بر

 .مان است واداشتن ما به عقب نشینی و یا حتی انکار اعتراف درست اولیه

مفهوم اعتراف درست به نظر بسیار ساده و یا حتی زیادی ساده، فقط حاوی بیان دقیق آنچه 

بله، این . ، و تکرار پافشارانه آن استآید میس درباره هر مشکل یا آزمایشی که برایمان پیش کتاب مقد

در واقع من در خاتمه، از تجربیات زندگی خودم و مشاهداتم در ! است، ولی آسان نیست ای سادهکار 

 .گویم که این شاید سختترین آزمایش شخصیت و سرسپردگی مسیحی است زندگی دیگران، می

برابر اتهامات، تهدیدها و  در. آزمایشی است که هر شهید مسیحی با آن مواجه شده استاین 

 .داشته است تا به انتها، هر شهید یک تعهد واال برای نگاه داشتن اعتراف راستی شکنجه

. کم روشن است هنگامی که اتهامات از سوی دشمنان انسانی قابل رویت هستند، موضوع دست

ود دارد که در آن تشخیص دشمنان که نیروهای شیطانی غیرقابل رویت هستند اما آزمایشی دیگر وج

ولی موضوع همان نگاه . ها نیست، به این آسانیدهند میو از درون، فکر را مورد حمله و اتهام قرار 

داشتن اعتراف درست با تصمیم نامتزلزل است تا هنگامی که نیروهای نادیدنی سکوت کنند و شکست 
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 .بخورند

مطمئن باشد که غالب  تواند میشخص مسیحی که با موفقیت از این آزمایش عبور کند هر 

 .که خدا به غالب شوندگان وعده داده است گردد میخواهد شد و بدین لحاظ وارث برکتهایی 

د شو میحال، بیان کامل و پیروزمندانه ایمان، مفهوم کتاب مقدسی دیگری را نیز شامل  با این

یا  "جار زدن"این کلمه که از فعل التینی به معنی . است "اعالن"برد و آن  ز اعتراف میکه ما را فراتر ا

ن آن را با هیچگونه توا میاست، بیانگر ابراز قوی و مطمئن ایمان است که ن "با فریاد بلند گفتن"

ی این واژه حاوی مفهوم ضمنی تغییر وضعیت از حالت دفاع. مخالفت یا دلسردی وادار به سکوت کرد

 .است تهاجمیبه وضعیت 

دشمنان او از هر سو . دهد میرا شرح  ای تجربه، مزمورنویس چنین 17-11: 115در مزمور 

. اش کرده بودند و نزدیک بود وی را هالک سازند، اما خداوند مداخله کرد و به او پیروزی بخشید احاطه

فریادهای شادی و پیروزی، در ": توصیف شده است 15و  11تغییر حالت او از دفاع به تهاجم در آیات 

من نخواهم مرد، بلکه زیست !....گردد میدست راست خداوند کامروا : گوید میهای پارسایان  خیمه

 (.ترجمه هزاره نو، تأکید افزوده شده است) "باز خواهم گفتخواهم کرد، و کارهای خداوند را 

خدا چه کرده تا پیروزی او را  رددا میاین بیانیه مطمئن مزمور نویس است که با شادی اعالم 

 .اگر ما نیز به درستی از آن استفاده ببریم، برای ما هم همین کاربرد را خواهد داشت. مهر نماید

در حالیکه با اطمینان، تمامی آنچه خدا برای ما بوسیله قربانی عیسی فراهم آورده، اعالن 

اگر . یمشو میکرگزاری و ستایش، پیش برده به سوی دو گونه ابراز قدردانی یعنی ش اً، طبیعتکنیم می

هرجا ایمان اصیل ! ، ایمان داشته باشیم، تنها پاسخ مناسب همین استکنیم میبه آنچه اعالن  اًحقیقت

 .وجود داشته باشد، اعالن آن همواره شکرگزاری وستایش را درپی خواهد داشت

ما از خدا . تی نیز وجود داردهرچند شکرگزاری و ستایش رابطه نزدیکی دارند، بین آنها تفاو

هنگامی که شکرگزاری . ستاییممی هست؛ اما خدا را بخاطر آنچه کنیم میتشکر  کند میبرای کاری که 

 .گردد میو ستایش با هم انجام شود، دسترسی مستقیم به حضور خدا حاصل 

 :ای زنده ترسیم شده است به گونه 4: 100این موضوع در تشبیه ادبی مزمور 

او را ! های او با ستایش های او با شکرگزاری داخل شوید، و به صحن روازهبه د"
 (.ترجمه هزاره نو) "!سپاس گویید و نامش را متبارک خوانید

 

خدا با  های دروازهابتدا ما به . کشد میمزمور نویس دو مرحله نزدیک شدن به خدا را به تصویر 

به حضور  اًاین کار ما را فور. گذریم میستایش  او با های صحنیم، و سپس از شو میداخل  شکرگزاری
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. زنیم ای دور، خطاب به خدا فریاد می اگر این ملزومات را انجام ندهیم، همچنان، از فاصله. برد خدا می

، اما در این حالت دسترسی مستقیمی به حضور وی دهد میخدا بخاطر رحمت خود به فریاد ما جواب 

 .نداریم

هرگاه خدا به ما وعده . وش بالفصل پاسخ ایمان ما به خدا هستندشکرگزاری و ستایش دو ر

، پاسخ ما باید مثل ابراهیم باشد و سازد مییا تدارکی که برایمان دیده بر ما آشکار  دهد میبرکت 

بنابراین . ، به عنوان یک حقیقت بپذیریمکنیم میای که دریافت  کالمی که خدا به ما داده از لحظه

پردازیم و منتظر به انجام رسیدن وعده یا تدارک  مل به شکرگزاری و ستایش خدا میاستدالل، بدون تأ

 .یمشو مین

، این اصل بوسیله رویدادی در زمان یهوشافاط، پادشاه یهودا، نشان داده شده 20تواریخ 2در 

یهوشافاط . اند شدهور  به پادشاه خبر رسید که سپاهی عظیم از جنوب به کشورش حمله. است

بنابراین او تمامی . کند میاش کفایت نکه برای مقابله با این سپاه، تسلیحات و منابع نظامی ستدان می

 .ملتش را گرد هم آورد تا با روزه و دعای متحد از خدا مدد بجویند

خدا با پیام نبوتی که به یک الوی داد، دعایشان را اجابت فرمود و این امر یهوشافاط را 

این پیام نبوتی همچنین حاوی . مسیری مشخص علیه دشمن هدایت کندبرانگیخت تا ملتش را در 

 :سخنان اطمینان بخش و امیدوار کننده زیر بود

از این گروه عظیم ترسان و هراسان مباشید زیرا که جنگ از آن شما نیست بلکه "
بایستید و نجات . در این وقت بر شما نخواهد بود که جنگ نمایید .....از آن خداست

 ".را که با شما خواهد بود، مشاهده نمایید خداوند
 17، 11: 20تواریخ 2

 

در آن هنگام هنوز تغییری در موقعیت نظامی آنها بوجود نیامده بود، ولی یهوشافاط وعده خدا 

 :روز بعد. و بدون درخواست شواهد بیشتر، پذیرفت با ایمانرا 

سرایند و زینت بعضی را معین کرد تا پیش روی مسلحان رفته برای خداوند ب
خداوند را حمد گویید زیرا که رحمت او تا ": قدوسیت را تسبیح خوانند و گویند

 ".ابداآلباد است
 21: 20تواریخ 2

 

به محض اینکه خداوند ! این روش مرسوم برای رفتن به جنگ نبود، ولی کارگر افتاد اًیقین

اوراءطبیعی مداخله کرد و روح تقسیم ای م صدای ستایش و حمد قوم خود را شنید، مقتدرانه و به گونه
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ناگاه به دلیلی نامشخص، آنها . های مختلف ملی در سپاه هجوم آورنده، فرستاد و تکسر در میان گروه

مردم یهودا بدون نیاز به . شروع به جنگ با یکدیگر کردند، تا اینکه همگی به طور کامل از بین رفتند

خدا اینگونه مداخله کرد زیرا ! م جنگی جمع کردندشان، غنای جنگ، از میان دشمنان کشته شده

 .قومش از راه ایمان و بدون انتظار تأیید اضافی، به وعده او پاسخ گفتند

اول آنکه خدا از ما انتظار دارد او را بخاطر . دو اصل مهم در این ماجرا نشان داده شده است

دوم، . باشیم، حمد گوییم و بستاییمدهد بدون اینکه منتظر انجام شدنشان هایی که به ما می وعده

ایمان : به طور خالصه. سازد میستایش در ایمان مداخله ماوراءطبیعی خدا را به جانبداری از ما، آزاد 

 .ستاید، نه پس از انجام وعده و می گوید میپیروزی وعده داده شده، خدا را حمد پیش از 

ای هیجان انگیز  فیلیپی به گونه، تجربه پولس و سیالس در 17در عهد جدید، در اعمال 

ای ناعادالنه دستگیر  آنها در پی بیرون راندن دیوی از یک کنیز، به گونه. نشانگر همین اصول است

شدند، بیرحمانه مورد بدرفتاری و ضرب و شتم قرار گرفتند و پاهایشان را به غل و زنجیر کشیده به 

ور در آن ظلمت وجود نداشت، هیچ منبعی آرامش هیچ پرتوی از ن. ترین بخش زندان انداختندامنیتی

 .شد میو امیدی  برای آینده در وضعیت موجود دیده ن

وفاداری جاویدان خدا را عوض  تواند میند که هیچ چیز ندانست میبا اینحال آنها در وجودشان 

ن آنان بر منطق ایما. ای که مسیح برایشان فراهم آورده بود، محروم سازدکند و آنها را از پیروزی

در نیمه شب، در تاریکترین ساعت شب، آنها مشغول خواندن سرودهای . منطق شرایطشان غالب آمد

 !پرستشی برای خدا شدند

ای را به ارمغان آورد که برای سپاه یهوشافاط ببار  حمد و ستایش آنها برایشان همان نتیجه

ای عظیم ناگاه زلزله". خودشان آزاد ساختند آنها مداخله ماوراءطبیعی خدا را به جانبداری از. آورده بود

همه درها باز شد و زنجیرها از همه  اًحادث گشت به حدی که بنیاد زندان به جنبش درآمد و دفعت

 (.27: 17اعمال ) "فروریخت

ن بوسیله آنچه توا میدرس موجود در تجربه سپاه یهوشافاط و زندانی شدن پولس و سیالس را 

آن که قربانیهای تشکر تقدیم ": گفته است، بدینگونه خالصه کرد 21: 10خود خداوند در مزمور 

ترجمه ) "پاید، نجات خدا را به او نشان خواهم داد ؛ آن که راه خویش میدارد می، مرا حرمت کند می

 (.هزاره نو

هیچیک از سخنان یا کارهای ما . نجات خدا از طریق قربانی عیسی بر صلیب تکمیل شده است

، کنیم میولی هنگامی که ما با قربانی شکرگزاری و ستایش تقدیم . آن را عوض کند تواند میهرگز ن

ما نیز باید مثل یهوشافاط، . سازد مید که فواید نجات را آشکارا معلوم شو میراهی در زندگیمان باز 
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دا، تقدیم پولس و سیالس بیاموزیم که این قربانیها را در ایمان، پیش از دیدن فواید و ثمرات وعده خ

 .نماییم

در غزل غزلهای  "!های خود را در نام خدایمان برافرازیمعَلَم": ، داود گفت1: 20در مزمور 

 "پرچمهایی"موثرترین . تشبیه شده است "دار مهیبلشکر بیرق"نیز، عروس عیسی به  10: 7سلیمان 

 .اعالن، شکرگزاری و ستایش: که خدا به ما داده عبارتند از

 در ایمان، با شجاعت وعده یا تدارکی را که در کالم خدا در. افرازیم را برمی اعالنابتدا پرچم 

سپس، همچنان با ایمان، خدا را برای . داریم میمورد شرایط یا نیاز مشخص ما مصداق دارد، بیان 

شادمانه  ستایشبه  شکرگزاریسرانجام، پس از . گوییم ایم، شکر می حقیقتی که اعالن داشته

ی قابل رویت تغییر در ها نشانههمه این کارها را بدون انتظار برای  با ایمانی خالص. یمپرداز می

 .دهیم شرایطمان، انجام می

، درست همانگونه که در مورد دهد میخدا به روش و وقت مقتضی خود، به ایمان ما پاسخ 

ایم، در زندگی ما به  تودهایم و خدا را برای آن شکر کرده و س حقیقتی را که اعالم داشته. ابراهیم کرد

 .پیوندد واقعیت می

با برپا داشتن این سه علم و پرچم اعالن، شکرگزاری و ستایش، با یک تیر به دو هدف 

ایم برای خودمان با اطمینان حفظ  نخست، برکتهای وعده داده شده خدا را که اعالن کرده. زنیم می

گذارند، مغلوب  و دور نگاه داشتن ما از برکتها می دوم، نیروهای شیطانی را که سر به مقاومت. کنیم می

گذاریم و تصویر نبوتی سلیمان را در  به این طریق، با همدیگر به داخل میراثمان قدم می. سازیم می

 .بخشیم مهیب، تحقق می( دار پرچم)دار مورد لشکرهای بیرق
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 لهایی برای مطالعهسؤا 
 وند حاکم باشد؟چه اصلی باید بر ارتباط مداوم ما با خدا .1

 سه امکان موجود در رابطه با اقرار و اعتراف ما چیست؟ .2

و  _________________اعتراف در معنای کتاب مقدسی آن محدود به  .1

 .دشو میکالم خدا  ____________

 .های کتاب مقدس مشروط هستند اکثر وعده: درست یا غلط .4

 .__________که به زبان  گردد میموثر  کامالًمی ، ایمان قلبی، هنگا10: 10بر اساس رومیان  .1

 ___________و  ___________در جایی که ایمان صادقانه وجود دارد، اعالن آن همواره  .7

 .را در پی خواهد داشت

 دو اصل موجود در داستان پرستش کنندگانی که جلودار سپاه یهوشافاط بودند، چیست؟ .7

 

 کاربرد در زندگی
و ستایش بخشی از زندگی روحانی روزمره شما هست؟ اگر نه، به چه  آیا اعالن، شکرگزاری .1

 دلیل؟

 نید بکنید؟توا میبرای اینکه این کارها بخش فعالتری در زندگیتان بشود، چه  .2

 

 آیه حفظی
پاید، نجات خدا را به  ؛ آن که راه خویش میدارد می، مرا حرمت کند میآن که قربانیهای تشکر تقدیم "

 ".داو نشان خواهم دا
 ، ترجمه هزاره نو21: 10مزمور 

 

 پاسخ ایمان
: 1مزمور ) ". تو را ای خداوند، به تمامی دل شکر خواهم گفت؛ همه شگفتیهای تو را بیان خواهم کرد

 (، ترجمه هزاره نو1

 جوابها
 (.1: 1عبرانیان ) "کاهن اعظم اعتراف ماست"اینکه عیسی  .1

 .اف غیرکتاب مقدسی منفیاعتراف کتاب مقدسی مثبت؛ اعتراف نکردن؛ اعتر .2
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 .ها ها، وعده بیانیه .1

 .درست .4

 .اعتراف شده .1

 .شکرگزاری، ستایش .7

ستاید و ستایش تقدیم شده در ایمان، پیروزی  ایمان پیش از پیروزی وعده داده شده خدا را می .7

 .سازد میخدا را به عمل در آورده آزاد 
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 اعالم تداوم پیروزی 
 

. ، فراتر از دنبال کردن دانش انتزاعی استاند گرفتهد اشاره قرار حقایقی که در این کتاب مور

کم در عرض  بالعکس، این حقایق حاصل دعای مستمر و جنگهای روحانی است که من و روت دست

هر حقیقت اصلی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته، ابتدا . سه سال گذشته از سر گذرانیده ایم

من از درمیان گذاشتن تئوریهایی که برای ما کاربردی نداشته، . ایم ش دریافتهخود ما به تجربه و آزمای

 .کنم میاحساس آرامش ن

نند توا میدر فصل قبل شرح دادم که چگونه اعالن، شکرگزاری و ستایش خدا در کنار همدیگر 

دارم  می در این فصل به طور خالصه بیان. برکتهای وعده داده شده خدا را در زندگی ما جاری سازند

اعالن منظم کالم خدا و . ایم تا این اصل را در زندگیمان به کار گیریم که من و روت چگونه آموخته

های منظم روحانی شخصی شده است و ما  سپس شکرگزاری و ستایش او بخاطر آن، بخشی از برنامه

 .نموده است که خدا برایمان از کالم خود آشکار دانیم میآن را یکی از ارزشمندترین حقایقی 

ایم تأسیس  مرکزی از کالم او را که از حفظ کرده "بانک"خدا ما را هدایت فرموده تا یک 

اعالن . نماییم و به هنگام دعا یا مواقعی که درگیر جنگی روحانی هستیم، از حسابش برداشت کنیم

 .به دنبال دارد ای تغییرناپذیر ابراز شکرگزاری و ستایش خدا را این آیات حفظی با ایمان به گونه

اما همدیگر یا . گوییم ما به تنهایی یا با همدیگر، این آیات کالم را با صدای بلند می معموالً

مخاطب ما جهانی وسیع و نادیدنی از موجودات روحانی . دهیم دیوار یا سقف اتاق را مخاطب قرار نمی

ی که خدا را پرستش و شامل ابتدا خدای پدر، پسر و روح القدس؛ و سپس همه موجودات آسمان

: 1عبرانیان ) "برای خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد ...های خدمتگزار روح"و  کنند میخدمت 

که گرداگرد ما هستند و از مقدسین  "ابر بزرگ شاهدانی"همچنین از . نامیده شده است، هستند( 14

اند، غافل نیستیم  پایان رسانیده در تمامی دوران تشکیل شده که پیروزمندانه سفر زمینی خود را به
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 (.1: 12رجوع کنید به عبرانیان )

 :است 24-22: 12ما ایمان داریم که کارمان کاربردی مشروع از عبرانیان 

. اید، به اورشلیم آسمانی که شهر خدای زنده است بلکه به کوه صهیون نزدیک آمده
زادگانی که نخستاید، به کلیسای  به جمع شادمانه هزاران هزار فرشته آمده

، به خدایی که داور اید شدهبه خدا نزدیک . نامهایشان در آسمان نوشته شده است
، و به عیسی که واسطه اند شدههمه آدمیان است، و به روحهای پارسایانی که کامل 

 .گوید میای که نیکوتر از خون هابیل سخن عهدی جدید است، و به خون پاشیده
 ترجمه هزاره نو

نوندگان ما، شیطان و تمامی فرشتگان شریر و سایر موجودات دیوآسا که تحت در جمع ش

کارکرد اینها درست به عکس فرشتگان خدمتگزار خداست و . سیطره شیطانند نیز حضور دارند

هدفشان آزار رسانیدن و تحمیل شرارت بر تمامی آحاد بشر، به ویژه کسانی که خدای حقیقی را 

 .باشد می، کنند میخدمت 

از یک سو، یاری خدا و فرشتگان او را در . گذارد میعالن ما در این مضمون دو اثر بر جای ا

های شیطان و نیروهای جهنمی او ها و حمله از سوی دیگر ما را از نقشه. انگیزد برمیجانبداری از ما 

 .نماید محافظت می

از ...ایمان از شنیدن ": 17: 10بر اساس رومیان . کند میاینگونه اعالن، پیوسته ایمان ما را بنا 

شنیدن سخن خدا از دهان دیگران یاری دهنده . است "خدا( ، همان سخن گفته شدهrhema)کالم 

شنویم،  گوییم و می در حالیکه هر دوی ما می. است، ولی شنیدن آن از دهان خودمان اثرگذارتر است

 (.12: 4رجوع کنید به عبرانیان ) تداف میهر دو لبه شمشیر کالم خدا در ما به طور همزمان به کار 

، قدرتی ماوراءطبیعی به کنیم میدر آخر، هنگامی که با همدیگر و با هماهنگی اعالنی مشترک 

ای که در خصوص  هرگاه دو نفر از شما بر روی زمین درباره هر مسئله": گوید میعیسی . افتد میکار 

پدر من که در آسمان است برای ایشان به انجام  با هم موافق باشند، همانا از جانب کنند میل سؤاآن 

قدرت یک ایماندار که به تنهایی کالم خدا را اعالن (. ، ترجمه هزاره نو11: 15متی ) "خواهد رسید

عظیم است، اما قدرت دو یا چند ایماندار که همان اعالن را با همدیگر در هماهنگی انجام  دارد می

 .یابد یم، با تصاعد هندسی افزایش دهند می

ن در این توا میدر عوض . البته در مواقع و شرایط زیادی، اعالن با صدای بلند کار بیجایی است

نند توا میسخنان نشنیدنی هم . حالت، در فکر خود آن اعالن را بطوری که دیگران نشنوند، انجام داد

 .بر قلمرو روحانی تأثیری قدرتمند بگذارند
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ای مقابله با دروغها و تهمتهایی است که دشمن فکر ما را با این راه موثرین روش بر احتماالً

وقتی فکر ما . فکر میدان اصلی نبرد در تمامی کشمکشهای از این نوع است. کند میآنها بمباران 

، دیگر جایی برای افکار و نفوذهای دهد میپاسخ  کنیم میفعاالنه به کالم خدا که در درون خود اعالن 

 .اندم منفی دشمن باقی نمی

به هر تقدیر ما باید در تمامی اینها هشیار باشیم که وابستگی دائم خود را به روح القدس حفظ 

تبدیل کند که در آن  "نظامی"همه این اصول را به  تواند میدر غیر اینصورت، فکر جسمانی . نماییم

و  کنیم میرا وارد  در این نظام ما اعالن درست. کند میرا ایفا  "ماشین داد و ستد آسمانی"خدا نقش 

این نظام آشکارا کاریکاتور ارتباط ! برون داد ماشین هرگونه لذت جسمانی است که ما برمی گزینیم

 !ایمانداران با خداست

. شاید شکاف عمیقی میان دیدگاه ما از خودمان و دیدگاه روح القدس از ما وجود داشته باشد

فقط . ما را مد نظر دارد نیازهایر حالیکه روح القدس هشیار باشیم، د یمانها خواستهشاید ما نسبت به 

ن به او برای هدایت ما به نوع اعالنی که به شرایط خاص ما و سطح ایمانمان تطابق دارد، اعتماد توا می

 .با این روش، هدف خود را در زندگی ما تحقق ببخشد تواند میخدا . کرد

هرستی از اعالنهای من و روت به طور مرتب ارائه ف کنم میبا در نظر داشتن هشدار باال، فکر 

دهیم همراه با شرایط مناسب هرکدام در صفحات بعدی، تنها به عنوان یک الگو، یاری دهنده  انجام می

به عنوان مثال، اگر عبارتی . کنیم می "شخصی"د نقل قول از کالم خدا را شو میما تا جایی که . باشد

 "ما"یا  "من"وشته شده باشد، به طور معمول ما آن را با ضمیر ن "شما"خطاب به ایمانداران با ضمیر 

 .دهیم و سایر قواعد دستوری را نیز مورد توجه قرار می کنیم میاعالن 

که به طور مستقیم با موضوع این کتاب  کنم میفهرست زیرا را با آیاتی از کالم خدا آغاز 

توضیحات . پردازم تر دارند، می عمومی مرتبط هستند، اما پس از آن به سایر مواردی که کاربردی

 .ای در این میان نیز داده شده که در هر مورد، آیات مرجع مربوطه ارائه گردیده است پراکنده

 

 (مراجعه کنید 11به فصل )آمد دعای رهایی از لعنتها در پی .1

دم، ام و داخل برکت ابراهیم ش بواسطه قربانی عیسی بر صلیب، من از زیر لعنت بیرون آمده
 .که خدا در همه چیزها برکتش داد

 14-11: 1بر اساس غالطیان 

اش سایه افکنده بود آزاد شده است، ولی همواره برای  روت از بسیاری از لعنتهایی که بر زندگی

به همین جهت، این اعالن به طور مخصوص برای ما . کند میبه تجربه درآوردن عملی این آزادی تقال 

در دو، سه سال گذشته این . کنیم میچندین بار در روز آن را تکرار  معموالًما . بسیار حائز اهمیت است
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، از اثرات کنیم میهر دفعه که این کار را . جمالت یا جمالتی نظیر آن را صدها بار تکرار نموده ایم

 .گردیم یم و به برکتهایی که میراث ماست نزدیکتر میشو میلعنتها دورتر 

 

منفی خادمین شیطان یا سخنان نفسانی مسیحیان که به سوی  هنگامی که از نیروهای .2

 (مراجعه کنید 15و  14، 13به فصلهای )یم شو میاند آگاه  ما نشانه رفته

Iای که بر ضد من شکل گیرد، پیش نخواهد برد و هر زبانی که برای هر اسلحه
 این نصیب من به عنوان. کنم میمحاکمه برعلیه من برخیزد، هم اکنون لعنت 

 .خدمتگزار خداوند است و عدالت من از جانب توست ای خداوند
 17: 14براساس اشعیا 

که زبان  ایم شدهاول آنکه ما هدایت ن. در رابطه با این اعالن باید به دو نکته مهم توجه کرد

خدا به ما قدرت داده تا این کار را برای خودمان . ، لعنت کنیمگوید میکسی را که برعلیه ما سخن 

 .تمرین کنیم اًخواهد اعالن کالم او را مرتب ام دهیم و میانج

مان  دوم اینکه، حق ما برای تمرین این قدرت بستگی به آن دارد که از روی عدالت شخصی

به روشنی . عمل نکنیم بلکه از این سبب که عدالت خدا بر اساس ایمانمان به ما نسبت داده شده است

آن عیسی بر صلیب، بواسطه گناهکاری ما گناه شد تا ما بتوانیم به  این امر ناشی از تبادلی است که در

 .و نباید آنها را از هم جدا کرد اند شدهمنافع مختلف آن تبادل در هم تنیده . عدالت او عادل گردیم

ای که بر علیه ما گفته شده، عمل  خدا از ما انتظار دارد فراتر از بازگردانیدن سخنان شریرانه

در نهایت، انتظار او از ما این . تا آنانی که در پی آزار ما هستند، ببخشیم دهد میا دستور او به م. کنیم

 1.است که از جهت منفی به جهت مثبت حرکت کنیم یعنی در جواب هر لعنت، برکتی بطلبیم

درست مانند بخشش کسانی که به ما آزار  کنند میبرکت دادن کسانی که ما را لعن و نفرین 

د که خود را به اطاعت کالم شو میتابع احساسات ما نیست بلکه از تصمیم راسخ ما ناشی رسانند،  می

 :گیرد می بر نمونه زیر شکل دعایی است که بخشش و برکت را در. خدا سپرده است

بخشم و آنها را به نام تو  اند می خداوندا، من همه کسانی که برعلیه من شریرانه سخن گفته

 .دهم برکت می

اول، زبانی . ، برداریمکنند میرویهم رفته سه قدم پیاپی در پاسخ به کسانی که لعنتمان ما باید 

سوم، از خدا . دوم، کسی را که لعنت از او صادر شده ببخشیم. را که لعنت کرده ملعون بشماریم

را  نیم هرگونه تاریکی یا سنگینی روحانیتوا میبا انجام این سه قدم، . بخواهیم آن شخص را برکت دهد

 .که که آن لعنت بر ما فرود آورده از بین ببریم
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 کند میمان ما را دنبال  لیاقتی گذشتههنگامی که فشارهای گناه، یا تقصیر یا بی .3

چیزهای کهنه درگذشته و همه چیز در . ام من در مسیح هستم ، پس خلقتی تازه
 .زندگی من تازه شده است و همه از جانب خداست

 15-17: 1قرنتیان 2بر اساس 

هیچ چیز از . عمل دست اوست تماماًاین خلقت . پذیرد میمسئولیت خلقت تازه را  کامالًخدا 

 .گردد میخلقت کهنه که بوسیله گناه معیوب و فاسد شده، به آن منتقل ن

به  1: 21د، باید بر تصویری که یوحنا در مکاشفه شو میهنگامی که گذشته دوباره بر ما مدعی 

 :ل متمرکز شویم، با تأمدهد میما 

بنویس زیرا که ": و گفت ".سازم الحال همه چیز را نو می": و آن تخت نشین گفت
 ".این کالم امین و راست است

 
این سخنان کسی است که بر اریکه سلطنت نشسته، کسی تمامی جهان و کائنات زیر سلطه 

 .سازد میرا نو  چیز همهکه  کند میاو تأکید . دشو میاوست و جزئیات زندگی ما هم مشمول آن 

که یوحنا پیش خود حیران مانده بود که آیا این ادعای گزافی حتی برای خدا  رسد میبه نظر 

گویی  ".بنویس، زیرا این کالم امین و راست است": اما خداوند به او اطمینان داده گفت. نیست

گویم به انجام  ا که میکاری ر دقیقاًنی قوم مرا مطمئن سازی که من توا میبله یوحنا، ": گفت می

 ".رسانم می

 

 یمشو میخاطر هنگامی که از نومیدی و اندوه شومی مرگ، پریشان .4

 .من نخواهم مرد، بلکه زیست خواهم کرد، و کارهای خداوند را باز خواهم گفت
 ، ترجمه هزاره نو17: 115مزمور 

از زمانی که خدا من پیش ": ، بلکه"من هرگز نخواهم مرد"البته این بدان معنا نیست که 

این آیه هنگامی که با ایمان  ".دهم که شیطان مرا بکشد تقدیر نموده نخواهم مرد و به خود اجازه نمی

کسانی را که روح مرگ بر ایشان هجوم آورده آزاد سازد و  تواند مید، شو میو درک درست اعالن 

مردم خود را با آنها در معرض ای که  برای باطل کردن سخنان منفی تواند میاین آیه . محافظت کند

 (.مراجعه کنید 12به مثالهای فصل . )گذارند، به کار برود حمله روح مرگ می

برای برخی از اشخاص تکرار مکرر اعالن این آیه ضروری است، تا اینکه بیش از همه الگوهای 

رس ساخت به خاطر داشته باشید که عیسی از پط. شان برای آنها حقیقی گردد فکری منفی گذشته

 .محبت خود را به تعداد دفعاتی که پیشتر او را انکار کرده بود، ابراز نماید
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 دشو میهنگامی که بیماری یا ضعف جسمی بر ما مستولی  .5

ام،  عیسی خود گناهان مرا در بدنش بر دار متحمل شد تا من که برای گناهان مرده
 .ام شفا یافته هم او که بوسیله زخمهایش –بتوانم برای عدالت زیست کنم 

 24: 2پطرس 1بر اساس 

 

که به  ام کردهاعالن مخصوص زیر را نیز از ترکیب حقایق آیات مختلفی از کالم خدا تهیه 

 :مسیحیان در مناطق مختلف جهان کمک کرده است

. بدن من معبد روح القدس است، رهایی یافته، پاک و تقدیس شده با خون عیسی

هستند و برای خدمت خدا و جالل او سپرده اعضای بدنم همگی ابزار عدالت 

اعمال نماید و نه  تواند میابلیس در من نه جایگاهی دارد، نه قدرتی بر من . اند شده

 .خون عیسی ترتیب همه این چیزها را داده است. مرا متهم یا محکوم کند تواند می

ا عزیز ام و جانم رمن با خون بره خدا و با کالم شهادتم بر شیطان غالب آمده

 .بدن من برای خداوند است و خداوند برای بدن من. شمارم، حتی تا به مرگ نمی

 ؛7: 1؛ افسسیان 11: 7قرنتیان 1بر اساس 

 ؛14-11: 5؛ 11: 7؛ رومیان 12: 11؛ عبرانیان 7: 1یوحنا 1 

 11: 7قرنتیان 1؛ 11: 12مکاشفه 

 

اتی را بیان کنم هنگامی که شاید کسی بپرسد، آیا این کار درستی است که اینگونه اعالن

بینم در بدنم شواهدی از بیماری جسمی هست یا وقتی در وجودم فشار گناهان را احساس  می

، کنید میاگر به خودتان در شرایط طبیعی موجود نگاه . ؟ جواب بستگی به دیدگاه شما داردکنم می

بیند، ببینید، آنگاه  ا در مسیح میای که خدا شما ر اما اگر به گونه. اعالن این آیات کار درستی نیست

 .حق دارید که اینگونه اعالنها را به زبان آورید

همینکه ما از گناهانمان توبه کردیم و خود را به مسیح سپردیم، خدا دیگر به ما آنگونه که در 

از  او ما را. نگاه او به ما از دید تبادلی است که بر صلیب رخ داد. نگرد حالت طبیعیمان هستیم، نمی

 .بیند لحاظ روحانی عادل شده و از لحاظ جسمانی کامل شده می

نکته حائز اهمیت در کالم خدا این است که هرگز درباره شفای تدارک دیده شده برای ما از 

، که بیش از هفتصد سال پیش 1: 11در اشعیا . دشو میطریق قربانی مسیح، با فعل آینده سخن گفته ن
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ما شفا از زخمهای او ": گردد میبه عنوان واقعیتی انجام شده، ارائه  از مرگ عیسی نوشته شد، شفا
که نقل قول و تفسیری از آیه ) 24: 2پطرس 1در عهد جدید، در (. تأکید افزوده شده است) "یافتیم

شفا به ضربهای او ": کند میاز فعل ماضی استفاده  1: 11، پطرس رسول در اشاره به اشعیا (باالست
 (.کید افزوده شده استتأ) "اید یافته

 گوید میوقتی سخنانی که ما درباره خودمان می گوییم مطابق آنچه خدا در مسیح درباره ما 

تا هر آنچه ما به گفته او هستیم در زندگیمان تحقق عملی  کنیم میباشد، آنگاه ما راه را برای او باز 

-خود را محبوس در زندان حالت طبیعی ولی اگر اعتراف یا اعالن مناسبی درباره خودمان نکنیم،. بیابد

ما خودمان را از فیض ماوراءطبیعی و دگرگون کننده خدا که فقط از راه ایمان در ما . گردانیم مان می

 .سازیم ، محروم میافتد میبه کار 

شاید شخص دیگری بپرسد، آمدیم و کسی همه اعترافات و اعالنات درست را درباره خودش 

ن توا میهای داده شده در او به وقوع نپیوست، آنوقت چه؟  انجام داد و وعده گفت و کارهای درست را

چیزهای مخفی از آن یهوه خدای ماست و اما ": یافت 21: 21جواب را در سخنان موسی در تثنیه 

 ".چیزهای مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ماست، تا جمیع کلمات این شریعت را به عمل آوریم

، اغلب مربوط به یابند میبعضی از افراد بخشی از برکتهای وعده داده شده را ندلیل اینکه 

کار عبث و به دور از ادبی است که با فضولی بخواهیم رازهای خدا . گردد می "چیزهای مخفی"موضوع 

، باید اعتماد به او را بر درک حقایق ارجح کند میاگر خدا از دادن جواب خودداری . را کشف کنیم

 .مبشماری

از سوی دیگر، سخنان موسی ما را به یاد مسئولیتمان به عنوان قوم خدا می اندازد که باید بر 

مرکزیترین . اساس آنچه خدا به وضوح در کالم خود مکشوف ساخته است، سخن بگوییم و عمل کنیم

نباید . و اصلیترین حقیقت، تدارکی است که خدا برای ما از طریق قربانی عیسی بر صلیب، دیده است

 .مان به چیزهای مخفی، ما را از ایمان و اطاعت امور مکشوف شده، دور نگاه داردبگذاریم توجه
 

مان، داند، مانند خانه ای که خدا ما را در آن مسئول میهنگامی که شیطان به حوزه .6

 .کند می مان، کارمان، خدمتمان و غیره، حملهخانواده

 .وت ما به اندازه روزهایمان خواهد بودنعلین ما از جنس آهن و برنج است و ق
کسی مثل خدای یشورون نیست، که برای مدد ما بر آسمانها سوار شود و در 

 .کبریای خود بر افالک
خدای ازلی مسکن ماست و در زیر ما بازوهای جاودانی است؛ و دشمن را از حضور 

 ."او را هالک کنید":گوید میما اخراج کرده، 
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 27-21: 11بر اساس تثنیه 

پیش از . تا از موقعیت دفاع به موقعیت حمله تغییر موضع بدهیم سازد میاین اعالن ما را قادر 

که این کفشها به اندازه کافی  دهد میخدا قول . نشانگر نظام دفاعی ماست "نعلین ما"هر چیز 

سپس تصویری شگرف از مداخله ماوراءطبیعی . قوی باشد که از حمله دشمن در امان بمانیم

اعالن و بیانیه  ".او برای مدد ما بر آسمانها سوار شود": خدا به جانبداری از ما ارائه شده است

 .ما راهی است برای برانگیختن او به مداخله کردن

 "دشمن را از حضور ما اخراج[ خدا]او ": در نهایت، تضمین شکست دشمن ما آمده است

مرحله نهایی انجام دهیم، از این جهت خواهد نقش خود را در این  خدا از ما می. کند می

های روحانی مورد نیازمان برای این کار تجهیز  او ما را به اسلحه "!او را هالک کنید": گوید می

 .کرده است
 

یم که فکرمان میدان نبرد میان دروغهای شیطان با حقایق کالم شو میوقتی متوجه  .7

 خدا شده است

بوسیله آنها دژهایی را که شیطان در  .اسلحه جنگ من به نیروی الهی قادر است
سه . سازم می هر فکری را به اطاعت از مسیح اسیر. کنم میفکرم ساخته، منهدم 

 .اسلحه قدرتمند من اعالن، شکرگزاری و ستایش خدا هستند
 1-4: 10قرنتیان 2بر اساس 

ی، ما در زندگی مسیح "دشمنان"نکته حائز اهمیت این است که به خاطر داشته باشیم، 

دشمنان ما نیروهای روحانی شریر هستند که از قلمرو شیطان، برعلیه ما قد . انسانهای دیگر نیستند

زیرا ما را کشتی گرفتن با ": دارد میبه وضوح بیان  12: 7پولس این امر را در افسسیان . اند علم کرده

 "جنگیم جایهای آسمانی میو عیه فوجهای ارواح شریر در ....جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرتها، 

 (.ترجمه هزاره نو)

گیری با معیارهایی که  در این نبرد عجیبی که خدا ما را بدان فراخوانده است، معیارهای اندازه

قدرت بیشتری از  بخشیدنبر اساس ترازوی روحانی، . در جهان محسوسات وجود دارد، تفاوت دارد

گله قدرتمندتر از  شکرگزاریاست؛  لعنت کردنتر از  انهمقتدر برکت دادندارد؛  رنجیدگی و اظهار تنفر
 انزجارقدرتمندتر از  دوست داشتندارد؛ و  متهم کردنقدرت بیشتری از  ستایش؛ باشد می و شکایت

 .است

که قوت خدا و بخشش توانایی خدا را به  گردد میبر اساس این دوگانگی، در زیر دو اعالن ارائه 
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 .گشاید ، به روی ما میرسند میانتها هنگامی که منابع قوت ما به 
 

 گیریم که بیش از توان ماست ای قرار می هنگامی که در برابر وظیفه .1

 .بخشد میقوت هر چیز را دارم در مسیح که مراتقویت 
 11: 4بر اساس فیلیپیان 

 کند مییا کفایت ن رسد میوقتی قوت من به انتها  .9

 .ی ناتوانم، آنگاه توانایمو لذا وقت رسد میقوت خدا در ضعف من به کمال 
 10-1: 12قرنتیان 2بر اساس 

د که گاهی اوقات در شو میکه مربوط به نیازهایی  گردد میسرانجام، در زیر دو اعالن ارائه 

 .زندگی همه ما سر برمی آورند
 

 هنگامی که نیاز به ایمان در احتیاجات مالی داریم .11

تا همیشه در هر امری کفایت کامل خدا قادر است که هر نعمتی را برای ما بیفزاید 
 .داشته، برای هر عمل نیکو افزوده شویم

 5: 1قرنتیان 2بر اساس 

من و روت این اعالن را به طور . است، نه فقط کفایت وفورتدارک خدا برای قومش در سطح 

 .کنیم میمعمول برای خدماتی که در سازمانمان ارائه می دهیم، تکرار 

 

 آورد یموقتی ترس بر ما هجوم  .11

زیرا روحی که خدا به من بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوت و محبت و انضباط 
 .است

 7: 1تیموتائوس 2بر اساس 

 
نمایم تا از من  سپارم و با روح ترس مقاومت می در نام عیسی خود را به خدا می

 .بگریزد
 7: 4بر اساس یعقوب 

محدودیتی برای . ات کالم خدا هستندآیاتی که در باال ذکر شد همگی فقط مثالهایی از آی

هر یک از ما باید متکی به روح القدس . نیم انجام دهیم، وجود نداردتوا میاعالنهای روحانی که ما 

 .باشیم تا ما را هدایت کند و آیاتی را که مربوط به شرایط مخصوص ما هستند، به ما نشان دهد
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س، نتیجه بسیار پراهمیتی در پی خواهد انتخاب و اعالن مناسب این آیات بر اساس کتاب مقد

دیگر فقط کالم . بندیم ، و نه غیرفعال، به کار میفعالو به طرز  کنیم میما کالم خدا را دریافت . داشت

اول، از روح . داریم میبلکه در عوض سه قدم متوالی بر. گذریم و از آن نمی کنیم میخدا را قرائت ن

دوم، آن . متهایی از کالم خدا که مناسب حال ماست هدایت کندتا ما را به قس کنیم میل سؤاالقدس 

سوم، با اعالن آنها، قدرتشان را در بخشهای مورد نیاز . داریم میقسمتها را در فکرمان محکم نگاه 

 .سازیم زندگیمان آزاد می

هستید  "برداشتن شمشیر روح"شاید شما یکی از مسیحیان بسیار امروزی باشید که نیازمند 

اگر چنین است، من و روت . ، اما راه ساده و عملی این کار را نمی دانید(به آن اشاره شد 11صل در ف)

ما این کار را . تا از این روش اعالن گزینشی آیات کالم خدا استفاده کنید کنیم میبه شما توصیه 

 !کارساز استایم و می گوییم که  کرده
به اعالن خود یا هر روش و اسلوب دیگری ! کنماما بگذارید این هشدار را هم در خاتمه اضافه 

اعالن ما . ، نه به هیچ شخص یا هیچ چیز دیگریایمان ما فقط باید به خدا باشد. ایمان نداشته باشید

 .روشی موثر برای بیان ایمانمان به خداست صرفاً

یوشع پس اکنون، در حالیکه که رو به سرزمین برکتهای خدا دارید، تذکری را که سه بار به 

 : داده شد، دریافت کنید

 

 "!قوی و دلیر باش"
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 لهایی برای مطالعهسؤا
 .اعالن کردن دو اثر دارد، آنها را نام ببرید .1

 .کند میاعالنی که قابل شنیدن نباشد، کمکی به شما ن: درست یا غلط .2

 چیست؟ کنند میسه قدم پیاپی الزم برای پاسخ گویی به کسانی که ما را لعنت  .1

خدا فرزندانش را به آن فراخوانده، چه چیز قدرت بیشتری از ابراز انزجار و آزردگی در نبردی که  .4

 دارد؟

 کنیم میدریافت  _____________اعالن مناسب نشانگر آن است که ما کالم خدا را به طرز  .1

 .بندیم، نه به طرز غیر فعال و به کار می

 

 کاربرد در زندگی
 ، حائز اهمیت است؟داریم میالم خدا را اعالن چرا هدایت روح القدس در هنگامی که ما ک .1

 آیا به خاطر سپردن آیات کتاب مقدس اهمیت دارد؟ چرا بله و یا چرا نه؟ .2

 .موردی که در این فصل فهرست وار آورده شد، بکنید 11زمانی را صرف اعالن  .1

 

 آیه حفظی

 .یکی از آیاتی را که در این فصل آورده شد، به خاطر بسپارید
 

 پاسخ ایمان
من از راه ایمان است . ای که بواسطه عیسی مسیح مرا پیروزی بخشیده کنم میای خداوند، تو را شکر 

 (.مراجعه کنید 4: 1یوحنا 1؛ 17: 11قرنتیان 1به . )ام که غالب آمده

 

 جوابها

ها و حمالت شیطان محافظت  د و ما را از توطئهشو میاین کار موجب برانگیختن مدد الهی  .1

 .کند می

 .اثر قدرتمندی در قلمرو روحانی داشته باشد تواند میکلمات غیر قابل شنیدن . غلط .2

از خدا بخواهیم تا شخص گوینده را ( 1)گوینده را ببخشیم ، ( 2)زبان را ملعون شماریم، ( 1)باید  .1

 .برکت دهد

 .بخشش .4

 .فعال .1
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 قدمهای مهم بعدی

 

 

 مقدمه

این موضوع را . دا با نسل بشر استهای خموضوع مرکزی تمامی مواجهه لعنتهاو برکتها 

مند مطالعه نظام. ، تشبیه نمودکنند میهایش از جهتهای مختلف رشد  ن به تنه درختی که شاخهتوا می

 .انگیزد برمیهای اصلی دیگر حقیقت کالم خدا  لهای مهم عملی را در مورد حوزهسؤاموضوع، 

 :پردازیم از این دست میل اصلی سؤادر این بخش با شرحی که در زیر آمده، به دو 

آیا امکان دارد که در زمان حاضر بتوان از راه ایمان رهایی از تمامی لعنتهایی را که گناه بر نسل  .1

بشر آورده، به تجربه درآورد؟ اگر پاسخ منفی است، چه وقت و چگونه این امر سرانجام تحقق 

 خواهد یافت؟

پاسخ . که دشمنان او را لعنت کردند های بسیاری از خادمین خداست عهد عتیق شامل نمونه .2

 یک فرد مسیحی به هنگام مواجهه با مخالفت یا دشنام و بدرفتاری باید چه باشد؟
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22 

 اند شدهلعنتهایی که هنوز باطل ن

عیسی بر صلیب تمامی عواقب پلیدی که نااطاعتی از خدا بر نسل بشر آورده بود، برخود 

مقوله اصلی تقسیم کرد، یکی آنهایی که توسط گناه اولیه در باغ ن به دو توا میاین عواقب را . گرفت

هایی که بعدها در رابطه با شریعتی که از طریق موسی عدن بر بشر آمده و دیگری عواقب نااطاعتی

 .داده شد، صورت گرفت

مسیح ما "که  دارد میبیان  مخصوصاًاو . کند می، پولس به مقوله دوم اشاره 11: 1در غالطیان 

او این مقوله را به اعالن شریعت مبنی بر (. تأکید افزوده شده است) "بازخرید کرد لعنت شریعتاز را 

همان شریعتی که لعنت را اعالم . سازد می، مرتبط گردد میاینکه هر که بر دار آویخته شود، ملعون 

 .استداشته، راهی را نیز برای رهایی از لعنت از طریق قربانی جایگزین مسیح باز نموده 

سرافکندگی، : را به طور خالصه چنین جمع بندی کردیم "لعنت شریعت"، 4در فصل 

ناباروری، عدم ثمردهی، بیماریهای جسمی و فکری، فروپاشی خانواده، فقر، شکست، افسردگی، 

 .مردودیت، مغضوب خدا شدن

 ، مرگ مسیح بر روی صلیب رهایی از تمامی11: 1طبق بیانیه روشن پولس در غالطیان 

اما پولس در اینجا چیزی درمورد مشمولیت اَشکال . آورد میعواقب شکستن شریعت را به ارمغان 

این . شان در باغ عدن اعالم داشتکه خدا بر آدم و حوا پس از نااطاعتی گوید میمختلف لعنت اولیه ن

حوا گفته اول، آنکه به . دشو میثبت شده است، به دو بخش تقسیم  11-17: 1لعنت، که در پیدایش 

 .شد و دوم، آنکه به آدم بیان شد

لعنتی که مربوط به حوا بود، به عملکرد یگانه او به عنوان یک زن برمی گشت و به دو بخش 

 :شد میتقسیم 

 .زایمان دشوار و دردناک .1
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گرفت و به او  اش به بچه دار شدن، تحت قدرت شوهرش قرار می او به خاطر تمایل طبیعی زنانه .2

 .دگردی وابسته می

به او  11: 2در وحله اول به وظیفه اولیه او که خدا در پیدایش  شد میلعنتی که به آدم مربوط 

. گشت و عبارت بود از پرورش خاک زمین می بر "کار در باغ عدن و محافظت از آن"محول کرد یعنی 

 :ن به سه بخش تقسیم کردتوا میاین لعنت را 

فرسا خاک محصول خود را فقط با کار سخت و طاقتاز آن به بعد، . کرد میماهیت خاک تغییر  .1

 .نمود تولید می

در رشد  اً، خصوصشد میآمد، دیده  شواهد تغییر خاک در تغییراتی که در گیاهان سبز بوجود می .2

 .حاصل بودندو نمو دو گیاه خار و خس که بی

هرچند این . دمرد محکوم به فساد و مرگ گردید تا به خاکی که از آن گرفته شده بود، بازگرد .1

 .گرفت می بر واقع حوا و نسل آنان را نیز در لعنت به آدم اعالم شد، اما در

این امر برآمده از . داد میلعنتهای اعالم شده در آن زمان، آشکارا زمین را هم تحت تأثیر قرار 

ه به معنی زمین، ب، (آداما) adamaارتباط نزدیک میان آدم و محیط اطرافش بود که واژه عبری 

 .او از سوی خدا مسئول مراقبت از زمین نیز شد. خوبی نشانگر آن است

عالوه بر این، لعنت مخصوصی هم بر مار قرار گرفت که از آن به بعد از تمامی اعضای دیگر 

 (.11-14: 1رجوع کنید به پیدایش )قلمرو جانوران متمایز گردید 

آن در نتیجه این لعنتها با دو واژه ، وضعیت زمین و ساکنان 20: 5و رومیان  2: 1در جامعه 

 .گردد میترجمه شده، توصیف  بطالتمترادف که در فارسی هر دو 

شامل لعنتهای شرح داده  11: 1، بنا به اشاره پولس در غالطیان "لعنت شریعت"بازخرید از 

در زمان . تاین نتایج حاصل از نااطاعتی اولیه آدم و حوا در باغ عدن بوده اس. گردد میشده در باال ن

 .آفرینش نظام شریعت خدا دادی وجود نداشت و در نتیجه لعنتی نیز برای شکستن آن موجود نبود

زیرا قبل از شریعت، گناه در جهان می بود، لکن گناه ": گوید می، پولس 14-11: 1در رومیان 

آنانی نیز  داشت بر بلکه از آدم تا موسی موت تسلط می. د در جایی که شریعت نیستشو میمحسوب ن

 ".که بر مثال تجاوز آدم که نمونه آن آینده است، گناه نکرده بودند

اما همه انسانها از اثرات . ، نوع بشر نظام شریعت خدادادی نداشت"از آدم تا موسی"در دوره 

، و هر شخص جریمه گناه خود را که مرگ بود بردند میلعنتی که در ابتدا بر آدم و حوا آمده بود رنج 

 .داختپر می

شریعت به وسیله موسی ": چنین اشاره شده است17:  1به سرآغاز دوره شریعت در یوحنا 
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در رابطه با اعطای شریعت، دنباله بلندی از لعنتها مشمول حال کسانی قرار گرفت که زیر  ".عطا شد

 75-11: 25یه اینها همان  لعنتهایی که در ابتدا در تثن. داشتند شریعت آمده بودند ولی آن را نگاه نمی

 11: 1هنگامی که پولس در غالطیان . ندشو میخوانده  "لعنت شریعت"وار آمده اند و جمعأ فهرست

 .، منظورش این لعنتها هستند"مسیح ما را از لعنت شریعت بازخرید کرده است": گوید می

ارک دیده در مورد لعنتهای اعالم شده بر آدم و حوا چه؟ آیا خدا بازخریدی از آنها را نیز تد

 است؟ اگر چنین است، بر چه اساسی؟

در پاسخ به این پرسشها، باید دو جنبه متفاوت همسان شدن عیسی را، هنگامی که بر زمین 

عهد جدید دو جنبه از هویت بشری عیسی را با . آمد، با کسانی که در پی بازخریدشان بود، بازشناسیم

 .دهد میشان ، ندارد مینامه متفاوتی که از او عرضه دو نسب

او به (. 17-1: 1رجوع کنید به متی )د شو مینامه عیسی به ابراهیم منتهی در متی، نسب

هم هویت با فرزندان ابراهیم، یعنی قوم اسرائیل بود که زیر شریعت قرار  "نسل موعود ابراهیم"عنوان 

آنانی را که زیر  زیر شریعت متولد شد، تا"که عیسی  گوید می، پولس 1-4: 4در غالطیان . داشتند

 ."شریعت باشند بازخرید کند

و لذا او با تمامی نسل آدم هم هویت به  گردد مینامه عیسی به آدم منتهی اما در لوقا، نسب

را  "پسر انسان"اش بر زمین عنوان  او در طول زندگی(. 15-21: 1رجوع کنید به لوقا ) آید میشمار 

. مترادف هستندانسان و  آدم های  در زبان عبری واژه. کند میبیش از سایر عناوین برای خود استعمال 

بنابراین، عیسی با استفاده از این عنوان، . هم معنی است "پسر آدم"با  "پسر انسان"بدین ترتیب، 

 .نماید پیوسته با تطبیق هویت خود با تمامی نسل آدم یعنی نسل بشر، تأکید می

صلیب فقط شامل بازخرید از لعنت شکستن  به سبب این هویت، قربانی جایگزین عیسی بر

قربانی عیسی رهایی از همه عواقب پلید گناه اولیه آدم که بر تمامی نسل او را، چه . گردد میشریعت ن

 .آنهایی که زیر شریعت بودند و چه آنهایی که نبودند، نیز به ارمغان آورد

. ، نشان داده شده استدهد میبه عیسی  11قرنتیان 1این موضوع با دو عنوانی که پولس در 

این دو عنوان به ترتیب اشاره . خواند می "انسان دوم": 47و در آیه  "آدم آخر"، او عیسی را 41در آیه 

 .به مرگ و قیام عیسی دارند

او تمامی عواقب پلیدی را که نااطاعتی آدم بر نسل . مرد "آدم آخر"عیسی بر صلیب به عنوان 

با مدفون گشتنش، آنها تا ابد . با مرگ او، این عواقب پایان یافتند. رفتبشر وارد آورده بود، برخود گ

 .دور انداخته شدند

او بدین ترتیب . از مردگان برخاست "انسان دوم"سپس عیسی در روز سوم به عنوان 

انسان و نسلی که در آن ماهیت خدا و -تازه یعنی نسل عمانوئیل، نسل خدا کامالًسرسلسله نسلی 
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 .آمیزد، گردید قتی جدید درهم میانسان در خل

، اند شدههمه کسانی که بوسیله ایمان و سرسپردگی شریک عیسی در مرگ، تدفین و قیام او 

ما را  ...خدا": گوید می ، پطرس رسول درباره آنها4-1: 1پطرس 1در . گردند میاعضای این نسل جدید 

فساد جهت میراث بیه برای امید زنده، بوساطت برخاستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود ه ب

 ".آالیش و ناپژمردهو بی

او به عنوان . بنابراین، از طریق مرگ مسیح دو جنبه مکمل بر بازخرید از لعنت، فراهم گردید

، زیر شریعت متولد گردید و تمامی لعنتهای ناشی از شکستن شریعت را که در تثنیه "نسل ابراهیم"

، او لعنتهای شامل حال آدم و حوا "آدم آخر"به عنوان . ، برخود گرفتجمع بندی شده 11-75: 25

چنانکه پیشتر دیدیم، این لعنتها شامل حال خاک و . شان را نیز برخود گرفت بخاطر نااطاعتی اولیه

 .حاصل گیاهی یعنی خار و خس، نیز گردیدگیاهان زمین با دو شکل بی

، که عیسی کند میساختن این امر استفاده  عهد جدید از تشبیهی بسیار زیبا برای آشکار

، صحنه 1: 11در یوحنا . چگونه نه تنها لعنتهای آدم و حوا بلکه لعنت زمین را نیز برخود حمل نمود

آنگاه عیسی با ": آورد میای به ثبت رسیده که در آن پیالتس عیسی را نزد متهم کنندگانش بیرون 

  "!اینک آن انسان: پیالتس بدیشان گفت. تاجی از خار و لباس ارغوانی بیرون آمد

به عیسی به عنوان نسل آدم، که در کاملیت خود بی همتاست و در عین  آن انسانعبارت 

ای را که آدم بر زمین آورده  لباس عیسی، لعنت دوگانه. حال نماینده تمامی آن نسل است، اشاره دارد

را نشان  خسرنگ ارغوانی ردایش لعنت  ؛خارهاستتاج سر او نشانگر لعنت . دهد میبود نیز نشان 

 .دهد می

که هم لعنت ناشی از  سازد میآشکار  "آدم آخر"این صحنه کوتاه و زنده، عیسی را به عنوان 

 .گناه آدم و حوا و هم لعنتی که گناه ایشان بر سر زمین آورد، برخود گرفت

نظر کامل شد و هرگونه  بنابراین، بازخرید از لعنت که بواسطه مرگ عیسی فراهم آمد، از هر

لعنتی که بر آدم و حوا بخاطر . لعنتی را که در طول تاریخ بر بشریت آمده بود، تحت پوشش قرار داد

شان اعالن گردید، لعنتی که نااطاعتی آنها بر زمین وارد کرد، و نیز تمامی لعنتهایی که بعدها نااطاعتی

 .پوشش بازخرید مسیح قرار گرفتدر ارتباط با شریعت موسی اعالم گردید، همگی تحت 

که بازخرید کامل از لعنت در مراحل پی در پی  دهد میمطالعه بیشتر کتاب مقدس نشان 

آورند  در زمان حاضر به کسانی که  ایمان می "لعنت شریعت"بازخرید از . انجام خواهد گرفت

در آن زمان نیز . دگرد میاین رهایی از لعنت به هنگام بازگشت مسیح تکمیل . یابد میاختصاص 

 .ند تا او را مالقات کنند، سرانجام جاودانه از لعنت آدم آزاد خواهند گردیدشو میکسانی که ربوده 
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، پولس تغییری را که در این زمان در بدن هر ایماندار بازخرید شده رخ 21-20: 1در فیلیپیان 

 :کند میتوصیف  دهد می

دهنده یعنی عیسی مسیح خداوند نجاتاما وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز 
کشیم، که شکل جسد ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد  را انتظار می

 .مجید او مصور شود، برحسب عمل قوت خود که همه چیز را مطیع خود بگرداند
 

بدن مجید او "و  "بدن ذلیل ما": کند میپولس در اینجا دو نوع بدن را با هم مقایسه 

بدن "و  "بدن خوار شده ما": ن چنین ترجمه کردتوا میبه طور دقیقتر، این عبارات را . "[سیعی]

بدین . محبوس گردانید "بدنی خوار و ذلیل"لعنتی که بر آدم آمد، او و نسلهایش را در . "پرجالل او

 .آورد میسان، این بدن پیوسته وضعیت حبوط کرده ما را به یادمان 

د بسته به عوامل بیرونی زندگی و رفاه انسانها، پیوسته درمعرض فساد و این بدن، از لحظه تول

مان، مدت کوتاهی نیم با زندگی تجملی و رسیدگی به سالمتیتوا میما . گیرد میتباهی قرار 

ضعفهایمان را فراموش کنیم، اما در اثر سانحه یا شرایط دیگر فقط در عرض چند لحظه به ناچار بار 

 .گردیم ی پست بدنمان مواجه میدیگر با محدودیتها

حتی اگر شیکترین و گرانبهاترین لباسها را بپوشیم، به محض فعالیت جسمی، بوی عرق 

ها اگر شکممان را با بهترین خوراکها و نوشیدنی. اندازد می "مان جسم خوار شده"بدنمان ما را به یاد 

هایمان هستیم، فعالیتهایی که جایی یهها و کل پر کنیم، در عرض چند ساعت ناچار به خالی کردن روده

 .گذارد میبرای تجمل یا نخوت برایمان باقی ن

اند، نه به صورت تدریجی بلکه در یک  کسانی که بازخرید فراهم شده توسط مسیح را پذیرفته

، 11-11: 11قرنتیان 1در . کند میلحظه پرجالل، تمامی این اشکال ذلت آور بدن حاضر ناگهان تغییر 

 :دهد میین تبدیل ماوراءطبیعی را چنین شرح پولس ا

در یک آن و در یک چشم . ما همه نخواهیم خوابید، بلکه همه دگرگونه خواهیم شد
زیرا . به هم زدن، آنگاه که شیپور آخر نواخته شود، این به وقوع خواهد پیوست

شیپور به صدا در خواهد آمد و مردگان در فسادناپذیری برخواهند خاست و ما 
زیرا این بدن فسادپذیر باید فسادناپذیری را بپوشد و این بدن . رگونه خواهیم شددگ

 .فانی باید به بقا آراسته شود
، پنج تغییر زیر را که در بدن هر ایماندار به هنگام بازگشت 11قرنتیان 1به طور کلی پولس در 

 :کند می، جمع بندی دهد میمسیح رخ 

 .از فسادپذیری به فسادناپذیری .1



 برکت یا لعنت
 

252 

 .فانی بودن به بقااز  .2

 .از بیحرمتی به جالل .1

 .از ضعف به قدرت .4

 .طبیعی به روحانیت "نفسانی بودن"از  .1

رهایی کامل از . تمامی این پنج وضعیت منفی در فهرست باال، اثرات لعنت اولیه آدم هستند

کنند، رخ ند تا مسیح را به هنگام بازگشتش مالقات شو میهمه اینها ابتدا برای ایماندارانی که ربوده 

تغییر . تشبیه شده است "[خدا]های او  نوبر آفریده"این تغییرات به  15: 1در یعقوب . خواهد داد

 .وضعیت ایمانداران در آن زمان ضمانت بازخرید نهایی تمامی خلقت خواهد بود

در دوره پس از آن، برای مابقی ساکنین، حکومت هزارساله عادالنه مسیح، لعنت شریعت را به 

زندگی بشری هر چند بسیار گسترده خواهد شد، اما . برد از بین نمی کامالًرساند، اما آن را  می حداقل

زمین نیز، مانند جانداران دیگر، باروری و وفور . لعنت آدم همچنان بر جهان مستولی خواهد بود

از بین . تاز بین نخواهد رف کامالً "بطالت"همتایی را از حبوط آدم و حوا خواهد چشید، هرچند  بی

به ( 11:  1پطرس 2) "آسمانهای جدید و زمین جدید"رفتن کامل و نهایی تمامی لعنتها، تا دوران 

 .تعویق خواهد افتاد

تمامی این وقایع، نتیجه تبادلی است که عیسی بر صلیب ملعون گردید تا هر لعنتی را که گناه 

پایان و سرانجام جهان خلقت در  1: 22شفه در مکا. انسان بر او و بر آفرینش فرود آورده بود، لغو کند

 ".و دیگر هیچ لعنت نخواهد بود": یک عبارت موجز و در عین حال جامع جمع بندی شده است
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 لهایی برای مطالعهسؤا
 .دو لعنت اصلی که عیسی ما را از آن بازخرید کرد، نام ببرید .1

 گردید؟ می مربوط به کدام وظیفه محول شده به او لعنت اولیه آدم، اصوالً .2

بازخرید عیسی با قربانی شدنش بر صلیب، لعنت شریعت و عواقب پلید گناه اولیه : درست یا غلط .1

 .آدم را تحت پوشش قرار داد

در روز سوم از مردگان برخاست، سرسلسله کدام نسل  "انسان دوم"هنگامی که عیسی به عنوان  .4

 جدید گردید؟

ج و ردای عیسی نشانگر کدام دو جنبه از لعنت وقتی پیالتس عیسی را نزد مدعیانش آورد، تا .1

 اولیه بودند؟

از بین رفتن کامل و نهایی هر لعنت در طول حکومت هزار ساله عیسی، رخ : درست یا غلط .7

 .خواهد داد

 

 کاربرد در زندگی

 ؟کند می،  چه کمکی به سلوک مسیحی شما اند شدهدانش در مورد لعنتهایی که هنوز باطل ن .1

پولس درباره تغییراتی که به هنگام بازگشت مسیح رخ خواهد داد، خبر  ،11قرنتیان 1در  .2

 دانستن این موضوع بر ایمان و زندگی جاری مسیحی شما چه تأثیری دارد؟. دهد می

 

 آیه حفظی
 .را انتخاب کنید و به خاطر بسپارید 22یکی دیگر از آیات فصل 

 

 پاسخ ایمان
با اشتیاق منتظر بازگشت تو . آسمان محرض است که شهروندی من در کنم میعیسی، تو را شکر 

 !هستم

 

 جوابها

 .لعنت شریعت و لعنت آدم و حوا .1

 .زراعت خاک زمین .2

 .گردید زیرا عیسی نه فقط نسل ابراهیم بود بلکه پسر آدم نیز محسوب می. درست .1
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ای که  بود یعنی لعنت دوگانه خسهالعنت اش نشانگر  ، و ردای ارغوانیخارهاتاج او نمایانگر لعنت  .1
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 برکت یا لعنت

255 

 

 

23 

 برکت بدهیم یا لعنت کنیم؟
فرض کنید که مردم به ما ناسزا گویند، لعن و نفرینمان کنند، به مخالفت با ما بپردازند و ما را 

ای درباره ما شایع کنند و  فرض کنید که دروغهای بدخواهانه. نمان به مسیح شکنجه کنندبه خاطر ایما

آیا ما آزادیم با لعنت کردن آنها . کار گیرنده هرگونه روش تقلب آمیز و غیرمشروعی را برای آزار ما ب

 !منفی است اًتالفی کنیم؟ جواب عهد جدید به وضوع و موکد

. دهد میتی از اصول گوناگون حاکم بر رفتار مسیحی را ارائه پولس فهرس 21-1: 12در رومیان 

(. تأکید افزوده شده است) "بی ریا باشد محبت": کند میبا انگیزه اصلی و عالی مسیحی آغاز  1در آیه 

 .نماید تمامی دستورالعملهای بعدی، فقط طرق مختلفی هستند که محبت مسیحی خود را ابراز می

برکت ": آموزد که چگونه به آزاردهندگان خود پاسخ دهند می او به مسیحیان 14در آیه 

 ".بطلبید بر آنانی که بر شما جفا کنند؛ برکت بطلبید و لعن مکنید

مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به ": دهد میتر همین اصل خاتمه با کاربرد کلی 21در آیه 

. است نیکوییی را دارد و آن فقط یک قدرت است که یارای غلبه بر شر و بد ".نیکویی مغلوب ساز

در غیر . پلیدی به هر شکل با ما مقابله کند، باید همواره جوابش را با نیکویی متناظر آن بدهیم

 .یابد میاینصورت قدرت آن بدی بر ما غلبه 

 :دهد می، پطرس هشداری مشابه در مورد واکنش نادرست به شر و بدی 1-5: 1پطرس 1در 

بدی را با بدی و . برادردوست و دلسوز و فروتن باشید باری، همه یکدل و همدرد و
دشنام را با دشنام پاسخ مگویید، بلکه در مقابل برکت بطلبید، زیرا برای همین 

 .تا وارث برکت شوید اید شدهفراخوانده 
 ترجمه هزاره نو

بدین ترتیب با غلبه بر بدی بوسیله نیکویی، شریک پیروزی خود مسیح بر شریر می گردیم، 
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 :توصیف شده است 11-14: 2قرنتیان 2نانکه در چ

اما خدا را سپاس که همواره ما را در مسیح، در موکب ظفر خود می بَرَد و رایحه 
زیرا برای خدا رایحه خوش . پراکنَد خوش شناخت او را به وسیله ما در همه جا می

 .مسیح هستیم، چه در میان نجات یافتگان و چه در میان هالک شوندگان
 مه هزاره نوترج

مانند مریم اهل بیت عنیا، که عطر گرانبها را روی سر عیسی ریخت، ما نیز اطراف خود را با 

حتی کسانی که مخالف و منتقد ما هستند نیز از این رایحه . سازیم ای شیرین عطرآگین می رایحه

 (.1-1: 14رجوع کنید به مرقس )ند شو میمبارک 

در عهد عتیق، خدا . سازد میتیق و عهد جدید را نمایان این امر، تفاوت اساسی میان عهد ع

به عنوان مثال، با آوردن اسرائیل . کرد میبارها از قوم خود به عنوان ابزار داوری بر سایر قومها استفاده 

به داخل سرزمین کنعان، خدا از یوشع و سپاه او به عنوان ابزاری برای داوری بر کنعانیانی که پیشتر 

های بسیار دیگری نیز در عهد عتیق وجود دارد که  نمونه. شغال کرده بودند، استفاده کردآن دیار را ا

ند، لعنت کرد میورزیدند یا از او نااطاعتی  در آنها خدمتگزاران خدا مردمانی را که با خدا مخالفت می

 .آنها را به زبان آورده است شخصاًنمودند و اثر این لعنتها چنان بود که گویی خدا  می

، پس از اینکه اسرائیلیان اریحا را به تصرف درآورده و منهدم کردند، یوشع 27: 7در یوشع  مثالً

ملعون باد به ": بر هر کسی که پس از آن قصد بنای شهر را در همانجا می نمود لعنت فرستاده گفت

خواهد نهاد، و زاده خود بنیادش حضور خداوند کسی که برخاسته، این شهر اریحا را بنا کند؛ به نخست

 ".هایش را برپا خواهد نمود به پسر کوچک خود دروازه

، 14: 17پادشاهان 1حدود پانصد سال بعد، در زمان سلطنت اخاب پادشاه اسرائیل، بر اساس 

 :این لعنت تحقق پیدا کرد

زاده ئیلی، اریحا را بنا کرد و بنیادش را بر نخست، حیئیل بیت[اخاب]و در ایام او 
هایش را بر پسر کوچک خود سجوب برپا کرد، موافق کالم م نهاد و دروازهخود ابیرا

 .خداوند که به واسطه یوشع بن نون گفته بود
 "..به قیمت جان"، "به پسر خود"، عبارت (کینگ جیمز)در حاشیه ترجمه قدیمی انگلیسی 

و در ترجمه  "...با از دست دادن": این عبارت NASBدر ترجمه انگلیسی . برگردانیده شده است

NIV  :"ترجمه شده است "...به قیمت. 

ای زنده از نیروهای نادیدنی است که پیوسته در تاریخ بشر در کار هستند و با این  این نمونه

چند تن از مورخین غیرمذهبی امروزی، به هنگام شرح . ندشو میاساس شمرده  وجود اکثر اوقات بی
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را تا سخنان خادم خدا که پانصد سال پیشتر بیان شده،  این ماجرا، رد پای مرگ این دو پسر جوان

 ؟گیرند می

موافق ": ورزد ، نویسنده بر تحقق لعنت تأکید می14: 17پادشاهان 1شایان توجه است که در 
یوشع مجرای لعنت و (. تأکید افزوده شده است) "که به واسطه یوشع بن نون گفته بود کالم خداوند

 .و فقط همین امر ضامن اثر کردن آن گردید فقط. خداوند سرمنشأ آن بود

در مزمور . داود خادم دیگر خدا بود که لعنتهایی را اعالم داشت که نسلها بعد به وقوع پیوست

وفایی به ، او شخص یا اشخاص گمنامی را بخاطر خیانت و بی11-7: 101و نیز در مزمور  22-21: 71

حدود هزار . خواند میبا دنباله درازی از لعنتها، ملعون  مرد عادلی که به ناحق متهم و محکوم شده بود،

سال بعد، پس از مرگ و قیام عیسی، رسوالن دریافتند که این لعنتهای داود در مورد یهودای 

 (.20-11: 1رجوع کنید به اعمال )اسخریوطی که به عیسی خیانت ورزید، تحقق یافت 

ی مختلف ها راهم کردند که داوری خدا را به برخی از انبیای پیرو داود نیز لعنتهایی را اعال

، ایلیا آتش از آسمان فرو خواند تا دو دسته از 12-1: 1پادشاهان 2به عنوان مثال در . جاری نمود

، جانشین او 24-21: 2پادشاهان 2در . سربازانی که برای توقیف او آمده بودند، سوزاند و هالک کرد

ند چنان لعنت کرد که چهل و دو تن از آنان را کرد می الیشع، گروهی از جوانان را که تمسخرش

 .خرسها تکه پاره کردند

. آسای جذام نعمان، ارتشبد سریانی، استفاده کردمدتی بعد، خدا از الیشع برای شفای معجزه

اما الیشع از پذیرفتن آنها . نعمان برای ادای دین، به الیشع هدایای گوناگون فراوانی را تقدیم نمود

. شفای الهی وجود ندارد "پرداخت بهای"ورزید و بدین سان به نعمان نشان داد که راهی برای  امتناع

ای واهی از نعمان  پس از آن جیحزی، خادم الیشع، طمع ورزیده به دنبال نعمان دوید و به بهانه

 (.27-1: 1پادشاهان 2رجوع کنید به )خواست تا به او قدری نقره و البسه بدهد 

ازگشت، الیشع با مکاشفه ماوراءطبیعی، بخاطر طمع و ناراستی جیحزی در وقتی جیحزی ب

پس برص نعمان به تو و به ذریت ’": سپس او داوری خدا را بر جیحزی اعالم داشت. مقابل او ایستاد

 (.27آیه ) "و از حضور وی مبروص مثل برف بیرون رفت ’.تو تا به ابد خواهد چسبید

جیحزی خود را مبتال به جذام درست در همان . رویت بوداثر لعنت الیشع فوری و قابل 

از این گذشته، همین بیماری نسلهای جیحزی را تا . ای یافت که نعمان از آن شفا یافته بود مرحله

 .ساخت یافتند مبتال می زمانی که ادامه می

د، یک در تمامی لعنتهای مذکور در فوق، چه توسط یوشع، داود، ایلیا یا الیشع ادا شده باش

هر یک از آنها داوری مقتدرانه خدا قادر متعال را نشان . وجه مشترک حائز اهمیت وجود دارد

ابراز  صرفاًآن لعنتها  .گرفتند ، سرچشمه نمیکرد میآنها از فکر یا اراده کسی که آنها را ادا . دهند می
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ا برگزید تا وسیله اجرای خدا از سر قدرت عالی خود، کسانی ر. جویی انسانی نبودندعصبانیت یا کینه

 .در هیچ جای کتاب مقدس خدا منکر این حق برای خود نشده است. داوری او شوند

به عنوان ابرازی  اًاما در عهد جدید، خدا چنین صالح دیده است که از خدمتگزارانش ترجیح

 17-11: 1 تباین میان دو عهد در ماجرایی در لوقا. برای رحمت استفاده کند نه برای اجرای داوری

ای در سامره که در میان راه او عیسی پیشاپیش خود کسانی را فرستاد تا در دهکده. ظاهر شده است

یعقوب و یوحنا در . قرار داشت برایش تدارک ببینند،  ولی سامریان از پذیرش او امتناع ورزیدند

سمان باریده، اینها را خواهی بگوییم که آتش از آ ای خداوند، آیا می": واکنش به این رفتار گفتند

 (14: 1لوقا ) "فروگیرد چنانکه الیاس نیز کرد؟

دانید که شما از کدام نوع  نمی": عیسی در جواب، آنها را بخاطر برخوردشان توبیخ کرد و گفت

: 1لوقا ) "زیرا که پسر انسان نیامده است تا جان مردم را هالک سازد بلکه تا نجات دهد. روح هستید

11-17.) 

این را نیز . منکر آن نشد که الیاس آتش از آسمان فرودآورد تا دشمنانش را هالک کندعیسی 

در عوض، به آنها یادآوری کرد که آنها در . انکار نکرد که یعقوب و یوحنا توانایی همان کار را دارند

شده بودند  آنها فراخوانده. کند میدورانی قرار دارند که خدا از خادمین خود به روشی متفاوت استفاده 

 .تا نه ابزار داوری بلکه ابزار رحمت خدا باشند

. با این وجود، چند مورد در عهد جدید از لعنت ابراز شده توسط خادمین خدا وجود دارد

او در راه اورشلیم، گرسنه شد و نزدیک . های بسیار هیجان انگیز را ارائه داد عیسی خود یکی از نمونه

عیسی . نرسیده آن بخورد چون هنوز فصل رسیدن انجیر نرسیده بوددرخت انجیری رفت تا از نوبر 

از این به بعد میوه تا ابد بر ": ای ندارد، پس به آن گفت دید که درخت فقط پر از برگ است ولی میوه

 (.11: 21متی ) "تو نشود

 گذشتند، درخت انجیر را دیدند که از ریشه روز بعد، هنگامی که او و شاگردانش از آنجا می

مرقس ) "خشک شد نفرینش کردیای استاد، اینک درخت انجیری که ": پطرس گفت. خشکیده است

عیسی در جواب، همان قدرتی که او در لعنت درخت انجیر از خود (. ، تأکید افزوده شده است21: 11

 داشتید و شک گویم اگر ایمان می هرآینه به شما می": نشان داده بود، به شاگردانش نیز نسبت داد

به سخن دیگر، او (. 21: 21متی ) "...ید، بلکه کرد مینمودید، نه همین را که به درخت انجیر شد  نمی

 .به آنها قدرت اعالم لعنت مشابه نفرینی که به درخت انجیر کرده بود، داد

بسیاری از مفسرین، درخت انجیر را مظهر انحطاط عملکرد به شریعت در مذهب یهود 

عدالت "که عیسی آن را  آورد میبود، ولی ثمر حقیقی شریعت را به بار ن "برگ" درخت پر از. دانند می
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در نتیجه، جویندگان صادقی که به این مذهب روی . برشمرد( 21: 21متی ) "و رحمت و ایمان

یک نسل بعد، . گشتند ند تا گرسنگی روحانی خود را رفع نمایند، با دست خالی و نومید برمیآورد می

 ."از ریشه خشکید"، آن نظام به طور کلی تحت داوری خدا

توجه از کنار آن ند و بیداد میثمر بودن درخت انجیر نشاگردان اهمیتی به بی اًظاهر

عیسی بود که دست به اقدام زد و سپس به شاگردانش نیز مأموریت داد تا همین کار را . گذشتند می

ما  اًیقین. اند این درس را به فراموشی سپرده که در نسلهای بعد، اکثر مسیحیان رسد میبه نظر . بکنند

یعنی نظامهای مذهبی فریبکاری که گرسنگی  "ثمردرختان انجیر بی"هم به کرات با اینگونه 

توجهی از برابر این آیا فقط با بی. ایم شده، مواجه کنند میجویندگان را پس از حقیقت انجیل رفع ن

 دهیم؟ ن اقدام پرتکاپوی عیسی را از خود نشان میگذریم؟ یا ما نیز هما می "درختان انجیر"

، کرد می، وقتی عیسی نخستین گروه رسوالن را برای موعظه انجیل اعزام 11-14: 10در متی 

 : ، مواجه شوندپذیرند میبه آنها همین گونه قدرت را داد تا با کسانی که ایشان و پیامشان را ن

گوش نسپارد، به هنگام ترک آن خانه اگر کسی شما را نپذیرد و یا به سخنانتان "
گویم، در روز داوری، تحمل  آمین، به شما می. یا شهر، خاک پایهای خود را بتکانید

 ".مجازات برای صدوم و غموره آسانتر خواهد بود تا برای آن شهر
 ترجمه هزاره نو

به داوری خدا پذیرفتند  در واقع رسوالن با تکاندن خاک پایهایشان، کسانی را که آنان را نمی

 .گردید سپردند، که عاقبتشان بسیار سختتر از ساکنان سدوم و غموره می می

در انطاکیه پیسیدیه، . ندکرد میرسوالن عهد جدید این فرمان عیسی را کلمه به کلمه اجرا 

 پس از آنکه پولس و برنابا مدتی با تالش زیاد خدمت کرده بودند، سرانجام مخالفانشان آنها را از شهر

ایشان نیز به اعتراض، غبار ": واکنش رسوالن چنین ثبت شده است 11: 11در اعمال . بیرون کردند

 (ترجمه هزاره نو) ".پاهای خود را بر ایشان تکاندند و به شهر قونیه رفتند

اینگونه وقایع، موید اصلی است که در عهد عتیق پایه گذاری شد مبنی بر اینکه برکتها و 

ند، لعنتها شو میوقتی برکتهای پیشکش شده، پذیرفته ن. دور از همدیگر نیستند لعنتها به هیچ وجه

هنگامی که اسرائیل زیر شریعت موسی داخل . گیرند میناپذیر جای آنها را  ای چاره به گونه تقریباً

سرزمین کنعان شد، خدا از قوم خواست تا برکات موعود را در اثر اطاعت، یا لعنتهایی که پیامد 

همین موضوع برای کسانی که انجیل و برکاتش . انتخاب سومی وجود نداشت. تی است، برگزینندنااطاع

اینگونه اشخاص به ناچار خود را در . کند می، صدق پذیرند میو با هشیاری آن را ن عمداًرا دارند، اما 

 .دهند میمعرض لعنتهای متناظر قرار 

گشود تا پیام انجیل را به سرجیوس پولس، در جزیره قبرس، خدا راه را برای پولس و برنابا 



 برکت یا لعنت
 

261 

اما جادوگری به نام علیما، که مجری یک مکتب انحرافی بود، مانع . برسانند 1رومی،( پروکنسول)والی 

چنین آمده  12-1: 11واکنش پولس به این چالش شیطان در اعمال . سخن گفتن آنها با والی شد

 :است

ای ": س شده، بر او نیک نگریسته، گفتولی سولس که پولس باشد، پر از روح القد
ایستی از  پر از هر نوع مکر و خباثت، ای فرزند ابلیس و دشمن هر راستی، بازنمی

منحرف ساختن طرق راست خداوند؟ الحال دست خداوند بر توست و کور شده، 
که در همان ساعت، غشاوه و تاریکی او را  ".آفتاب را تا مدتی نخواهی دید

پس والی چون آن ماجرا را دید، از . کرد میزده، راهنمایی طلب فروگرفت و دور 
 .تعلیم خداوند متحیر شده، ایمان آورد

اثر سخنان پولس به علیما درست به اندازه لعنت جذام که الیشع بر جیحزی اعالم داشت، 

دس پر از روح الق"که در این لحظه پولس  کند مینویسنده کتاب اعمال تأکید . سریع و مهیج بود

بنابراین، سخنان او حاصل واکنش طبیعی به مخالفت نبود بلکه نمایانگر داوری مقتدرانه خدا بر . "شد

چنان  والی از این نمایش برتری عیسی بر شیطان،. آن جادوگر بود که روح القدس بر زبانش جاری کرد

 .تحت تأثیر قرار گرفت که ایمان آورد

گیری در مورد اینکه آیا وضعیتی که مسیحیان ی تصمیمماجرای باال موارد تعیین کننده را برا

اگر انگیزه اصلی . دهد میکه لعنتی را اعالم دارند یا خیر، نشان  کند میدر آن قرار دارند، ایجاب 

مان مثل رنجیدن، عصبانیت، انتقام گیری، نشان دادن عدالت شخصی و یا واکنش ما طبیعت جسمانی

عالوه بر این، کسی که لعنت را به زبان آورده . ن یک گناه استجالل شخص خودمان باشد، لعن کرد

 .گیرد میبیش از آنکه لعنت شده، در معرض آسیب قرار 

 :کند میپولس بر خطر تسلیم شدن به اینگونه نیتهای شیطانی، تأکید  17: 7در رومیان 

، کنید میدانید که وقتی خود را همچون بندگانی فرمانبردار تسلیم کسی  آیا نمی
برید، خواه بنده گناه، که منجر به  بندگان آن کس خواهید بود که او را فرمان می

 ؟انجامد مید، خواه بنده اطاعت، که به پارسایی شو میمرگ 
 ترجمه هزاره نو

 تواند میای محرک پلید آنی برای اینکه بگذاریم لعنتی از دهانمان خارج شود  لذت لحظه

او از . کنیم میاین کار ما خود را اسیر بانی وسوسه یعنی شیطان  بسیار وسوسه کننده باشد، ولی با

که از طریق  کند میای استفاده  بر ما نفوذ کند راضی نیست، لذا از وسوسه به عنوان دهانه موقتاًاینکه 

به این ترتیب، تسلیم موقتی ما به او به . آن بتواند داخل شود و بر زندگی ما تسلط دائمی پیدا کند
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کسی که با لعنت کردن بخواهد بدی به دیگران برساند، بدی بسیار پس، . انجامد میائمی اسارت د
 .کند میبیشتر و پایدارتری بر خود وارد 

که در آن روح القدس  دهد میهای روشنی از شرایطی بدست  از سوی دیگر، عهد جدید نمونه

ا این امکان را نپذیریم، وجودمان را اگر م. گزیند مقتدرانه اعالن یک لعنت را از طریق خادم خدا برمی

تنها راه این است که . بندیم به روی راهی که شاید خدا بخواهد به وسیله آن از ما استفاده کند، می

ارتباطی نزدیک با روح القدس در خود بپروریم و نسبت به هدایت برانگیزاننده و یا جلوگیری کننده او 

ن یا هدایت روح القدس تردیدی داشته باشیم، بهترین کار اگر نسبت به نیتهای خودما. حساس بشویم

 .آن است که ساکت بمانیم

این امر که ممکن است روح القدس در برخی شرایط ما را برانگیزد تا لعنتی را به زبان آوریم، 

 1170بواسطه ماجرایی برای من صورت حقیقت به خود گرفت که هنگام خدماتم در اواسط دهه 

یک بار . در آن زمان من یکی از کارمندان کلیسایی در مرکز شهر شیکاگو بودم. میالدی رخ داد

مشروب فروشی جنب ساختمان کلیسا قرار داشت که مرکز انواع و اقسام فساد از قبیل خرده فروشی 

 .بود( شامل روسپیان زن و مرد)مواد مخدر، زد و خورد با چاقو و فحشا 

در میانه . ی جلسه دعایی برای شهر شیکاگو بودمشبی من بر روی منبر کلیسا مشغول رهبر

من لعنت خدا ": داشتم دعا، بدون هیچگونه نقشه قبلی از جانب من، صدای خود را شنیدم که اعالم می

دیگر در  شخصاً. پس از آن، جلسه به طور معمول ادامه یافت "!دارم را بر این مشروب فروشی اعالم می

 .مورد آنچه گفته بودم، نیندیشیدم

صبح با صدای تلفن اضطراری که خبر از به آتش کشیده شدن  1حدود دو ماه بعد، ساعت 

لباس پوشیدم، به محل کلیسا رفتم و متوجه شدم که نه . ، از جا پریدمداد میساختمان کلیسا 

اما بادی که از . ساختمان کلیسا، بلکه آن بار مشروب فروشی جنب کلیساست که آتش گرفته است

درست هنگامی که بناچار . داد میهای آتش را به سمت کلیسا سوق  وزید، شعله یگان میدریاچه میش

درجه  150رسید که کلیسا نیز همراه با مشروب فروشی ویران خواهد شد، راستای با ناگهان  به نظر می

 .تغییر کرد و آتش را از کلیسا دور نمود

ا را فقط دوده گرفت و بیمه تخریب شد و ساختمان کلیس کامالًدر آخر، مشروب فروشی 

رئیس آتش . هیچکس جانش را از دست نداد و آسیب ندید. خسارت آن را به طور کامل پرداخت کرد

ارتباط  حتماًشماها ": نشانی پس از بررسی صحنه و آنچه رخ داده بود به شیخ ارشد کلیسا گفت

 "!مخصوصی با خدای آن باال دارید

شک نداشتم که شاهد کارکرد لعنتی بودم . ترس بودواکنش شخصی من وحشتی آمیخته به 

احساس . از کاری که کرده بودم پشیمان نشدم. که دو ماه قبل بر آن مشروب فروشی اعالم داشته بودم
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ای  در عین حال به گونه. م که خدا با عدالت دادگرانه و خشم رحیمانه خود مداخله کرده استکرد می

برداشت من . از سخنانی زبان یک خادم خدا آزاد شود تواند یمجدید متوجه قدرت مهیبی گشتم که 

این بود که از سوی خودم از خدا بخواهم بخاطر فیض خود هرگز نگذارد از این قدرت سوءاستفاده 

 .کنم

در مقیاس کوچک، ویرانی آن مشروب فروشی بوسیله آتش حقیقتی از کالم خدا را تقویت 

قدرت زبان بی اندازه زیاد است، : میت اساسی دارد و آن اینکهکه در موضوع برکت و لعنت اه بخشد می
نیم بنا توا مینیم برکت بدهیم و لعنت کنیم، توا میما با زبانمان . چه برای نیکویی و چه برای بدی

نیم نیکویی عظیمی به بار آوریم یا به توا مییا شفا دهیم،  کنیم مینیم زختوا مینماییم یا خراب کنیم، 

 .آسیب زیادی برسانیم همان اندازه

. بر آن مسلط باشیم کامالًنیم توا میقدرت زبان ترسناک نیز هست چون ما به خودی خود ن

رام  تواند میلکن زبان را کسی از مردمان ن": ایم را به تجربه دریافته 5: 1بارها و بارها حقیقت یعقوب 

بان به خدا از طریق روح القدس و نیز بنابراین فقط یک راه ایمن وجود دارد و آن تسلیم کردن ز ".کند

در زیر دو دعای داود به عنوان الگوهایی برای کمک . درخواست از او برای رام کردن آن از جانب ماست

 :به ما آورده شده است

 .خداوندا، بر دهانم نگاهبان بگذار، و بر در لبهایم دیدبانی کن
 ، ترجمه هزاره نو1: 141مزمور 

 

دلم در نظرت پذیرفته آید، ای خداوند که صخره من  سخنان دهانم و تفکر
 !و رهاننده من هستی

 ، ترجمه هزاره نو14: 11مزمور 

 



 برکت یا لعنت

263 

 لهایی برای مطالعهسؤا
، واکنش نشان کنند می، ما چگونه باید نسبت به کسانی که بر ما جفا 14: 12بر اساس رومیان . 1

 دهیم؟

 درتمند است، چیست؟قوتی که به اندازه کافی برای غلبه بر شریر ق. 2

او  ___________او و نه  _________ در عهد جدید خدا قوم خود را خوانده است تا ابراز. 1

 .باشند

 .برکتها و لعنتها هرگز از همدیگر دور نیستند: درست یا غلط. 4

و شرارت  __________کسی که به منظور فرود آوردن بدی و شر دیگران را لعنت کند، بدی . 1

 .آورد میبرخودش  _______________

 ، برای کمک به تسلط بر استفاده از زبانمان چه باید بکنیم؟1: 141بر اساس مزمور . 7

 

 کاربرد در زندگی
چه اثری بر او خواهد گذاشت و  کند میبرکت طلبیدن برای کسی که شما را لعنت  کنید میفکر . 1

 رساند؟ چه چیزی را در زندگی شما به انجام می

 نید ابزار رحمت باشید؟توا میچگونه  شما. 2

 ؟ به چه طریقی؟اید یافتهآیا اکنون درک بهتری از قدرت زبان . 1

 

 آیه حفظی
 .برکت بطلبید بر آنانی که بر شما جفا کنند، برکت بطلبید و لعن مکنید

 14: 12رومیان 

 پاسخ ایمان
 .دن محبت به اطرافیانم باشمابزار رحمت تو برای برکت، تشویق و نشان دا خواهم میای خداوند، 

 

 جوابها
 .آنها را برکت دهیم و لعنت نکنیم. 1

 .قدرت نیکویی. 2

 .رحمت، داوری. 1

 .دشو میاگر برکت پذیرفته نشود، به ناچار لعنتها جایگزین آنها . درست. 4

 .بزرگتر، پایدارتر. 1
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 .از خداوند بخواهیم که نگهبانی بر دهان ما بگذارد. 7
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 یادداشتها

 2فصل 

 12-1: 12رجوع کنید به مکاشفه 

 

 5فصل 

در . گوید میهستند که از شرایط مشابه سخن  25های درون پرانتز نشانگر آیات در تثنیه  شماره

در کنار واژگان ( ترجمه هزاره نو) NIVکار برده شده در ترجمه ه برخی از موارد، واژگان ب

 .اند تهگرفقرار ( ترجمه قدیمی) KJVهمتایشان در ترجمه 

 

 6فصل 

از ریشه التین فعل ( افسون، شیدایی) fascinationاز دید نویسنده بسیار جالب است که واژه  .1

 (.این هم ریشگی مشهود است دقیقاًکه البته در فارسی )است  "افسون کردن؛ سحر کردن"

 2به نرخ امروزی، مقدار کل به راحتی حدود . یک درهم کارمزد روزانه یک کارگر بوده است .2

 .گردد می( میلیون دالر 2)میلیارد تومان 

 

 7فصل 

که این مراسم در واقع به هنگام ورود اسرائیل به سرزمین کنعان  دهد مینشان  11-12: 5یوشع  .1

 .انجام پذیرفت

 

 1فصل 

بدگویی "و  "ناسزا گفتن"ترجمه شده به معنی  "لعن کردن"فعل دوم به کار رفته در اینجا که  .1

 .نیز هست "کردن

 



 برکت یا لعنت
 

266 

 9ل فص

 .22: 1رجوع کنید به افسسیان  .1
 

 

 11فصل 

: چنین ارائه شده است( هرج و مرج، بی ترتیبی سیاسی)  anarchyدر فرهنگ وبستر، معانی .1

بی نظمی در هر حیطه ( ج. ترتیبی سیاسی و خشونت؛ بی قانونی بی( ب. غیبت کامل دولت( الف

 .فعالیت

بستند و در  به اسب یا چهارپای دیگر می آویختند، سپس جسدشان را آنها را ابتدا به دار می .2

 .ندکرد میند و در نهایت بدنشان را چهار پاره شد میخیابانها کشیده 

 

 12فصل 

 :نند به کتاب زیر مراجعه کنندتوا میعالقمندان به مطالعه جامعتر درباره این موضوع  .1
Freemasonry: An Interpretation by Martin L. Wagner (obtainable from 

HRT Ministries, Box 12T Newtonville, N.Y. 12128-0012 or www. 

Amazon.co.uk). 

 

 13فصل 

 :نقل قول از کتاب زیر است .1
America:TheSorcerer’sNewApprenticebyDaveHuntandT.A.

McMahon (Eugene, Oregon, USA: Harvest House Publishers, 1988). 

 

 17فصل 

 .مورد بررسی قرار گرفت 1ن آیه در فصل مفاهیم دیگر ای .1

 

 11فصل 

؛ 45: 5؛ لوقا 12: 10؛ 17: 7؛ 14، 25، 21: 1؛ مرقس 17: 14؛ 22-21: 1رجوع کنید به متی  .1

 .11: 1؛ یعقوب 1: 14؛ 1: 4اعمال 

 17: 5رجوع کنید به لوقا  .2

 10: 5رجوع کنید به لوقا  .1
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 12: 11رجوع کنید به یوحنا  .4

 

 22فصل 

 .ر کامل به این موضوع پرداخته شده استبه طو 24در فصل  .1

 

 24فصل 

 .یک افسر ارشد رومی .1
 

 


