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 دلِ آرام در دنیای پُر تالطُم: پادکستعنوان 

 (اول  بخش) دلِ آرام در دنیای ُپر تالطُم

 

با  امروز   ۀکنیم که در برنامشما دعوت میاز    ،بینیدهای مختلف زندگی درگیر میاگر شما خود را در بحران :نازی

   .خبر خوشی در انتظار شماست  چون ما همراه شوید

 

  اما به یاد داشته باشید که خدا هنوز بر تختِ  !خدا هنوز به پایان نرسیده  پیروزیِ  کتابِ  آخرین فصلِ :سابرینا

آخر را    و این خداست که حرفِ  .های شرارت پیروزی و تفوق داردهنوز هم بر قدرتاو   .خود نشسته است  سلطنتِ
   .زندمی

 

با صدای   «هایمان احیا کُندل» دیگر از پادکست ایامروز با برنامه ،سالم به شما شنوندگان عزیز با    : نازی

   .در خدمت شما عزیزان هستیمسابرینا اصالن 

های  مربوط به حکومت  ، فجایعِ هولناک از قبیل تروریزم  اخبارِ  که   کنیمرسد که در دنیایی زندگی میبه نظر می
خود قرار   جدیِ دنیای ما را مورد تهدیدِ ،ناپذیربه صورتی توقف  ،اقتصادی و های سیاسیتغییر و تبدیل ،استبدادی

مقدس خواهیم دید که از لحاظ کتاب  رتالطمآرام در دنیای پُ  دلِها تحت عنوان  در این سری برنامه   .داده است

  .دنیای کنونی باید از خود نشان دهیمما ایمانداران به مسیح چه واکنشی نسبت به شرایط موجود در 

 

  اخبارِ  و  خانه  یا کارِ  ،مدرسه  ،تمام روز در کار   سپری کردنِکه پس از  آیا شما نیز جزو کسانی هستید    :سابرینا

که    دنیادنمی  ،اطراف   خشم و نگرانی نسبت به اتفاقاتِ  از فرطِ و    ؟شودچند برابر میتان فکری  خستگیِ  ،شامگاهی
   ؟چه باید بکنید

های مختلف  استفادهسؤ  ،خشونت  حاویِ  ،گیردهای اجتماعی را در بر میشبکه  محتوایِ  آنچه که اکثریتِ  ،در واقع
سیاسیو    جنسی و  اجتماعی  و  طبیعی ،تروریزم  ، فرهنگی  ه  ،بالیای  اخبــو  جور  یک  و    ه،کنندنگران  ارِ ــ زار 

و استانداردهایی برخورد   با معیارها  ،کنی به هر سو که نگاه می  ، حالبه هر  و    .است   دیگرو ترسناکِ  ،کنندهسوأیم
  .مقدس استمعیارهای کالم خدا یعنی کتاب کنی که کامالً مخالِفمی

  کنیم که هیچ چیز در آن در حال بهبودی نیستای زندگی میما در دنیای سقوط کردهکه  این کامالً مشهود است  
اجتماعی    ، این فقط مربوط به اوضاع فرهنگی  ، اما متاسفانه  . شودررنگ تر میررنگ تر و پُآن پُ   تاریکیِ  ، بر عکس  ...
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و حتی گاهی اوقات در کلیسا    ،کار  محلِ  ،م از خانهع ا    ،هر یک از ما در سطح زندگی شخصی  .نیست و یا سیاسی

خودم    من در محیط شغلیِ "  : دنویسمیبه ما     خود پیغامِدر  خانمی    .بینیممی در بحران و کشمکشخود را  نیز  
خواهد زیر پایم را  میو    کندمرا می  یکی از همکارانم دائماً بدگوییِ  .بینممیبحران  متأسفانه همیشه خودم را در  

احساس    ... و  تمام شده  ملام ولی دیگر صبر و تحمُتا به حال خیلی از خودم صبر و تحمل نشان داده  .خالی کند
طوری    ،و با زبانی که داردا  ،متاسفانه  .سوء استفاده شده است من خیلی  گرایِدرونو  ساکت    کنم از شخصیتِمی

خذه قرار  ؤآمورد توبیخ و ممن را    ،بدون اینکه به من گوش دهندو  گیرند  او را می  طرفِکه رؤسا  کند  صحبت می

  ".دهندمی

یک   ای حداقل هفته .خشم و عصبانیت دارد حادِ  مشکلِ ام که واقعاً با مردی نامزد کرده" :نویسدخانم دیگری می
شود که من یک جوری انتظارات  که اغلب این بحث و گفتگو از جایی شروع می  .هم بحث و مجادله داریم  ما با   ،بار
وقتی که    ،ولی خیلی راحت  ،من دراز نکرده  خودش را بر   او هیچوقت دستِ  .امرا برآورده نکرده  (یعنی نامزدم)او  

 ".کنیمما اشتباه می  ۀهم  ،بخُ  :گویدمی  ،موجه بیاورد  ذرِدهد و بعد هم برای آنکه عُفحش می  ،شودنی میعصبا
خودشان تجربه    زناشویی و در ازدواجِ  و چه بسا زنانی هستند که این گونه مشکالت و بدتر از آن را در زندگیِ

  .کنندمی

  ، حسی که با ترس ،دنکن میحالی ایجاد پریشانخشم، آشفتگی، و  حسِ اینجور شرایط به صورتی فرسایشی در ما 
مربوط    ما نسبت به مسائل و وقایعِ  های طبیعیِواکنش  ، ها همهاین  .ین استعجو سردرگمی    ، دلسردی  ،ناامیدی
   .مردم است ۀ هم طبیعی و فراگیِر العملِهایی که عکسواکنش  ،ستمان ااطراف ۀ سقوط یافت به دنیایِ

های  عدالتیبه شرارت و بی  نسبتهای ما  خدا را در واکنش  نظِرنقطه    که  پردازیمما به بخشی از کالم خدا می  ،امروز
   . دهیماول را مورد بررسی قرار می  ۀآی  ۱۱  و  کنیممراجعه می  ۳۷برای این منظور به مزمور    .دهدما نشان می  اطرافِ

آنها    ، آنها تفکر و تعمق کنید  ، براین آیات را چندین بار بخوانید  ، آتی  چند روزِ  کنم که در طولِ به شما پیشنهاد می
که در    یدر شرایط و اوضاع  ،و در نهایت  ،آنها را به دیگران نقل قول کنید  ،را به عنوان آیات حفظی حفظ کنید

   .آنها را به کار بگیرید ،گیریدآنها قرار می

با اینگونه اوضاع    ،در هر عصر   ،کند که هر ایمانداریبینید که اشاره به شرایطی میمی  ،را بخوانید  زموراگر این م
شرایطی که نشان    .هستیم  شریران و شرارت در دنیا   حضورِ  وضعیتی که در آن شاهدِ  ، شودو شرایط رو به رو می

یا  گو ، رت و بدیشرایطی که شرا .است  عمل و  در حال فعالیت ، دهد که بدی و شرارت به صورتی بسیار فعالمی
   .گیردآن همه را فرا می نفوذِ ۀدایر و زند به هر سو موج می

  ؟ایمانداران یا قوم خدا در اینگونه شرایط چه واکنشی باید نشان دهندکه سوال مهم این است 

قدرتمند در حال فعالیت    نه تنها شرارت و بدی به صورتِبینیم که  می  ،رویمپیش می  زمور وقتی بیشتر در این م
  ، و برعکس  ،کنندکسب می  یموفقیت بیشتر و بیشتر  هموارهبه صورتی پیشرونده  گویا  شریر   نیروهایِ، بلکه  است

ـا ُکـــن
ن احیــ

هایمـــا
دل 

http://www.reviveourhearts.com/
http://www.factministries.org/
http://www.راستی.com/
http://www.احیا.com/


                                                                                

 دیگر بار احیایمان نخواهی کرد آیا                                                                                                                                                                         

 ( 6:  85تا قومت در تو شادی کنند؟ )مزمور                                                                                                                  
  

 

www.reviveourhearts.com         www.factministries.org          www.راستی.com         www.احیا.com    

چرا    ؟چرا  :و سوال این است  .رنج هستند  وسختی    تحملِ  غالباً در حالِ   ند،خدا را اطاعت کن  ندخواهمی  انی کهآن
  در محلِ   چرا مثالً  ؟برندحقیقی غالباً در رنج و سختی به سر می  و ایماندارانِ...  اند  یران موفق و کامیابشر  اًالبغ

 های و به مرتبه  ترندموفق  ،کنندخوری میگذارند و حقّم کاله میمردُ  سِر  ،کنندکارمندانی که غالباً تقلب می  ،کار
  دیگر روابطِ   کند و با زنانِ های خود را رها میبچهزن و  که  ی  لوئغیر مس  ردِچرا برای م    ؟کنندباالتر ارتقا پیدا می

در  او    ی هادر حالی که همسر و بچه؟  ستوا  رادِ مُ  همه چیز وفقِ  ، برعکسو    ؟فتداُ نمیبدی    اتفاقِ   ، جنسی دارد
هستند،  چرا کسانی که در هزار جور قرض و قوله    ؟شدن هستندتلف   و در حالِ  کشندکسی زجر میتنهایی و بی

  ، کندنگرش و مسئولیت پذیری حساب و کتاب میبا مالی   کنند و آن کسی که همیشه در مسائلِدنیا را می یِفکِ
  ؟ببرد اش لذتتواند از زندگیآورد و نمیهمیشه کم می

به    ایماندارانِ به عنوانِ  اما از هر یک از ما    .دهدها توضیحی ارائه نمیعدالتیاین بی  ۀواقعاً برای هم  ۳۷مزمور  
کند در واقع ما را دعوت می  زمور،این م  .ای متفاوت نگاه کنیمزاویه ها ازکند تا به این موقعیتدعوت می  حمسی

این واقعیت که خدا    نورِدر    تا  کشداین مزبور ما را به چالش می  یم.ابدیت نگاه کن  لنزِ   این مسائل از درونِکه به  
   .ها واکنش نشان دهیمعدالتیبه این بی ،مطلق دارد بر همه چیز حاکمیتِ

  . خود داشتفکِر  این مزبور را در  او    ،کوه  سِر  ۀرسد که در موعظبه نظر می  .آشنا بود  زمورمسیح قطعاً با این م 
  ۀ یا در ترجم  .«ردخوشا به حلیمان زیرا آنان زمین را به میراث خواهند بُ»  : گفت  ، اوکوه  سِر  ۀموعظ  درست در وسطِ 

 ۀبارمانی که مسیح در( ز5:  5ی  مت)  .«جهان خواهند شد  خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان مالکِ»   :گویددیگر می 
  .دهدهایی است که این دنیا ارائه میحالخوشابه بر خالفِ  ،هرچه که او گفت  ،گفتها سخن می این خوشا به حال

  حالِ : خوشابهمسیح گفت  .هر انسانی وجود دارد  فکرِ طبیعی است که در   معیارهای  برعکسِ  ، چه مسیح گفتآن
در    ...   حال ماتمیانخوشابه  : گفت  حمسی.  خوشا به حال ثروتمندان  :گویددر حالی که دنیا می  ح ... مسکینان در رو

دنیا به ما    ...  یمان و فروتنانحلحال  خوشابه  :گویدمسیح می  .حال عیاشانخوشابه  :گویدحالی که دنیا به ما می
  ن.حال متکبراخوشابه :گویدمی

  حالِ در واقع توضیح و تفسیر تشریحی خوشابه  ۳۷  که مزمور   اندکتاب مقدس بر این عقیده  بسیاری از مفسرینِ
  نویسد:می  مُژده. ترجمۀ  قدیمی(ترجمۀ  ، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد« )یمانحل  حالِخوشابه»  .سوم است
 فروتنان، زیرا ایشان مالکِ جهان خواهند شد.«حالِ  »خوشابه

مزمور را   او ظاهراً در زمان پیری این  .پادشاه نوشته شده است  توسط داوودِ  زموردهد که این مخدا نشان می  کالمِ
]شخص[  هرگز    ،با این همه  ام،ینک سالخوردهو امن جوان بودم  »  :گویدداوود می ۲5 ۀ چون در آی  ؟چرا  .نوشته است

از جوانی  »  :گویدمژده می  ۀ ترجم  .«که گدای نان شوند فرزندانش را  و نه  ام که وانهاده شده باشدپارسایی را ندیده
فرزندان آنها دست به  و یا    ،ند درستکاران را فراموش کرده باشدخداوبه یاد ندارم که    ،امشده  ر تا به امروز که پی

   .«گدایی دراز کرده باشند
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او چیزهای    .سر گذاشته بود  شتِزیاد پُ  های زیادی را با تجربیاتِاو سال  .پیر و سالخورده بودداوود حاال مردی  
گذشته و  از  آن چیزهایی که    ۀاز هماست  انعکاسی    رمو ز این م  ،و حاال   .جاهای زیادی رفته بود  .زیادی دیده بود

خیلی  داوود    ، در واقع  .ی مواجه شده بودبسیار  خود با بدی و شرارتِ  او در زندگیِ  .زندگی با خدا دریافت کرده است
او   به ضدِ  ، ابشالوم  ،او  خودِ  پسِر  .مختلف واقع شده بود  افرادِ   و شرارتِ  ،انصافیبی  ،عدالتیبی  ،ظلم   قربانیِ  ،اوقات

  ،داوود و ارتشِ که در مقابل قوم عیا شخصی بود م ش  .زددبدُ خود  پدرِ  کودتا کرد و خواست که پادشاهی را از دستِ
مختلف با    اشخاصِ  .او را تحقیر کرد  ، احترامیو با بی  ،کرد   اب بر او سنگ پرت  ،به او فحش داد  ،داوود را لعن کرد 

در تبعید   ،خواست او را به قتل برساندکه می  ،پادشاه  شائولِ   دستِ  ها ازاو سال  .خیانت کردند  ودوبه داحیله و تقلب  
   .بردو انواع سختی و فشار به سر می

نگاه به با    ،دیگر   اما از سویِ  .افراد مختلف بود  عدالتی از سویِشرارت و بی  ۀکنندداوود در جوانی دریافت  ،بله
  و بدی در زندگیِ   ، انصافیبی  ،شرارت  او مسببِ  خودِ   ،ای از زمان رهه بُکه در  آورد  این را هم به یاد می  ، داوودگذشته
آنچه   بعداً برای پوشاندنِ  .او را از دستش گرفت  زنِ  و  شرارت ورزید  یِ حِتیوریااو به ا  .دیگری شده بود  شخصِ
...    انصافی از سوی دیگران واقع شده بودهم مورد شرارت و بی  ،داوود  ،بنابراین  .یا را به قتل رسانیداور  ،کرده بود

در عکس و تصویری    ،کنداما حاال که به گذشته نگاه می  . انصافی کرده بودینسبت به دیگران شرارت و ب  و هم
ببیند که خدا چگونه با شخصِ می  ، بزرگتر   ردی بابرخوچه    ،دیگر  و از طرفِ  کندعادل و پارسا رفتار می  تواند 

در  و   ،کرد به او حمله می  ، کردها او را تعقیب میلکه چطور سا آوردداوود شائول را به یاد می  . شخص شریر دارد
با   ،اما داوود    !رسید که شائول برنده است و همیشه موفقبه نظر می  ،در آن زمان  .او بود  قتل رساندنِبه    صددِ

گذشته خدا   بیندمی  ،مرور  هم  که  حاکمیتِ  ۀبر  داشت  قضایا  کرده  ،مطلق  مواظبت  او  هم  ،از  از  را  او  این    ۀ و 
  .آورده بودها و حمالت بیرون مخالفت

   .به پایان نرسیده است پیروزی خدا هنوز کتابِ  داوود فهمیده بود که آخرین فصلِ

 خود نشسته   سلطنتِ خدا هنوز بر تختِ

 شرارت پیروزی و تفوق دارد  هایِخدا هنوز بر قدرت

   .خداست که حرف آخر را می زنداین  ، و در نهایت

  .داوود به حاکمیت خدا شک نداشت

یک چیز هست که ما    ر، شری  خواهیم دید که در رویارویی با مردمِ  ،کنیمرا مطالعه می  رموز همانطور که این محاال  
ن  خدا ما را  ،در واقع  .نباید انجام دهیم بررسی قرار خواهیم داد و بعد در   و امروز آن را موردِ  .کندهی میاز آن 

   .برعکس در واکنش به اشخاص شریر باید انجام دهیمهای آینده بر مواردی تمرکز خواهیم کرد که برنامه

هفتم و هشتم تکرار شده   واول    ات این مورد سه بار در آی  . شوداما این مزبور با آنچه نباید انجام دهیم آغاز می
  و چه در مسائل   شخصی  زندگیِ  ۀ چه در حیط  ر،شری  مردمِ  چیزی که در واکنش به شرارتِ یک    ولی آن   .است
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چه چیزی است که خدا ما    ؟نباید انجام دهیمچه چیزی است که ما    ؟چیست  هیمباید از خود نشان دنما    ،فراگیرتر 
  ؟کندرا از آن نهی می

اولین واکنش از خود  در  که  ما تمایل داریم    معموالً همگیِ   ، متاسفانه آن یک موردی را که ما نباید انجام دهیم
  !انجام نده آن را «نه» کند که کید میأداوود سه بار ت ،و برای همین .نشان دهیم

)ترجمۀ    ...«  د مبر س ح ساز و بر ستمکاران  م  رکدَمُخویشتن را    ،بدکاران  به سببِ»  :گویدمی  ۳۷ور  ماول مز   ۀآی

خود را به    های پلیدِنقشه  و  ،ندکامران  یشهای خو سبب آنان که در راه به»  :گویددوباره می  ۷  ۀ سپس در آی  مُژده(

مساز    ر کدَمُ  خویشتن را: »دهدادامه می  ۸  ۀبعد در آی  )ترجمۀ هزاره(  «!مساز  رکدَمُ خویشتن را    ،آورندمیاجرا در

   :این آیات به ترتیب زیرند ،فارسی  مقدسِکتاب قدیمیِ ۀدر ترجم)ترجمۀ هزاره(  .«انجامدکه جز به شرارت نمی

   ( ۱)آیۀ  .سد مبر حبر فتنه انگیزان و به سبب شریران خویشتن را مشوش مساز 

   ( ۷آیه ) .ساز م وش گر خود را مشحیله نده طریق و مردِفرخُ از شخصِ

   (۸)آیۀ  .گناه خواهد شد عثمشوش مساز که البته با خود را

بری  عاین عبارت    معنی اصلیِ  .ر و مشوش نشویمکدَمُ که   آنچه که ما نباید انجام دهیم این است  ،بنابراین

برافروخته شدن است اوقاتِ  .به معنی  به معنی سوختن و داغ شدن در خشم و عصبانیت و  و    این واژه  تلخی 
  ، از بدکاران و شریران و اعمالشان  ،در واقع  .برافروخته نشو  و آزُردگیشم  خ  یعنی در حرارتِ ، در واقع  .ردگی استآزُ

   .نو عصبانیت اجتناب کُ عصبانی نشو یا بهتر بگوییم از خشم ،در نهایت و.از خشم برافروخته نش 

من از خدا    ،نه  :شما ممکن است بگویید  .خاطر از خداست  اول خشم و آزردگیِ  ۀگاهی اوقات این خشم در وهل
منطقی  غیر که تصمیماتی  است  از رئیسم    ... از شوهرم و کارهای اوست    ... خشم من از پسرم است    .عصبانی نیستم

  .اطرافم عصبانی هستم من از اشخاصِ .من از خدا خشمگین نیستم ... کندمی اذاتخ

خیلی   ام  ناخودآگاهِ  چون ضمیِر  .گیردبه خدا سرچشمه می  نسبتِ  ها در واقع از خشمِاین خشم   ،ولی بسیاری اوقات
چرا  پس    ، او بسیار بزرگ و عظیم است  وخدا بر همه چیز حاکم است    کند که اگر واقعاًال میؤ ما س  اوقات درونِ

قبالِ بی  در  و  نمیاو    ،انصافیاین ظلم  می  ؟کندکاری  او  بیفتچرا  اتفاقات  این  را    او  چرا   ؟دنگذارد  اینها  جلوی 
چرا او اصالً اجازه    ؟دهداو مرا از این شرایط و اوضاع رهایی نمی چرا  ؟کندچرا چیزی را عوض نمی  ؟گیردنمی
  ؟ستبد حکومت کنندمُ دهد اشخاصِمی

  و بعد ما معموالً نسبت به شرایط و اوضاعِ   .به خدا و اعمال اوست  نسبتِ  ،خشم و برافروختگی  اولین موردِ  ،بنابراین
های  افرادی که به صورتکند:  سپس، خشم و عصبانیتِ ما بر افراد تمرکز پیدا میو    .شویمحاکم خشمگین می

  ، گاهی اوقات از معیارها و قوانینی که باید از آنها اطاعت کنیم   .گذارندثیر می أمختلف بر زندگی و سرنوشت ما ت
پرسیم که چه فایده که من  گاهی از خود می  .ما نیستند  کنیم که این قوانین به نفعِاحساس می  . شویمعصبانی می
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مرا از دردهای این    ،ظاهراً اینگونه زندگی  ؟یک زن راستین از معیارهای خدا اطاعت کنمکه به عنوانِ  زنی باشم  
   ؟ای داردچه فایده...   ؟یستبرای چپارساگونه  و زندگیُاصالً این همه اطاعت  !کنددنیای فانی خالص نمی

شرایطِ  و  افراد  از  نهایت  در  مُ  و  می  ...  شویممی  وشمش   .شویمر میکد شریرانه  و عصبانی    ...   شویمخشمگین 
و آن  کند که از خشم بر حذر باشیم اما کالم خدا به ما نصیحت می .رودمان باال میشویم و حرارتبرافروخته می

  .«انجامدکدر مساز که فقط به شرارت میخویشتن را مُ» :گویدکالم خدا می .ترک کنیمرا 

ر و  دخود را مک  (یرانشر   یا)به سبب بدکاران  »  :گویدکالم خدا می  .رسیممی  «شریران و بدکاران»  ۀو بعد به واژ
گوید  به ما می  حاً ریصکالم خدا    .و بدکردار مواجه خواهیم شد  رشری   با افرادِ   ، ما هر کجا که باشیم  .« مساز  شمشو

   .چیز دیگری نیست ،بیشتر  جز شرارتِ آن،  قبت و سرانجامِعا ،ر شویمدمک  وکه اگر از شریران خشمگین 

  باعثِ با اعمالشان    و حتی  آورندشما را به هیجان می  خشم و غیرتِ  ،مردمکه  اگر شما در موقعیتی هستید    ،در واقع
  ۀ هم  این چیزی است که در درونِ  .شویددرست شبیه آنها می  ،تانمو خششما با عصبانیت    ،دنشوخشم خدا نیز می

   .افتدما اتفاق می

را به دشمنی با  ه کسی شما  که وقتی کامر این است    اما واقعیتِ  .دهیمبرخی از ما این خشم را حتی بروز نمی
  شما هم مثلِ  ، و به قولِ کالمِ خدا مُکد ر شوید، خشم برخورد کنید  ۀ روحی  او با اگر شما با  ، کندخودش تحریک می

   . گرددبیشتر می این فقط منجر به شرارتِ .شویدمی  رکنید و تبدیل به شخصی شریشرارت می ،آن شخص  خودِ

گناه  کنند باعثِشریران و آنهایی که بدی میاجازه نده  :مطلب را به ما بگوید بِلُخواهد میخدا   کالمِ ،بنابراینو 
.  خشمگین نشو  ... نشومشوش  ...  ر نشوکد مُ :شودکالم خدا با این عبارت شروع می این نصیحتِ .کردن تو شوند
 . باال برود تاجازه نده حرارت

  چون اگر خشم در ما   .واند دما ریشه ن  در قلبِعصبانیت    که برای همین است که ما همیشه باید مراقب باشیم  
   .گوناگون دیگر نیز به همراه خواهد آورد گناهانِ  و ، تلخی ،کالفگی   ،ر و شکایترغُغُ ۀ با خود روحی ،واندده بشری

باید به یاد داشته    .و اجازه نده که خشم به درونت رسوخ کند و در تو ریشه بدواند  وش نشو، مش  ،شو نکدر  مُ  ،پس
واباشیم   افراد گناهکار و ش که  به  آنها  رارتِکنش ما نسبت  اتفاقات    کنشِوا و    ،اعمال  به شرایط و اوضاع و  ما 
   .درونی و قلبی ماست وضعیتِ ۀدر واقع آشکار کنند ،زندگی

گذارند که به قول  اگر مسائل بر ما چنان اثر می  ،عکس العمل نشان دهیم تیز و خشنند و  تُ  اگر ما با کلماتِ
همه انعکاسی    اینها   ،کنیمتشویش و نگرانی شروع به صحبت می  ا اگر ما ب  ،برندمعروف فشار خونمان را باال می

  ،نگرانگین،  خشمشخصی  ما    ،واقعاً در قلب خود   کهدهد  نشان می  العملاین عکس  .از وضعیت قلبی مااست  
  آتشفشانِ  ،و هنگامی که این حرارت زیاد شود   . دوزیاد ش  نماحرارت  شود که باعث می  ر از تشویش هستیمپُ  مُکد ر و
اما کالم خدا در کتاب یعقوب فصل اول آیه    .کنداست به بیرون منتقل میم  ما باالخره آنچه را که در درونِ  درونِ

که  دهد  کالم خدا به ما نشان می  .«کندهی کمک نمیاال  نیکویِ  هایِانسان به هدف  عصبانیتِ»  :گویدبیستم می
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مُ  .شودمتقابل مغلوب نمی  بدی و شرارتِ با  هیچگاه    ، و شرارت  بدی و خشمگین    ، مشوش  ر، دکوقتی که شما 
  .شویدشریر و بدکردار می شما هم تبدیل به شخصِ ،شویدمی

این خداست    .ما خدا نیستیم  ،چون»   :دلیل اصلی این است  ؟و عصبانی شویم  شوش،م  ،رد کولی چرا واقعاً ما نباید مُ
مردمی که بدی   و  ریرانش  این خداست که روزی با  .کم استحا همه چیز    او بر   .کند میکه همه چیز را کنترل  

  است. به آن اشاره شده ۳۷که در مزمور   است و این نکته مهمی  .«کنند برخورد خواهد کردمی

که در  کند ما زمانی بروز می خشم و نگرانیِتمامِ " :نویسدمبرز مییچ اوزوالد معروف مسیحی به نام ۀنویسندیک 

  ۀ روحی  ،در اصل  .یماهبدون خدا مسائل را ارزیابی کرد  یعنی،  ".یمباشخدا را در نظر نگرفته    فاکتورِ  مانمحاسبات
. ما سعی  خدایی کنیم  ،کنیم به جای خدا میکه ما سعی  علت است  این  ما به    رِدو مک  ،خشمگین   ،نگران  شوش،م

این مسئولیت به ما    ،در حالی که  .نیمکدنیا و افراد اطراف بو فیکس کردن    ل اصالحومسئخودمان را    که  کنیممی
   را دارد، نه ما! مسئولیتاست. خدا این داده نشده 

های  در واکنش ،در فرهنگ اطراف  ؟خودمان پیاده کنیم  عملیِ  توانیم این موضوع را در زندگیِحاال چگونه می
اینگونه  و باالخره   ،جتماعیهای ا عدالتیدر بی  ،اطراف  محیطِ  در مسائل غیر اخالقیِ  ،قانونگذاران  و  سیاستمداران

  بایدچه  ولی ما    .کندبدی و شرارت عمل می  ، و حتی در کلیساها  مانشغلی  حیطمُ   ، هاخانواده  مسائل در خانه و 
   ؟باید نشان دهیمما واکنشی  چه  ،ست نیسترُچیزی دُ که بینیموقتی می ؟کنیمب

 خدا از ما انتظار ندارد   کالمِ  .باید ناراحت و غمگین شویمما    ،بدی و گناه  دهد که از وجودِکالم خدا به ما نشان می
نیفتادهکه شکنیم    و وانمود   خود را در برف فرو کنیم   کبک سِر  که مثلِ ولی آنچه که کالم خدا    .رارتی اتفاق 

اجازه نده که این چیزها  ولی تو  افتد  اتفاق می  هاو شرارتها  یبداین    تمامِکه بله،  خواهد به ما بگوید این است  می
  .زددتو را بدُ هم بزند و شادیِ هتو را ب آرامشِ

  قطعاً در دنیا خیلی مسائلِ  .تدافعی معروف باشندو  خشمگین    ۀ نباید به داشتن روحی  حبه مسی  دارانِایمان  ،عزیزان
و تپُ شریرانه  دردناکأر  و  گناه  ،دنافتاتفاق می لم  واقعاً  که  اما  آلود هستندمسائلی  ما.  به  نگاه کردن  با  و    نباید 

شوند و زود  ترقه منفجر می موجود مثلِ مسائلِ  ۀبار گروه همیشه دراین " که د یبه این نتیجه رس ما،  هایواکنش

  "!!!افرادی خشمگین هستند  ... آنهادهند واکنش نشان می

آیا شما در حال حاضر در    .نرود  ، حرارتت باالشومخشمگین  ، مشوش مشو،  مشور  د کمُ  :گویدخدا می  کالمِبله،  
عصبانی    ر، مشوش، وکد شرایطی که شما را مُ  ؟شما را خشمگین کرده است  ،حاکم  وضعیتِکه  شرایطی هستید  

از درونآیا    ؟کرده است درونی    حرارت و خشمِ  جوشاند و اگر اینشما را می  ،چیزی در زندگی شما هست که 
  ؟هستید  ران و مشوشچیزی نگ   ۀبار  آیا شما در   ؟آتشفشان منفجر خواهد شد  کوهِ  باالخره مثلِ  ،باقی بماندهمانطور  

که باید مراقب  دهد  کالم خدا به ما نشان می  ؟کنندشما را تحریک و تهییج می   خشمِ   ،آیا افرادی با اعمالشان
  ر و شری  ما هم تبدیل به همان افرادِ  ،منتقل شودبه بیرون  درونی از ما    و تشویشِ  چون هرگاه این خشم  ،باشیم

  د.ناهرده کردشویم که ما را آزُبدکرداری می
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به پسر یا دختری که روحیات و کارهایش انگار در    ، هابچه  به  ...  خودتان فکر کنید  به زندگی زناشویی و ازدواجِ
ش و  نِر از ت هر نوعی از روابط که پُ   ، و باالخره؟  چطوردر محیطِ شغلی،   !استنشده  ه  تشوشناسی نروان  هیچ کتابِ 
   ؟دنسازمی وشکدر و مشمُو خشمگین  آیا شما را ؟دنبر شما را باال می آیا اینها حرارتِ ...  ستانارضایتی 

پذیریم  ب  و  بیایید با خدا همنظر شویم   . بیایید خودمان را تفتیش کنیم  ، برسیم  زمور این م  بعدیِ  نکه به نکاتِایقبل از  
نگرانی و تشویش    ...  زدد دُما را می  آرامشِ  ودی  اخشمی که ش  ...  ستهما خشم و تشویش    آلودِگناه  قلبِکه در  

  انجام اهدافِ  که مانعِ  ایانسانی  خشم و غیرتِ  ...  ما را مختل کرده است  روح و روانِ  سالمتِ  که  و عصبانیتی
خواهیم  ما میکند  نیتی که اعالم میو عصباتشویش    ،و باالخره  ...   شودما می  خدا در ما و در اطرافیانِ  نیکویِ

  !امور را به دست گیریم و کاری کنیم جای خدا خدایی کنیم و زمامِ

  ،خشمگین   ۀیحرومن با    ،خداوندا"   :بگوییم  . و به اوخدا به او اعتراف کنیم  ن را در حضورِ، آگناهبیایید به عنوان  
در جایی که به نظر    و  جای تو خدایی کنم بم که  اهآن بود  . و در صددِامبه تو گناه ورزیده  ،خود   وش، و مُکد رِمش

 " .کاری بکنم و من،جلو بیفتم   ی،نکردکاری من تو 

 . ر و مشوش نکنیمدمکخود را    ،شریر   ما دیدیم که چه نباید بکنیم و آن این بود که از اشخاصِ  ،امروز  ۀدر برنام
بررسی برنامهدر  این سری  از  آینده  دید که  های  مقابل شرارت،  ها خواهیم  از یک سری    خدادر  را  ما  نه فقط 
 کند.  موارد امر میکند، بلکه در عین حال، ما را به انجام یک سری ها نهی میواکنش

 

اما در سری    .ما تنیده شده باشند  هایی هستند که ممکن است در قلب و وجودِخشم و تشویش قدرت : نازی

از  چگونه در این دنیای طوفانی    که   آموزد خدا به من و شما میم ِکال  آرام در دنیای پرتالطم  دلِ های  برنامه

نگران شدن و تشویش    ۀ ها خواهیم دید که چگونه از وسوسدر این برنامه  .تشویش در امان بمانیم  و   هرگونه نگرانی
 ! با شما باد ،صلح و سالمتی و آرامش، سرو رِ خداوند مسیحِ ،آینده ۀبرنام ات م.اجتناب ورزی عصبانیتو 

 

نانسی دیماس وُلگِموت، با صدای فارسی  شود، تعالیم  ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه میآنچه در این برنامه
می شما  سمع  به  که  است  اصالن  تهیسابرینا  و  ترجمه  برنامــ رسد.  این  همهـ ۀ  حاصل  مؤسسۀ  ـ ها  دو  کاری 

ـا ُکـــن باشد. « میراستی« و » نهایمان احیا کُدل»
ن احیــ

هایمـــا
دل 

http://www.reviveourhearts.com/
http://www.factministries.org/
http://www.راستی.com/
http://www.احیا.com/



