
 زندگی جدید در مسیح
 درس 8: قدرت زبان

 

  صندلی داوری

و می شناسد را او که کسی ھر می گردد، باز خدا پادشاھی برپایی برای عیسی مسیح که                 ھنگامی
گرفت. خواھد قرار داوری مورد و شد خواھد فراخوانده او با مالقات برای است، کرده درک را انجیل                    پیام
که کسانی گرفت، خواھند قرار پادشاھی قلمرو در بوده اند، وفادار او به خود زندگی در که                  کسانی

 ایمان نیاورده اند توسط خداوند رد خواھند شد و فرستاده خواھند شد تا (برای ھمیشه) بمیرند.

به عیسی و (١۶ :٢ (رومیان دھیم قرار خود زندگی در را انجیل چگونه که بود خواھد این داوری                     اساس
  ویژه عالقمند به این خواھد بود که چگونه از زبان خود استفاده کرده ایم.

حساب داوری روز در برانند، زبان بر که پوچ سخن ھر برای مردم که می گویم شما به                   "اّما
  خواھند داد. زیرا با سخنان خود تبرئه خواھید شد و با سخنان خود محکوم خواھید گردید."

  متی 12: 37-36
 

دیگران درباره آنچه درباره دیگر، چیزھای میان در داد؛ نخواھد گوش ما درباره دیگران سخنان به                  مسیح
اگر باشند؛ "بی دقت" ما کلمات اگر کرد. خواھد داوری خود زبان از استفاده نحوه درباره                 شنیده ایم،

  آن ھا بی فکر باشند و یا آزار دھنده باشند، ما باید به آن ھا پاسخ دھیم.

 

 کلماتی که کار می کنند!

یا تنبل که است عباراتی کنیم. فکر آن درباره باید که دارد وجود عیسی سخنان این در دیگری                    درس
کرد استفاده را کلمه ھمین عیسی بودند، بیکار کار محل در که کارگرانی از که وقتی ھستند.                   بیکار
استفاده کلماتی از باید ما بگوییم، یکدیگر به می خواھیم چه که کنیم فکر دقت با باید ما .(3 :20                     (متی
دھیم! قرار او خدمت در کار برای را خود زبان باید ما می کند؛ کمک خواھرانمان و برادران به که                     کنیم

  راه ھای بسیاری وجود دارد که ما می توانیم این کار را انجام دھیم.

شكر1. را خدا و می كنیم استفاده خود خواھران و برادران ھمراه به عبادت برای آن از                  ما
  می كنیم. (کولسیان 3: 17-15)

داشته2. وجود عصبانیت که جایی در را آرامش و کنیم بیان را آسایش و صلح کلمات می توانیم                   ما
  باشد آرام کنیم. (امثال 15: 1، متی 5: 9).

پشتیبانی3. و کمک ھستند، دردسر و رنج در که کسانی به می توانیم نامه طریق از یا كلمات                   با
  کنیم. (2 قرنینیان 1: 11-1)

  ما می توانیم کسانی که از نظر معنوی تشنه ھستند با کالم خدا تغذیه کنیم. (امثال 10:21).4.

که وقتی داد تغییر را آن ھا صحبت نحوه که دارد وجود زنان و مردان از مقدس کتاب در زیادی                     مثال ھای
محبت با ھمیشه شما سخنرانی بدھید "اجازه نوشت: "پولس" کردند. پیدا اعتقاد انجیل به                آن ھا
برای خداوند که عالی چیز آن از باید ما کالم تمام در می گوید ما به که دوست داشتنی ایده یک                     باشد"،

  ما انجام داده است، آگاه باشیم و ما را از لطف او نجات دھیم.

ناسزا و داد فحش شد، دستگیر عیسی وقتی پطرس، که است این پطرس از نمونه بھترین                  شاید
نحوه درباره شگفت انگیز کلمه چند او بعد سال ھا حال، این با دیده است. را مسیح که کرد انکار و                    گفت
کلمات این در باید چگونه که کرد خالصه این گونه او و (٨ - ٨ :٣ پطرس ١) نوشت ما زبان از                       استفاده

  صحبت کنیم:



ھر تا باشید آماده ھمواره و شمارید مقدس خداوْند عنوان به را مسیح خویش دل در                  "بلکه
احترام. با و به نرمی اّما گویید، پاسخ را او بپرسد، شماست در که را امیدی دلیل                  کس
بدگویی از می گویند، بد مسیح در را شما نیک رفتار که کسانی تا دارید نگاه پاک را                   وجدانتان

  خویش شرمسار شوند."

  1 پطرس 3: 16-15

 این الگویی است که ما باید از آن پیروی کنیم!

 

 قدرت زبان

  در نامه به رومیان، پولس رسول نوشت:

معنوی عبادت که خدا، برای قبول قابل و مقدس زنده، قربانی یک عنوان به را خود اجساد ..."                  
  شما است" ارائه کنید.

  رومیان 12: 1

 
"بنده یافت، تعمید غسل که وقتی داشتند. را پولس عملی و واقعی معنای کلمات این که است                   واضح
کاری ھر در کند. اطاعت امور ھمه در خود جدید استاد از باید که دریافت و (٢٢ :۶ (رومیان شد                      خدا"
زندگی در ما که است مثالی این کند. اطاعت خداوند از دارد سعی پولس که می گفت و می کرد                    که
از پیوسته ما می یابیم؛ دشوار بسیار را آن که پولس مانند عیسی مسیح، پیروان از پیروی دنبال به                   خود

  خداوند نافرمانی می کنیم و به دنبال بخشش او از طریق عیسی مسیح ھستیم.

می کند. ایفا انسان طبیعت با مبارزه این در مھمی بسیار نقش زبان که می دھد یاد ما به مقدس                    کتاب
چیز ھر از بیش دھیم، نشان مردم به می توانیم می گوییم آن چه و می کنیم صحبت چگونه ما که                   این

  دیگری که انجام دھیم، چه ما پیروان واقعی مسیح ھستیم یا نه.

بدی. خود، دل بد خزانه از بد شخصِ و برمی آورد، نیکویی خود دل نیکوی خزانه از نیک                   "شخصِ
  زیرا زبان از آنچه دل از آن لبریز است، سخن می گوید."

  لوقا 6:45

 
چه که می گویند مردم به ما کلمات کنیم، پنھان را واقعیت این کنیم سعی است ممکن ما حال، این                     با

  چیزی در قلب ما وجود دارد، چیزھایی که واقعا به آن اعتقاد داریم.

لطفا نوشت. زبان مورد در قدرتمند بسیار کلمه چند بود، عیسی خداوند ناتنی برادر احتماال که                  یعقوب،
  قبل از اینکه این درس را ادامه دھید، یعقوب ٣ را بخوانید.

 ما می توانیم آنچه که یعقوب به ما یاد می دھد را جمع بندی کنیم:

باید1. کار چه اینکه گفتن برای خود زبان از و باشیم دیگران آموزش مشتاق حد از بیش نباید                    ما
خواھد داوری می دھند انجام را کار این که را کسانی کلمات خداوند کنیم. استفاده                بکنیم،

 کرد. (آیه ١)
می کند.2. ھدایت را ما زندگی مسیر کل اما است، ما بدن از کوچکی بسیار بخش زبان چه                   اگر

  (آیات 5-3)
از3. که کنیم شروع را آتشی که است این مثل کند، ایجاد دردسر خیلی می تواند می گوییم                  آنچه

ما به خشن چیزی است ممکن کنیم، ناراحت خود کلمات با را نفر یک اگر شود. خارج                   کنترل
کند. متوقف را آن چطور نمی داند ھیچ کس شود؛ گفته بیشتری خشمگین کلمات و               بگویند

 (آیات 6-5)



تنھا مسیح .(Gehenna (یا است جھنم آتش مثل است، جدی خیلی این که می گوید                یعقوب
که می دانیم ما کرده است. استفاده "Gehenna" کلمه از که است انجیل در که               کسی
زباله ھای یھودیان که بود اورشلیم از خارج در زباله) جمع آوری (محل زباله از کپه ای Gehenna               
به یعقوب و نشد خاموش ھیچ وقت آتش آن می زدند. آتش را آن و می دادند قرار آن جا در را                    خود
که است آتشی شبیه کنیم, ایجاد بی دقت کلمات با می توانیم که اختالفاتی و خشم گفت                 ما

  ھرگز خاموش نمی شود.

مشابه ای4. کلمات این ھا .(٨ (آیه است سم از پر کند؛ کنترل را خود زبان نمی تواند                 ھیچ کس
  ھستند:

 "شریران از َرِحم منحرفند،

 و از بطن مادر، گمراه و دروغگو!

 آنان را زھری است چون زھر مار،

 چون مار ُکبرایی که گوش ھای خود را بسته باشد،

 و به آواز افسونگران اعتنا نکند،

  ھر چند ماھرانه افسون کنند!"

  مزمور 58: 5-3
 

یک کلمات بنابراین بکشد، می تواند و است زھردار یا سمی مار نیش که طور ھمان                 درست
  شخص شرور می تواند باعث آزار روحی بزرگ شود.

  ما از زبان خود ھم برای ستایش و پرستش خدا استفاده می کنیم و ھم نفرین مردم (آیه 9)5.

و6. خودخواھانه یا می زنیم الف  وقتی می دھد، نشان دارد وجود ما قلب در که را آنچه ما                   زبان
 آزاردھنده صحبت کنیم، ما به "حقیقت دروغ" می گوییم. (آیات 15-14)

و7. می دھد نشان را ما زندگی در او شخصیت و الھی حکمت که بگوییم را کلماتی باید                   ما
 ھمیشه به دنبال ایجاد صلح باشیم. (آیات 18-17)

 

 خشم

به شاید داریم. دردناک کلمات گفتن به تمایل ما که ھستیم عصبانی کسی از که است وقتی                   این
بزنیم. صدمه فرد اون به یخواھیم ما و باشیم دیده صدمه شده است گفته ما به که چیزھایی                   خاطر
شریر مردم چه آن با خود زندگی در بار چندین می کرد. درک را موضوع این که بود مردی داوود                     پادشاه

  درباره او سخن می گفتند، آزارش داده بود. وقتی پیرمرد بود، نوشت:

 "به سبب بدکاران خویشتن را مکدر مساز،
 و بر ستمکاران حسد مبر؛

 زیرا چون علف، زود می پژمرند،
 و چون گیاه سبز، خشک می شوند.

 بر خداوند توکل نما و نیکویی کن؛
 در زمین ساکن باش و امانت را بپرور!

 از خداوند لذت ببر،
 و او مراد دلت را به تو خواھد داد.

 راه خود را به خداوند بسپار،
 و بر او توکل کن، که او عمل خواھد کرد.

 او پارسایِی تو را ھمچون نور، تابان خواھد ساخت،
 و حقانیت تو را، چون آفتاب نیمروز.



 در حضور خداوند آرام باش،
 و صبورانه انتظار او را بکش!

 به سبب آنان که در راھھای خویش کامرانند،
 و نقشه ھای پلید خود را به اجرا درمی آورند،

 خویشتن را مکدر مساز!
 از خشم بازایست و غضب را ترک نما!

 خویشتن را مکدر مساز، که جز به شرارت نمی انجامد.
 زیرا که بدکاران منقطع خواھند شد،

 اما منتظران خداوند زمین را به میراث خواھند برد.
 پس از اندک زمانی، دیگر شریری نخواھد بود؛

 و ھرچند او را بجویی، یافت نخواھد شد.
 اما حلیمان وارث زمین خواھند شد،

  و از فراوانی سالمتی لذت خواھند برد."
  مزمور 37: 11-1

 
می گویند دیگران آنچه درباره و کنیم توکل خدا به باید ما دارد! وجود کلمات این در خوبی توصیه ھای                    چه
ھمیشه برای شریر مردم اما می برند ارث به را زمین ھستند آرام و نجیب که آن ھایی نباشیم.                   نگران
آنچه از را دیگران و می داند را چیز ھمه که خداوند مورد در را دیگران قضاوت باید ما شد. خواھند                      نابود

  که در مورد آن ھا می گوییم محکوم کنیم.

  پولس مقدس چیز دیگری به این اندرز می افزاید.

شبیه حقیقی، قّدوسیت و پارسایی در تا است شده آفریده که کنید، بر در را جدید انسان                   "و
  خدا باشد.

آید کار به دیگران بنای برای تمامی به  گفتارتان بلکه نشود، گشوده بد سخن ھیچ به                  دھانتان
مھر رھایی روز برای بدان که را خدا قدوس روح رساند. فیض را شنوندگان برآورده، را نیازی                   و
نوع ھر و ناسزاگویی فریاد، عصبانیت، خشم، تلخی، گونه ھر می سازید. غمگین              شده اید،
در را شما خدا که ھمان گونه و باشید دلسوز و مھربان یکدیگر با کنید. دور خود از را                    بدخواھی

  مسیح بخشوده است، شما نیز یکدیگر را ببخشایید."

  افسسیان 4:26، 32-29
 

قبل شب ھر بخشید. خواھد ما به را ما گناھان که می کنیم دعا خداوند درگاه به روز ھر که گونه                      ھمان
می کنیم احساس دیگران به نسبت که خشمی گونه ھر از را خود قلب باید برویم، خواب به که این                     از

 پاک کنیم. ھمچنین باید یاد بگیریم که از کسانی که ممکن است آسیب ببینند، عذرخواھی کنیم.

 

  سخن چینی

آن ھا سر پشت که افرادی مورد در را بدخواھانه و تنبل چیزھای ما که است زمانی                  سخن چینی،
نمی کند، تفاوتی ھیچ باشد، دروغ یا باشد درست که باشد چیزی است ممکن می گوییم.                ھستند
به و کنیم بدگویی خودمان زبان با نباید ما کنیم. اجتناب آن از کامال باید ما و است گناه                     سخن چینی

  سخن چینی ھای دیگران گوش دھیم.

  انجیل در پیام خود در این باره واضح است.

  "شخص منحرف تخم نزاع می پاشد،  سخن چین  بین دوستاِن نزدیک جدایی می افکند."

 امثال 16:28
 



جدال، قتل، حسد، از مملو آکنده اند. خباثت و طمع شرارت، نادرستی، گونه ھر از                "ایشان
برای ستایند. خود و متکبر گستاخ، خدا، از متنفر تھمت زن، شایعه ساز ، بدخواھی اند. و               فریب
بی وفا، بی فھم، والدین، به نافرمان می کنند. ابداع نو راه ھایی شریرانه، اعمال             انجام
اعمالی چنین مرتکباِن مکافات که آگاھند خدا عادالنۀ حکم از چند ھر بی رحمند. و                بی عاطفه
آن ھا مرتکب که نیز را کسانی بلکه می دھند، انجام را آن ھا خود تنھا نه است،                 مرگ

  می شوند، تأیید می کنند."

  رومیان 1: 32-29
 

مسیح از شھوانی امیال چون که چرا مکن، نام نویسی را جوانتر زنان بیوه  "اما افزود:                 وی
می گذارند، پا زیر را خود نخستین تعھد چون بدین گونه، می شوند. ازدواج خواھان کند،               دورشان
دیگر خانۀ به خانه ای از کشیدن سر و بی کارگی به این، بر افزون می آورند. خود بر                  محکومیت
می شوند، ھم فضول و سخن چین بلکه می گذرانند، بی کارگی به روزگار تنھا نه و می کنند؛                خو
شوھر جوانتر بیوه ھای که است این بر من رای پس می آورند. زبان بر ناشایست سخنان                 و

  کرده، فرزند بیاورند و کدبانو باشند و دشمن را مجال بدگویی ندھند."

  1 تیموتائوس 5: 14-11

 
"تند" که ھستند اطالعاتی حاوی اگر خصوص به می یابیم، دیگر افراد درباره جالبی داستان ھای                ما
و کنیم متوقف را گوینده باید شد گفته شایعات شما به وقت ھر می شوند. مربوط بد رفتار به یا                     ھستند
مطرح سخن چینی به راجع خودمان باید که دارد وجود اساسی سوال دو نداریم. عالقه ای که                 بگوییم

  کنیم.

  آیا اگر سرورمان عیسی مسیح حضور داشت این را می گفتیم؟1.

را2. داستان این می داد گوش و داشت حضور می کنیم صحبت موردش در که شخصی اگر                 آیا
  می گفتیم؟

 

 مقدسات

ده در می گوییم. او پسر یا خداوند علیه چیزھایی ما که است زمانی ما زبان از سوءاستفاده                   جدی ترین
  فرمان خدا گفت:

بی سزا برد، باطل به را او نام که را کسی خداوند زیرا مبر، باطل به را خود خدای یھوه                     "نام
  نخواھد گذاشت."

  تثنیه 5:11

  عھد جدید در آموزش خود به ھمان اندازه واضح است.

و ناسزاگویی بدخواھی، عصبانیت، خشم، یعنی کنید، دور خود از را این ھا ھمۀ باید اکنون                 "اما
  سخنان زشت را از دھان خود."

  کولسیان 3: 8
 

روش به آن ھا از نباید ما کنیم. بیان خود زندگی در فراوان احترام با را پسرش و خداوند نام باید                      ما
خوردن قسم یا بد" "کالم از بخشی عنوان به آن ھا از نباید ما کنیم. استفاده تصادفی یا                   بی دقت
استفاده بد خدا نام از اگر است. اھانت" با "رفتار معنای به مقدسات به توھین واژه کنیم.                   استفاده

  کنیم، مثل این است که او را تحقیر کرده یا با توھین با او رفتار کنیم.

بخوریم "قسم نباید ما کنیم. یاد سوگند اصال نباید ما که گفت او می پندارد. این از بیشتر را آن                     مسیح
حقیقت که بگیرند قرار تاثیر تحت  بخواھند مردم اگر امروز، .(٣٣ - ٣٣ :۵ (متی است" درست چیزی                    که



این دھیم. انجام را کار این نباید ما اما کنند، یاد سوگند خدا برابر در می توانند آن ھا می گویند،                    را
مدارکی قانونی دادگاه در که است شده خواسته ما از است درست صورتی در خصوص، به                  موضوع
آنچه که بخوریم قسم انجیل به شود خواسته ما از است ممکن شاھد، عنوان به دھیم.                  ارائه
بلکه خورد، نخواھند را سوگندی چنین عیسی مسیح یا مسیح مریدان است. درست کامال               می گوییم

  فقط از آن ھا می خواھند که تصدیق کنند که حقیقت را خواھند گفت.

ھیچ به نه و زمین به نه آسمان، به نه مخورید؛ سوگند من، برادران ای ھمه، از مھم تر                    "اّما
  چیز دیگر. بگذارید "بله" شما ھمان بله باشد و "نه" شما ھمان نه، مبادا محکوم شوید."

  یعقوب 5:12

 بحث احمقانه

یک که باشیم شده وسوسه است ممکن است. ساده بسیار احمقانه روش به ما زبان از                  استفاده
که کنیم تعریف را جوک یک است ممکن آن. در سکس از عنصری با - کنیم تعریف زشت"                    "داستان
است ممکن ما می دھیم. انجام دیگران کردن مسخره با را کار این اما بخندند، مردم می شود                  باعث
آن ھا ھستند، احمقانه چیزھا این ھمه نیست. مھم واقعا که شویم چیزی مورد در بیھوده بحث                  درگیر
برای خوبی سرمشق آن ھا و شویم مسیح سرورمان قوی تر شاگردان از که نمی کنند کمک ما                 به

  دیگران نیستند.

باید آن جای به نیست؛ زیبنده روی ھیچ به نیز مبتذل سخنان و بیھوده گویی و زشت                  "گفتار
  شکرگزاری کرد."

 افسسیان 5: 4

 "کسی را ناسزا نگویند بلکه صلح جو و بامالحظه باشند و با ھمه در کمال فروتنی رفتار کنند.

زیرا کن، اجتناب شریعت پیرامون نزاع ھای و بحث ھا و شجره نامه ھا و نابخردانه مجادالت از                اّما
بار دومین برای سپس و بار، یک است تفرقه عامل که آن به است. بی ارزش و                  بی فایده
و است منحرف شخص چنین می دانی که چرا کن. ارتباط قطع او با پس، آن از و ده،                    ھشدار

 گناھکار، و خود عامل محکومیت خویش."

  تیتوس 3: 2، 11-9

 سرمشق عیسی مسیح

ھر به او می رسیم. عیسی مسیح به بزنیم، حرف ھم با باید طور چه بدانیم می خواھیم واقعا                  وقتی
  حال عالی بود؛ ھر کلمه ای که حرف می زد، خدادادی و درست بود.

خرد نی شنید. نخواھد کوچه ھا در را صدایش کسی و زد؛ نخواھد فریاد و کرد نخواھد                  "نزاع
پیروزی به را عدالت تا کرد، نخواھد خاموش را نیم سوخته فتیله و شکست نخواھد را                 شده

  رساند."

  متی 12: 20-19
 

زبان می سوخت آتش در که کم سو فیتیله و شده خرد نی  ایده نمی کرد. نزاع یا نمی زد فریاد 1                  مسیح

را خود ایمان دشوار کلمات با عیسی ھستند. ضعیف خود دین در که است کسانی برای                  شاعرانه
  نقض نکرد یا فرو ننشاند. او تمام تالش خود را برای زنده نگه داشتن ایمان با دلسوزی خود انجام داد.

آوازھای (١٢ سیزدھم: (مزمور او مورد در مست افراد می کردند. تمسخر و می خندیدند مسیح به                 مردم
آویزان صلیب روی از که می کردند مسخره چنان را او و می کردند مسخره اش مردم کردند. درست                  زننده

  بود و با این حال او به ھمین طریق رفتار می کرد.

 نی ُخرد شده را نخواھد شکست، و فتیله کم سو را خاموش نخواھد کرد. او عدالت را در کمال امانت اجرا خواھد نمود. 1
 اشعیا ۴٢:٣



که گوسفندی چون و می برند، ذبح برای که بره ای ھم چون نگشود؛ دھان اما دید، ستم و                  "آزار
  نزد پشم  برنده اش خاموش است، ھم چنان دھان نگشود.

بود نکرده خشونت ھیچ او گرچه او مرگ در ثروتمند مرد و شرور با قربانی ساختند. را او آن ھا                     و
  و ھیچ فریبی در دھان او نبود. "

  اشعیا 53: 7، 9
 

گذاشت سرمشقی و کشید رنج شما برای مسیح زیرا شده اید، خوانده فرا ھمین برای                "چه،
چون نشد. یافت دھانش در فریبی و نکرد، گناه ھیچ او نھید. پا وی قدم ھای آثار بر                   تا
دست به را خود بلکه نکرد، تھدید کشید، رنج که آنگاه و نداد؛ پس دشنام دادند،                  دشنامش
و بمیریم گناھان برای تا کرد، حمل دار، بر خویش بدن در را ما گناھان خود او سپرد. عادل                     داور
گوسفندان ھم چون زیرا یافته اید. شفا زخم ھایش به که ھمان کنیم، زیست پارسایی              برای

  گمراه شده بودید، اما اکنون به سوی شبان و ناظر جان ھایتان بازگشته اید."

  1 پطرس 2: 25-21
 

تا است نشده داده خدا گفتار قدرت ما به کنیم. استفاده خود زبان قدرت از باید ما که است روشی                      این
را، خداوند کلمات که داده اند را فرصت این ما به کنیم. بیان خشم آور استدالل ھای یا كنیم دفاع خود                    از
ھمیشه ما گفتار طوری به زندگی مان، روزھای ھمه در سرمشق عنوان به عیسی مسیح پیروی                برای

  مورد لطف و خشنودی خداوند باشد.

 

  سؤاالت

 1. سه روش مثبت برای استفاده از زبان خود برای گفتن کلمات مفید ارایه بدھید.

 2. چرا کالم ما مھم است؟ آن ھا چه چیزی را در مورد ما آشکار می کنند؟

خشن و زننده چیزھای و می شوند عصبانی ما از مردم که وقتی کنیم کار چه و بگوییم باید چه ما .3                     
 می گویند؟

 4. توھین چیست؟ چرا اشتباه است؟

 5. سه مثال از شیوه صحبت کردن عیسی با مردم را بیان کنید.

  6. قسمت ھای زیر از امثال چه چیزی به ما یاد می دھند:

 د) 21:23  ج) 18:21ب) 16:32 الف) 10:21


