
 انهعشق یو کارها  مانیا

 ۲۶ـ  ۱۴،  ۲یعقوب 

ای برادران، چه فایده دارد اگر كسی بگوید: »من ایمان 14

تواند او را  دارم.« ولی عمل او این را ثابت نكند؟ آیا ایمانش می

پس اگر برادری یا خواهری كه برهنه و محتاج 15نجات بخشد؟ 

و یكی از شما به  16خود باشد، نزد شما بیاید  غذای روزانه  

ایشان بگوید: »بسالمت بروید، و گرم و سیر شوید.« چه چیزی 

شود؟ هیچ، مگر آنكه احتیاجات مادّی آنها را شما می یعاید

طور ایمانی كه با عمل همراه نباشد، مرده  همین17 .برآورید

و من   ممكن است كسی بگوید: »تو ایمان داری18 .است

توانی بدون کارهای کارهای نیكو. تو به من ثابت كن چگونه می

نیک ایمان داشته باشی و من ایمان خود را به وسیله  کارهای 

تو ایمان داری كه خدا واحد  19 «.کنمخویش به تو ثابت می

كه ایمان بدون کار نیک   دانیای مرد نادان، آیا نمی20 .لرزنداست، بسیار خوب! دیوها هم ایمان دارند و از ترس می

که فرزند خویش اسحاق را در قربانگاه تقدیم خدا كرد، خاطر کارهای خود در وقتیپدر ما ابراهیم به 21ثمر است؟ بی

بینی كه چگونه ایمان او محّرک کارهای او بود و کارهای او نیز ایمانش را كامل  می 22 .نیک و عادل محسوب شد 

رماید: »ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برایش نیكی مطلق محسوب شد.« تحقّق یافت و او  فكالم خدا که می 23 .گردانید

بیند كه چگونه انسان نه فقط از راه ایمان، بلكه به وسیله  کارهای خود نیک و عادل  پس می24 .دوست خدا خوانده شد 

ه دادن به قاصدان اسرائیلی و روانه كردن طور راحاب فاحشه نیز با کارهای نیک خود یعنی پنا همین25 .شودشمرده می 

 .آنها از راه دیگر، نیک و عادل شمرده شد

 .روح، مرده استعمل مانند بدن بیایمان بی26

 

به   حیواضح بود.  مس یلیخ  زی..." ، همه چ  دیآن هست یها هستم و شما شاخه یقیگفت ، "من تاک حق حیمس یسیع یوقت

  یمهمتر از همه است!  زندگ زیچ  نی. و امیکن یم یزندگقدرتش در وسط ما است و ما از  یسیع که  داد حیما توض

و  یبا نگران ستیو الزم ن میثروت خدا را به دست آور   یسیع قیاز طر میتوان یکند. ما م ی، ما را آزاد م یسیع

 کنند که  یکار سخت  بهرا وادار  گریافراد د که  ستین یازی، ن بیترت نی. به هممیناقص خود نگاه کن یاندوه به زندگ

 یم عقوبیبا  ههموارفقط  یسی.  اما بدون عمیریبگ دا ی یسیاز ع میتوان یرا م نها یام دهند. همه اجتوانند آن یآنها  نم

با پولس: "چه  ههموار ا ی!" ستیاز آن ن یدارم ، اما اثر مانیدارد ، ... .. اگر ا دهی: "چه فا یمیو بگوبکشیم آه  میتوان

ما  عی"اوه ، چقدر سر میعشق داشته باش میانتوناما بگذارم   رها یفق یرا برا لمیدارد ، ...... اگر همه وسا  یا دهیفا 

من  ا ی: "آدیآ یم شیسؤال پ نی. ناگهان استیواضح و روشن ن زیچ  چی! سپس ناگهان همیشو یدور م یسیاز ع شهیهم

کند تا  یما را دعوت م عقوبیدارم؟" امروز ، نامه  مانیهنوز هم ا ا ی"آ ا ی؟     انجام داده امعمل خوب   یبه اندازه کاف

 حیمس یسیرا که در ع یخوب یو کارها  مانیتا ا دکن ی. او ما را دعوت ممیکن دایپ یسیمکان مرکز را در ع نیدوباره ا

   .میابیب میده یانجام م

خود را  یتجربه ها  نیزمان نخست یسا یکل ینوشت. حت یسیو صعود ع زینامه خود را چند سال پس از رستاخ عقوبی

  کی. ستیبودن چ  یح یمس یکه معنا  بودند در آن زمان فراموش کرده نمسیحیا از  یداشت. بعض حیمس یسیبدون ع

 ی، انسان ها  مجبور هستند کار عالوه. بستین یکاف  بیصل یرو یسیگروه در واقع معتقد بودند که  کار نجات ع

 نوشت:  انینظر مخالف بود. و آن را در نمه روم نیدهند. پولس با اانجام اضافه 

   کاماًل نیک محسوب شویمتوانیم دانیم كه به وسیلهٔ ایمان، بدون اجرای شریعت میزیرا ما به یقین می  

به کار  یازین گرید ها  آنها ، انسان دهیمخالف بودند: طبق عق ندهیاز مردم وجود داشتند که نما  یحال ، گروه نیبا ا

که انسان مجبور  دهیعق نیبا ا دیکند. پولس با  یروشن مبه بهشت  دنیرس یراه را برا ییبه تنها  مانیخوب نداشتند: ا

 منجرانسان ایمان  نگرش استدالل کند که  نیدر برابر ا دیبا  عقوبینجات  خود اضافه کند ، بجنگد.  یرا برا یزیبود چ 

با  یارتباط چیوجود دارد که ه بدون کار خوب یمانیکند که ا یادآوریبه مردم  دی. او با می شودخوب  یبه انجام کارها 

مدرن  یما انسانها  نیدر ب یحت  با خدا نداشتند. یوجود دارد اما ارتباط ییمعتقدند که خدا وها ید یندارد. و حت یسیع

 حیبه نجات مس مانیا چیه رایخوب را انجام دهند ز یکار دیگروه لزوماً با  کید. رهنوز دو روش اشتباه وجود دا

،  در ابتدادر قفسه بماند. اما  یمیو قد یمعن یکتاب ب کیخواهند که فقط مانند  یرا م یمانیا گری... گروه د رندندا

تحت  ی: از همان کودکیسیروش عدالت خودمان بدون ع یعنی. میرا در ذهن داشته باش تباهراه اش نیاول دیاجازه ده



در کالس بهتر  میکن یسع دیکامالً با . ما میکن ینم افتیدر گانیرا به صورت را یکار چیکه ه میریگ یقرار م رآنیتأث

 .دیریرا پس بگ یزیچ  دیتوان یم نی، بنابرا دیعملکرد خانواده و شغل خود را وارد کن دی. بعداً ، شما با میباش گرانیاز د

تواند بهتر و بهتر شود.   یما  نم یا یاست. برعکس ، دن افتهی شیبهتر شدن افزا یبه خصوص در زمان ما فشارها برا

. و اگر میخود را محدود كن یخواهند كه زندگ یوجود دارد. آنها از ما م یتیدهند که محدود یدانشمندان به ما هشدار م

حساب   کیداشت. در نسل ما مشخص شده است که ما  مینخواه جودو نیزم یرو گری، د مینده رییما رفتار خود را تغ

 یم یزندگ یکند. وقت یمحدود م یبعد یما و نسل ها  یدر جهان را برا یکه زندگ مین دارکرب ی اکسیددبه نام  یبده

 و  نیسوار ماش زیکند. اگر من ن یدشوار م گرانید یرا برا یرا رها کرده ام که زندگ یاثر نیخورم ،  چن یکنم و م

شود ،  ریما و فرزندانمان امکان پذ  یزندگاینکه   یرا به حساب خود دارم. برا ییباال یریچشمگ یشوم ، بده ما یهواپ

 یبرا ییمکان و هوا چیکه در آن ه میرها کن ییا یدن درفرزندان خود را  میتوان ی. ما نممیده رییرفتار خود را تغ دیبا 

 طیمح یرا برا زیهمه چ  میتوان ی. ما ممیکن ینم دایرا پ مانیخوب،  ا یها  تیو با وجود  تمام فعال تنفس وجود ندارد.

ما را در  یکه خود خدا زندگ میانجام ده مانیکار را با ا نیا میتوان ی. اما ما ممیانجام ده ندهیآ یخود و نسل ها  ستیز

سوزد ، ما امروز مجاز  یاگر صد در صد روشن باشد که جهان فردا م یدهد. و حت یبه ما م یمکان و زمان جهان نیا

 گرید نیزمان آموزه دروغ این در .می کند تکه همیشه ما را محافظ میکودکانه به خدا هست مانیبا ا یبه کاشت درخت

 یسیع به اعتقاد  اموزه با این. میخوب انجام ده یکار ستیالزم ن گریاست. به نظر آنها ، د افتهیما رواج  نیدر ب زین

 چیه گرید دهیعق نیندارد. ا یزندگ یبرا یتیاهم چیه گریشد که د لیتبد یغرب یفرهنگ  کیو  به  رفت دستاز  حیمس

شدن ،  دیی، تأ دیالزم مانند غسل تعم یها  نییانجام آ یآمده است ، فقط برا نظریهدر این ندارد.  یسیبا ع یارتباط

با پدر کند تا او در بهشت  ینم یستادگیا یصورت ، انسان فقط از نظر منف نیا ریجنازه و در غ عییو تش یعروس

بوک چند جمله  سیو ف لگرامت قیاست از طر یکند. «به نظر شما کاف داریدوباره ما را ب دیبا    عقوبیبماند.  زیعز

 انجاماست که  نیمنظورت ا ا یکند؟  یم یح یمسئله شما را  مس نیفقط ا دیکن یفکر م د؟یخوب از کتاب مقدس ارسال کن

فقط  مانیکند. ا داریما را ب دیبا   عقوب یبهشت است؟  یبرا یرانندگ نامهیگواه یمانند نوع دیتعم یو گواه دیتعمغسل 

و   میهست دیجد نشیآفر کیما  یسیما است. در ع دیجد تیاز هو یبخش مانی. استین کیعمل بوروکرات کی ا ی نیآئ کی

 یسیرا به ع یدیجد یها  وهیکه م میشده ا لیتبد دیدرخت جد کی. ما به میکن  یزندگ میتوان یما م  دیخلقت جد نیاز ا

در  حیمس یسیرا در ع دیجد یاز زندگ یزیتمام جهان چ  , بلکهخودمان قابل مشاهده است ینه تنها برا نیآورد. و ا یم

جمله این  انیح یمس یاست. برا رممکنیغ یخصوصکامالً  صورت هب یح یمس کیبودن  نیابرادهد! بن یم صیما تشخ 

به پنهان کردن  یازین گریداست  یح یکه مس ی"  ، کس شهیدوال دوال نم شتر سواریکند: "  یصدق م شهیهم یفارس

کند  یرا ذکر م قیدو نمونه از عهد عت عقوبی  شده است. لیتبد یح یکل جهان روشن است که به مس یبرا رایندارد. ز

داشت ، و   مانیاست! او به خدا ا مانیپدر ا میسازد. ابراه یروشن م اریبس را خوب یو کارها  مانیا نیکه ارتباط ب

جان خود را به خطر  زیکه او حاضر بود پسرش را فدا کند. فاحشه رهاب ن یاو به عمل منجر شد ، در حال مانیا

شود که   یوجود دارند که اعتقادات آنها باعث م انیح یاز مس یاری. تا   امروز ، بسدهدخدا را نجات  انانداخته تا مرد

خود   تیکه قدرت و مشروع ستندیکارها ن نیحال ا نیببرند. و با ا به سردر زندان  ا ی اندازندیخود را به خطر ب یزندگ

بخشد.  یم اتیروح است که به آن ح  میدار ازیخود مرده اند. آنچه ما ن یبه خودآن و آثار  مانیآورند. ا یم مانیرا به ا

که آنها به   یکند ، به طور یجمع مار هم عمل  را در کنو  مانیا ییبه تنها  یسیاست. و ع یسیع میدار ازیآنچه ما ن

 مانیشده است. ا دهیو خارج از قدرت او ،  آفر یسیشوند. جهان از ع یم لیخداوند تبد دیتمج  یبرا با یدسته گل ز کی

توانند وجود داشته   یهستند که م ییزها یچ  نیتر یعیطب ها اینخوب ، خارج از او و از قدرت او هستند ،  یا و کاره

 نیباشند. آم

 


