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٢

مقدمھ

:می خوانیمکالم خدادر 

١٣عبرانیان
١" ."محبت برادرانھ ھمچنان بر قرار باشد:

٢اول پطرس 
١٧" ."دران را محبت کنید، از خدا بترسید و بھ پادشاه احترام بگذاریدھمگان را حرمت بدارید، برا:

٣اول پطرس 
٨" ."باری، ھمھ یکدل و ھمدرد و برادر دوست و دلسوز و فروتن باشید:

روانشناسان و صاحب نظران .بخاطر گناه استکامًال ، یممی باشیا شاھد آن آنچھ در دنمانند ۀ خدا، رقابت در خان
دنیا . شد و بخواھند مشکل را سرھم بندی کنند، ولی موفق نخواھندندببینگری ت تقصیر را جای دیدنیا ممکن اس

د، نمی شناسیلدل واقعدر را "دالیل"ین اکالم خدامی شوند، اما رقابت  بر دالیلی می گذارد کھ باعث تقصیر را
جالل از طبیعت عضوغیره، ھمھ و خود خواھی، حسادت، بد بینی .ند می دای برای ایجاد رقابتبلکھ فرصت

ین او بھ .ندمی دھتشکیل را شده  خانۀ خدا ای کھ واردریشۀ مسئلھ ھستند کھ اینھا ودنمی باشافتادۀ انسان 
.بھ وجود آوردد می توانعیسی مسیح تنھا نیز را زخاطر، عالج و پیش گیری چنین رقابت ھای خانمان سو

توانائی ایجاد، و می گیرندتنھا نشانھ ھا و فرصت ھای مسئلھ را در نظر  چون ،واکنش ھای انسانی کافی نیستند
تنھا از چنین کاری . را ندارنداسترداشتن این صفات مادر زادی امکان از میان بتغییر و تحول درونی کھ آن

کالم  بلکھ در ،انشناسی جستدر رونباید جواب مسئلھ را .یسر استعمر دوباره و پاکسازی روحانی ُمطریق 
.نشان داده است و ھر مسئلۀ دیگری کھ انسان دارد را ،کالم خدا راه حل این.خدا

تغییر و تحول درونی الزم  را در فرزندانش ایجاد ،  الھام بخشید کالم خدا رابا فیض عظیم خودروح القدس کھ 
آن اول، روح القدس در وحلۀ .ھا است چیره شوندرقابتعمدۀ  تا بتوانند بر خودخواھی کھ ریشۀ ،کندمی 

از را ،یمه ا بھ دنیا آمدچنین دلیھمگی با و،بھ حقایق خدا تأثیر ناپذیر استنسبت  کھ  راسنگدلی سرد و مرده ای
می باشد، کھ پذیرای حقیقت می کنددر جای آن، دلی گوشتی کھ گرم و زنده است را ایجاد .می داردمیان بر

را آگاه و  کالمش شروع بھ کار می کند، تا آنھمراه، ه و حقیقت پذیراین دل تازبا سپس ).٣۶:٢۶حزقیال (
).٨:٢٩ و رومیانھ ٢:١٠افسسیان (عیسی مسیح در آورد بھ تھ در شباھترفتھ رففرزند خدا را  و نمایدع یمط

 تا بر درا یاری می دھفرزند خدا او اینگونھ عمل می آورد؛ )٢٣ و ۵:٢٢غالطیان (میوه اش را روح القدس 
ا راه و روش ھای خدا را بدست  تا توانائی تطبیق ب،رد کندآنھا را  و رفتار ھای گناه آلود خود چیره شودعقاید و 

 و رفتار ،عقاید، منشاء افکارآن زندگی کھ بر درون و تنھا در مقابل خود و خدا دارید، ).٩ تا ۵۵:٧اشعیا (د آور
١۴مزمور(می کشید و نقشھ می کنیدبر درون دل است کھ فکر ).۴:٢٣ و امثال ١۵:١٩متی (ھای شما است 

و تصمیم بھ )١٢:٣۴متی (می گیرد از دل سرچشمھ ،می گوئیدآنچھ ).١۶:٩ و امثال ۶:١٨امثال  و ١:
، از فرھنگ غرب آمده، و از دل بر می انگیزد"احساسات"آنکھ عقیده بر ).۴ و ۵:٣اعمال (می کنیدعمل 

.بق با کالم خدا نیستمطا
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:می فرمایدکالم خدا 

١۶اول سموئیل 
٧" نکھ خداوند مثل انسان نمی نگرد،بھ چھره اش و بلندی قامتش نظر منما زیرا او را رد کرده ام، چو:

"».زیرا کھ انسان بھ ظاھر می نگرد و خداوند بھ دل می نگرد

٣اول پطرس 
۴" مالیم و آرام است، کھ در نظرمردنی روحی اشد کھ آراستھ و زیبایی ناپثبلکھ در آن انسان باطنی ب:

."بس گرانبھاستخدا

و ،می باشد شامل تمام شخص درونی ما دل. نھ تنھا احساسمان و حقیقی خود را داریمزندگیدل جایی است کھ 
پذیرای نھا از طریق دل تازه کھ ت)٢٢:۴٠متی ( دوست داشتن او و ھمسایۀ خود است خالصۀ احکام خدا کھ

انجام می روح القدس تنھا از طریق محبتی کھ خدا را خوشنود می کند . امکان پذیر می شود حقیقت خدا است 
: تنھا بھ مسیحیان داده شده استو گیرد

۵رومیان 
بخشیده شد،ط روح القدس کھ بھ ما و این امید بھ سرافکندگی ما نمی انجامد، زیرا محبت خدا توس":۵

."در دلھای ما ریختھ شده است

۵غالطیان 
٢٢" ی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداریاما ثمرۀ روح، محبت، شادی، آرامش، صبر، مھربانی، نیکوی:

."ھیچ شریعتی مخالف اینھا نیست.است

 خدا را ،رفتاری کھ از آن سرچشمھ می گیرد، و عقایدآنگونھ تغییر بدھد تا افکار،  دل را می تواندروانشناسی ن
.می باشنداینھا موۀ روح القدس . محبت، شادی، آرامش، و غیره را ایجاد کندمی تواند نروانشناسی.خوشنود کند

 تا می باشد است کھ الزم و دقیقًا ھمین میوه. میوه ای را کھ خوشایند خدا است وجود آوردمی تواندتنھا اوست کھ 
.از میان برداردوری را شت خود محتلخھ ھای ز

با راه حل ھایی کھ کالم خدا داده خواھیم شد، م خدا خواھیم سنجید، و جویای ، مسئلھ را از دیدگاه کالدر نتیجتھ
"خود از خدا آموختھ اید کھ یکدیگر را محبت کنید،"ایمانداران کالم خدا می فرماید؛ شما نظر بھ آنکھ 

۴اول تسالونیکیان
 از خدا آموختھ اید کھ یکدیگر رادر بارۀ محبت برادرانھ نیازی نیست چیزی بھ شما بنویسم، چرا خود":٩

"محبت کنید،
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۴

فصل اول
 مسیحیرقابت میان برادران و خواھران

این آب . ام، از درختی آویزان کردهمی آیند ظرف آبخوری برای گنجشک ھایی کھ بھ باغ ،پشت خانھ امدر من 
ولی، با این حال.ز آن آب بخورند اند در ھر موقعمی توان آنقدر بزرگ است کھ ده تا دوازده تا گنجشک ریخو

ز گنجشک دائمًا یکی ا. از جنگ ھای ھوائی برای من و ھمسرم شده استنمایشیاز صبح تا غروب، این آبخور 
.می داردر نگاهر دوگذاشتھ ایم، ھمۀ گنجشک ھای دیگر را از آبخو"شیرزاد"ھا کھ اسمش را 

قل ھمین تعداد آن آب شیرین بخورند، و ھمیشھ حد اگنجشک ھست تا از ھمانطور کھ گفتم، جا برای حد عقل ده 
 گنجشک ھای دیگر نمی گذاردصاحب آبخور شده، کھ "شیرزاد"اما . تا از آن بخورندمی کنندگنجشک نیز سعی 
ھر .می کندپاسداری "خود"بھ مطعلق  و از آبخور می نشیندی تمام روز بر روی شاخۀ درخت.از آن آب بخورند

من .می باشد از فیض خوبیاین نمونھ .می باشیماست از زندگی روزانھکھ نموداری  شاھد این نمایشنامھروز
آنھا ھمھ را مجانًا گنجشک ھا کسب معاش نکردند؛ .آبخور را خریداری کردم؛ من آب و شکر را فراھم کردم

.دعوا دارندکدام از آن استفاده کنندر روز بر سر آنکھ ولی با این وجود، ھ.می کنندت دریاف

اما با این .ھر چھ ما داریم و ھستیم از جانب فیضی است کھ خدا دارد!از فرزندان خدا استنیز این نمونھ ای 
 شکر کنیم و آنچھ بھ ما داده بجای آنکھ خدا را در فروتنی.وجود، مغرور و خود خواه و حسود و ستیزه جوئیم

 با ھمانگونھ کھ من روزانھ در خانۀ خود.دایای خوب خدا دعوا می کنیم،شده را با دیگران قسمت کنیم، برای ھ
.،خدا نیز روزانھ در خانۀ خودش با رقابت روبرو می شودمی شومرقابت روبرو 

، می کوشد ھمان جنس یا ھدف است کھ بھ خاطررقیب کسی .اما رقابت چیست؟ باید ابتدا بدانیم معنی آن چیست
ھر تعریفی کھ مراجعھ کنیم، کش بھ .برای خود می خواھداز آنچھ دیگران دارند را  درجھ و یا بھتر ھمانو 

رند، این دو عنصر ھمیشھ حاض. و عمل خاصی استشامل فکررقابت .می بینیم را  و یا بیرونیی درونمکش
یم، در میان دو نفری کھ خواستشان گنجشک ھا می بینمیان آن را در .تھ باشدداششکلی کھ رقابت صرفنظر از 

.می کنند"گوسفند دزدی" می بینیم کھ کشیش کلیسای مختلفیکی است می بینیم، و در میان دو 

 کھ ممکن است بھ می باشدھست، و آن تلخی و حتی تنفری نیز ولی در مفھوم کتاب مقدس آن، عنصر دیگری 
"حریف یا دشمن" در آیاتی از عھد قدیم، عنصر برجستۀ زبان عبری ).آنچھ بر سر قائن آمد(ام گرددقتل سرانج

رقابتی ).١:۶ ؛ اول سموئیل ۵:١٣ ؛ یوشع ۴٣ و ٣٢:٢٧ ؛ تثنیھ ١٨:١٨الویان (عنوان شده است براستی 
ھدایت افکار و رفتاری منفیمنجر بھ ، کھ ھمراه نظر بدروحیۀ سبقت جوئی :می باشد این کتاب کھ منظور بحث

.می شودص دیگر شخنسبت بھ 

سبقت بجوید، و  انتقام بگیرد، می کند کھ سعی استانسان )”attitude“یو رفتارفکر (نگرش و نحوۀ برخورد 
.وری است، حسادت، انزجار، و خود محمی انگیزدآنچھ این نوع رقابت را بر .دریافت نمایداز دیگری بیشتر 
یک محقق آمریکایی عنصر اصلی زندگی در .می دھدزندگی ناخوشایندی را نشان کلمۀ  زشتی است کھ رقابت 

نھ تنھا این برجستھ ترین گناه .خالصھ کرده است"نیاز بھ ثروت و قدرت بیشتر از ھر کس دیگر"کشور خود را 
ی در نویسندۀ معروف آمریکائ.ر استتأسف با، وجود آن در کلیسا ھای این کشور نیز می باشدمردم این کشور 

مجذوب آن شده ، بخاطر آن نیست کھمی آورند روی مردم بھ کومونیسم نوشتھ دلیل آنکھ ،"بشارت"کتابی بھ نام 
، در این بحرانو . جھان در طول تاریخ ایجاد کرده است بحران این کھیأس و نومیدی استاند، بلکھ بخاطر 

اشخاصی ھستند کھ زندگی خود را در رقابت خالصھ.او استعکس العمل  بلکھ کندنیست کھ عمل می شخص 
ص اشخابر علیھ بیشتر اوقات افکار و رفتارشان .شان را در نگرانی و نقشھ چینی میگذرانندبیشتر وقت.کرده اند
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 تا دنمایان می سازدر عھد جدید کالم خدا، اصطالحی ھست کھ تصویر رقابت با کسی را . استان دیگرمنافعو 
 روزمزد، کارگران.گرفتھ استگران روزمزد سرچشمھ مفھوم آن از عملکرد کار.ست بدھداو را در چیزی شک

بدست کار روزانۀ خود را تا )مبارزه با دیگر کار گران(یادی را داشتند، و میبایست کوشش و تقال کنند رقیبان ز
طریق غیر قانونی بدست آمده ی است کھ بھ  و مقامُرکنرقابت دارد، بدست آوردن ری کھ عنصر دیگ.آورند
.بیرون می کندا از روی خود خواھی پیش میبرد تا افراد دیگر را از جلوی راه خود رخودکھعنی بھ آن م.است

،حسادت).۵:٢٠ ؛ غالطیان ١٣:١٣رومیان (می بینیم را با ھمرشک و حسادت لغات  در عھد جدیدمعموًال
:می خوانیم۵:٢۶در غالطیان . بخاطر بدست آوردن آنچھ دیگری دارد ایجاد می سازدراچشم و ھمچشمی 

۵غالطیان 
٢۶" ."خودپسند نباشیم و از بھ خشم آوردن یکدیگر و حسادت نسبت بھ ھم دست بداریم:

ل بھتری حال بگذارید مثا.صحبت کردمھستند باغم کھ در ی ئ من راجع بھ گنجشک ھا،در آغاز فصل این کتاب
ا یکی ب.ی میماند کھ برای طعمۀ ماھیگیر با ھم رقابت می کنند ھائرقابت در کلیسا بیشتر مانند ماھی.را بیاورم

:می گویدپولس ! تا آنرا بدست آورد، و بھ دام میافتدمی زند دیگری را کنار ،زور

۵غالطیان 
١۵" ."اشید کھ بھ دست یکدیگر از میان نرویدبھ گزیدن و دریدن یکدیگر ادامھ دھید، مواظب بولی اگر :

:بجای آن، پولس می گوید.می سازدعیف می کند، و خدا را دشنام سان صدمھ وارد می کند، کلیسا را ضرقابت بھ ان

۵غالطیان 
١٣" را فرصتی برای ارضای نفس مسازید،ای برادران، شما بھ آزادی فراخوانده شده اید، اما آزادی خود :

."بلکھ با محبت، یکدیگر را خدمت کنید

(برادران با یکدلی با ھم ساکن شوند"در واقع، برای شخص مسیحی کھ میداند خواست خدا این است کھ  امثال "
. و محبت بھ برادران و خواھران،؛ رقابتی است میان محبت بخوداستبنیادی وجود دارد کھ ، رقابتی )١٣٣:١

ی رقابت. بھ آن اشاره شده است١٧ تا ۵:١۶کھ بر درون انسان در کارند و در غالطیان رقابتی است میان قوایی 
، و روح القدس کھ مشغول ایجاد می باشدکھ خواھان ارضای خواست ھای گناه آلود است میان قوای جسمانی 

).۵:۵رومیان (محبت بھ خدا و ھمسایۀ خود است 

این جنگی است کھ احتیاج بھ تمام . کند تا در این جنگ پیروز شویدمن این است کھ این کتاب بھ شما کمکامید 
.انرژی شما دارد

٢اول پطرس 
١١"  امیال نفسانی کھ با در این جھان بیگانھ و غریبند، ازای عزیزان، از شما تمنا دارم چون کسانی کھ:

."روح شما در ستیزند، بپرھیزید

عظیم روح خدا، قدرت یاریاین است کھ با ا وظیفۀ شم.ندھستو پر قدرت شما رقیب سمج شما امیال جسمانی 
،  و پیروز شویددھیدھر چھ در این نبرد ادامھ .شکست بدھیدخود  پیچ و خم ھای زندگی تماماین دشمن را در 

نھا  نبرد شما تیندر اتوجھ داشتھ باشید کھ دشمن صورتش را بھ گونھ ھای دیگری ظاھر خواھد کرد، ولی 
.نیستید
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فصل دوم
؟می گرددچگونھ رقابت ابراز 

ی غضبناک، منکر  فرصتی برای گناه، فرصتی برای مقایسھ، حسادت- آن از ھمان آغاز وجود داشتھدازۀشکل و ان
دارند، ھمۀ اینھای کھسر انجام.دمنجر بھ گناھان بیشتری می شوار ھای خدا، تنفری کھ شدن وعده ھا و اخط

ی و تا بحال نشانھ ھا.رادرش را کشت بولین اوالد از اولین خانوادۀ بشر، قائن؛ا.عھ آفرین و مصیبت بار استفاج
 برادر متنفر - کلیسا و چھ بیرون آن، مسئلھ بھ قوت خود باقی است چھ درونروزانھ این واقعیت را میرسانند کھ

ھماز  منجر بھ  رقابت میان برادران و خواھران خانۀ خدا،می ورزداست، خواھر بھ خواھر حسادت از برادر
.می گرددپاشیدگی خانواده 

:می گوید، چنین )١( کھ برای آموزش و پرورش اطفال نوشتھ شده ب دنیویکتا

دعوا و منازعھ .بیش از ھر چیز، سعی کنید اطفال را از یکدیگر جدا نگاه بدارید
کھ آن را و حاضر باشید .ا قبول کنیدمیانشان امری طبیعی است و باید آن ر

اطفال طبیعتًا . خارج شوندزرگ شده و از این دوره طوالنیبتحمل کنید تا 
باشند و از محبت بیشتری برخوردار داشتھ یت ومیخواھند بھترین باشند، اول

.چنین عکس العمل ھا غیر طبیعی و نامعقول نیستند.گردند

خوانده  طبیعی و معقول ،محوریخود .ایست کامًال طیبیعی"دوره"ر و خواھران از دیدگاه دنیا، رقابت میان براد
از این دورۀ طوالنیبزرگ شده و ند بکنند این است کھ صبر کنند تا می توان، و تنھا کاری کھ والدین می شود

از دور ان را  این است کھ خواھران و برادربکنندندمی توانوالدین  کاری کھ "بھترین"،ضمنًا.شوند"خارج"
!رندنگاه دایکدیگر 

؟ آیا این واقعیتی است کھ میان آیا این درست است؟ آیا رقابت میان خواھران و برادران امری طبیعی است
برای رقابت وجود دارد؟ آیا حسادت و تنفر و کشمکش ھا را باید قبول "نیازی"مسیحیان نیز صدق می کند؟ آیا 

کرد و آنھا راتحمل نمود؟

.خیر

این .میگذرانندنیست کھ ھمۀ اطفال "دورۀ طوالنی"این تنھا و .نیسترقابت میان برادران و خواھران طبیعی 
من میخواھم این حقیقت را در . انسان نیست، و یا صفتی کھ خدا از طفولیت بما داده است"طبیعت"دوره ای از 

. گناه است– طبیعی و معقول نیست ،رقابت:شروع عنوان کنم تا ھیچ سوء تفاھمی وجود نداشتھ باشد

" را ثابت کنید؟ حرف ھای خودمی توانیدآیا اطمینان دارید؟ آیا "
.البتھ

ی  طبیعی نیست، چون عیسی مسیح اوالدین برادران و خواھران خانواده امرمن میدانم کھ رقابت و حسادت میا
، چون  از ماآن ھم بیشو . انسان واقعی بود عیسی مسیح.نداشتگونھ رقابتی  ھیچ  و بود،میان فرزندان دیگر

وقت نسبت بھ دیگر اعضای خانواده اش حسادت نورزید، بی ولی او ھیچ.انیت ما بھ اثر گناه فاسد شده استانس
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اگر رقابت میان اعضای . مصیبت و غم و غصھ وارد نیاورد،جھت عصبانی نشد، و بھ خاطر خود خواھی
.می شدده ی از آن باید دینشانھ ھائیسی مسیح نیز  عدر خانواده امری طبیعی است، 

."ولی عیسی مسیح بی گناه بود"

مشکل رقابت را چون عیسی مسیح . بشر است"گناه آلود" طبیعت عضو طبیعت بشر نیست؛ عضورقابت .دقیقًا
دارد کھ بیشتر و ، عیسی انتظار می شویموقتی ما مسسیحی .می باشد گناه ازکھ رقابت نداشت، نتیجھ می گیرم 

:شویمببیشتر شبیھ او 

۴افسسیان 
٢۴" ."باشدارسایی و قدوسیت حقیقی، شبیھ خداکنید، کھ آفریده شده است تا در پو انسان جدید را در بر :

ه، تا روح او این امکان را بھ ما داد.دوباره بدست آوریم راطبیعت از دست رفتھروح خودش را فرستاد  تا آن 
. را از خود دور نمائیم آن می باشدعضو قدیم کھ رقابت فاسد راه فاسد

 دارد رقابتروالی کھ

ابتدا از عناصر مختلفی کھ ترکیب .می باشدچھ در خانۀ شما و یا خانۀ خدا، ترکیب رقابت میان افراد یکسان 
چھ در آن ھیم کرد تا ببینیم ال قدری دقیقتر بھ این ترکیب نگاه خواح.نشان می داد صحبت کردمرا "قائن"رقابت 

:می گذرد

ابیل حدیۀ خود را از  از محصول زمین نزد خدا آورد، و ھقائن حدیۀ خود را
خدا حدیۀ ھابیل را قبول کرد، ولی حدیۀ قائن را .آوردود نخست زادگان گلۀ خ

چرا :خدا از ھابیل پرسید.پس ھابیل خشمگین و سر افکنده شد.قبول نکرد
سر افراز نخواھی سر افکنده شده ای؟ اگر درست کار باشی، آیا خشمگین شده و 

.شد؟ ولی اگر کار خالف کنی، گناه کمین کرده است؛ تو را ھدف قرار داده است
صحرا بودند، ھابیل بھ در حرفش شد، و ھنگامی کھ ولی ھابیل با برادرش قائن 

. کشتاو حملھ کرد و او را

:حال ببینیم عھد جدید در این رابطھ چھ می گوید.باشدمی از دیدگاه عھد قدیم این وقایع

٣اول یوحنا 
١٢" ا کشت؟ زیرا اعمال خودش بد بود وو چرا او ر.نھ چون قائن کھ از آن شرور بود و برادر خود را کشت:

."اعمال برادرش خوب

بھ روابط ی کھ ذکر شده، یوحنا آن را یھ اما میدانیم این واقعھ مربوط بھ رقابت در خانوادۀ خدا است، چون در آ
: خانوادۀ خدا ربط داده استمیان اعضای
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٣اول یوحنا 
١١" ."ھمین است پیامی کھ از آغاز شنیدید، کھ باید یکدیگر را محبت کنیم:
١۵" انید کھ ھیچ قاتلی از سکونت حیاتکسی کھ از برادر خود نفرت دارد، قاتل است و شما می د:

."جاویدان در خود برخوردار نیست

 راه حلی کھ خدا برای ھمراه باای خانوادۀ خدا را مشاھده می کنیم در این آیات، تمام موضوع رقابت میان اعض
.من و شمامیان  و برادرانش، یا یوسف، یعقوبآن دارد، چھ برای ھابیل و قائن، عیسو و 

:راه عملی کھ خدا نشان داده این است

برای افشای گناھی کھ درون دل)فرصتی(وع میپیوندد و موقعیت رویدادی بوق-اول
. بھ خدا بودھآوردن حدیدر خصوص قائن .می کند را ایجاد باشدمی 

. نشدمورد قبول واقعحدیۀ قائن توھینی بھ خدا بود و .گناه انجام شده است-دوم
خود این دو نفر کھ. کردخدا حدیۀ ھابیل را قبول.د فرصتی برای مقایسھ بدست می آی-سوم

ئن رد قاحدیۀ .رد مقایسھ و مغایرت قرار گرفتند، موندآورده شده بودنمونھ ای از قربانی 
.بیل قبول شدحدیۀ ھاشد، و 

سپس، بجای آنکھ.عصبانیت بود کھ منجر بھ تنفر گردید عکس العمل قائن با -چھارم
حسادت بر درون دلشخشم و .م بر ابرو آورددل چرکین گشتھ اختوبھ کند، 
.بجوش آمد

ود گناھی کھ کرده بود، خدا بھ اوبا وج.ھشدار و وعدۀ پر از فیض خدا رد گردید-پنجم
یش کشد، دلیل برای شادی خواھدگفت کھ اگر توبھ کرده و راه درستی را پ

.داشت
.زل خارج کرده و او را ُکشتبیل را از منقائن ھا.تنفر تبذیل بھ قتل گردید-ششم

 موجودند، با وجودی کھ ممکن است بعضی ه نیزعناصر ھمھ امروز. نیز ھمان است آنامروزه حرکت تصاعدی
گناه آلود میان رقابت فرصتی را برای ، پرستش خدا )فصل چھارم پیدایش(اینجا .نداز آنھا آمیختھ با ھم باش

).٣٧:٣پیدایش ( بود یعقوباز فرزند کوچکشیوسفگر، ترجیح دادن در موقعیت ھای دی.برادران ایجاد نمود
.گرددبرای انجام خدمت در کلیسا، باعث حسادت اعضای دیگر امروز ممکن است انتخاب عضوی 

طبیعت گناه  ابراز امکانتنھا .گردیدن رقابت سبب، )فرصت ھا(ولی توجھ کنید کھ ھیچ یک از این موقعیت ھا 
. را آوردبی ایمانی و بی حرمتی بھ خدا بود کھ نشانۀ قائن حدیھ ای خودسرانھ و نامطلوب. آوردرا فراھمآلود 

در است کھ ، این می گردد از آیھ دریافت آنچھ بیشترو .آورد"ز نخست زادگان گلۀ خودا"ھابیل حدیۀ خود را 
فرقی کھ .ھا حدیھ ای کھ آورده بودندقرار گرفتند، و نھ تنخدا دو شخص بودند کھ مورد قبول و رد شدن آن ،واقع

ماھیت .می دانستنداین موضوع را نیز خود بھ نظر میرسد کھ و .ایجاد کردفرق در رفتارشان را ،در دلشان بود
و قائن آن را تبدیل بھ فرصتی برای .یۀ آورده شده، نشانۀ فرقی بود کھ میان دل برادری با برادر دیگر بوددھ

.نمودن را فرصتی برای فاش کردن خود آدل او .رقابت نمود

حتی باز گو کردن و ، )٣٧:۴پیدایش (برادرانش نشد  تنفر سببیوسف با فرزندش یعقوبھمچنین، رفتار 
سببم))٨ و ۵آیات ( خانی نیز بوده باشد عضوکھ شاید ھمراه ر( داشت یوسف از خود و برادرانشرویائی کھ 

و .بھ پدرشان اعتراز کنندرجیح یوسف در مقابل فرزندان دیگر از تستندتوانمی برادرانش .رقابت میانشان نبود
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چون  چنین نکردند،اما.د زندگی را ادامھ دھن،یین وضعستند با وجود چنمی توانالاقل ، نمی رسید بجایی آناگر 
.کردندمی  بود؛ آنھا مطابق با طبیعت گناه آلودشان رفتار درونشانبر دلیل

 را بیش از عضویمتوجھ می شوند کھ کشیش یخواھر و برادرانوقتی اده ھای کلیسایی، نوامروزه در خا
خشمگین آنکھ برداشت تلخی را داشتھ .دن برداشت نمایتلخیبا نیکویی و یا  آن را ند می تواندیگران پسند کرده، 

:در دلش می گوید.می نماید و در افکار خود مقایسھ ای را ایجاد می گردد

".م ھستکھ من شایستھ ترمی دانندھمھ "

: بگویدمی تواندبھ عکس،اما .دنبالۀ آن ممکن است جدائی میان اعضای کلیسا باشد

شاید این .خاب او داشتھ استتبرای انخوب من ناکام شده ام، ولی ھتمًا کشیش دلیل خوبی "
بھ .من صبر را اختیار کنمالزم است کھ شاید .کھ من متوجھ آن نشده ام امکاناتی را دارد شخص

". دعا خواھم کرد تا در خدمتش موفق گردداوی  صورت، من براھر

کلیسا، اخم  اگر این عضو .می کند و کلیسا را تقویت می کندخدا را خوشنود ی است، کھ افکار و رفتاراین نوع 
د و دیگر ی اختالف میان خودالئل بیشماری را براردد، خشمگین گخود "پذیرفتھ نشدن"برو آورده و از بر ا

آنچھ رقابت ایجاد کرده توجھ بھ .بھ بار خواھد آوردجدائی را نھایتًا ، و خواھد کردایجاد اعضای خانوادۀ کلیسا 
شده، توبھ نکند، با احتمال زیاد جدائی "رکِچِدل"اگر آن کھ .ی را در مقابل برادر دیگر قرار دادهردار بنمائید؛

 اما پس از توبھ و .خواھد آوردیبت ھای بیشتری را دنبال ، و مصخواھد کردواھران ایجاد  دیگر برادر و خمیان
و  دیگرش را چون خودش دوست داشتھ و محبت نماید، ان برادر خواھد توانستاین برادریاری روح القدس، 

.دو موافق باشمناسب در قبال پیش آمد ھای کلیسا، عکی العملش نیز 

کلیسارقابت در 

عموًال چنین و م. کھ والدین فرزندی را بیش از دیگری محبت می کنندمی شودت در خانھ زمانی ایجاد رقاب
.می بینیمدر کلیسارا نیز اتفاقاتی 

موضوع، مزد .نشان دادآورده شده است، مزد  کار گران روزی کھ ازعیسی مسیح چنین مسئلھ ای را در مثال
، شدیدًا شکایت کردند و کار گرانی کھ کار بیشتری را کرده بودند).٢٠ی مت(یکسان بود در برابر کار نایکسان

:جواب داد)مسیح(ولی صاحب کار ).١١آیۀ (صاحب کار را بی انصاف غلمداد کردند 

٢٠متی 
١۴" ."من می خواھم بھ این آخری مانند تو مزد دھم!پس حق خود را بگیر و برو:
١۵" "ھ می خواھم بکنم؟ آیا چشم دیدن سخاوت مرا نداری؟آیا حق ندارم با پول خود آنچ:

 خشم – ناکامی –، یعنی فرصت می بینیمی کھ قبًال در خصوص رقابت دیده بودیم را نیز در اینجا ھمان عناصر
می ، کھ خوبی و سخاوتمندی و فیض خدامی دھدنشان دارد عیسی مسیح . و رقابت– بد اندیشی – حسادت –

.دبدھت را در دل دارد  فرصتی برای گناه آنکھ حساد بھ تواند
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 حرف ھایی را در کلیسا شنیده اید؟چند بار چنین

 عضو کلیسا چرا او را بھ جای من انتخاب کردند؟ او تازه بھ کلیسا آمده، و من مدتی است کھ"
".می باشم

، اتخاب نشدهکلیسا در  خدمت برایکھ گروھی شخص یا .خواھد داشتھمیشھ در کلیسا وجود ی عکس العملچنین 
چند بار .چنین پیشامدی را بار ھا مشاھده کرده ایم.می کند شورش تخاب شدهنگروھی کھ اشخص یا بر خالف 

می آورم مشارکت بھ ی کھ من غذائ:"غذا خوری کلیسا چنین حرفی را شنیده ایددر خصوص مشارکت ھای
مت بیشتری را کرده بودند بر دیواری نام آنانی کھ خد کھ ھستندی  ھائکلیسا؟ "کامًال خورده و تمام می شودھمیشھ 

.نقش بستھ شده بود و زیبا با اعالمیھ ھای بزرگ

ممکن است گروھی .دنمی گردنھ تنھا میان اعضاء، بلکھ میان کشیش ھا و مشایخ نیز ایجاد ھا این گونھ رقابت 
.اندازندبی دیگری را بھ جان او کشیش ،از کشیشان ھمدستی کرده و بخاطر پیش کشیدن نقطھ نظرشان

ز رقابت میان کشیشان است کھ خراب  ای انمونھدیوتِرفیس .رقابت حسادت آمیز میان کشیشان تازگی ندارد
:می گویدیوحنا .می خوانیمداستان را در سوم یوحنا .می آورد بسیاری را بھ بار کاری

سوم یوحنا
٩" ، اقتدار ما را گردن نمیمی داردخست را دوست یس کھ جایگاه ن نوشتم، اما دیوترفھ کلیسامطلبی ب:

."نھد

گایوس خادمین در خانۀ این .فرستادفیس بھ نواھی کلیسای دیوتِر یوحنا خادمین دوره گردی را چنین بود؛موقعیت 
ین خادمین آشنا شده  با امی خواستندنیز فیس کلیسای دیوتِردیگر اعضای .کھ عضو کلیسای دیوترفیس بود ماندند
 چون دوست داشت در انظار مردم ،خوردترفیس بربھ دیواین موضوع .و خانۀ خود را در اختیارشان بگذارند

ھر کھ بھ این خادمین .بھ این جھت خادمین دیگر را رد کرد و آنھا را رقیب خود دانست.مقام اول را داشتھ باشد
فیس نوشتھ حنا می گوید کھ نامھ ای در این خصوص بھ دیوتِریو.می کرداز کلیسا بیرون می گفتخوش آمد 

.بود، ولی بجای آنکھ حرف او را گوش کند، یوحنا را نیز رقیب خود دانست

بھ خاطر ممانعت البتھ .کشیشان دیگر در کلیسایشان موعظھ کنندگذاشت ند مروز کشیشانی ھستند کھ نخواھا
رقابتی است کھ آن منظور من .بجا و الزم استامری کامًال  رد کرد، و را نبایداختالف بحق مغایرت با کالم خدا 
 خطور خواھد کرد می شانبھ نظر اعضای، "مقایسھ"از فکری کھ در نتیجۀ .در افکار خودشان ایجاد کرده اند

.می باشنددر نھایت، مانند دیوترفیس، در فکر خدا و یا رفاه کلیسایشان نیستند، بلکھ تنھا در فکر خودشان.ترسند
یت می کردند کھ مردم از وقتی شاگردانش با روح رقابت شکا!را در نظر بگیریدی تعمید دھنده یحی،بر عکس

: بھ عیسی روی آورده بودند او گفتجانب یحیی

٣یوحنا 
٣٠" ."او باید ارتقا یابد و من باید کوچک شوم:

 تا بتواند رقابت را کنار گذاشتھ ، چنان تغییر می کند،خدا خود شاھد زنده ای است از گناه کاری کھ با یاری یحیی
.و عیسی مسیح را در درجۀ اول بگذارد
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بھ عنوان نمونھ، کالس .دلخوری داشتھ باشندنسبت بھ اعضای کلیسای دیگری ند می توانی تمام اعضای کلیسائ
رقابت .دنمی کر فراھم یر بھ نوبت غذا برای کالس خوردساالن کلیسای دیگ،ی مختلفکلیساخوردساالن دو 

سبت بھ  کھ مجبور شدند ھر بار غذای فراھم شده را وزن کنند تا گروھی برتری نت یافتمیانشان بقدری شد
.دیگری نداشتھ باشد

ھا نیز با ھم فرقھ ھای مختلف کلیساھم رقابت می کنند، بلکھ با ھمراه مشایخ و کشیشان آن اعضای کلیسانھ تنھا 
بخاطر بودجھ و مقام و ھائی  رقابت ،حتی در خود کلیساھا نیز میان سازمان ھای مختلف خدماتی.رقابت می کنند
 دیگر قسمت با قسمتیی است کھ خادمین در کلیسائی کھ نام نخواھم برد، رقابت بھ حد. داردشھرت وجود

آن این خواھد بود کھ جۀ نتی.چنین رفتاری نھایتًا عواقب بسیار وخیمی را در بر خواھد داشت.صحبت نمی کنند
.در خواھد رفتکار خدا بھ ھ

در اینجا نیز من صحبت از . میان اعضا را نیز تغییر دادهاختالفات فرقھ ای بقدری طوالنی گشتھ کھ شخصیت
نمی اختالفات جایز عقیدتی نمی کنم، بلکھ صحبت از افکار و رفتار ھای گناه آلودی می کنم کھ سوای عقاید، 

وجود آنکھ اشخاصی کھ داشتھ، رقابتی است، کھ با  را از ھم بدور نگاه آنچھ اعضا.بھم بپیوندندنداران  ایمادنگذار
رقابت میان فرقھ ھا خوراکش .، ھنوز جریان داردآن را بھ میان آوردند سالھا است کھ از صحنھ خارج شده اند

ما ھمگی .ید، آنرا خواھید یافت باش ایئلھ مسدنبالوقتی .ع شخصی در آن دارندرا از رھبرانی می گیرد کھ مناف
مسئلھ .فراھم سازیممی گرددبقدر کافی عیب و نقص داریم تا سوخت الزم را برای آتشی کھ شخصی دنبال آن 

در تمام این موارد، .یدا کند اشکالی را پمی خواھدعیب و نقص ھای موجود نیست، بلکھ روحیھ ای است کھ 
،خودولی بھ ).فیض خدا یا طرفداری پدر(وقعیت ممکن است خوب یا بد باشد م.ترکیب مشترکی موجود است

را آغاز ، و رقابت می گردندرقیب و حریف دنبال نتیجتًا . آیدشان شده،بر خورده است؛ دیگران بھ نحوی بھتر
.فاجعھ و مصبیت خواھد شدنسبت بھ آنھا تبدیل بھ متقابل مبارزۀخشم و .دمی کنن

تقصیر کار  بوده اید؟ آیا نسبت بھ ھیچ یک از موارد گفتھ شده، ، آیا شما تان را در نظر بگیریدخودحال شما 
ترکیب آن را در زندگی خود مشاھده کرده اید؟ آیا شما نیز وارد حسادت و رقابت شده اید؟ مانند قائن حماقت 

می توانید کھ ن رفتاری بکشاندد گرداب آن شما را بھسرزنش خدا را بھ گوش بسپارید و نگذاری.بخرج ندھید
: خدا از شما می خواھد.جبران کنید

۵غالطیان 
.ب ١٣ . ." ." با محبت، یکدیگر را خدمت کنید:
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فصل سوم
نتایج رقابت

ران خود را محبت کنیم، الزامًا برادر و خواھاگر خدا گفتھ رقابت خوب نیست و ما باید .شاید این فصل الزم نباشد
"بھ گفتۀ معروف.باشدبوده کافی ین باید ا ولی، چون کالم ".خدا گفت؛ ما قبول کردیم، و ھمین است کھ ھست:

در .خدا بھ تفصیل راجع بھ عواقب خانمان سوز رقابت صحبت کرده است، ھتمًا دلیل خوبی برای آن وجود دارد
.می پردازیمنتایج رقابت در خانۀ خدابھ نتیجھ، حال 

شدارُھ

"خانۀ خدا نقض فرمان ششم خدا استرقابت در  "، و فرمان نھم"قتل مکن: .خود طمع مورز بھ خانۀ ھمسایۀ : .
." ، چون خدا نھ تنھا می باشندقوانین خدا ض با این حال نق، نمی شوندبا وجود آنکھ ھمۀ رقابت ھا منجر بھ قتل .

)١۶:٧اول سموئیل (می نگرد نیز می گذرد، بلکھ بھ آنچھ بر درون دل می نگردبھ تجاوزات ظاھری 

"می خوانیم٣:١۵در اول یوحنا  ".کسی کھ از برادر خود نفرت دارد، قاتل : . . ھمانگونھ کھ زنایی کھ در دل .
آنچھ در دل دیوترفیس، و .دمی شوحسادت تنفر آمیز در نظر خدا قتل حساب انجام گردیده در نظر خدا زنا است، 

آنچھ باعث شد کھ نھایتًا . باعث مرگ برادرش گردیدونیز وجود داشت در دل قائن وجود داشت،برادران یوسف 
کھ در آنھا پرھیزکاری یا  و ،تقواخدا بود، و نھ بھ خاطر گناه کمتر،  دو یک عمل را انجام ندھند تنھا فیض این

:بود 

۵٠پیدایش 
٢٠" ا کاری کند کھ قوم کثیری را احیاد، تشما در بارۀ من بد اندیشیدید، لیکن خدا از آن قصد نیکی کر:

."نماید، چنانکھ امروز شده است

:می گوید خود ٢١١آگوستین در موعضۀ 

از خشم شما نباید ھمچون شاخۀ ظریفی، ، ولی می شود خشمگین یانسانھر 
.گردد تبدیل بھ درخت تنومندی از تنفر سارۀ شک و تردید بنوشد تا سرانجامُا

فرزندانشان مطمعنًا پدران از .چیز دیگریک چیز است، و تنفر چون خشم ی
اگر بخاطر تأدیب .نمی دھندخشمگین می شوند، ولی تنفر از آنھا را بھ خود راه 

 خشمگین می کند خشمگین شده، او در حالی کھ محبت ی کھ می کندو تصحیح
"بھ ھمین خاطر است کھ گفتھ شده.است و چون است کھ خس را در چشم :

شما از خشم "برادر خود می بینی و چوبی را کھ در چشم خود داری نمی بینی؟
در مقایسھ با تنفر، خشم .نی، ولی از خشم خود تغذیھ می کنیدیگری انتقاد می ک

کشت کنید، تبدیل بھ درخت فقط شاخھ ای بیش نیست؛ ولی اگر شاخھ ای را 
دازید، سرانجامی نخواھد انبیخواھد شد، اما اگر از ریشھ در آورید و بھ دور

.داشت
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در دل ی کھ رقابت دارد، اثری است کھ شخصی حسادت یا تنفر بر دیگری را نتیجتًا اولین و مھمترین نتیجھ ا
می یوحنا .بلکھ وضع او را در مقابل خدا بھ مخاطره می اندازدروزگار او را تیره می کند، نھ تنھا .خود دارد

:گوید

٣اول یوحنا 
"ب ١٠ ."ن کھ پارسایانھ عمل نمی کند، از خدا نیست، و چنین است آن کھ برادر خود را محبت نمی کندآ:
ز سکونت حیاتکسی کھ از برادر خود نفرت دارد، قاتل است و شما می دانید کھ ھیچ قاتلی ا":١۵

."جاویدان در خود برخوردار نیست

:سرچشمھ می گیرد"دل" می بینیم، قتل از١۵:١٩آنگونھ کھ در متی 

١۵متی 
١٩" ."زیرا از دل است افکار پلید، قتل، زنا، بی عفتی، دزدی، شھادت دروغ و تھمت سرچشمھ می گیرد:

د، کسانی کھ نسبت بھ دیگر اعضاء کلیسای خود احساس و افکار تند و تلخی را دارنمنظور یوحنا این است کھ آن 
کسی کھ عکس العمل عادی او .می برندبھ سر کھ واقعًا در ایمان بھ عیسی ینندباید خود را بازرسی کنند و بب

 اگر چنین عکس العملی. خانوادۀ خدا بوده باشدعضوواقع در می تواند ن،حسادت و تنفر نسبت بھ دیگری است
لعمل ھائی البتھ ایمانداران واقعی نیز چنین عکس ا.می گیرد از دل احیاء نشده سرچشمھ ،بطور عادی ایجاد شود

وقتی توجھ داشتھ باشید، کھ اما .اھد کرداین کتاب شما را در این خصوص کمک خو.را نشان می دھند
 و بدن عادات اشتباھی را کسب کرده(می دھندایماندرارن عکس العملی مطابق با عادات نفسانی خود بھ خرج 

 و ،می کنندخره توبھ ، ولی باالمی کنندناه گ.می دھدآزارشان این ، )مغز برنامھ و دستور غلطی را حفظ نموده
رقابت او شاخص شخصی کھ واکنش اما .ددر خود می شوندر جستجوی راه حلی برای چنین ترکیباتی از گناه 

 این نکتھ ای است کھ .داشتھ باشدرا در خود  محبت خدا می تواند و پشیمان و توبھ کار نیست، ن،تنفرآمیز است
. بفھماندمی خواھدیوحنا 

، بھ می دھدھشدار ھای یوحنا را باید ھمۀ آنانی کھ بھ عیسی مسیح ایمان دارند ولی میوۀ زندگی شان گواه آن را ن
 و  خود توبھ کرده ایدای خود قبول کرده اید؟  بھ گناهو خدمنجی عنوان ھ آیا واقعًا عیسی مسیح را ب.گوش بسپارند

ده است؟ آیا واقعًا نجات یافتھ اید؟ آیا عضوی حقیقی از خانوادۀ خدا  شده اید؟ آیا طبیعت گذشتۀ شما مرخلقت تازه
، کسانی در کلیسا عضویت پیدا کرده اند کھ حقیقتًا ایماندار رایج بود، ھمانطور کھ در دوران یوحنا ؟ امروزیدھست

:نیستند

٢اول یوحنا 
ولی رفتنشان نشان. ما می ماندندبودند، باآنھا از میان ما بیرون رفتند، اما از ما نبودند؛ چھ اگر از ما ":١٩

."داد کھ ھیچ یک از ایشان از ما نبودند

عمر ھای  نشانھ ی ازمحبت میان برادران یک.نجات را دریافت کنند کھ الزم دارند می دھد ھشدار یوحنا بھ آنھا
.دمی باشرقابت ھمراه تنفر نشانۀ عضویت در خانوادۀ شیطان .جاویدان است

٣اول یوحنا 
ا کشت؟ زیرا اعمال خودش بد بود وو چرا او ر.نھ چون قائن کھ از آِن شرور بود و برادر خود را کشت":١٢
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."اعمال برادرش خوب
ھر کھ محبت. را محبت می کنیمما می دانیم کھ از مرگ بھ زندگی منتقل شده ایم، زیرا برادران":١۴

".درو مرگ باقی می ماننمی کند، در قلم
ھیچ قاتلی از سکونت حیات جاویدانکسی کھ از برادر خود نفرت دارد، قاتل است و شما می دانید کھ ":١۵

."در خود برخوردار نیست

می کند، و ھشدار بھ آنانی  این است کھ عالمت خطری را ایجاددمی دھ اولین کاری کھ رقابت انجام ،در نتیجھ
اگر .از نو بررسی کنندبطۀ خودشان را با عیسی مسیح  نکرده، کھ الزم است راھ زندگیشان تغییر کمی دھد

ی از سؤاالت فھرست.نشده اند، بھ جھنم خواھند رفتخانوادۀ خدا و عوض اند حقیقتًا نجات را دریافت نکرده 
:اندار باید از خود بکند اینھا ھستندمھمی کھ ھر ایم

؟دارمحیان دیگر را دوست آیا حقیقتًا مسی.١
؟انھ را در دل خود یافتھ امآیا محبت برادر.٢
؟می شومدرد ، دچار رنج و می بینمآیا زمانی کھ روحیۀ رقابت را در خود.٣
الزم می دانم آنرا رام و مطیع خود نمایم؟آیا .۴

 بھ تمام این سؤاالت می توانید نولی اگر بھ راستی. خانوادۀ خدا ھستیدعضوشما ، می باشداگر جواب ھمھ بلھ 
شوید و از گناه از خدا جویای بخشش .ا جویا شویددھید، الزم است کھ دل خود را بشکافید و مانع رپاسخ مثبت 

روز بعنوان نجات دھندۀ خود قبول امعیسی مسیح را ھمین و اگر خود را ایماندار نمی خوانید، خود توبھ کنید و 
.کنید

کھ ایمان واقعی دارند را از آنانی کھ ندارند شناسائی ، باید آنانی می شویممیان اعضاء کلیسا وقتی متوجھ رقابت 
خاطر و باشد، خورد شما با رقابت باید محک ، برداردبنظر با وجود اثرات زشت و شرارت آمیزی کھ .کنیم

 را می کننده و گردن کشی جمع کرده و آنانی کھ میان اعضاء دعوت بھ مبارزرا دارند آنانی کھ ایمان واقعی 
:می گویدآنگونھ کھ پولس .ی جدی با عیسی مسیح نمائیدمورد برخورد

١١اول قرنتیان 
 گونھ آنانی کھ اصالتشان در بوتۀشکی نیست کھ تفرقھ ھا نیز باید در میان شما باشد تا بدین":١٩

."آزمایش بھ ثبوت می رسد، در میان شما شناختھ شوند

بطور خود را  در دلشان ریشھ افکند، ارم این کتاب آنانی را کھ اجازه داده اند تا حسادت و رقابت و تلخیوامید
 اول در خصوص جایی کھ در عیسی مسیح دارند، و دوم در خصوص قدرتی کھ .جدی مورد آزمایش قرار بدھند

و دیگران را بھ آنکھ مسیحی ھستید گول اگر توجھ کرده اید کھ توانستھ اید خود .ناه در زندگی ایشان پیدا کردهگ
ایمان با بھ پیشگاه نجات دھنده با توبھ ای حقیقی و .اخطار را جدی بگیریدبزنید در صورتی کھ نیستید، این 

.، در پیشگاه منجی و خداوند خود  با تأسف نسبت بھ گناه و توبھ بیآئیدمی دانیدو اگر خود را مسیحی .بیآئید

می کنداد دودستگی ایجرقابت 

، می شوندخانواده ھا از ھم پاشیده .، دودستگی استمی سازدشاید بزرگترین صدمھ ای کھ رقابت بھ کلیسا وارد 
مقدار بی بھ  ومی شوند، و معموًال از مورد کوچکی شروع می گردنداعضاء کلیسا بھ دستھ ھای مختلف تقسیم 

Sibling Rivalry in the Household of God by Jay Adams, Persian translation by Shawn Safavi - www.farsinet.com/moshavereh_masihi



١۵

و یا در حال ایجاد دودستگی ایجاد شده یا رشد داده شده، وجود و در جایی کھ بھ رقابت اجازۀ .می رسندقیاسی 
 کھ موجب نگونھ کھ پولس فرمود، وای بر کسید، ھماآنکھ تعرض و تجاوز باید ایجاد گردنو با وجود .استشدن 

:می فرمایددر جای دیگری پولس .آن بشود

١۶رومیان 
 کھ عامل جدایی اند و در راه شمای باشیدای برادران، می خواھم از شما استدعا کنم مراقب آن کسان":١٧

"مانع ایجاد می کنند و با تعلیمی کھ شما یافتھ اید، مخالفت می ورزند؛ از آنان دوری کنید،

 در راه خود زمانیشما .می گردندغزش ی ھا خود تبدیل بھ موقعیتی برای ل این جدایمی گویدتوجھ کنید پولس 
در اصطالحی کھ در کتاب مقدس .بزند)باعث لغزش( راھتان شما را پشت و پا  کھ سنگی درمی خوریدلغزش 

.بکار برده شده، امکانی است برای گناه

، کلیسا وظیفھ دارد در  ناپذیر استاجتنابامری چون ناگزیر ایجاد خواھند شد، و تفرقھ ھا ھمانطور کھ گفتھ شد، 
کسانی کھ تفرقھ ایجاد می کنند برای مشایخ کلیسا ھمان قدر زیر نظر داشتن .ر پناه و حفاظت باشدمقابل آن د

در این آیات، پولس صحبت از تفرقھ بخاطر  تعلیمات غلط نمی .می آورندآنانی کھ تعلیمات اشتباه اھمیت دارد کھ 
 میان اشخاص و رقابت، بلکھ )ابراز می نمایندالبتھ بعضی اشخاص رقابتشان را در پوشش تعلیمات دیگر(کند 

.خراب کند پای تلفن، کافی است کار یک سال را یساعتشخصی، .می شونددور ھم جمع کھ روه ھایی است گ
:داگر توبھ نکند و دست از کارش بر ندارد، باید از کلیسا اخراج گرد

٣تیتوس 
١٠" ھشدار ده، و از آن پس، با او قطعبھ آن کھ عامل تفرقھ است یک بار، و سپس برای دومین بار :

."ارتباط کن

ھ دھند، امکان دارد کھ میان اعضاداده شود تا بھ کار خود اداماگر اقدامی سریعًا انجام نگردد، و بھ ایشان اجازه
امر بسیار این  و می گیردی بھ کندی صورت  بسیاری از کلیساھا، چنین پاسداردر.اندازنداختالف و جدائی بی

بت بیشتری را از پولس بخرج ند محمی توانمی کنندفکر .می رسانندندی انجام با کدست اندر کاران مھم را 
.)٢(بھ زیان کلیسا و مقاصد خدا بدھند، 

،در واقع.موجود می باشدمی آورد تفرقھ و جدائی را ببار ی کھ رقابتمونھ ھای زیادی از در کتاب مقدس ن
 رقیب خدا و حوا راه شیطان را از راه خدا ترجیھ دادند،وقتی آدم .ابتدای آنرا در باغ عدن مشاھده می کنیم

 تا ٢٢پیدایش (او چنین اقدامی را بھ بعد موکول نکرد .خدا نیز بھ سرعت آنھا را از باغ خود بیرون کرد.ردیدندگ
د بھ عالوه، وقتی آدم و حوا تقصیر را بھ یکدیگر انداختند، بنیاد کشمکش زناشوئی را بنا ساختند، کھ خو).٢۴

.نمونھ ای از رقابت در خانواده است

این رقابت .مقام موسی را از آِن خود کننددر عھد قدیم، مریم ھارون را بھ وسوسھ انداخت تا با او ھمدست شده و 
١٢اعداد (جائی رسید کھ الزم شد خدا خود جلوی آنھا را بگیرد، و مریم را بمدت ھفت شبانھ روز جذامی کند ھ ب
این واقعھ نیز منجر بھ مصیبت ).١۶اعداد (یام کردند  با داتان و َابیرام بر ضد موسی قسپس قورحو ).١۶ تا ١:

.زیادی برای قوم گردید
نید پولس توجھ ک).١:١١اول قرنتیان ( نام برد می تواندر عھد جدید نیز رقابت میان واعظین شھر قرنت را 

:می گویدراجع بھ این موضوع چھ
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٣اول قرنتیان 
ھست، آیا نشان آن نیست کھ نفسانیوقتی در میان شما حسد و جدال .چرا کھ ھنوز نفسانی ھستید":٣

"ھستید؟ آیا مانند انسانھای معمولی رفتار نمی کنید؟

ھمچنین .در عھد جدید استفاده شده استاست کھ رقابت نشانۀ "حسد و جدال"قبًال گفتم، این دو کلمھ ھمانطور کھ 
، صحبت از ِافودیھ و ۴در فیلیپیان .می آوریم کھ دیوترفیس با یوحنا بوجود آورده بود را نیز بخاطر رقابتی

رقابت میان این دو .شدنددچار عدم توافق ند، ولی سپس  کار می کردھمبھ خوبی با  شده کھ ھمراه پولس سینتیجی
کرده بود و الزم شد تا پولس قسمت تقسیم ا ھمدو دستھ مخالف ببھ شده بود کھ کلیسای فیلیپی را ھمھ گانی بقدری 

در ھمین رسالھ نیز، پولس اشاره بھ اشخاصی می ).٢:١٣ تا ١:٢٧(عمدۀ رسالۀ خود را مربوط بھ آن نماید 
:کند کھ

١فیلیپیان 
."، حال آنکھ بعضی دیگر با حسن نّیتاما بعضی از حسد و حس رقابت مسیح را وعظ می کنند":١۵
 کھ بر رنجھای من آنان از َسِر جاه طلبی بھ مسیح وعظ می کنند، نھ با خلوص نّیت، با این گماناما":١٧

."در زندان می افزایند

ولی اجالتًا بھ این نتیجھ رسیده ایم کھ کالم مقدس دلیل عمدۀ تفرقھ و جدائی .بعدًا بیشتر بھ این آیھ نگاه خواھیم کرد
. انداختھ استبت میان اعضاءی کلیسا را بر سر رقاھا

می گرددنام خدا ننگین 

 این بھ آن خاطر است کھ کسانی کھ .ن شادی می کند، دنیای بی ایمامی پردازندر و بحث بھ َجان ھرگاه مسیحی
نمی . تا او را رد کنندمی گردنددلشان بر خالف خداست، و زندگیشان رقابتی دائمی با اوست، دنبال ھر بھانھ ای 

،در رادیو و تلویزین ھای مسیحی. تسلیم او گردانند و یا دست از دشمنی با او بردارند، خود را در توبھھندخوا
می بینیمرا وقتی خادمین و مشایخ کلیسا ھا.می شنویم و می بینیمخادمی بھ خادم دیگرتھمت ھائی را از جانب 

ھم ھستند، وقتی طبیعتی پر از خشم و نفرت از کھ بجای محبت بھ یکدیگر، مشغول تھمت و دعوا و مخالفت با 
مسیح نیست کھ آنھا .نمی بینندابیتی را در مسیح ، تعجب ندارد کھ دنیای بی ایمان گرایش و جّذنشان می دھندخود 

، و مسیحیان اختالفات خود می شودو ھنگامی کھ جنبش جدید روحانی آغاز .، بلکھ کمبود اوستمی کندرا دور 
را در قدرت مافوق بشر ، و دمی باشارج از توانائی بی ایمانان  کھ خمی کنند و کارھائی را ،ارندمی گذرا کنار 

"، آنوقت بی ایمانان می گویندآنھا می بینندزندگی می چیزی در مسیحیت ھست کھ عالقھ و مصلحت ما را نشان :
".ددھ

وقتی شبانان گروھی با گروه دیگر بر .زدمی سا این واقعھ را نمایان ، در صحرای اردنابراھیم و لوطداستان 
نگام تعریف این وقایع، موسی بھ ھ. در میانشان رخ دادسر آب بھ مشاجره و رقابت پرداختند، اتفاقات ناشایستی

:می گوید

١٣پیدایش 
،رآن ھنگام کنعانیان و َفرِِزیانو د.برام و شبانان مواشی لوط نزاع افتادو در میان شبانان مواشی ا:"٧

."ساکن زمین بودند
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یبھ لوط رو، می گذاردم توجھ کردکھ این وقایع اثر ناخوشآیندی را بر شھادت وی از یُھوه بر جای و چون ابرا
:کرده و گفت

١٣پیدایش 
٨" ن و شبانان تو نزاعی نباشد، زیرازنھار در میان من و تو، و در میان شبانان م«:پس ابرام بھ لوط گفت:

."کھ ما برادریم

را از ھم متفاوتی و راه ، شدندجداد، دو فامیل از ھم ن، بخاطر آنکھ مسائل و مشکالت بیشتری ایجاد نگردو نتیجتًا
 و رقابت زیادی لبھ ھنگام سلطنت جولیان در روم سابق، کلیسای عیسی مسیح دچار جنگ و جدا.اتخاظ کردند

:او در خاطراتش مینویسد.بود

آنرا بی حرمت و آلوده کرده، بھ بی و بدجنسی کھ در کلیسا ھست چرکیدل 
در میان .زنش و تمسخر فراھم ساختھ استبنای محکمی برای سرایمانان 

مسیحیان وضع اسف بار است، و در میان غیر مسیحیان بھ مراطب بد تر جلوه 
 از آن ی، و آنھا بھ مقدرا بیشترمی دھیمما بھ ایشان خواراک مخالفت .استکرده 
.می گیرندبھره 

، وقتی بھ یکدیگر بھ جای می گذاردبرای دنیای بی ایمان را مخالفت میان مسیحیان شھادت بدی اما ھر چند 
.را می گذارد، اثر مثبتی می کنندمحبت 

۵متی 
،پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارھای نیکتان را ببینند و پدر شما را کھ در آسمان است:"١۶

."   بستایند

می محبت برادرانۀ مسیحی واقعًا وجود داشتھ باشد، خدا را خوشنود می کند و خبر خوش مسیح را گسترده وقتی 
تدالل ھای قوی تری مخالفت کرده بودند سمانند خون شھیدان، بذر کلیسا است، و بسیاری را کھ در مقابل ا.سازد

.را قانع ساختھ است

می ، باعث می دھند از طریق کارھای نیک بھم، نشان داری کھ نسبت بھ ھم محبت دارند و آن رابرادران ایمان
و بعکس، وقتی برادران ایماندار بایکدیگر رقابت . جاللی را کھ بھ خدا تعلق دارد را بھ او بدھند، آن کھ دنیاشوند

خدا بھ دفعات تذکر داده کھ چون زندگی کالم . تا دنیای بی ایمان نام او را لعنت کندمی شوند، باعث می کنند
. تأثیر بر نظر دنیای بی ایمان راجع بھ خدا دارد، باید مواظب رفتارشان باشند،ایمانداران

۴کولسیان 
۵" ."با مردان بیرون حکیمانھ رفتار کنید و از ھر فرصتی بیشترین بھره را بگیرید:

۴اول تسالونیکیان 
انگیخت، و محتاج کسی نیز نخواھیدۀ شما احترام مردِم بیرون را بر خواھد بدین سان، زندگی روزمر":١٢

."بود
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.می کنیم مشاھده ١٠ و ٨ و ٢:۵ھمین موضوع را نیز در تیتوس .می باشد بی ایمانان "مردم بیرون"منظور از 

می رساند آسیب بھ مسیحیان ضعیف 

.ھ عیسی مسیح تا بمی کنندری از مسیحیان بیشتر تکیۀ بھ ایمانداران دیگر بسیا باشد، اینطورنبایدبا وجود آنکھ 
ان در ضعیفبھ این دلیل ، و شانایمانمربی رشد یا وبوده اند آنھا این اشخاص یا وسیلۀ ایمان بھ عیسی مسیح

می ل  وقتی این خادمین با یکدیگر بھ جنگ و جدااما. بھ آنھا است برای راھنمائی و قوت چشمشانمسیح
، میان خادمین خدایاین رقابت ھا.می کندایمانشان سقوط و نھایتًا ، می شوندنیز تقسیم دنبالھ روھایشان ، پردازند

.بسیاری شده استھای باعث سرخوردگی 

ولیت شوند، مسئ سرزنش می شودباید بخاطر نمونھ ای کھ باعث سستی ایمان اشخاص با وجود آنکھ این خادمین 
ت این در حقیق.می باشد ایمانداران ضعیف جای عیسی مسیح و کالم او، بر عھدۀادمین کلیسا ب خازچشم پوشی 

خادمین خوب عیسی، مسیحیان را تشویق .شان و خدا ایجاد کرده اندانرقابت را میان پیشوایایمانداران ضعیف نیز 
عنوان نمونھ برای ھمۀ ما انتخاب حتی پولس کھ بھ . کھ چشم بھ آنھا ندوزند، بلکھ چشم بھ خدا بدوزندمی کنند

:می گویدشده بود، خود

١١اول قرنتیان 
١" ."پس، از من سرمشق بگیرید، چنانکھ من از مسیح سرمشق می گیرم:

 تقلید  از او عیسی مسیحبھ در ایمان آنھا کھیتنھا تا جائ ولی سرمشق بگریم،خادمین بھ عیسی مسیحما باید از 
.دنمی کن

.عمیق بودتأثیری کھ این واقعھ بر اعضاء بالغ کلیسا گذاشت، .سیم شدق کلیسائی بھ دو قسمت تدو سال پیش
ولی از تأثیری کھ بر جوانان و کودکان .داستان خود را داردو عامل این جدائی بود خود رقابتی کھ پشت پرده 

این ؟ قبل از تقسیم و جدائی، شتدابھ آنھا را چھ ربطی بود این کودکانمیان والدین ی کھ؟ اختالف چھگذاشت
والدینشان و حال وفاداریشان را باید میان اما .را با ھم داشتندخوبی کودکان و جوانان کلیسا دوستی نزدیک و

 اختالف نظر میان می تواندنچون ، بی ایمانان می بینند مانند دنیای حال مسیحی بودن را.دوستانشان تقسیم کنند
آیا می .، اجازه ندارند با ھم بازی کنندمی باشندبچھ ھائی کھ با ھم دوستان خوبی ناگھان، حال . را رفع کندمردم

؟را تصور کنید می گذاردفرزندان کھ این تقسیم و جدائی بر نظر اشتباه و بدیتوانید 

..! استرقیبُمقّصر 

می گی در اطاعت از خدا واماندازی کھ  تقصیر، احساسمی کند قائن صدق خصوصبعضی مواقع، چنانکھ در 
 مقایسھ و ببھ حدی است کھ طالنابرابری .با آنکھ توانستھ خدا را خوشنودکند رقابت نمائیممی شودباعث کنیم، 

ابت رق تقصیری کھ از ، ست اتوجھ داشت اینباید بھ آن اما آنچھ .می نمایدرا افشا درون دل گناه رقابت است و 
تقصیری کھ منجر بھ رقابت شده؛.می شودتکثیر، سر انجام نگردیدهبخشیده وبھ و بھ آن ت و گناه آلود ایجاد شده

چنین جرمی .می شود افزوده ، اگر پاک نشود بھ آن فتھ  حسادت و تقال و تظاھر سرچشمھ گرتقصیری کھ از
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١٩

بر پذیر ن تأثیر اجتناب ناای.می سازد و معاشرت با او را نیز مشکل می گرداندتیره رو و بدبخت شخص را 
.، و خطرات آن را نادیده می گیرندمی دھندرورش  پبت را برای مدت زمانی در زندگیکھ رقااست کسانی 

گناھکارانی کھ .بسیاری از مقدسین عھد قدیم، و رسوالن و حتی خود عیسی مسیح، بھ خاطر حسادت کشتھ شدند
بھ .می ساختمقدس او فساد ایشان را افشا ر ، از عیسی مسیح متنفر بودند چون نومی بردنداز گناه خود لّذت 

:گونھ ای کھ عیسی فرمود

٣یوحنا 
١٩"  را بیش از نور دوست داشتند، چراو محکومیت در این است کھ نور بھ جھان آمد، اما مردمان تاریکی:

."کھ اعمالشان بد است
٢٠"  مبادا کارھایش آشکاررد و نزد نور نمی آید،زیرا ھر آن کھ بدی را بھ جا می آورد از نور نفرت دا:

."شده، رسوا گردد

:می باشیمشاھد حقیقت فوق امروزه نیز 

٣دوم تیموتائوس 
١٢" "براستی، ھمۀ کسانی کھ بخواھند در مسیح عیسی با دینداری زیست کنند، آزار خواھند دید؛:

، باید غیر قابل )قویترین انگیزه برای رقابت(می شوندتحمل کھ اینگونھ جفا کنندگان ماحساس جرم و تقصیری 
.تحمل بوده باشد

را منحدم کرده و کشور ھا را نیز از ، شھر ھا کشمکش و حسادت. استاین دنیاروی شرارت ینرقابت قویترین 
ر خانۀ خدا ایجاد ولی با این وجود، تمام اینھا در مقابل زخم و درد و رسوایی کھ بخاطر رقابت د.میان برده است

.شده، ناچیزند
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٢٠

فصل چھارم
ی رقابتموقعیت ھا

ی یا العقل وقوع آن را پیش بینی نمود، الزم است کھ از موقعیت ھائبرای آنکھ بتوان از رقابت جلوگیری کرد، 
ده ام،  نام برموقعیت آشکار کننده رقابت را عاملینمن این .می شوند صحبت نمودآن ایجاد باعث کھ معموًال 

 آن را تحت می تواند ھمراه با دانش و میل الزم، ھر شخص مسیحی وجود گرایش الزمبجای علت، چون با 
 تا رقابتی را پیش بگیرد، باشدمی  مصمم کسیحتی وقتی .بھ رقابت تمام عیار نشودتبدیل اختیار خود بگیرد تا 

.بھ جایی نخواھد رسیداگر شخص دیگر نقش رقابت را نپذیرد 

بگذارم و یا موقعیت الزم برای رقابت می کنم، این نیست کھ تقصیر را بر شرایط الزم  کھ صحبت از یل آندل
بگذارید از ھمین . فراھم سازممی سازند مسیحیانی کھ با چنین رفتار ھایشان کلیسا را آشفتھ عذری را برای تبرئھ

 تولد تازه را  است کھکسانییعت گناه کار گر طب جلوه ،رقابت.رقابت گناه است، صریح و روشن بگویمآغاز 
عذور و یا گناه را بھ ھیچ عنوان نباید م.دافتھ انیرا  تولد تازه  است کھنانیآپیشین طبیعتی اند و یا پس ماندۀ نیافتھ 

آن را مال خود نمی داند چون  و خراب می کندمی زندباب بازی بچۀ دیگری را بھ زمین بچھ ای اس.نادیده گرفت
ش، چون طبیعت او از سرآغاز زندگی، خود دارددراو توانایی چنین افکاری را .می ورزدبت بھ او حسادت و نس

:می کندبھ گونۀ حسود و چشم و ھمچشمی و گناه آلود ابراز خود را 

۵١مزمور 
۵" ."اینک در معصیت سرشتھ شدم و مادرم در گناه بھ من آبستن گردید:

بتموقعیت ھای مختلف برای رقا

 را، ھر قدر کھ  ھر چھمی توان غلط، با گرایش.فراھم سازدرا برای رقابت ت  موقعیمی تواندھر موردی 
قطع کرده اند با ھم سالھا بسیاری از خواھران روابطشان را .بوده باشد، گشایشی برای گناه نمودنیز معصوم 

"چون یکی گفتھ وقتی شخصی چنین ".ده کنم را دزدیدی برای طفل خود استفامی خواستمتو نامی را کھ من :
.گرایشی را دارا است، ھیچ راه گریزی از رقابت را در مقابل با او ندارید

نیز ھمھ چیز ،پس از آغاز رقابتو فراھم سازد، برای رقابت را  امکانی می تواندبا توجھ بھ آنکھ ھر موردی 
 این .می سازندقیھ چنین موقعیت ھایی را فراھم ، موارد بخصوصی وجود دارند کھ بیش از بخواھد شدمشوق آن 

:دزیر طبقھ بندی کر بھ انواع می توانی وسوسھ اھنگیز را  ھاموقعیت

 اجتناب ناپذیر/اجتناب پذیر
 تحریک غیر مستقیم/تحریک مستقیم
 موقعیت ھای نیکو/موقعیت ھای گناه آلود

من .نگاه کردمی توانموضوع را از جوانب مختلف.ندارد احمیت تصمیم راجع بھ طبقھ ای کھ باید استفاده شود
 خود تصمیم بگیرید می توانیداز آنھا نام خواھم برد، و اگر شما بخواھید تنھا موقعیت ھای مختلف،  خصوصدر

می  ساده ترین آنھائی عضو آنچھ بھ آن اشاره کرده ام.می باشند و یا گناه آلود ،کدام یک اجتناب پذیر، مستقیم
. پیش گیری نمودمی توان کھ شندبا
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٢١

ئی برای رقابتقعیت ھامو

ھمان طور کھ گفتھ شد، آن دلی کھ از خود محوری کامًال پاک نشده .موقعیت ھای مناسب برای رقابت بسیارند
من در اینجا، تنھا بھ موقعیت ھائی چون شایعھ .باشد، ھر چھ را می تواند موضوعی برای رقابت بگمارد

ت ضعیف، نیکی کردن، مشکالت واقعی، نظر ایده آل داشتن، و طاباد ستائی، طرفداری، مقایسھ، ارت خوپراکنی،
.موقعیت ھای معمول دیگری خواھم پرداخت

)سخن چینی(ھ پراکنیشایع.١
.دنمی سازشایعات موقعیت مناسبی را براب رقابت ایجاد 

١۶امثال 
٢٨" ."تان خالص را از ھمدیگر جدا می کندو نّمام دوسمرد دروغگو نزاع می پاشد،:

١٧امثال 
٩" تکرار کند دوستان خالص راھر کھ گناھی را مستور کند طالب محبت می باشد، اما ھر کھ امری را :

."ازھم جدا می سازد

 کھ ن داده اندشا نپرداختھ اند وبی احتیاطی در گفتار در کتاب امثال، بھ  کھ ھستند بسیاری آیاتاینھا دو نمونھ از 
.می آیندمیان برادران و خواھران مسیحی نیز چنین وقایعی پیش .می شوندمنجر بھ جدائی میان دوستان نزدیک 

شخصی بخشی از صحبت .حرف زدن پشت سر برادران و خواھران دلیل عمدۀ شکست روابط در کلیسا است
 خود را بھ دیگران انتقال می صو برداشت ناق، دمی کن، موضوع را بھ درستی دریافت نمی شنودمیان دو نفر را 

.، و ..، و دھد ..

سخن ، نیز  برای آن نیستھنگامی کھ دلیل خوبی حقیقت افشایاطالعات نادرست نیست؛ سخن چینی تنھا پخش 
قعیت دارد یا واموردی کھ  تنھا این نیست موضوع. کافی نیست"واقعیت ھمین است"گفتن،.دچینی بشمار می آی

شاھد آن  ھمسرش دعوا کرد و شما ممکن است پرویز با. نمی رساند یامی رساند را محبتآن ، بلکھ افشای نھ
رساندن  امکان  و بنا کننده است؟ افشای چنین وقایعی،سودمند، الزم، یماندارانآن بھ دیگر ابودید، ولی آیا افشای 

ھ اھانت و درست است ک.داشتخواھد ان را نیز شکست دوستی میانتو نھایتًا بھ زندگی زناشوئی این دو، زیان 
 دو را کھ در خفا بوده نشنیده ، ولی امکان دارد توبھ و آشتی میان آنتقصیر کاری را با صدای بلند شنیده اید

.دمی سازاین عدم توازن موضوع را مشتبھ .باشید

).البتھ نوع لذت منحرف و ناسالم(می بریم از آن چون کیف و لذتی رامی زنیمبسیاری از مواقع حرف ھایی را 
"ع داغ روزوموض" چون بھ زبان می آوریم پرویز موضوعحرف زدن پشت سر مردم، شراکت در و یا، ھنگام 

آیا بھ زبان آوردن . و گناه آلود بوده استانھبھ ھر صورتی کھ باشد، حرف ھای ما بی رحم و خودخواھ.می باشد
یاد داشتھ باشید کھ خدا از شما بھ ط ما با خدا و ھمسایۀ خود را دارد؟ ارزش خراب کردن روابمواردیچنین 

:با ھمھ با محبت رفتار کنیدانتظار دارد 

۶غالطیان 
١٠" ."فرصت داریم بھ ھمھ نیکی کنیم، بھ ویژه بھ اھل بیت ایمانپس تا :
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٢٢

٢اول پطرس 
١٧" ."سید و بھ پادشاه احترام بگذاریدھمگان را حرمت بدارید، برادران را محبت کنید، از خدا بتر:

فراھم را برای رقابت و گناه و موقعیت  صدمھ رساندن عضو و ،پشت سر مردم حرف زدن نشانۀ محبت نیست
، حتی اگر می دھدقرار ن بھ اشخاص را در برابر عموم محبت اطالعات منفی راجع.می کندکردن کار دیگری ن

:می پوشاندگناھان زیادی را محبت.چنین اطالعاتی حقیقت داشتھ باشد

۴اول پطرس 
٨" ." محبت کنید، زیرا محبت، انبوه گناھان را می پوشاندمھمتر از ھمھ،بکدیگر را بھ شّدت:

مربوط بھ خانوادۀ خود وع آیا شما موض.آنچھ بر پرویز و ھمسرش واقع شد موضوع خصوصی و خانوادگی بود
 و نتیجتًا عضو خانوادۀ وسیعتر شما، ندھستس اعضای کلیسای شما را بر عموم فاش می کنید؟ پرویز و ھمسر

.می خواھیدکھ شما برای خود دارند  را یاحترام ھمان حق ایشان.یعنی خانوادۀ خدا

)برخ کشیدن(یئخودستا.٢
: خوانی خوب نیستعضوھیچ زمانی برای َر

٨تثنیھ 
١١" احکام و فرایض او را کھ من امروزموش کنی و اوامر و مبادا یُھوه خدای خود را فراپس با حذر باش،:

".، نگاه نداریبھ تو امر می فرمایم
١٢" "ن ساکن شوی،، و خانھ ھای نیکو بنا کرده، در آمبادا خورده، سیر شوی:
١٣" "و رمھ و گلۀ تو زیاد شود، و نقره و طال برای تو افزون شود، و مایملک تو افزوده گردد،:
١۴" ز خانۀ بندگی بیرون آورد، فراموشیُھوه خدای خود را کھ تو را از زمین مصر او دل تو مغرور شده،:

"کنی،
ی آب بود،کھ تو را در بیابان بزرگ و خوفناک کھ در آن مارھای آتشین و عقربھا و زمین تشنۀ ب":١۵

" آورد،و آب از سنگ خارا بیرونرھبری نمود، کھ برای ت
را ذلیل سازد و تو را بیازماید و َمّن را خورانید کھ پدرانت آن را ندانستھ بودند، تا تو کھ تو را در بیابان:"١۶

."بر تو در آخرت احسان نماید
١٧" ."مبادا در دل خود بگویی کھ قوت من و توانایی دست من، این توانگری را از برایم پیدا کرده است:
د تا توانگری پیدا نمایی، تا عھدبلکھ یُھوه خدای خود را بیاد آور، زیرا اوست کھ بھ تو قوت می دھ":١٨

."خود را برای پدرانت قسم خورده بود، استوار بدارد، چنانکھ امروز شده است

اگر چیزی در ما .شودمی ضر واقع ُمخارج از فیض، ھر چھ کنیم بیھوده و .از خدا استداریم و ھستیم ھرچھ 
.می باشدست کھ تنھا الیق ستایش او.ه باشد، بخاطر رحمت خدا است بودقابل ستایشھست کھ 

، ممکن می رسد زندگی  اما وقتی ھنگام کاربرد آن در امور روزانۀ،می دانید علمی شما این را حال از لحاظ
کھ شخصی اخالقی خصوصیات اگر .می رساند ر خ کشیدن آزاُرھ بخود بالیدن و ب.است بھ سادگی فراموش کنید
، سعی خواھید کرد کھ از او دوری کنید، و یا بدتر از این، با او رقابت  چنین باشدروزانھ با او سر و کار دارید

.آزرده دل خواھید شد رنجور و گونھ ھمان  نیزنھایتًا شما.نمائید
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البتھ درست است کھ رویائی را دیده بود و .می بینیمسفیو پیدایش نمونھ ای از چنین رفتاری را در ٣٧در فصل 
رتبۀ باالتری را نسبت بھ برادرانش داشتھ باشد، ولی آیا الزم بود آن را بھ برادرانش بگوید؟ گویا بی قرار بود کھ 

خود ).۴ تا ١آیات ( و عاطفھ بود و احمیتی برایش نداشت کھ برادرانش نسبت بھ او دلسرد شده بودند احساس
: را در متن آیات مشاھده می کنیمیوسفمحوری 

٣٧پیدایش 
۶" :"این خوابی را کھ دیده ام، بشنوید«:و بدیشان گفت:
٧" یستاد، و بافھ ھای شما گرد آمده،اینک ما در مزرعھ بافھ ھا می بستیم، کھ ناگاه بافۀ من بر پا شده، با:

"».بھ بافۀ من سجده کردند

البتھ تقصیر با خودشان بود، و شکی در آن .برادرانش بیشتر تحریک بھ مقابلھ و رقابت با او شدندبھ این دلیل 
و .خ بکشد نیز الزم نبود بھ ُریوسفدھند، ولی باحتیاجی نبود کھ چنین عکس العملی را از خود نشان .نیست

، بطوری رد آن را بھ ھمھ بازگو کند، اصرار دامی بیندوقتی خواب دیگری را .می گیردنپند نیز گویا از وقایع 
این باعث شد کھ رقابت برادرانش با وی شدیدتر ).١٠(می کندپدرش کھ طرفدار او بود او را توبیخ حتی کھ 
حقیقت را گفتھ بود یا نھ، یوسفموضوع این نیست کھ ).١١(بھ نھایت خود برسد و حسادت و دو دستگی شود

بیشتری  در دل برادرانش ایجاد شده بود را سوخت قبًالآتش حسادتی کھ  اوی دیگربلکھ بھ نمایش گذاشتن رویا
و یا  کھ بی تفاوتی  حدس زدمی توان، ولی نمی یابیمیوسفبرای رفتار ر متن آیات ھیچ دلیلی دالبتھ .می رساند 

.غرور او بود کھ باعث این تحریکات شده بود

)محبوب/برگزیده(طرفداری.٣

طرفداری والدین، پدر بزرگ و مادر کھ توجھ داشتھ باشیم است  را دنبال می کنیم، الزم وسفیع و کھ موضحال
ممکن کھ را ایجاد می کنند  و رقابت دامن گیریاحساس بدچنان بزرگ، کشیش، معلمین، و دوست و آشنایان 

را از دلشان یوسفرشان از پدطرفداری کھ اجازه دادندخود وسفیبرادران البتھ.انجامدول بیتمام عمر بطاست 
فراھم  نیز در وسفاشتباه کردند، ولی ییوسف برادران ).۴٨:١٧ ؛ ۴ تا ٣٧:٢(پر نماید  حسادت و تنفر 

.مرتکب اشتباه گردیدو رقابت، حسادت موقعیت ساختن

مجبور بھ ولی ، انداز راه دور تلفن زده ،دارند بھ والدین خود ی کھ نسبت کھ با محبتمی شناسممن فرزندانی را 
و اگر بھ .چنین رفتاری درد آور است.شده اند، ندبوددل  محبوب و خواھران دیگری کھاز برادر شنیدن تعریف 

 نماید و رقابت را  ایجاد والدین و برادر و خواھران را نسبت بھ ، امکان دارد نظر و احساس بدداده شودآن اجازه 
.یجاد کندمیانشان ا

این گونھ .نشان داده اند سوا شده اند چون معلمین توجھ مخصوصی را بھ گروھی  از یکدیگررسادر مدبچھ ھا 
و از جانب دیگر، شاگردانی کھ مورد توجھ خاصی قرار .می ماندمعلمین از نظر شاگردان بدور نھای رفتار

.جلب نظر کننده ھای حرفھ ای بگردند ممکن است تبدیل بھ گیرندب

توجھ خاصی را بھ یک یا تعداد ساده ترین نمونۀ آن این است کھ کشیش .می دھد وضعی رخ در کلیسا نیز چنین
 تنھا با ، کھ در جمعمی شود زمانی جدی و خطر ناک و این رفتار.نشان می دھدبخصوصی از اعضای کلیسا 

نیز تر طب وخیمموضوع بھ مرا.می کندرا اضافھ "عزیز"یا "جان" و یا بھ نامشان لقب می گذراندآنھا وقت 
.عضو برگزیده و محبوب پولدار نیز بوده باشدآن بطوری کھ یعقوب نشان داده، ، می شود
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 کھ صورت ئیطرفداری از کسی، در ھر جا:روشن نمودهخدا خواست خودش را در خصوص این مورد کامًال 
زیبائی کھ نظر ھمھ را بھ خود  کھ خصوصیات جذابی را دارند، مانند کودک  ھستندکسانیالبتھ .استبگیرد، گناه 
محتاج بھ توجھ و این افراد  شاید ،جذابیتی را ندارندافراد نیز ھستند کھ  مؤتقدیم ی کھولی بھ ھمان دلیل.جلب میکند

ئی، ھیچ گاه و ھمانگونھ کھ یعقوب گفتھ؛ نیت استفادۀ شخصی و حتی کلیسا.باشندرا داشتھ محبت بیشتری 
از کسی، نادرست است، صرف نظر از )برتر شمردن(طرفداری .می نمایدیھ نطرفداری و برگزیدگی را توج

.می گرددھا  کھ پشت آن باشد، و ھمیشھ منجر بھ بدترین نوع رقابت نیت خوبی

مقایسھ.۴

 کھ شخصی برگزیده و یا محبوب تر می کنندبر این  اشاره مقایسھ.دیکی را با طرفداری دارد نزشباھتمقایسھ 
 شروع کند، مبارزه و رقابت راافتد کھ  بھ وسوسھ مینشده،واقعآنکھ برگزیده یا محبوب و .استاز دیگری 

.)بگونھ ای کھ باید باشد(بجای آنکھ درسی را از آن فرا گیرد 

.بسیار آسان است،  را مورد مقایسھ قرار دادن، و یا سرود میخوانندمی زنندپیانو ، می دھنداشخاصی کھ درس 
اظھار .ایجاد نمود مسائل زیادی را می توانرابطھ با اعضای گروه پرستشی، اگر مواظب نبود خصوصًا در 

گروه  کشمکش و رقابتی را میان اعضای می تواند"من صدای خواھر نیلوفر را نمیشنوم"نظر ساده ای چون 
.ه بگرددوتعدادی از اعضای گرناره گیری پرستشی ایجاد کند کھ باعث ک

 کھ عضو یککھ میان دو مادر رقابتی یک نمونھ ازمشاھده کرده اید؟ رامیان اعضای کلیسا آشپزی آیا رقابت در 
تبدیل از بحث در مورد انواع شیرینی ھا شروع شد، و پس مدت کوتاھی ابتداکلیسا بودند بھ این شکل آغاز شد؛ 

 شدند نظر نھائی شان مجبورندانفرز. تبدیل شدمی کندبھ کشمکش بر سر آنکھ کدام یک شیرینی بھتری را درست 
.شدندحبس  خانھ ، بھ مدت یک ھفتھ در آورده بودازنده رابرا بدھند، و ناگفتھ نماند کھ فرزندان مادری کھ رأی 

 از خدمت ،شخص دیگری مؤثرتر از اوست کھ خدمت وقتی توجھ کرد کھ روحیۀ رقابت را داشتھ باشد، شخصی
" گفتھ خود خواھدب.خود دست خواھد کشید نمی من کھ در مقابل او . من استبھتر ازکھ کارش  او ،چھ فایده:

با خود  را عامل ایجاد رقابت خدمت عالی شخص دیگراو خود عمل صحیح ".باشمتوانم جلوۀ خوبی را داشتھ
بھ کیفیت از خدا شکر کند کھ  بجای آنکھ. کردسھیمقااو را با خود شد کھ شروعرقابت از آنجا.کرده است

، وقتی می باشداو مقایسھ را انجام داد، چون آنگونھ کھ رسم ھمۀ خودخواھان . شده استخدماتی کلیسایش افزوده
.آغاز می کنندرا می کنند، فورًا بھ فکر خود می افتند و مقایسھ کار شخص دیگری را مالحظھ 

ورزش ھای تک نفری .ینیممی ب ورزش  برنامھ ھایانواعمبارزۀ این گونھ رقابت ھا را بیشتر در صحنۀ 
بھ امروزه تأکید و اھمیت زیادی. را دارندگناه آلود بیشتری پینگ پونگ و تنیس امکان ایجاد رقابت ھمچون
، می باشدجسمانی  استقامت آنھا پرورش بدن و افزون کردناین ورزش ھا کھ منظور اصلی .می شودورزش 

در خصوص اما .ًا نگاه عمیقتری را بھ مسابقھ خواھیم کردما بعد. استشدهیل بھ صحنۀ مقایسۀ و رقابت تبد
وحیۀ رقابت مورد قبول و تشویق رند کھ  دقت نظارت و دیده بانی کنکلیسا، خادمین باید با ورزشی برنامھ ھای

:می گویدپولس در این خصوص چنین .اعضای کلیسا قرار نگرفتھ باشد

۶غالطیان 
٣" بواقع کسی نباشد، خود را فریب میبرجستھ ای پندارد، در حالی کھ زیرا اگر کسی خویشتن را فرد :

."دھد
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۴" دش خواھد بود، بی آنکھ خود را بادر آنصورت فخر او بھ خو.ھر کس باید اعمال خود را بیازماید:
."دیگران مقایسھ کند

ی کھ بدست  و امکاناتکھ دریافت کرده ایدائی خوبی انجام بدھید، مطابق با ھدایپولس می گوید، کار خود را ب
اگر بھترین .خوب نیست خود را با دیگران مقایسھ کنید. تنھا ھمین استمی شودآنچھ مربوط بھ شما .گرفتھ اید

مسابقھ را با .ھستیددارد کھ بھتر و یا بدتر از دیگری د، چھ ربطی خود را در خدمت بھ عیسی مسیح ارائھ میدھی
مقایسھ با . رقابت کنیدخود با باشداگر الزم . پیشروی کنیدخود، و سعی کنید از حد و مرز قبلی  انجام بدھیدخود

زم ندارید شما ال.را پیش کشند، آنھا را نادیده بگیرید اگر دیگران اصرار دارند مقایسھ .استدیگران نفرت اگیز 
.داشتھ باشیددر گناه دیگران شراکت 

پولس در این آیھ نھ تنھا . یافت نمودهر شد را می توان در آیۀ ذکمی شود مقایسھ کلید روحیۀ رقابت کھ منجر بھ
"کسی کھ چنین می کندمی گوید، بلکھ کردهمقایسھ را ممنوع  خویشتن را فرد برجستھ ای پندارد، در حالی کھ :
تا بحال بما گفتھ نیست، بطوری کھ روانشناسان "عقدۀ حقارت"مشکلی کھ این اشخاص دارند ".بواقع کسی نباشد

.استستائی بیش از حد خوداند، بلکھ 

با رقابت را رابطۀ بسیار نزدیکی )میشناسد و می بیندشکلی کھ خود را (از خود دارد کھ شخص تجسمیآن 
 کرد، ولی کافی می توان صحبت زیادی را  دارد، خودستائی و احترام بھ نفسی کھزیانراجع بھ ضرر و.دارد

ه  بر خوردبھ شخصیت او ، شخص خودمحوری کھ ی کھ بوده باشدظر از موقعیتصرف نویم؛ است این را بگ
فرصتی  ھراز) باشدبھ آن آسیب رسیدهیا از درجھ ای کھ خود را تجسم می کند، برداشت کمتری شده و (باشد 

بطوری(ش دارد ارزمنظور گشتھچون فکر می کند بیش از آنچھ .ندازد اکشمکش راه بیرد تا استفاده خواھد ک
 آن  شناختند،اگر او را بھتر می شده و پای مالحق او نظرش بر این است کھ ، و )کھ پولس تعریف کرده است

.)٣( را بھ او میدادند می باشدکھ مقتضی آن تحسینی

ارتباط ضعیف.۵

، برداشت غلط، ارتباط دروغ گویی.وجود داردارتباط ضعیف دالیل بسیاری برای ، کردماشاره  قبًال بطوری کھ
ر، بی گانگی، سؤال نکردن در مواقعی کھ نادانی، ابھامات، بی فکری، بی تفاوتی، خشم، غروھ دلیلضعیف ب

.باشندمی اط  ھا و بسیاری دیگر دلیل شکست ارتبھمۀ ایننمی فھمیم، 

خادمین پرستشی کھ سھمیۀ .در نظر بگیرید)قبًال بھ آن اشاره گردید(موضوع تخصیص بودجۀ خدماتی کلیسا را 
شان پای مال  کنند و نتیجھ می گیرند کھ َحق کمتری را از خادمین بشارتی داشتھ اند، با یکدیگر تبادل نظر می

موقعیت ھمین حرف نزدن با ھم، .)قھر کنند(کنند می بھ این دلیل از صحبت با خادمین بشارتی خود داری .شده
.کندمی مناسب را برای رقابت ایجاد 

از دو خادم مختلف درخواست کردند اشتباھًا ھیئت رھبری کلیسائی .بی فکری و ناھماھنگی نمونھ دیگری است
اگر رابطۀ برادرانۀ . ھر دو برای تقدیم پیام در کلیسا حاظر بودند،در روز موعد.پیام روز یکشنبھ را بیآورند

ایجاد می  روابط میان آن دو اختاللبرای را وبی  موقعیت خ خادم وجود نداشت، این اشتباهواقعی میان این دو
حمالت شیطان  تا فرزندانش را در مقابل می کندخداوند از چنین وقایعی استفاده نا گفتھ نماند، کھ البتھ .نمود

. عذر ناپذیر است، بی فکری و بیدقتیھ دلیلبولی ایجاد موقعیتی برای رقابت، .آسیب ناپذیر بگرداند
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نیکی کردن.۶

اعمال فریسیان شرارت آمیز چون .صحبت کرده اممن قبًال راجع بھ فریسیانی کھ باعث مرگ عیسی مسیح شدند 
مسیحیانی کھ سعی امروز نیز .الک ساختندزیستن با او را نداشتند و او را ھتحمل اعمال عیسی نیک بود، بود، و 

چون .ت ببینندی و اذ آزارای کلیسای خودشاناعض حتی از جانب ممکن است،بق کالم خدا زندگی کنند مطادارند
، ھر نوع زندگی کھ از درجۀ باالتری برخوردار باشد چشم گیر استپائین اکثر مسیحیان طح زندگی روحانی س

 و خیال عوض شدن را ی کھ وضع موجودشان را دوست دارندتوبیخ صامتی است بر آنانو برجستگی آن میشود، 
نآنانتیجتًا  مزاھم میبینند و  را تحریک آمیز ومی باشندجدی است، مسیحیانی کھ  چون اختالف چشم گیر .ندارند

.را رقیب خود میشمارند

 واقعیشکالتم.٧

امور را نتیجتًا و .کنندچگونھ برخورد با برادر و خواھرانی کھ اختالف عقیده دارند، نمیدانند بعضی ایمانداران 
ا وقتی چنین روحیھ ای ر.می گردندخود خاص انان مبارز راه و سلیقۀ تبدیل بھ قھرمدر دست خود می گیرند و 

.د، رقابت و دودستگی نتیجۀ آن خواھد بودپیش میگیرن

امکان دارد با .گذاشتفرق ، باید میان شخص و نقطھ نظری کھ داردمی شودوقتی صحبت از موضوعی 
 و یا در او بر انگیختھ گرددشماساسات بدون آنکھ احداشتھ باشید، راجع بھ موضوعی اختالف نظر شخصی 

روحانی بحث راجع بھ موضوعات مختلف بتوانید در صلح و آزادی کامل شما باید .ایجاد نمائیداحساس تھدید را 
راه . آموختنی استروابطراه صحیح اینگونھ . تفاھم بدست آوریدبا،راو گفتگو نمائید تا با آنچھ منظور خدا است 

باید .کھ دارد فرق گذاشتست کھ میان شخص و اختالف نظری ھ قبًال گفتھ شد، در این اصحیح، ھمانطور ک
. را اوخود او را مورد قضاوت قرار دھید، و نھ نظربیآموزید کھ تنھا 

باز  ھمھ گونھ قضاوت شخصی دوری کنید، از ابرازمی کنیدبا وجود آنکھ سعی اما توجھ نیز داشت باشید، کھ
 در واقع آنھا با دقت گوش کنید، خواھید دید کھبھ حرف ھای اتھام آوران و اگر .گردیدمان متھم امکان دارد بھ ھ

، قبًال تصمیم مخالفت نمی دھندبھ استدالل ھای شما گوش .، و نھ عقایدی کھ داریدمی باشنددر حال حملھ بھ شما 
فکر .اختالف نظری را عنوان کرده اید کھ چرا می کنندبا شما را اتخاذ کرده اند، و بجای آن بھ شما پرخاش 

 و بھ او حملھ کرد، تا هب آسان تر است کھ با شخصی مخالفت کردبھ مرات.نین رفتاری غیر عادی استنکنید چ
را شما ، "حملھ کردن"و ضمنًا، آنکھ با تھمت .آنکھ بھ نظر مخالف او توجھ کرد و موضوع را بھ بحث کشید

باید چشمان خود را بھ این .می دھدپر از حکمت نیز نشان ا وارستھ و دیندار و ، خود رمورد حملھ قرار می دھد
.باز نگاه داریداز آن تا خود راکنید نوع فن و حیلھ آشنا 

میان شخص و ، بلکھ چون یا  نیستندروحیۀ رقابت بخاطر می شوند و کشمکش ھائی کھ ایجاد  ھااگثر رقابت
حملھ شخصی برداشت بعنوان  نظرش رد شده ھر مخالفتی را شخصی کھا یو ، دارد فرق گذارده نشدهکھ نظری 

.نموده است

نظر ایده آل را داشتن.٨
 برابر کشیشی کھ دارند قرار خواھند  را دری را از یک کشیش داشتھ باشند، آن ایده آلنظراعضای کلیسائی وقتی 

گر، و یا گوش کردن بھ موعظھ ھای دیگران در با تعریف از کشیش ھای دی.داد و مقایسھ را ایجاد خواھند نمود
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بھ آنچھ خوب نیز معموًال تنھا گرایش و تمایل و .می دھندرادیو و یا تلویزیون، آنھا را در برابر کشیش خود قرار 
مورد سنجش باید با مضایقھ خوب و بد خادمین خدا را .می شوند، و بدی ھا نادیده گرفتھ و دلپذیر بوده می باشد

شاید برای کلیسا خوب بوده کھ تعدادی از نام داران تلویزیون . مقایسھ استفاده نکرددر راه، و ھیچگاه دقرار دا
بی ایمان  از منبرشان پائین آورده شده اند، با وجود آنکھ چنین موضوعی تأثیر بدی را در جامعۀ ،ھای مسیحی

 ساختۀ دست خدا است، و یھر کشیش.قرار دادبر ھم ا نباید با ھم مقایسھ کرد و در برا ھا رش کشی. استگذارده
.دخدا دارنقش و منظور خاصی را برای 

موقعیت ھای دیگر.٩

باشید ظب اھر قدر موکھ برایتان روشن باشد بوده تا شاید کافی امگفتھی رقابت  بھ موقعیت ھاآنچھ تا بحال راجع
وظیفۀ ھر شخص مسیحی آن است کھ .گرددتانت برداشاھآن ھست کھ امکان باز د، ایجاد نگردانتیکھ اھ

: در آنھا قدم بردارداحتیاط و با انت ھا را جستجو کندف ایجاد اھ مختلامکانات

١٠اول قرنتیان 
٣٢" "ھیچ کس را آزرده خاطر مسازید، چھ یھودیان، چھ یونانیان و چھ کلیسای خدا را،:

۶دوم قرنتیان 
٣" "ی شویم، تا خدمتمان مالمت کرده نشود،ما در ھیچ چیز سبب لغزش کسی نم:

. است تا محبت خدا را نمایان سازیمو ضمنًا امکان و امتیازی

 اشخاصی شکایت.، و نام بردنشان کافی استدارند بھ توجھ نیاز کھ نام ببرم را در خاتمھ، بگذارید نکات دیگری
"است بیشتری شان از دیگرانکھ ھنر  میان جوانان دستھ بندی؛ "ت خارج میخواند؟ چقدر از ُنوجھ شدی فالنیمت:
، لباس میپوشند، و غیره؛می زنند دیگران کھ چطور راه میروند، حرف نسبت بھاظھار نظر ھای زننده کلیسا؛ 

در خصوص اب، قرمز یا سفید، و غیر النھایھ؛ صندلی یا نیمکت، جذوه یا کتخصوص برنامھ ھای کلیسائی،در 
.یا چگونھ برداشت شدهه و  چگونھ ابراز شددر خصوص انتقاد،یا کمیتھ ھا؛  ھمۀ اعضا جلسات کلیسائی،

سعی کنیم حد می باشیم است کھ  پیُرو عیسی مسیح ی کھ، اما بر ما برادران و خواھرانباید ایجاد شونداھانتھا 
.نگردند برای ایجاد گناه یدلیلالمقدور بندرت ایجاد شوند و 
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فصل پنجم
برادران شما

ست ، زمانی کھ قحطی ھمھ جا را فرا گرفتھ بود، گدائی از او درخوامی گویدتولستویۀ معروفی بھ نام نویسند
با این حرکت خجالت زده از آنکھ . نداردت ولی متوجھ شد کھ پولی ھمراهاو دست در جیب خود گذاش. کردکمک

"تباعث امیدواری طرف شده بود، بھ او گف اما گدا در جواب ". بھ تو بدھممرا ببخش برادر کھ چیزی ندارم:
"گفت ."ولی شما بمن چیزی را داده اید؛ مرا برادر خود خطاب کردید:

ولی شکم او را سیر . گدا را آرام کرده بودال عقل برای مدت کوتاھی، و تنین دل نشینی را دارد"برادر"کلمۀ 
؟ کافی است احساسات ؟ آیا تنھا ابراز عواطف وھمین استآیا محبت برادرانۀ مسیح .نکرد

باید با معنی کامل .م پرداخت و ھمچنین بھ آنچھ منظور از محبت استاین فصل بھ جواب این سؤاالت خواھدر 
.این دو کلمھ آشنا بود تا بتوان احداف صحیحی را دنبال نمود

آنچھ کالم خدا میآموزد
یا " ایماندارانخانوادۀ"وجود دارد و نام آنی نھاد یا مؤسسۀ شناختھ شده ا.میآموزد صریح استخدا آنچھ کالم 

(اھل بیت ایمان" و از ما می کنندرا برادر  یا خواھر صدا مسیحیان معموًال یکدیگر . است)۶:١٠غالطیان "
:بھ تعدادی از آیات مربوط بھ آن توجھ کنید.کنیم"محبت برادرانھ"خواستھ شده کھ بھ یکدیگر 

٢اول پطرس 
١٧" ."ا حرمت بدارید، برادران را محبت کنید، از خدا بترسید و بھ پادشاه احترام بگذاریدھمگان ر:

٣اول پطرس 
٨" ."باری، ھمھ یکدل و ھمدرد و برادر دوست و دلسوز و فروتن باشید:

۵رس طاول پ
٩" ا ھمین زحماتاھید کھ برادران شما در دنیا بد و در برابر او بایستید، زیرا آگپس در ایمان راسخ باشی:

."       روبھ رویند

١٣عبرانیان 
١" ."محبت برادرانھ ھمچنان برقرار باشد:

١٢رومیان 
١" پس ای برادران، در پرتو رحمتھای خدا، از شما استدعا می کنم کھ بدنھای خود را ھمچون قربانی:

."ما ھمین است       زنده و مقدس و پسندیدۀ خدا، بھ او تقدیم کنید کھ عبادت معقول ش

۶اول قرنتیان 
۶" !"اندر عوض، برادر علیھ برادر بھ محکمھ می رود، آن ھم نزد بی ایمان:
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٣دوم تسالونیکیان 
١۵" ."ولی او را دشمن مشمارید، بلکھ ھمچون برادر بھ وی ھشدار دھید:

۴اول تسالونیکیان 
٩" یسم، زیرا خود از خدا آموختھ اید کھ یکدیگر رادر بارۀ محبت برادرانھ نیازی نیست چیزی بھ شما بنو:

."       محبت کنید

چیست"برادری"ین ا
 خانواده شناسائی کرده یکعضو  مسیحیان را ھمۀولین نکتھ ای کھ باید تشخیص داد این است کھ کالم خدا ا

ھمانگونھ کھ خانوادۀ جسمانی شما .می باشندائی عضودۀ منحصر و مادر نتیجھ، آنھا خانو".برادری"است، یک 
نوع  از ان نیز، اعضای خانوادۀ ایمانداردینمی داا عضورا دارد و آنرا از دیگر خانواده ھا مترکیب خاص خود

. کھ منحصر بھ آنھا استمی باشندپیوستگی برخوردار 

، بھ یک می دھندن اھمیت اعضای آن والدینی دارند کھ بھ ایشا. خصوصیات مشترکی وجود دارد،در ھر خانواده
اعضای آن از .می باشد، حتی تا جایی کھ اصطالحات و گفتھ ھایشان نیز خاص خودشان می زنندزبان حرف 

و خود حکمت خاصی برخوردارند، برنامھ ھای مخصوص خودشان را دارند، و ھر یک از اعضا وظایف خاص 
:دنمزایای بخصوص خود را دار

٢یعقوب 
١۴"  چھ سود اگر کسی ادعا کند ایمان دارد، اما عمل نداشتھ باشد؟ آیا چنین ایمانی میبرادران من،:

"          تواند او را نجات بخشد؟
١۵" "اگر برادر یا خواھری نیازمند پوشاک و خوراک روزانھ باشد:
١۶" زھای جسمیاما برای رفع نیا»بروید بھ سالمت، و گرم و سیر شوید،«:و کسی از شما بدیشان گوید:

"           ایشان کاری انجام ندھد، چھ سود؟

۶غالطیان 
١٠" ."پس تا فرصت داریم بھ ھمھ نیکی کنیم، بھ ویژه بھ اھل بیت ایمان:

. بھ آن گدا گفتتولستویآن است کھ بیش از شناسائی کردنمسیحیان را اعضای خانوادۀ خدا  کھ  میبینیمتا اینجا
بھ او اھمیت نمیداد، حتی شخص واقعًاھیچکس .ندت تا در زمان تنگی بھ او کمک کنرا نداشخانوادۀ خود آن گدا 

واقعیدر عوض، مسیحیان خانوادۀ .و جواب گدا تنھا جنبۀ احساسات را داشتستوی ھای تولحرف .تولستوی
.قیقت داردھستند، و آنچھ میگویند، ح

 حق  یک مسیحیعضوی ، بھ آن معنی است کھ کسمی دھند یک خانواده را تشکیلوقتی میگوئیم مسیحیان ھمگی
"دمی کنچون خدا را پدر خطاب دعای خداوند را بھ زبان بیآورد، ندارد   ھمۀ خدا پدر".ای پدر ما کھ در آسمانی:

 ھمھ برادر و خواھران یکدیگر ھمچنینو .، بھ آن اشاره گرددانسانھای جھان نیست، مگر در مفھوم آفریننده
خود خطاب کرده و خدا آنھا را "برادر"کالم خدا آشکارًا مردمی را شناسائی کرده کھ عیسی آنھا را .نیستند

: کھ در آغاز ھمھ مسیح را نپذیرفتندمی گویدیوحنا .خود نامیده است"فرزندان"
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١یوحنا 
١٢"  بھ ھر کس کھ بھکھ فرزندان خدا شوند، یعنیاما بھ ھمۀ کسانی کھ او را پذیرفتند، این حق را داد :

"          نام او ایمان آورد؛

علق دارد کھ عیسی مسیح را بعنوان تنھا بھ کسانی ت.ھمراه داردآشکارًا محدودیتی را بودن خدا فرزند "حق"این 
. در ھر نسلی کھ باشد،می شوداین محدودیت اکثر مردم دنیا را مستثنی .نجات دھندۀ خود قبول کرده اند

٧متی 
١٣" از دِر تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه کھ بھ ھالکت منتھی می شود«:

."          و داخل شوندگاِن بھ آن بسیارند

آفرینش جدیدی ھستند با . را دارندتولد تازهعلق بھ خانوادۀ خدا دارند تیا آمده اند، ولی تنھا آنانی کھ ھمھ بھ دن
.دمی کنیی کھ خدا را خوشنود امکان زندگی نیکو

 دنیا مسافرت کنند، بر عکس اگر بھ نقاط مختلف.را در اقساط نقاط جھان دارندخود مسیحیان برادران حقیقی 
 بالفاصلھ خواھر و برادران خود ،با پیدا کردن جماعت مسیحیان.در آنجا دارندد  خومردم دیگر، خانواده ای از

در منازل ھمدیگر . زبانشان یکی است و وجھ مشترک زیادی را با ھم دارند.را در کنار خود خواھند داشت
کنند، پیدا کردن دوست و آشنا مشکل و حتی غیر وقتی بی ایمانان بھ مکانی صفر ولی .می کننداحساس راحتی 

ا ن نو بزندگی در مکان جدید مشکل خواھد بود چون ریشھ ھا را کنده اند و بنای ریشھ در مکا.خواھد بودممکن 
!می باشداما مسیحیان از یک ریشھ اند، و آن بھشت .م استمشکالت فراوانی توأ

بعضی .من خود مسافرت ھای زیادی در داخل و خارج از کشور کرده ام و با مردم مختلفی روبرو و آشنا شده ام
لی اگر مسیحی باشند، و.از آنھا زبانشان فرق می کند و فرھنگشان نیز با فرھنگ من تفاوت بسیاری را دارد
مسائل اصلی ما .می رودبالفاصلھ وجھ مشترک زیادی را باھم پیدا می کنیم، و دوستی و آشنائی بھ سرعت پیش 

. ھمانطور کھ عالقھ ھایمان یکی است، و احساس فامیل بودن را بھم می کنیمیکی است

در خانوادۀ  تولد تازه با بھ دنیا آمدن .تتولد تازه در خانوادۀ روحانی را واضح و روشن ساخباید موضوع 
او الزم است ایمانش را بکار ).۶تا٣:١یوحنا (بدست آورد ھر کس شخصًا باید تولد تازه را .مسیحی نیست

در . مشترکی را دارندو مبدع حیاتپدر مسیحیان .خود بخواند"پدر"بگیرد تا عضو خانوادۀ خدا بگردد و خدا را 
بھ این دلیل مسیحیان .می گذارد و دل گوشتی را بجای آن می گیردح القدس دل سنگ ما را این تولد تازه، رو

ھمۀ و روزی کھ .می باشداحداف مشترک و فھم و ادراکشان یکی است و نظرشان خوشنود کردن پدر آسمانیشان 
.ودن یعنی چھ، بطور کامل خواھیم فھمید عضو خانوادۀ خدا بایمانداران دور پدر آسمانیمان گرد آمدیم

، ین برادر و خواھریامسئولیت و .اگر شما فرزند خدا ھستید، پس مسیحیان دیگر خواھر و برادران شما ھستند
 در یک کلمھ خالصھ می توانھمچنیناین رابطھ را .استداشتن رابطۀ خاصی با خدا و دیگر اعضای خانواده 

".محبت"کرد؛ 

محبت برادرانھ
چھ ، ولی معلوم نیست بھ کجا رفتھ و می شود خصوصًا محبت برادرانھ صحبت زیادی امروزه راجع بھ محبت و

ماق دل  در واقع از سود و مصلحت شخصی سر چشمھ گرفتھ و در اعاین محبت برادرانھ. آمده استبر سر آن

Sibling Rivalry in the Household of God by Jay Adams, Persian translation by Shawn Safavi - www.farsinet.com/moshavereh_masihi



٣١

ی را فرقچھ  محبت برادرانھ چیست و باید دید، اما نخستمن راجع بھ آنھ صحبت خواھیم کرد،.پنھان شده است
.بت، مھر، لطف، و عالقۀ معمول داردبا مح

، تنھا یک تذکر و یادآوری برای ما است تا مجبور شویم مسئولیتی را کھ در قبال "برادر"آیا استفاده از کلمۀ 
.ھست و حتی بیش از اینان داریم اجرا نمائیم؟ خیر، ھمین دیگر مسیحی

برادرا و .است محبت برادرانھ عنصر اصلی آن و، می باشدمحبت کلمۀ جامعی است کھ شامل عناصر مختلفی 
نزاع کنند، ولی ھنگام رسیدن بھ نیازھای یکدیگر، آنانی کھ در وفاداری و خواھران این خانواده ممکن است

شامل .کس دیگر در دنیا توانائی آن را نداردصداقت خانوادگی رشد کرده اند، محبتی را نشان خواھند داد کھ ھیچ
ری محبتی را بھ برادر دیگر ابراز کند کھ بھ ھیچ کس  برادمی شود کھ باعث چندانی استیت و نزدیکی میمص

نیز را ولی این محبت خیریت خانواده .ی است کھ محبت برادرانھ دارداین قسمتی از تفاوت.دیگری نخواھد کرد
 و می شود چنین موضوعی داده میت بھخواھری دستخوش خالفی شده باشد، اھاگر برادر یا .در بر می گیرد
نسبت بھ پدر آسمانیشان دارند، مسیحیان محبتی کھ .ددموجب رسوائی خانواده نگر کھ می گیرداقدامی صورت 

را "محبت برادرانھ" کھ وقتی کالم خدا کلمۀ می بینیمنتیجتًا . کھ حرمت نام پدر را حفظ نمایندمی شودباعث 
 بھترین خود تااده است، تالش و کوشش بیشتر اعضای خانومقصود،.ری نیستتنھا یادآومنظور ، می کنداستفاده

را خط کشی "بھترین"موضوع زیر دلیل آنکھ در جملۀ قبل .دھندخدا را بھ یکدیگر نشان  محبت و، کنندرا ابراز 
خالف آن نیز یقینًادر دنیای گناه آلود، .نمی دھندکردم این است کھ ھمۀ برادر و خواھران این محبت را نشان 

"می خوانیمب ١٨:٢۴در امثال .پذیر استامکان  و در کلیسا ".دوستی ھست کھ از برادر چسبنده تر می باشد:
!باشداینطور اما باید .کھ محبت استثنائی نیستمی بینیمنیز 

 ولی محبت ،می شوداحساس از محبت جاری .می گیردباید بیاد داشت کھ محبت برادرانھ از احساس سرچشمھ ن
کالم خدا .می بینیممی باشنداین موضوع را در تمام آیاتی کھ مربوط بھ محبت خدا بھ ما .می شود دادن آغاز از

.بھ جھان را آنقدر احساس محبت نمود کھ خدا :می گوید ن٣:١۶در یوحنا  . می  ن٢:٢٠، و در غالطیان .
 را آنگونھ باید زن خودشوھر.خیر اینطور نیست.من رفتآنقدر بمن احساس محبت کرد کھ قربان صدقۀ :گوید

از شما خواستھ شده دشمن خود را چنان .داد کلیسایش را محبت کرد و جان خود را برایش محبت کنند کھ مسیح
امروزه دنیا محبت را ھمردیف با.می شودمحبت از دادن شروع .بدھیدمحبت کنید کھ بھ او خوراک و نوشیدنی 

، می شوداما ھمھ میدانیم کھ احساسات انسان در نوسان است و مانند ھوا دائمًا گرم و سرد .دمی دھن احساس نشا
اما .دفراخوانبا فرمان می توانبعالوه، احساسات را ن.می گرددو دستخوش آنچھ دو ساعت پیش خورده ایم نیز 

.دیخوان با فرمان فرامی تواندی کھ احساس بھ آن ندارید،  حتی زماندادن را

محبت برادرانھ ایماندار .خوانده شددر آغاز این فصل  در آیاتی کھ  کھیطور، بهدرا داکردن خدا فرمان محبت 
.استپدر او و یا دوست داشتنی، بلکھ چون خواست با، پسندیده  نھ چون زیمی کندابرازرا بھ ایماندار دیگر 

جسمانیحتی بعضی برادران .ی ھست یا نیست نداردمحبت برادرانھ رابطھ ای با اینکھ شخصی دوست داشتن
گنا "ما ھمھ .بودیم، وقتی عیسی مسیح تصمیم گرفت بما محبت کندو ما چنین .بھم محبت کنندمشکل دارند کھ 

(دشمن"بودیم، و "کار بخاطر گناھان ما جان کھ با این وجود، او بھ ما چنان محبت کرد ).١٠–۵:۶رومیان "!
یعنی چیزی در ما نبود کھ ستایش خدا را جلب خدا شامل ما شد، و این فیض .تا ما فرزندان خدا شویمدادخود را 

، و آن ھر اندازه محبتی کھ شما نسبت بھ خدا دارید، بھ شما داده شد.محبت را آغاز کردکھ خدا معنی آن بھ .کند
: زمانی کھ ھمراه با روح القدس درون دلتان ریختھ شددر
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۵رومیان 
و این امید بھ سرافکندگی ما نمی انجامد،زیرا محبت خدا توسط روح القدس کھ بھ ما بخشیده شد، در":۵

."      دلھای ما ریختھ شده است

 محبت داریم ،م ما کھ عضو خانوادۀ خدا شده ایمی گویدیوحنا .بھ داشتن چنین محبتی بخود ببالیدمی توانیدشما ن
او نھ تنھا پیشقدم شد، بلکھ ھر چھ محبت مسیحانھ در ).۴:١٩اول یوحنا (ما محبت کرد چون عیسی در ابتدا بھ 
.سخگوی ھمھ استاپما است، مشتق از او و 

مسئلھ چیست
حال باید دلیل آن . است، ولی شواھد آن کممی شودمن قبًال اشاره کردم کھ میان مسیحیان صحبت از محبت زیاد 

بھ محبت میان مسیحیان بیش از آنچھ . نیستدرستاین برداشت کامًال  باید بگویم کھ تداالبتھ در اب.را جویا شویم
ن ھا دالر از جانب مسیحیان ، میلیودمی دھرخوقتی زلزلھ ای در نقطھ از دنیا . وجود داردمی شودظاھر دیده

 مختلف مسیحی نیز در کلیسا ھا و جماعات.می شوند، و داوطلبان بیشماری رھسپار آن نواحی می شودکمک 
 و این از خود گذشتگی ھا را بھ می کنندمسیحیان از یکدیگر مواظبت . کھ نادیدنی استمی گیردخدماتی انجام 

.د قبول داشت کھ محبت برادرانھ وجود دارددر نتیجھ بای.می کنیم مشاھده ھادرت در اخبار و حتی جراید کلیسان
و واضح است .می باشدن زیاد اار میان ایماندبد بینی و بدگوئیای آن  کم است و بجمی شوداما مقداری کھ ابراز 

تا زمانی کھ .؟ خودخواھی چیستمی شودابراز محبت برادرانھ و گناھی کھ مانع .این نتیجۀ گناه استکھ 
و مسیحیانی کھ مکتب .کرد خود خواھد ھمھ اشخاص دیگر را بر ضددیر یا زود شخصی خود محور است، 

.افزایند، بھ آن میمی دھند را رواج "عزت نفس" و " ستائیخود"ُمدرن 

بھ آن می توانیداز این فیض در خود میبینید، فکر کنید چطور است؟ اگر کمبودی محبت برادرانۀ شما چھ اندازه 
الزم راجع بھ جواب این سؤال ).١:٧دوم پطرس ( تا محبت برادرانھ بھ ایمان شما نیز افزوده گردد"بیافزائید"

.است بھ فصل بعد رجوع کنیم
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فصل ششم
حل مسئلھ رقابت در خانھ خدا

انھ ای را بھ ھیچ نوع عالقھ ای بھ ھم ندارند، و خکھ بنویسد یکی از آشنایانم میخواست کتابی راجع بھ خانواده ای 
 است ولی این یکتابموضوع جالبی برای .ندگی کنندآنکھ برای ھمیشھ در آن زرط  شھمراه بامی برندارث 

جماعت گناه کاری ھستیم کھ بخاطر ما .می باشداین داستان کلیسای عیسی مسیح .داستان قبًال نوشتھ شده است
 در آن خود خواھی و طمع مخالف یکدیگر شده ایم، و در مسیح تبدیل بھ خانواده ای شده ایم بنام کلیسا، کھ

. کھ با ھم کشمکش و رقابت داریمجای تعجب نیست.میآموزیم چگونھ با ھم زندگی کنیم

 بھ مشکلی کھ داشت مادری راجع آن را از میان برد؟ می توانآیا راه حلی برای رقابت در کلیسا وجود دارد؟ آیا 
 این مادر و مشکل.نوشت و درخواست راھنمائی کردای  مربوط بھ روابط خانوادگی نامھ بھ مجلۀ معروف

:نجا ضمیمھ کرده ام را در ایجوابی کھ بھ آن داده شد

کھ دائمًا در حال دعوا و مشاجره )در سنین سی سالگی(دو پسر بزرگی دارم 
 خانوادگی مجالسبقدری با ھم اختالف دارند کھ امکان ندارد بھ .می باشند

تنفری کھ میان فرزندانم پدید آمده .با خواھرشان نیز اختالف دارند.دعوتشان کنم
چھ پیشنھادی را دارید؟.استبرایم غیر قابل تحمل شده 

.می شوداین دو فرزند ابلھ معلوم است حرف حساب سرشان ن:مادر عزیز
! سرانجام قتلی در خانواده ایجاد گرددخواھد بود کھشان تازمانیاختالف

 نیز ردوجود داحلی کھ برای مسئلھ راه  و بھترین ،می باشد پر از اینگونھ مسائل می کنیمدنیائی کھ در آن زندگی 
.استبسیار کم کوشش برای اصالح و آشتی بھ جائی نرسیده و امید برای بھبودی اوضاع نیز .ھمین است

مرگ عیسی .و بخاطر این مرگ، امید برای ما وجود دارد.شخصی از خانوادۀ خدا نیز مرده است؛ فرزند خدا
 میان شما و برادر و خواھرانتان می تواندمسیح، اصالح و آشتی را میان شما و خدا بھ ارمغان آورد، و ھمچنین

دارید، بلکھ را  کرده اید، نھ تنھا حیات تازه اگر در حقیقت ایمانتان را بھ عیسی مسیح اظھار.نیز بھ میان آورد
می ظ کرده، بلکھ در این دنیا نیز ا عاقبت شما را حفمسیح نھ تنھ.یدنیز داردر این دنیا را امکان زندگی تازه 

خواھران ایماندارتان را از مجازات نھ تنھا شما و برادر و می تواندمسیح .ز آن بھرۀ بی نھایتی را ببرید اتوانید
.نمائید"محبت"او انتظار دارد برادر و خاھران مسیحی خود را .گناه رھائی دھد، بلکھ از بند گناه نیز آزاد سازد

:کرده استدر واقع آن را امر 

٢اول پطرس 
."ا حرمت بدارید، برادران را محبت کنید، از خدا بترسید و بھ پادشاه احترام بگذاریدھمگان ر":١٧

می شما . کھ قدرت انجام آن و راه انجام آنرا نیز نداده باشدمی کندخدا ھیچوقت چیزی را بھ فرزندانش امر ن
 کھ راھیدر تھ را انجام دھید، و  گفخداکیند، مشروط بر اینکھ آنچھ "محبت"اھر ایماندارتانودر و خ بھ براتوانید

کنید، محبت بجای آنکھ با برادری رقابت کنید، بھ او می توانیدمشکل شما این است کھ ناگر .او گفتھ انجام دھید
.می باشداز این ذخایر کردن  استفاده ، اشکال نداشتن منابع و ذخایر الزم نیستشما اشکال 
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 کجا استسئلھ مجواب

یست، و نھ در آنھائی کھ دور و اطراف شما ھستند، ھرچند کھ ممکن است کمک کنند تا جواب در خود شما ن
آنچھ ما با توکل بھ قدرت و (می گیردپولس در مورد آنچھ از نفس سرچشمھ .استفادۀ صحیحی را از آنھا بنمائید

را )عیسی مسیح گذشتھ و جدا از ، و بر طبق عادات و رسوم زندگی؛ راه خودمانمی دھیمحکمت خود انجام 
:می کنداینگونھ تشریح 

۵غالطیان 
بی عفتی، ناپاکی، و ھرزگی؛ :اعمال نفس روشن است":١٩
بت پرستی و جادوگری؛ دشمنی، ستیزه جویی، رشک، خشم، جاه طلبی، نفاق، دستھ بندی، ":٢٠

، نصف بیشتر )ی باشدم نفھرست کامل(ردی کھ نام برده شده در مجموع ھفده مو!عجیبی استدراز و فھرست 
می پس خدا .تأثیری کھ بر کلیسا داردرقابت و :می کنیمست کھ راجع بھ آن صحبت  اموارد مربوط بھ مسئلھ ای

:پولس بھ فھرست باال این ھشدار را اضافھ می کند. مسئلھ حل شودخواھد

۵غالطیان 
ار دادم، باز می گویم کھ کنندگانچنانکھ پیشتر بھ شما ھشد.حسد؛ مستی، عیاشی و مانند اینھا":٢١

."          چنین کارھا پادشاھی خدا را بھ میراث نخواھند برد

ولی ایمانداران واقعی باید توانائی مقابلھ با رقابت را بدست .بی ایمانان ھیچ راه حلی را برای مسئلۀ رقابت ندارند
ن ایمانداران نباید رقابت وجود داشتھ ادر می.ھند یافت آنان نیز بھ نتیجۀ شومی کھ دارد دست خوا،آورند، واگر نھ

.فرزندان غیرمشروع ثابت خواھد نموددر واقع اگر باشد آنھا را باشد، و 
می پولس در رسالھ بھ غالطیان اینطور ادامھ .؟ در روح القدسمی شونداین منابع مقابلھ با رقابت در کجا یافت 

:دھد

۵غالطیان 
" محبت، شادی، آرامش، صبر، مھربانی، نیکویی، وفاداری،اما ثمرۀ روح،":٢٢
."ھیچ شریعتی مخالف اینھا نیست.فروتنی و خویشتنداری است":٢٣

بر رقابت و مشکالتی کھ ھمھ تأثیر مستقیمی مابقی دو، عضوب، کھ روح القدس بھ ایمانداران میبخشدمیان ثمراتی 
، مھربان می دھد، صبر بخرج می کند، آرامش را دنبال می کندایمانداری کھ محبت . دارندمی آورددر میان 

کسی نیست و ، می دھدکنترل خودش را از دست ن، با فروتنی رفتار می کند، می کنداست و نیکویی را پیشۀ خود 
.نتیجتًا برای حل مسئلۀ رقابت باید بھ روح القدس روی آورد.کھ تن بھ رقابت بدھد

می گرددمسئلھ حل چگونھ 
 و خالف کالم خدا بودهبت زیادی راجع بھ طریق عملکرد روح القدس در ایماندار شده کھ عرفانی و مرموز صح
بدون آموزش و راھنمائی چگونگی بدست آوردن بھ روح القدس توکل ، نصایح و تشویق ھمان قدرو .است

 شدن و شکست بسیاری از دلیل گیج و ندھر دو این راه ھا اشتباھ.او کار خالف بوده استحکمت و قدرت از 
.می باشدایماندران 
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: خدا را در رابطھ ببینیمنصایح کالم

۵غالطیان 
."اگر بھ روح زیست می کنیم، بھ روح نیز رفتار کنیم:"٢۵
."خودپسند نباشیم و از بھ خشم آوردن یکدیگر و حسادت نسبت بھ ھم دست بداریم:"٢۶

:می بینیم١٧ تا ١۵را نیز در آیات و این می کند غلبھ و روح القدس است کھ بر امیال نفسانی

۵غالطیان 
."ولی اگر بھ گزیدن و دریدن یکدیگر ادامھ دھید، مواظب باشید کھ بھ دست یکدیگر از میان نروید:"١۵
."اما می گویم بھ روح رفتار کنید کھ تمایالت نفس را بھ جا نخواھید آورد:"١۶
فس؛ و این دو ضد ھم اند، بھ گونھ خالف روح است و تمایالت روح بر خالف نزیرا تمایالت نفس بر:"١٧

." توانید ھر آنچھ را کھ می خواھید، بھ جا آورید نمیای کھ دیگر

دایت  شما را در راه نیکویی ھمی تواندروح القدس است کھ با امیال نفسانی انسان مخالفت می کند، و او است کھ 
" توجھ داشتھ باشیدداردوجود ١۶ ای کھ در آیۀ وعدهبھ .نماید بھ روح رفتار کنید کھ تمایالت نفس را بھ جا :

 کھ در ، استترجمۀ فارسی قویترین کلمۀ منفی موجود در زبان یونانی"نخواھید آورد"کلمات ".نخواھید آورد
".قطعًا نخواھید آورد"این آیھ بکار برده شده است، 

می توانکالم خدا؟ جواب این سؤال را تنھا در می کند القدس ایمانداران را عوض ولی چگونھ است کھ روح
بما .کھ روح القدس سوای کالم خدا کار خواھد نمودآنگونھ نیست )خالف تصور بسیاری(وعده داده شده .یافت

ح القدس است، و کار رو، تا ایمانداران را عوض کندمی دھدآنچھ خدا بوسیلۀ کالمش انجام کھ نشان داده شده 
 کھ می کندصحبت بگونھ ای از روح و کالمش  خدا .)4( ھمان کار کالم خدا است می دھدنچھ روح القدس انجام آ

کتابی بی خطا  تا او است کھ نویسندگانش را ھدایت کرد.کالمش مال اوست.می کند کار بوسیلۀ کالمشروحش 
 نوشتھ دقیقًا ھمان کھ او میخواست(و ھم از او )و افکارشاننوشتھ ( بود نویسندگان آنھ دھند کھ ھم از را ارائ

 کھ ھنگام نقل قول از عھد قدیم، می باشدواضح نویسندگان کالم خدا بقدری درتشخیص ھویت روح القدس ).شود
.ی دھد روح القدس نیز در این خصوص بھ ما گواھی م"یمدر عبرانیان میخوان و ).١٧ و ١٠:١۵عبرانیان "(.

"در موقع دعای بھ خدا میگویندجائی کھ پطرس و یوحنا در  تو خود بھ واسطۀ روح القدس از زبان پدر ما، :
(خادمت داوود، فرمودی  . . ، و از روح القدس"بھ واسطۀ" کھ خدای پدر می بینیماینجا ما ).۴:٢۵اعمال .

.د تا کالم خدا را بنویسدیعنی روح القدس بھ داوود الھام نمو.داوود، صحبت کرده است"زبان"

 بگردد و آن تغییراتی مصرفاو آنرا تولید نمود تا . نکرد تا کالم خدا مصرف نشودکارروح القدس صدھا سال 
برداشت ما از کالم خدا، )١(طریق اساسی تغییر، ھر چھ باشد، شامل .در ما ایجاد نمایدرا می خواھدخدا کھ 

می می دھدانجام دادن آن را  درونی کھ بھ ما امکان قدرت)٣(، و گفتھ شده ما بھ انجام آنچھ در آن تعھد)٢(
روح القدس است کھ در .می دھد کھ ما را تغییر می باشدھر سھ مورد نتیجۀ استفادۀ روح القدس از کالمش .باشد

 اوست، کھ بھ و ھمچنین،. تا معنی و مقصود کالم را درک نمائیممی کندجواب بھ دعای ما، چشم دل ما را باز 
،  داشتھ باشیم، اعتقاد دھیم، انجام کنیم کھ تصمیم بگیریم  آنگونھ فکرمی کندھنگام خواندن کالم خدا، ما را وادار 

ی کھ یبھ ھنگام خواندن کالم خدا و وعده ھاو روح القدس است کھ .شکلی در آییم کھ خدا امر فرموده استو یا 
.می کندقدرتمندنی با قوایی دروما را وجود دارد،در آن 
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منظور این است کھ کار .ی است، نھ دستگاه انجام کارشخصروح القدس خود .می کندولی روح القدس تنھا کار ن
و درخواست  قدرت و است اندن کالم ودر زمان خمھم وضع روحی شما.می شودتنھا با خواندن کالم خدا انجام ن

می خواھد خدا جواب بھ دعا را بھ شکل و زمان و مکانی کھ خود فھ بر این،ااض. کھ از او می کنیدروشنفکری
چون روح القدس شخص.و چون شخص است، رابطھ ای کھ شما با او دارید تعیین کنندۀ جواب اوست.می دھد

).۵:١٩ ؛ اول تسالونیکیان ۴:٣٠افسسیان (کنید "خاموش"و یا "غمگین"است، امکان دارد او را 

۴افسسیان 
."روح قدوس خدا را کھ بدان برای روز رھایی ُمھر شده اید، غمگین مسازید":٣٠

۵اول تسالونیکیان 
١٩" "آتش روح را خاموش مکنید؛:

گذشتھ شما
شما باید .بلھ این حقیقت دارد.حال از آنچھ نشان داده شد میبینید کھ شما نیز در امور پاکسازی خود سھمی دارید

، و یا می رساند آنگونھ نیست کھ روح القدس بھ جای شما کار را برای شما انجام .نمائیدبا روح القدس ھمکاری 
قادرکالم خدا گویای آن است کھ روح القدس شما را .د کھ باید با قدرت و حکمت خود آنرا انجام دھیدشما ھستی
:و قدرتی کھ او میبخشد ھستید کھ باید انجام دھید، با حکمت شما.را انجام دھیداو  تا خواست می سازد

٢فیلیپیان 
١٣" زیرا خداست کھ با عمل نیرومند خود، ھم تصمیم و ھم قدرت انجام آنچھ را کھ خشنودش می:

."  سازد، در شما پدید می آورد

میما را قادر برای ما روشن می کند و جام گیرد از طریق کالمش  انمی خواھدو ھمچنین، اوتغییراتی را کھ 
:کنیم"خود را در دینداری تربیت"سازد تا 

۴اول تیموتاوس 
.ب٧ . ." ."بلکھ خود را در دینداری تربیت کن:

حالت و .می گرددیک شبھ ایجاد ن.تکرار داردتربیت نیاز بھ انضباط دارد، و انضباط نیز نیاز بھ وقط و تالش و 
:می باشدای بدن رفتار مقدس در نتیجۀ تعھد و سرسپردگی روزانۀ دل و اعض

١٢رومیان 
١" دعا می کنم کھ بدنھای خود را ھمچون قربانی شما استپس ای برادران، در پرتو رحمتھای خدا، از:

."       زنده و مقدس و پسندیدۀ خدا، بھ او تقدیم کنید کھ عبادت معقول شما ھمین است

:د را انکار نمائیم، و او را دنبال کنیم  برداریم، خوروزانھ آموخت کھ صلیب خود را بھ ماعیسی مسیح 

٩لوقا 
٢٣" اگر کسی بخواھد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، ھر روز صلیب«:سپس بھ ھمھ فرمود:

."         خویش برگیرد و از پی من بیاید
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واست ھای عیسی ، و بھ خ"نھ"روزانھ خود را انکار کردن یعنی ھر روز باید بھ خواست ھای خود بگوئیم 
ھر روز باید دست از اعمال .صلیب خود را برداشتن یعنی خواست ھای خود را از میان بردن".بلھ"بگوئیم 

.ده گام برداریمشگذشتۀ خود برداریم و بجای آن راه تازه ای کھ در کالم مشخص 

م تفکر کنیم، و آنرا در زندگی و برای انجام رساندن آن باید روزانھ کالم خدا را بخوانیم، بر آنچھ خوانده ای
پس ازمدتی، بگونھ ای کھ روح القدس این راه و روش ھای جدید را بھ ما میفھماند و .)۵(روزانۀ خود بکار ببریم
آنرا عادت و ایم "بخود افزوده" کھ رفتار مطابق با کالم خدا را می شویم، متوجھ می دھدو بما قدرت انجام آنرا 

.تازۀ خود کرده ایم

 راه سریع و آسان را انتخاب می دھندیحکار کنند، و ترج دوست ندارند در خصوص عوض شدن عمومًاردم م
در وجودشان ایجاد نماید، و زم را خود بخود و در زمان خوابگویی انتظار دارند روح القدس تغییرات ال.نمایند

 کھ یک ورزش کار در می کندی باطانضاما کالم خدا صحبت از !کنندن تحمل بھ اینصورت رنج و زحمت آنرا
منظم الزم است تا بھ ، بلکھ کوششی دائمی و می شودبرای او چیزی خود بخود انجام ن. بکار میبردحال تمرین 

. روحانی یعنی ھمینانضباطمنظور از . عادت نمایدمی خواھدآنچھ 

چھ بایدکرد
ابتدا دوباره نگاھی بھ مراحل را بدست آورید؟ ت از رقابکشی  دست پس بطور صریًح، چھ باید بکنید تا توانائی

:ید بکنمختلف رقابت

 گناه کردنی برایامکان.١
گناه.٢
 مقایسھامکانی برای.٣
ناکحسادت غظب.۴
رد کردن ھشدار و وعدۀ خدا.۵
می شودتنفری کھ تبدیل بھ گناه بیشتری .۶
فاجعھ و مصیبت.٧

می ن واحد با ھم یکجا پدید ھمھ در آبعضی موارد .ن شکل از ھم سوا نمود بھ ایمی توانعضی موارد را نالبتھ ب
رد کردن ھشدار و وعدۀ خدا نیز .می باشد امکانی برای گناه کردن ھمانامکانی برای مقایسھ بطور مثال، .آیند

ناه را شناسائی اما تا حدودی، ھمیشھ امکان آن خواھد بود تا مراحل پیشرفت گ. شروع تمام مراحل گرددمی تواند
رم کتاب پیدایش نشان داده کھ چطور در حالی کھ رقابت ااین موضع مھمی است، چون خدا در فصل چھ.کرد

وش داده شود، مراحل با دادن ھشدار و وعده، داخل شده، و در صورتی کھ بھ آن گمی توان، می شوددارد ایجاد 
 ایجاد  گوش داده بود، مراحل ششم و ھفتمرحلۀ پنجماگر قائن در م. و عکس آن را ایجاد نمودرا کوتاه کرد

.نمیگردید

یم آنرا در ھر مرحلھ ای قطع می توانھمچنین، زمانی کھ مراحل مختلف ایجاد شده را شناسائی کردیم، آنوقت 
ز بطور کل ا، ممکن است بتوانید می کشندشما را بھ رقابت در حقیقت، زمانی کھ بدانید چھ وقایعی معموًال.کنیم

کار عمده ای کھ باید .را از ھمان آغاز قطع کنیدآن شکل بھ اصطالح، ُدمبھ این .ایجاد اکثر آنھا جلوگیری نمائید
ع، و در نتیجھ بتوانید بھ راحتی آنھا را در زمان وقتا، داردبکنید، آشنائی شما با مراحل مختلفی است کھ رقابت 

و سپس، ھنگامی ".دم آنرا قطع کنید"بسر میبرید، خواھید توانست وقتی بدانید در کدام مرحلھ ای .شناسائی کنید
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در حال شکل درشما آنوقت خواھید دید کھ تغییری ارائھ دادید،  عکس العمل صحیحی را انضباطبا ھر بار کھ 
وسوسھ کھ رفتھ رفتھ ضعیف ، بلکھ در قدرت می شویدن، نھ تنھا در دفعاتی کھ با شکست مواجھ می باشدگرفتن 

.می شوددارد تر 

 آخر مقدماتی شما دانشجوی سال.برای شما می آورم؟ مثالی را بعنوان نمونھ می کنداین بھ چھ گونھ عمل 
از کل شاگردان کالس، تنھا چھار نفر قبول خواھند شد تا بھ دورۀ (کالسی را برداشتھ اید .دانشکدۀ پزشکی ھستید

رد شود کھ فت و آند رقبول شد بھ مرحلۀ بعدی خواھکھ نآد شدن،بستھ بھ قبول شدن و یا رکھ )بعدی صعود کنند
ل است، و تنھا تعداد دانشگاه بسیار مشکشدن بھ دورۀ پزشکی وارد .درشتۀ خود را تغییر دھد شد مجبور خواھ

 نمراتی کھ در این کالس میگیرید، نشانگر آن خواھد بود کھ واردمی دانیدبخوبی در نتیجھ .کمی بھ دست میابند
د، خود را و روز دیگر موعد آن فرا میرسو شما دارید برای امتحان نھائی کھ د.زشکی خواھید شد یا نھدورۀ پ
در خصوص موضوع  و می آیدزد شما نیکی از ھمشاگردان شما کھ برادر مسیحی شما نیز ھست .می کنیدآماده 

و کمک کنید، ولی ممکن است بھ راحتی بھ امی توانیدشما .می کنددرسی کھ شما اطالع کافی از آن دارید سؤال 
او از شما کمک میطلبد، و شما .می کنیددر نتیجھ ھیچ کمکی بھ او ن.خود صدمھ بزنیدشدن بھ امکانات قبول

 کھ می گوئیدشما .دمی کناو باز طلب کمک . او را نادیده بگیریدمی کنیدسعی . کھ نشنیده ایدمی کنیدوانمود 
.م این اوقات، سعی شما این است کھ او امتحان نھائی را رد شود و شما نمرۀ بھتری را بگیریددر تما.وقت ندارید

.شما او را رقیب خود کرده اید و عکس العمل شما نیز چنین بوده است

بجای آنکھ برادرم را رقیب خود بدانم بھ او من باید :می گوئید و بخود دمی دانیولی بعد از مدتی، خود را مقصر 
می  و از او می کنید طلب بخشش ی کھ داشتیدشما از او و خداوند بخاطر رقابت".باید بھ او محبت کنم.ک کنمکم

 کھ خود را در می شویدسپس مصمم .داز شما کمک بخواھدارد کھ ھر گاه مشکل و یا سؤال دیگری را خواھید
از و ضمنًا در صورتی کھ .ای شما است سپرده اید، حفاظتی برخداھمانکھ خود را بھ .معرض رقابت نگذارید
در خصوص تغییر شما را می تواند یاری کند و خود برگشتید، این برادررقابت قدیم ه روی بی فکری بھ را

نیز ممکن است متوجھ خود شما .ورت شروع رقابت، ھشدار بدھدبیاد آورده و در صی کھ بدست آورده اید افکار
.پیشرفت آن را بگیرید جلوی واست باشید آنچھ در حال پیشآمد 

٢فیلیپیان 
٣" ."ھیچ کاری را از َسِر جاه طلبی یا تکبر نکنید، بلکھ با فروتنی دیگران را از خود بھتر بدانید:
۴" ."ھیچ یک از شما تنھا بھ فکر خود نباشد، بلکھ بھ دیگران نیز بیندیشد:

 حل می شوند ایجاد زمانی کھنیستید کھ مسائل را راضی تنھا شما .می بینیمراه حل شایستۀ مسئلھ را این آیات در 
 واقعًا دلتان را لمس کرده، خواھان آن خواھید شد کھ رفتار کامًال متفاوتی را نسبت بھ این آیاتکنید، بلکھ اگر 

و م خدا در نتیجھ، با بھ دل گرفتن کال.می باشدبرادر خود داشتھ باشید؛ رفتاری کھ با محبت و توجھ زیادی ھمراه 
او نیز در منضبط کردن خود نسبت بھ رفاه و خیریت برادر خود، ھر چھ در توانائی خود دارید را خواھید کرد تا 

بدون آنکھ مزاھمتی را ایجاد کنید، خود را در اختیار او خواھید گذاشت، توجھ بھ او .امتحان خود موفق گردد
یعنی سعی ".بھ دیگران نیز بیندیشد"ھ آیۀ ذکر شده می گوید  کمک خواھید کرد تا آنجائی کخواھید کرد، و بھ او

.صبر نخواھید کرد تا او از شما درخواست کمک کند.بیابیدراه ھای تازه ای برای کمک بھ او خواھید کرد 
.باھم درس بخوانید، و غیرهممکن است پیشنھاد کنید کھ 
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نوع دیگری از مسئلھ

فرض کنید شخص دیگری خود را در مخالفت با شما . باشد، چطور خواھد شدحال ببینیم اگر مسئلھ برعکس شده
شما "رقیب" بھ کسی کھ می توانیدچگونھ .را با شما مقایسھ کرده اندی یا آنکھ افرادی شخص.بنا ساختھ است

، محبت نمائید؟ در چنیندمحبوبیت بیشتری را از شما داربھ کسی کھ چطور می توانید است، محبت کنید؟ 
 جلوی خشم و حسد را گرفت، و یا آن را در کنترل خود داشت؟ از آنجائی کھ کالم خدا می توانشرایتی چگونھ 

.خود را محبت کنید، معلوم است کھ شدنی است"دشمنان"کھ حکم کرده 

ش پا پی، یقینًا کار ساده تر محبت بھ رقیب را انجام داد کار مشکل تر محبت بھ دشمن ولی، چگونھ؟ اگر بتوان
در خود ایجاد کنید، چون خدا این را نگفتھ نسبت بھ او  را و خیر خواھانھسعی نکنید احساس گرم .افتاده است

الزم نیست احساس .می شودو بھر حال، ھمانطور کھ در فصل قبل خواندیم، محبت با احساس شروع ن.است
می در فصل قبل گفتیم کھ محبت با دادن شروع .خوبی را نسبت بھ کسی داشتھ باشید تا بتوانید بھ او محبت کنید

می سازد  مجاب از طریق کالمش شما رااو .می کند ن شما شروعبا تغییر احساساتکارش را روح القدس .شود
او زمانی بیاد داشتھ باشید کھ.ر از آنکھ چھ کرده و گفتھ باشندصرفنظو ،  محبت کنیدتانان و خواھرانبھ برادرتا 

.د کھ دشمن او بودیدشما را محبت کر

، از شما داردآنوقت بھ کسی کھ محبوبیت بیشتری ، می شود کھ محبت با دادن شروع زمانی کھ واقعًا قبول کردید
چھ احساس و د ساختن خدا، ورنگ بلکھ بخاطر خوشنی ن ووقتی چنین کنید، نھ با حیلھ.بیشتر محبت خواھید کرد

 مرتب و بی ریا، آنوقت خشم شما فروکش خواھد کرد و احساس خیر خوبی نسبت بھ آن دارید چھ ندارید، بطور
.نماینداحساسات صحیح از تعھد و رفتار ھای صحیح رشد می.اندیشی جای آنرا خواھد گرفت

"را جویا شویداو نیاز واقعی ؟  کردمی توانبرای چنین شخصی چکار  اگر دشمنت گرسنھ باشد، بھ او خوراک :
(د، بھ او آب بنوشانبده، و اگر تشنھ باش و سپس اگر امکان آن را دارید نیاز را برآورده ).الف١٢:٢٠رومیان "

ختھ شده است، از ام کاری انتخاب شد، برانگی آنکھ خواھری بجای شما برای انجاگر حسادت شما بھ خاطر.سازید
اگر .راھش برداشتھ شوندبا او ھمکاری کنید تا از سر  بشوید و ش می باشندسر راھاو جویای مشکالتی کھ 

سعی کنید ضعف از پیشرفت برادری در خدمات روحانیش جلوگیری کنید، می خواھیدبخاطر امیال نفسانی خود 
سپس، محسنات او را شناسائی کرده و تشویق .ھای او را شناسائی کرده و بھ او کمک کنید تا خادم بھتری گردد

.نمائید

بھ بعضی اوقات .بیآزمایدھا بخواھید تا دل شما را در خصوص تمام این کار البتھ الزم است کھ از روح القدس 
درگیری باعث "کمک"انوقت آن . خورده میگیریم فھمند داریم از آنھا کھ میمی کنیمکمک گونھ ای بھ اشخاص 

ر باید مطمعن باشید کھ د.دنمی کردکاش نکھ ، می کنندکمک بھ گونھ ای بعضی اشخاص .می شودو رقابت 
میوۀ روح القدس را نمایان .باشد صحیح ی کھ استفاده می کنیدکمک رساندن، طرز برخورد و طریق و روش

.می باشنددر اینجا فروتنی و نرم خوئی بسیار واجب .سازید

شکست چکار باید کرددر صورت
 را بیشتر در اختیار بسیار خوب، حاال فھمیدم چطور موقعیت ایجاد شده را کنترل کنم و بھ جای رقابت، خودم"

با گذشتھ چکار کنم؟ خراب کاری ھای زیادی در ولی .ھمیاری و مساعدت با برادران و خواھرانم قرار بدھم
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و در خصوص آینده، اگر آنچھ فرا گرفتھ ام را فراموش کردم و . موجود است کھ باید تصحیح نمایمگذشتھ ام
گدوباره بھ طریق گذشتۀ خودم برگشتم چھ؟

 بھ گذشتھ بازگشت و تک تک موارد رقابت پیش آمده را می توانالبتھ ن. را کردیدای بسیار پر احمیتیسؤال ھ
و از طرفی ممکن است تمام موارد رقابت . ایجاد شده استًامکرر، خصوصًا اگر موردی بوده کھ رسیدگی نمود

سپس، آن .درخواست بخشش بکنیبتدا، از خدا دا. بکنیدمی توانیدولی کاری ھست کھ .نتوان بیاد آوردرا 
بھ آنھا .س ایجاد نمائیدا و با آنھا تم،آزار دیده اند را بخاطر بیاورید، روحیۀ رقابت شماکھ بھ دلیلاشخاصی 

وقتی .ر دانستھ اید و از ایشان تقاظای بخشش مینمائید رقابت در خانۀ خدا خود را مقصخصوصبگوئید کھ در 
دارید روی خود کار می کنید، و امیدوارید کھ او شاھد ا بگوئید کھ در این موردکردید، بھ آنھبخشش را دریافت 

پشرفت شما در این زمینھ باشد، و میخواھید از این پس دوست با محبتی باشید، و در صورت آنکھ دوباره شکست 
ودید، از او وقتی بھ گناه خود اعتراف کردید و از او درخواست بخشش نم.خوردید، او شما را تشویق نماید

شما میتوانید .بخششی کتاب مقدس داده است است کھ دنیا بھ جلوۀ نادرستیمعذرت خواستن .معذرت نخواھید
 قدم اساسی، نیاز این.ذاشتھ و طالب بخشش نیز بشویدبگوئید کھ از رفتار خود متأسف میباشید، ولی قدم فراتر گ

.بھ مشارکت ھر دو شما را خواھد داشت

بر رقابت را میتوانید در راه شباحت بھ عیسی مسیح بدانید، چون در او رقابت وجود نداشت، و لبھ خالصھ، غدر 
البتھ راجع بھ رقابت میان برادران و خواھران خانۀ خدا بیشتر میتوان صحبت کرد، ولی من بھ جای .تنھا محبت

تی برادران و خواھران مسیحی عناصر اساسی الزم برای آشآنکھ موضوع را پیچیده نمایم، توجھ را متمرکز 
این عناصر را بھ دل بگیرید، و در خصوص عوض شدن، اگر الزم است بھ کتاب ھای دیگر نیز .نموده ام

کالم (شما مانند آنانی نباشید کھ بھ چھرۀ خود در آینۀ خدا .مراجعھ کنید، ولی مھم این است کھ آنرا انجام دھید
.یف است، و فراموش میکنید کاری در قبال آنچھ دیده اید انجام دھیدکث"رتانظاھ" کھ نگاه میکنند و میبینند)خدا

نقشۀ تماس با کسانی کھ نسبت بھ ایشان گناه سپس، .اگر چنین است، ھمین حال راجع بھ آن با خدا صحبت کنید
میدانید چگونھ شروع و اگر راجع بھ آنچھ در این کتاب خوانده اید مشکلی دارید، و یا ن. نمائیدفراھمکرده اید را 

.دا با کشیش خود تماس بگیریدکنید، ابت
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فصل ھفتم
 رقابتعالئم

نداشت کھ زمان خبر او تا آن .اعضای کلیسایش مواجھ شداعتراض کشیشی پس از برگشت از مسافرت، با 
اگر .بودت کردهھمدسبر علیھ او  اعضای کلیسا را ،یکی از مشایخکھ بعد فھمید .شدهد رقابتی در کلیسایش ایجا

قبل از آنکھ بھ  بھ مسئلھ پی برده و بود، ممکن آگاھی قبلی را می داشتاز عالئم مختلف رقابت کشیش این 
.بر می آمدنی تبدیل گردد در صدد حل آن بحرا

، و ھر چھ مراحل آن پیشرفتھ )بل از آن نام برده شدمراحلی کھ در فصل ق(از مراحل مختلفی تشکیل شده رقابت 
بھ حد غیر ئلھ مس ممکن است کمک کند تا قبل از آنکھ دانستن این عالئم.خواھد بود، حل آن نیز مشکل تر رددگ

من تنھا صحبت از آنانی خواھم کرد کھ بطور معمول موجود میباشند، و .دترمیم برسد، بھ آن رسیدگی کرقابل 
 باشند کھ ی وجود دارند کھ مختص بھ شمادر زندگی خودتان عالئمشاید .فھرست من بھ ھیچ عنوان کامل نیست

).مثًال جویای اطالعاتی میشوید تا بھ کسی صدمھ بزنید(ند نشانۀ رقابت

مشکل ارتباطات

آنعالمت وجود نیز ممکن است خود بلکھرقابت مساعد میسازند،ات نھ تنھا موقعیت را برای مشکل ارتباط
. و برادرانشیعقوببرگردیم بھ داستان .باشند

٣٧پیدایش 
۴" ست می دارد، از او کینھ داشتند ودرانش دو، او را بیشتر از ھمۀ براو چون برادرانش دیدند کھ پدرشان:

."نمی توانستند با وی بھ سالمتی سخن گویند

:نمونۀ دیگری را نیز در داستان قائن و حابیل میبینیم

۴پیدایش 
٨"  بودند، قائن بر برادر خود حابیلو واقع شد چون در صحرا.گفتو قائن با برادر خود حابیل سخن :

."برخاستھ، او را کشت

شاید قوی ترین عالمتی کھ نشانۀ وجود حسادت، کشمکش، و رقابت باشد، شکست ارتباط برادرانھ میان اعضای 
شده با او آنھا)المتس(نسبت بھ او مانع صحبت صمیمانۀ ضب برادرانش  متوجھ شد کھ غیعقوب.استکلیسا 
 معنای ضمنی مثبتی می باشد، وونت خاتمھ دادن بھ خشبیش از گویای چیزی در زبان عبری، "شاُلم"کلمۀ .است

.می باشدگویای روابط حسنھ و خوبی حد عقل در اینجا، .را دارد

رفھایش مشاھده می  با شما صحبت می کند، زخم زبان را در حخواھر روحانی شمامھناز،  ھروقت این روزھا
ممکن . کودکان کلیسا انتخاب کردندمدرسۀت مدیر َم کھ شما را بھ ِسشروع شد نیز زمانی نوع ارتباطاین .کنید

ولی باید بھ آن توجھ .یستشما نداشتھ باشد و شاید تصوری برای شما بیش نانتخاب است این موضوع ربطی بھ 
ید تا صبر کنقبًال  کھ الزم استولی ھمیشھ .را با او در میان بگذاریدکنید و اگر ادامھ یابد، بھتر است کھ موضوع 

.مشاھده کرده باشیددفعاتی از وقوع آن را 
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با مھناز قرار مالقات .این استولی یک راه .کار ساده ای نیستدھم؟ چگونھ این کار را انجام ب:بپرسیدشاید 
:زنیدبگذارید و ھنگام مالقات با او اینگونھ با او حرف ب

با و امیدوارم ) مشکلی را داریتونھ آنکھ (مھناز عزیزم، من مشکلی را دارم 
نظر خود را خواھش می کنم قبل از آنکھ .کمک شما بھ آن رسیدگی نمایم

از وقتی کھ مرا بعنوان مدیر مدرسۀ کلیسا . بگذارید حرف ھایم را بزنمبگوئید،
.انتخاب کردند، رفتار شما با من  . . . . .". . . .

و حال متوجھ ھستید کھ این موضوع مرا ناراحت کرده و الزم است کھ با شما "
.استخیاالت من فراوردۀ صحیح نبوده و تنھا شاید برداشت من .درمیان بگذارم

ولی چون مدتی است کھ تغییر رفتار شما را با خود دیده ام، الزم دانستم با شما 
 یکدیگریم در مسیح، و نباید بگذاریم چیزی ما خواھر.راجع بھ آن صحبت نمایم
پس اگر موضوعی ھست، قبل از آنکھ باعث ایجاد .در میان ما قرار بگیرد

".رقابت میان ما شود، بھ آن رسیدگی نمائیم

اعتراض بدون حد و حساب

د را مشتاق شاید بیش از حد خو.از پس از شنیدن حرفھای شما، رفتار کامًال برعکسی را نشان بدھدشاید مھن
"نشان بدھد خواھش می کنم ھر وقت بھ کمک احتیاج داشتید با .من بی نھایت خوشحالم کھ شما را انتخاب کردند.

من واقعًا خوشحالم کھ . وجود ندارد مقامینچنییگری بھتر و واجب تر از شما برای ھیچ کس د.من تماس بگیرید
".شما را انتخاب کردند

:بینیم میتعارف، ھشداری را در قبال در کتاب امثال.زیادی–تعارف زیادی ھمان است 

٢۶امثال 
٢۴" ."، و در دل خود فریب را ذخیره می کندھر کھ بغض دارد با لبھای خود نیرنگ می نماید:
٢۵" ."ھنگامی کھ سخن نیکو گوید، او را باور مکن زیرا کھ در قلبش ھفت چیز مکروه است:
٢۶" ."حیلھ مخفی شود، اما خباثت او در میان جماعت ظاھر خواھد گشتھر چند بغض او بھ :

ط ستایش می کنند، آنانی کھ بحد افرا.دند را ھمیشھ بزبان نمی آورن در فکر خود داراصشخاشکی نیست کھ آنچھ 
ز آنھا ا باید مراقبشان بود، و اگر نشانھ ھای دیگری از رقابت ،و تعارف قسمتی از گفتار آنھا را تشکیل می دھد

.نموددیده شد، با آنھا راجع بھ آن صحبت 

اگر .خواھید دیددر او را نیز گری تکبر و تحمیل ، می کند زیادی  شدید کھ مھناز چاپلوس و تعارفاگر متوجھ
با ادعای کمک . برنامھ ھای خودش را بھ زور بھ اجرا میگذارد،حقیقتًا حسد و رقابت را در دل داشتھ باشد

ق بھ طر. بر خرابکاری خواھد کرد را ایجاد میسازد، کار شما را بیشتر می کند، و کًال سعیترسانی، مشکال
ممکن است باز مجبور شوید .خود را نمایان خواھند ساخت)کھ قبًال از آنھا یاد شد(مختلف، آن ھفت مورد کریھ 

او شروع بھ رفتار .تنفر شده استحسادت تبدیل بھ .تر خواھد بودبا او مواجھ شوید، و احتماًال این بار مشکل
در چنین صورتی، .بگویدنیز فریبانھ کرده و امکان دارد در جواب بھ در خواست آشتی و مصالحۀ شما، دروغ 

ولی ضمنًا باید مواظب باشید کھ شما نیز دچار .الزم خواھد بود تا او را در حال خراب کاری غافلگیر کنید
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با تنبیھ ، الزم است رد می کنندح و آشتی را قعی نیز چنین اشخاصی کھ صلدر موا.وسوسۀ رقابت با او نشوید
.انضباطی کلیسا روبرو شوند

دستھ بندی
 بھ این تاد نمیگردد و ایماندارانی را پیدا می کند کھ با او موافق باششخصی کھ چاپلوس و زبان باز است، احتماًال 

بیشتری طرف دیگران را بھ خود جلب می کند تا قوای .اشد زدن داشتھ بوسیلھ امکانات بیشتری را برای ضربھ
ش را با چون حق دارد اعتقاد نیست، ط بھ اعتقادش دارد، این کار خالفائی کھ مربوجالبتھ تا .را بدست آورد

 عمل چگونھ رابطھ با آن  کھ در،ا استولی سؤال اینج.دیگران در میان بگذارد، و بھ این شکل حمایت نیز بشود
او ھمیشھ مخالف شما خواھد بود، صرفنظر از موضوعی کھ مطرح می کنید و .تفرقھ آمیز استش لعم.دمی کن

.یا برنامھ ای کھ در نظر دارید

امکان موفقیت چندانی نخواھند داشت، و نھایتًا تنبیھ انضباطی شما این صورت نیز، اقدامات صلح جویانۀدر 
لیت دستھ بندی خود ادامھ بدھد، البتھ باید ھشیار باشید و نگذارید بھ فعا.تنھا راه رسیدگی بھ آن خواھد بودکلیسا 

:بھ ھمین دلیل است کھ پولس بھ تیتوس این ھشدار را داد.اگر نھ باعث ھرج و مرج و تقسیم کلیسا خواھد شد

٣تیتوس 
١٠" س، با او قطعھشدار ده، و از آن پبھ آن کھ عامل تفرقھ است یک بار، و سپس برای دومین بار :

."ارتباط کن

اگر چنین نکنید، زمانی خواھد رسید کھ الزم خواھد بود او را تنبیھ .ید یا از کلیسا بیرون کنیدمطیع کناو را 
کالم در این خصوص بگونۀ .نمائید، و آنوقت از کلیسا خواھد رفت و تعداد بسیاری را نیز با خود خواھد برد

.بارز صحبت کرده است

"و آنھا"ما"برخورد گونھ 

تقسیم می "آنھا"و "ما"میان دیگر، اشخاصی می باشند کھ موضوع و پیشنھادات، و یا ھر چیز دیگری را نمونۀ 
و یا "فالن کمیتھ"ر چوب اھمھ چیز را در چھ.چنین مواردی را بیشتر در رقابت ھای فرقھ ای می بینیم.ندکن
 کمک بھ جویایکھ ھمۀ کمیتھ ھا و گروه ھا را برادران و خواھرانی بدانند کھ می بینند، بجای آن"فالن گروه"

. را بھتر انجام رسانندمسیحیکدیگرند تا مقاصد 

شاید بھ اینگونھ بیان .معموًال اولین نشانۀ دودستگی استمی باشد، " آنھا/ما "بینش و رفتاری کھ نمایانگر 
"بگردد ی کلیسا کامپیوتر ھای جدیدی داده اند؟ ولی ما کھ در خدمات مشاوره توجھ کرده اید کھ بھ گروه بشارت:

".ھستیم ارزش آن را نداشتھ ایم

بعضی مواقع، تنھا نشان .جلوگیری خواھید کردآسیب و زیان زیادی  رسیدگی کنید، و از ًا موضوع سریعبھ این
ھر دو را . الزم را خواھد کرد فرق،یگربھ گروه د)نھ اشتیاق و اھمیت بی حد و حساب(اشتیاق و اھمیت دادن 

.دانیددوباره برقرار گررا برای صرف شام بھ رستوران ببرید، تا حس ھمکاری و ھم ھدفی 
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حساسیت فوقالعاده
رنجیده می گردد، و شما را رقیب خود می کند، ھر کاری کھ بکنید در نظر او خاطرش وقتی شخصی بھ سادگی 

شھ تقصیر کار خواھید بود؛ ھر کار نیکی کھ بکنید را واژگون کرده، و آنرا بد جلوه شما ھمی.اشتباه خواھد بود
 کھ داللت ھائی.خواھد داد، و از ھر فرصتی استفاده خواھد کرد تا شھرت شما را در میان ایمانداران خراب نماید

:مادرش گفت نمی باشد بھ آن دختر کوچک باوجود آنکھ زیرکانھ می باشند، ولی فرق چندانی با آنچھ میآورد

!"مامان، مامان، حسن عروسک مرا شکست"
"ای وای، چی شد؟"
!" را زدم تو سرش و شکستد، ولی نداد، و من عروسک خودم خواستم بھ من بستنی بدھمن از او"

. خوب نیستمندر این نمونۀ خیالی، توجھ کنید کھ خود محوری در صدر ھمھ چیز است؛ ھر چھ تو بکنی برای 
ھر چھ . خود برداشت می کندی برمقصود را توھینسی کھ فوقالعاده حساس است، حرف ھای بدون منظور و ک

ولی در .باز در این مورد، شما باید با او تماس شخصی داشتھ باشید.کنید، آن را حملھ بجانب خود می پندارد
در غیر این صورت، ممکن .ت کنندبیشتر مواقع، کار بجائی نخواھد رسید، مگر آنکھ اشخاص دیگری نیز دخال

.بد برداشت نمایدبگونۀ دوباره حرفھای شما را است 

اگر بیش از یک مورد .دا می توان نشانھ ھای عمده نام گذارالبتھ نشانھ ھای دیگر نیز موجود است، ولی اینھا ر
. در صدد اصالح آن باشید، و فورًابگیرید جدی رارقابت ص دیگر مشاھده کرده اید، از آن را در خود و یا شخ

آنچھ از او .اتھامات را وارد نسازید.کھ برای اصالح آن می کنید، باید محتاطانھ و مقدماتی بوده باشداما کاری 
نشان می بھ نظر شما چھ را بھ او بگوئید آنچھ خود دیده و شنیده اید، .دیده و شنیده اید را با او در میان بگذارید

اگر برداشت .وده استممکن است برداشت شما صحیح نب. نیز برداشت خود را ابراز نمایدولی بگذارید او.دھد
:ت او را نیز مشاھده کرده اید، حق را بھ او بدھیدمحباو مخالف شما، ولی با این حال 

١٣اول قرنتیان 
"الف٧ .". مدارا می کند، محبت با ھمھ چیز: . .

لعاده نشده باشید و روح رقابت را پیش  فوق ایز دستخوش احساساتدر چنین مواقعی مواظب باشید کھ شما ن
.ه باشیدکشیدن
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فصل ھشتم
چگونھ باید شروع کرد

آیا شما مسئلھ ای دارید

آنجا .مد و ایجاد این مسئلھ را عنوان کن وجودر فصل قبل سعی کردم عالعمدارید؟ را  رقابت شما مشکلآیا 
.در اینجا، تمرکز بر رقابتی خواھد بود کھ در شما است.ب دیگران ایجاد میشد بر رقابتی بود کھ از جانتمرکز 

ن بھانھ گیری امکانھ تنھا ھمچنین د، و شناسائی کنی آن را در خود یدچون این موضوعی نیست کھ بھ سادگی بتوان
الزم است کھ فرق موجود می باشد،بیش از اندازه وسۀ  وساحتیاط وبلکھ امکان ، وجود داردتان نسبت بھ رفتار

.میان این دو نوع رقابت را فھمید

مجادلھ و ستیز صمیمانھ "رفتاری را میتوان . بودن باشد"خواستار حقیقت"د در استتار و پوشش  میتوانرقابت
وجود دارد و ِجد و َجھدی نیز در این راه موجود "راستی"و حقیقی برای نیازی واقعی .جلوه داد"برای حق

در فصل دیگر راجع بھ راه صحیح رقابت .بھ سادگی تمیز دادنمیتوان چیز دیگری جتًا، رقابت را با نتی.میباشد
در نتیجھ .ببخشدبیشتری وسعت مسئلھبھ میتواند وجود دارد، این خود و چون راه صحیحی .صحبت خواھیم کرد

.باید بھ چند مورد مشخص کننده رجوع نمود

:ھ کنیدتوجفسکی نوشتھ خانمی بھ چایکوکھ بھ نامھ ای 

 غیر قابل بخشش، ھمچون زنی کھ نسبت بھ یآیا میدانی کھ من حسودم بھ نوع
مردی کھ دوست دارد حسود است؟ آیا میدانی وقتی ازدواج کردی برای من 
خیلی مشکل بود، و گویا قلبم شکستھ شده بود؟ فکر آن کھ تو نزدیک بھ آن زن 

خبیثیو میدانی من چقدر زن .تحمل بودبودی برایم بسیار تلخ و غیر قابل 
و خودم !ھستم؟ وقتی شنیدم کھ از بودن با آن زن نارازی بودی، خوشحال شدم

فکر نمیکنم خودم را بگونھ ای گول .بھ خاطر چنین احساسی سرزنش کردمرا 
ن کار ھائی ھست کھ انسا.زده باشم، ولی نمیتوانستم احساسم را از میان بردارم

نکھ این زن تو را خوشنود نکرده بود از او متنفر بھ خاطر آ.را نداردتوانائی آن 
.شدم، ولی اگر تو را خوشنود کرده بود، از او صد ھا مرتبھ  بیشتر متنفر میشدم

من فکر میکردم کھ این زن آنچھ از آن من بود را دزدیده بود، آنچھ حق من بود، 
و ارزش تو را بیش از ھر چون من تو را بیش از ھر کس دیگر دوست میدارم، 

.)۶(مچیز دیگر می دان

ا شکی نیست کھ او زن چایکوفسکی ر.مآن میبینیاز در این شھادت، حسادت، غبطھ، و تنفر را در ھر سیالب 
د، خوشحال ھ اوضاع و احوال آن زوج خراب میگرداو از این زن غبطھ می خورد، و زمانی ک.رقیب خود میداند

ولی با این وجود سعی کرده .خبیث نام برده استخود ابت واقعی را میبینیم، و حتی نام آن را در اینجا، رق.میشود
.کھ آن را بھ حق بدارد

 را شناسائی کرده اید؟ نشانھ ھای رقابت گناه آلود را ھمھ جا میبینیم، را تشکیل دادهآیا آنچھ کانون صحبت ھایش 
فسکی را دوست واو ادعا دارد کھ چایک.می بینیموشبختی خ ھایش راجع بھ ح در صحبتواضبطور ولی آن را 

Sibling Rivalry in the Household of God by Jay Adams, Persian translation by Shawn Safavi - www.farsinet.com/moshavereh_masihi



۴۶

ود اعتراضی کھ بر با وج! خودش را دوست نمیداردعضواو کسی .ولی حقیقت امر کامًال بدور از آن است.دارد
او زمانی خوش حال . شخصی را کھ بی اندازه خود خواه است را نشان می دھدتلخ،این نامھ .علیھ آن می کند

اگر زن چایکفسکی میتوانست او را خوشنود نماید او صد ھا مرتبھ .کوفسکی خوش حال نیستاست کھ چای
 چھ کسی را دوست دارد؟ اگر واقعًا چایکوفسکی را دوست میداشت، از خوشنودی او، او.دناخوش میگردی

آنکھ اشت، از اگر واقعًا او را دوست می د. می کندگر زن دیگری باشد کھ او را خرسندشد، حتی اخوشنود می
و .خیر، این زن خودش را دوست دارد.زنش او را خوشنود نمیکرد ناراحت می شد، و نھ آنکھ عکس آن

. رضایت انتقام جویانھ ای را بھ او می دھدراضی میباشد، چون آنخوشحال است کھ چایکوفسکی از زنش نا

ر از صدمھ ای کھ بھ شخص دیگری وارد می اگ.خود محوری: کھ باید در خود بجوئیداین کانون آنچھ می باشد
. شما ھستمیشوید، شکی نیست کھ روح رقابت در ناراحت وشنود می شوید، و یا از خوشنودی کسیشود، خ

.شاید این محک خود خواھی و خود محوری شما باشد

٢۴امثال 
١٧" "چون دشمنت بیفتد شادی مکن، و چون بلغزد دلت وجد ننماید،:

کھ در این آیھ مصرف شده، یکی از دو "دشمن"کلمۀ .ع بھ این نوع فکر و رفتار ھمین استنظر خدا راج
رقیب شخصی .دماب از آن صحبت کرمن در فصل اول این کتکھ برای رقیب استفاده شده و اصطالحی است 

 افکار و رفتار  با این حال،.ا ممکن است کامًال منفی باشدفکر و رفتارش نسبت بھ شم.است کھ مخالف شما است
برای دشمنی کھ از پا افتاده، باید تاسف و دلسوزی حتی .ل یاد شده این را میگویدامث.شما باید غیر رقیبانھ باشد

، سعی کنید برآورد کنید کھ در داردوجود انید کھ آیا روحیۀ رقابت در شما اگر میخواھید بد.درا ایجاد نمو
.وارد می گردداحساسی صورت موفقیت و یا شکست او، بھ شما چھ 

اما تفاوت ھای حقیقی نیز وجود دارند

وجود نیز برای آنچھ بھ آن ایمان داریم  و بحق،  این است کھ مجادلھ و ستیز واقعیمی باشدگیج کننده سببآنچھ 
تمام وجود اری را باید با در حقیقت چنین ک.جام دھندرا ھمۀ ایمانداران واقعی باید اناین کار ).ب٣یھودا (دارد

، و آن شامل دنبال کنیماما نظر ما باید چنان باشد کھ حقیقت را برای جالل بھ خدا و سعادت کلیسایش .دھندانجام 
.کھ مرتکب خطا شده اندمی شود سعادت برادر و خواھری 

 خواھانید، او را از میان بردارید، و یا نوعی بد بیاری را برایشوقتی او را دشمن خود میخوانید و میخواھید 
شما ستیزه جوی .شما روح رقابت را بدست آورده اید.ن گذارده ایدخاطر ایمابآنوقت پا فراتر از مجادلھ بحق 

.عادی میباشید

در این خصوص کوتاھی و سازش نباید در کار . حفظ نمودوجود دارد کھ باید آن راتضادی میان خطا و راستی 
 رقت دارید، و  کھ از خصومتی کھ میان برادران و خواھران وجود داردولی روحیۀ شما باید چنان باشد.باشد

د کھ بھ ھیچ وجھ بھ آن اضافھ نکنید، حتی در حالی کھ برای ایمانتان در حال ستیز و مجادلھ خود را ملزم می داری
.میباشید

.دکل انتقاد را میگیروقتی شتوان انجام داد، خصوصًا است کھ می ی ، معموًال مشکلترین کاربا دیگرانمخالفت 
"نقاشی نامھ ای بھ دوستش نوشت و در آن از کار نقاشی دوستش انتقاد کرد و و در انتھا نوشت امیدوارم این :
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"دوستش در پاسخ بھ او نوشت".تغییری را در دوستی ما ایجاد نکند دفعۀ دیگر کھ تو را ببینم، کتک مفصلی بھ :
".غییری را در دوستی ما بوجو نیآوردتو خواھم زد، اما امید وارم آن نیز ت

الزم تقصیر کار می باشند،برادر و یا خواھریکھ ممکن است زمانی .بعضی اوقات، راه بسیار باریک میگردد
ممکن است بخاطر سعادت کلیسا الزم شود حرف ھای او .)٢:١۴غالطیان (شود مخالفت خود را ابراز نمائید

یکی . فرق دارد،بت بھ او و خوشنودی از آسیب دیدن اوی این با بد خواھی نسول. رد کنیدرا در نظر عموم
.مجادلھ و ستیز بخاطر ایمان است، و دیگری رقابت گناه آلود

 چگونھ رسیدگی ،در واقع عکس آن استان راجع بھ موضوعی کھ توجھ کنید کھ پولس در رسالۀ خود بھ فیلیپی
:کرد

١فیلیپیان 
١۵" ."حسد و حس رقابت مسیح را وعظ می کنند، حال آنکھ بعضی دیگر با حسن نّیتاما بعضی از :
١٧"  بر رنجھای مناما آنان از َسِر جاه طلبی بھ مسیح وعظ می کنند، نھ با خلوص نّیت، با این گمان کھ:

."در زندان می افزایند
١٨" ود، چھ نّیت درست باشد، چھوعظھ شاما چھ باک؟ مھم این است کھ بھ ھر صورت، مسیح م:

."و من از این بابت شادمانم!نادرست

اشخاصی بودند کھ عیسی مسیح را بخاطر روح رقابتی کھ داشتند موعظھ می کردند تا بھ پولس کھ در زندان 
بود،  عیسی مسیح  این برادران را از عملشان کھ وعظاما پولس توانست نیت).١٧(بود، آسیب بیشتری برسد 

در حالی کھ نسبت بر نیتی .بخاطر اعمالشان شادی میکرد، حتی در موفقیتی کھ حاصلشان می شد.تفاوت بگذارد
اگر پولس نیز .ع را داشتوموض دوا کردن اینعضوروحیۀ رقابتشان مخالفت میورزید، توانائی مکھ داشتند و 

اما در حقیقت، او شاد بود کھ عیسی .ی شدداشت، از موفقیتی کھ حاصل کردند ناراحت میروحیۀ رقابت را م
.دووعظ می شمسیح 

در حالی کھ روحیۀ تنفر آمیزشان را نادیده نمیگرفت، پولس، غیر از بسیاری از مسیحیان امروزه، تشخیص می 
نمعموًال از گوشھ و کنار چنی.داد کھ خدا ممکن است بخواھد کالمش را با وجود چنین واعظانی، برکت دھد

"ی شنیده میشودحرفھائ من این خواھر را می شناسم، او از طریق فالن شبان ایمان آورده، پس ھتمًا ایمانش :
".واقعی است

از "تصور کنید کھ من یک اعالمیۀ مسیحی را بھ شخصی غیر مسیح بھ نام بھرام میدھم، و او بھ خود می گوید، 
"بش در آورده، آن را بھ ھمکارش می دھد و می گویدبعدًا آن را از جی".م میتوانم استفادۀ بامزه ای کناین حسن :

ن آقا پس از خواندن اعالمیۀ مسیحی، بھ سو تصور کنید ح!".آقا، احتیاج بھ کمک خدا را داری، بیا این مال تو
خدا .البتھ نمیتوان گفت کھ خدا از بھرام صرفًا بخاطر منتشر کردن کالمش رضایت دارد.مسیح ایمان می آورد

شیت الھی خود، توانائی استفاده از ھر کسی کھ میخواھد را دارد، و بھ ھر شکلی کھ میخواھد، حتی از در م
.کافران و تمسخر گران تا خشم و غضب انسان را وادار نماید تا او را سپاس گوید

ما باید توانائی سوا کردن شخص را از حرف ھائی کھ میزند، بدستش.صر، روحیۀ شما استنعمھم ترین 
ھیچوقت نباید رقابت میان شما و شخص دیگر بر اساس شخصی باشد، حتی اگر با نظر و افکار او مخالف .آورید

از کلیسای رانده شدن او او باعث با باید حتی در زمانی کھ مخالفت عقیدتی شما  را ن روحیھ و رفتاریا. باشیدمی
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قرنت نوشت کھ در حالی کھ برادری را از بود کھ پولس بھ کلیسای در ھمین خصوص .دی کنحفظ گردد، می
: بیرون می کردند باید ماتم می گرفتندکلیسا

۵اول قرنتیان 
٢" "خود برانید؟نین کرده از میان چآیا نمی بایست ماتم گیرید و کسی را کھ !و شما افتخار می کنید:

ھیچ قسمتی از آن را .جود ندارد وھیج جای شوخی در قبال اشخاصی کھ بھ ظاھر دنبال روی مسیح بوده اند،
حتی .از کلیسا جایز نیستو ھر نوع خالف کارانی  تفرقھ گران خوشنودی از دور شدن.مزه شناختنمیتوان با

.ھمراه دارداندوه غم و سپردن زانی محارمی را بھ دست شیطان، 

چگونھ با رقابت رفتار کنیم؟

ده اید کھ روحیۀ رقابت در شما ھست، و توبھ کار نسبت بھ آن نیز اگر با خواندن آنچھ تا بحال گفتھ شد، توجھ کر
البتھ می دانم کھ اعتراف .آن را بھ تعویق نیاندازید. عمل کنیددر این خصوصھستید، وقت را غنیمت بشمارید و 

ند و کار  کارھایش را خراب کنید، ناپسداشتھ ایدبھ آنکھ با کسی روحیۀ رقابت را داشتھ اید و بھ این دلیل سعی 
.احساس نا آرامی را خواھید کردو اگر طالب بخشش کسی بودن برای شما کار تازه ای میباشد، .مشکلی است
ھر .نیدانجام رسابھ دھائی کھ در راه شما شکل گرفتھ اند، آن را سشویق می کنم کھ با وجود تمام ولی شما را ت

شما بھ جائی خواھید رسید کھ بھانھ .تر خواھد شد مشکلھای راه بیشتر و کار الزم،چھ بھ تأخیر بیاندازید، سد
دالئل بشتری از رفتار آن شخص دیگر، .ھای خوبی را برای رقابتی کھ در دل دارید برای خود خواھید ساخت

رید و کاری را کھ الزم برداحیاطی را قدم آن .گول نخورید.برایتان نمایان خواھد شد تا او را محکوم نمائید
.نجام رسانیدامیباشد 

"می پرسید با دیگری، از خدا طلب بخشش کھ اول نسبت بھ گناه رقابت صاده ترین راه این است ".چگونھ؟:
و .این قدم اول، قدرت الزم را از روح القدس جاری خواھد نمود تا قدم ھای بعدی را تا بھ انتھا بردارید.نمائید

یک است کھ ھ او گناه شده، مھمترین کاریتماس با شخصی کھ ب.دسپس بھ شخصی کھ گناه کرده اید تماس بگیری
.انجام می رساندمسیحی 

۵متی 
٢٣" پس اگر ھنگام تقدیم ھدیھ ات بر مذبح، بھ یاد آوردی کھ برادرت از تو شکایتی دارد،:
٢۴"  تقدیمکن و سپس بیا و ھدیھ ات راھدیھ ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی :

."نما

: می کنمدمن این روش را پیشنھا

.شوید را مشخص کنیدا آنھا باید روبرو شخص و یا اشخاصی را کھ ب.١
راجع بھ.ایجاد نمائید)مثًال رستوران(با ھر یک از آنھا قرار جداگانھ ای در مکانی بی طرف .٢

تنھا بگوئید کھ موضوع مھمی است کھ باید راجع. قبل از دیدارتان با او صحبت نکنید،     موضوع
. او در میان بگذارید     بھ آن با

آنکھ صحبتی بکند، بھ تمام حرف ھایخود روبرو شدید، از او بخواھید قبل از "رقیب"وقتی با .٣
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.     شما توجھ کند
ناه بر رابطۀ شما با او کھ این گتأثیری. گناه کرده ایدکنید کھ نسبت بھ او و خدااعتراف بھ او .۴

 آوردهبدستبگوئید کھ از خدا طلب بخشش کرده اید و بخشش او را .داشتھ را نیز بیان کنید
ع بھ گناھی کھ کرده اید بجا است،تأسف راج.این شخص میباشیدحال طالب بخشش .اید

"بخشش را مطالبھ کنید".متأسفم"فقط نگوئید ولی  "خشی؟آیا مرا می ب:
 بخشیده باشد، او قسم می خورد کھوقتی شخصی شما را.جواب قطعی را دریافت کنید.۵

موضوع خاتمھ میبھ.یا ھر کس دیگری پیش نخواھد کشیدموضوع را با شما، خودش، و 
. و او توجھ بھ آن کرده باشداین موضوعی میان شما مطرح شودباید .بخشد

د تنھا بھ آن بپردازید و از فرصتخود می کنید، مواظب باشی)گناھان(وقتی صحبت از گناه.۶
از کار خالفی کھ نسبت بھ من کردیمرا ببخش کھ ("ید ی گوش مالی کردن او استفاده نکنبرا

").عصبانی شدم
اود میتوانید از او بخواھی.یدبا او را، بر پایۀ بھتری بناکنکوشش کنید رابطۀ آسیب دیدۀ خود .٧

دی را برای چنین کاری باھم کشیدهنقشھ ھای جدی.دکمک کنبھ ایجاد چنین رابطھ ای       نیز 
.و انجام رسانید

شاید الزم باشد آنچھ میخواھید بگوئید را قبًال بھ . بریزیدو طرح اجرای آن را نیز قبًالالزم است کھ این برنامھ 
راجع بھ انجام کار صحیح، و بھ گونۀ صحیح، .نچھ میگوئید را قبًال بشنویدورید و یا ضبط کنید تا خود آازبان بی

.د و از کوشش در آن دست بر نداریدعا کنید،

، تا )١٨:١۵متی (اگر برادر و یا خواھرتان شما را نبخشید، الزم خواھد بود کھ شخص دیگری را با خود ببرید 
راھنمای انضباط "اقدام نیز مؤثر واقع نگردید، بھ کتاب من و اگر این .بھ صلح و آشتی میان شما کمک نماید

.دارید، بھ کشیش خود رجوع نمائیدراجع بھ ھر موردی کھ عنوان شده اگر شکی . رجوع نمائید)2(کلیسا
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فصل نھم
رقابتی کھ خوب میباشد

تمًا ح.یز نقشی را داردابتی، مسابقھ نمیتوان گفت کھ در ھر رق. رقابت میباشدءعضومسابقھ کلمھ ای است کھ 
پس راجع بھ رقابت در بازار، و ".؟ھستندآیا ھمۀ مسابقات غلط "تابحال این سؤال برای شما پیش آمده کھ 

ورزش و در کلیسا چطور؟ آیا روحیۀ مسابقھ ھمیشھ اشتباه میباشد، و چون فرقی را با رقابت گناه آلود ندارد، باید 
آن را رد کرده و محکوم نمود؟

 مسیحیان اندیشمند رد خواھند ، راانجام میگیرند"رقابت سالم"نوان مسابقاتی کھ امروزه با عتھ بسیاری از الب
حتی .دننمیباشدر خواست خدا مسابقاتی کھ گروھی از مسیحیان را بر علیھ گروه دیگری بر میافرازد، .نمود

و "ما"ینھ را برای ایجاد دیدگاه مخرب اعتقاد من بر آن است کھ مسابقات میان تیم ھای مسیحی، محیط و زم
 جائی چیزی درست نیست و واضح است کھ.نیز نمایان میگرددایجاد میسازد، و بگونھ ای در خدماتشان "آنھا"

.باید ترمیم گردد

"آیا می توان مسیحیانی را کھ با صدای بلند تیم خود را تشویق می کنند و می گویند ین ، را تحس"ما از آنھا بھتریم:
کرد؟ آیا میتوانیم بھ نھوی شعار ھائی کھ گروھی را تشویق می کند تا گروه دیگر را بھ زمین بزنند، را تصدیق 

 صحھ بگذاریم؟با دیگری است و مخالف یکبا طرفداری و تعصبی کھ موافق بر نمائیم؟ آیا میتوانیم 

زندگی شده معلمینی کھ مجذوب شیوۀ علمی .مسابقات ورزشی نیستند کھ رقابت گناه آلود را تشویق می کنندتنھا 
باھوشتر و ی را  آموزدانشنچھ بھ آن مربوط میباشد،  و تمام آنمره.ند رقابت گناه آلود را پرورش می دھاند نیز

 کھ در قیت مدارس مسیحی و جواب مسئلۀ آنھامن راجع بھ عدم موف.د دیگر اعالم میکنآموزبھتر از دانش
.)٣( در جای دیگری صحبت کرده ام،می باشد راو ھمکاری استوار شناخت عطایا و شراکت 

این کار فایدۀ خوبی را نمی .ندمعلمین روحیۀ رقابت و سبقت جوئی را میان شاگردان خود ایجاد می کنعمومًا 
پیش یش کاری کھ می کند این است کھ شاگرد را از معلم دور می کند، و ھنگامی کھ سؤالی برا.تواند داشتھ باشد

.د کردھمشاگرد ھای دیگر مطالبھ خواھید، بجای آنکھ بدون ھیچ مانعی از معلم خود پرسش کنند، جواب را از آ
، تمام دورۀ دانش آموزی خود مورد یای فکری و عقالنی نھ چندان زیادوقتی شاگردانی را می بینیم کھ با عطا

.را می خوریمتأسف بسیاری تمسخر و سرکوفتگی معلمین و ھمشاگردان خود قرار می گیرند، 

: چنین نوشتھ استآلفرد آدلر در کتابی
، آیند مشاھده می شود این استآنچھ از بچھ ھائی کھ تازه بھ مدرسھ می، طبق سازمان امروزه

رقابت  میباشند تا برای شراکت و ھمکاری؛ و آموزش فن برای مسابقھ و رقابت بیشتر مجھزکھ 
)٧( ھااین مصیبتی است برای بچھ. ادامھ می یابد آنھاتحصیالتدر تمام دوران 

؟ه استدان با روحیھ سبقت جوئی بھ دنیا آمآیا انس
عیسی از پیشوایان .ند، در صورتی کھ بھ درستی اظھار شده باشند ات ما، حتی خشم و تنفر صحیح احساساھمۀ

).٩٧:١٠امثال (باشیمداشتھ تنفر اه  از گن، و از ما خواستھ شده کھ)٣:۵مرقس (یھود دوران خود عصبانی شد 
 کھ خشم و تنفر نیستند کھ ، می بینیمکالممطالعۀ دقیقتربا و تنفر در کالم خدا محکوم شده،  خشم با وجود آنکھ
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حسادت و رقابت نیز محکومیت کلی انند خشم و تنفر، مو .محکوم شده اند، بلکھ استفادۀ نادرست از آنھا است
.نی کھ بھ طریق نادرست از آنھا استفاده شده است کھ مورد محکومیت کالم خدا واقع می گردندندارند، و تنھا زما

بنیاد رقابت
از عھد قدیم می بینیم کھ مذھب ھای جعلی .ستو ا ا ھایخدا خود در رقابت و مخالفت با شیطان وشرارت

"ی گوید خدا م٢٠:۵در خروج .بسیاری در مخالفت و رقابت با خدا برخواستھ اند خدا ".غیور ھستممن خدای :
عواطف و .است، و حاظر نیست آنھا را با خدای دیگری شریک شود)حسود(نسبت بھ مخلوقات خود غیور 

روحیھ را ابراز پولس نیز ھمین .ل او میباشنداممخلوقاتش تنھا .دشان را با خدای دیگری شریک نمی شوعبادت
: نوشتکرد وقتی بھ قرنتیان این را

١١دوم قرنتیان 
٢" وھر، یعنی مسیح، نامزد ساختم، تامن غیرتی خدایی نسبت بھ شما دارم، زیرا شما را بھ یک ش:

."ھمچون باکره ای پاکدامن بھ او تقدیمتان کنم

بود امتدادی از ھمانولی وقتی پولس نسبت بھ قرنتیان حسادت ورزید، روحیۀ او .حسادتی ھست کھ از خدا است
گذاشت، ھمھ چیز را از دیدگاه می ردیف خدا و دیدگاه و خواست خدا در او را حسادتی بود کھ . در خدا استکھ

 لعنت آمیزی کھ با خشونت زیادی نسبت بھامثالآن مانند .دانجام می داخدا می دید و طبق او عکس العمل 
نویسندگان کالم خدا را در کھ ترام او و عزت و احبرای خدا ی است اھمیت و غیرت،ندبیان شده امخالفان خدا 

.ھدایت می کردبا شیطان روحیۀ سبقت و رقابت 

و بھ خاطر وعظ شدن عیسی شادی می ، ی کھ آورده بود جدا می ساختپولس پیام آور را از پیامما دیده ایم کھ 
ثال کھ علیھ کسانی کھ با خدا د نویسندگان اممانن).١فیلیپیان (نمود، با وجود آنکھ منظور صدمھ رساندن بھ او بود 

. در او وجود نداشترقابت شخصی.، نظر پولس تنھا بھ خدا بود و نھ خودشدر رقابت ھستند سخن گفتھ اند
ولی این .ست وجود دارد و مادر زادی کھ در انسان ھ اصیلرقابتدرستی برای روحیۀ روزنۀ برحق و پس 

روحیۀ سبقت و رقابت را تنھا در .لیھ تیم مخالف بودن نیز نمودضدیت با ایماداران و عرا نمیتوان شاملروزنھ 
وقتی خدا علیھ شیطان اعالن جنگ نمود، روحیۀ رقابت . باید بکار بردطریق مناسببھ  و صحیحخطاھای مقابل 

:گذاشترا در انسان 

٣پیدایش 
و سر تو را خواھد کوبید و توم؛ او عداوت در میان تو و زن، و در میان ُذرّیت تو و ذریت وی می گذار:"١۵

"».پاشنۀ وی را خواھی کوبید

در نھایت این و . یعنی خدا و فرزندان او و شیطان و فرزندان او بودمتخاصمولی این رقابت میان دو نیروی 
رقابت بھ پیروزی صلیب بر شیطان منجر گردید، و شیطان پاشنۀ عیسی را گزید و او نیز سر شیطان را زیر 

.طرف داری خود را اعالم نماید و ھر شخصی در این رقابت، ھمھ باید شراکت داشتھ باشند.پایش خورد نمود
:ھائی کھ طرفدار عیسی نیستند، علیھ او میباشندآن

١٢متی 
٣٠" ."ھر کھ با من نیست، بر ضد من است، و ھر کھ با من جمع نکند، پراکنده می سازد:
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ی از او می کنند، اگر کسی مخالف او نباشد موافق با اوستی کھ طرفداراما میان آنان

٩مرقس 
۴٠" ."زیرا ھر کھ بر ضد ما نیست، با ماست:

در این دو آیھ، در حقیقت، .عیسی مسیح بھ شاگردانش گفت کھ از گروه اول دوری کنند، ولی نھ از گروه دوم
، ولی )١٢:٣٠متی (یکدیگر باشند"برضد"مسیحیان ھیچگاه نباید.موضوع را بطور خالصھ بیان می کنند

)٩:۴٠مرقس (ھمیشھ بر ضد و در رقابت با آنانی کھ با عیسی مسیح مخالفت می کنند باشند 

مسیحیان بقدر کافی مشکل نبرد با شیطان و طرفداران او را .جای درست و صحیحی برای رقابت وجود دارد
جالب اینجا است، ایماندارانی کھ روحیۀ .را بھ آن بیافزایند یکدیگر میانمضر دارند، و الزم ندارند رقابت ھای 

ولی رقابت .رقابت با مسیحیان دیگر را دارند، معموًال توجھ کمتری بھ رقابت میان خدا و شیطان می کنند
اگر شما میان آن اشخاصی ھستید کھ وقت و انرژی خود را.بزرگتری از آنچھ میان این دو است، وجود ندارد

صرف رقابتھای بیھوده و بی فایده کرده اید، چرا مسیر آنرا تغییر نمی دھید و تمرکز بر پیشبرد پادشاھی خدا بر 
پادشاھی شیطان نمی کنید؟

ولی راجع بھ رقابت سالم چھ بگوئیم؟
دور کنند ا  می خواھند مسیح را از این دنیی شیطانی کھابلھ من میدانم کھ رقابت جای خود را در مقابل با قدرتھ"

ولی با این حال، رقابت سالم میان مسیحیان چھ اشکالی را .و معتقدم کھ باید در این کار کوشا بود.وجود دارد
سازد؟دارد؟ مگر رقابت با خود چنین نقشی را نمایان نمی

شید کھ در  داشتھ باولی توجھ.موضوع رقابت نیکو اشاره شده استبھ  و در کالم خدا بلھ، این حرف درستی است
:جائی کھ کالم خدا می گوید

٩اول قرنتیان 
٢۴" کی جایزه را می برد؟ پس شما چنانآیا نمی دانید کھ در میدان مسابقھ، ھمھ می دوند، اما تنھا ی:

."بدوید کھ ببرید

صورشان این بعضی ت. را شکست بدھیددیگرشخص منظور آن نیست کھ در مسابقھ . استخودمنظور مسابقھ با 
:یم گفتھ نمائ٩:٢ قرنتیان  آنچھ پولس در دومبھنگاھی حال .است کھ با مسیحیان دیگر باید رقابت کرد

٩دوم قرنتیان 
٢" .داران مقدونیھ بھ شما بالیده امزیرا از اشتیاقتان بھ یاری رساندن آگاھم و در این خصوص نزد ایمان:

این شور و. ھدیھ آماده بوده ایدیھ از سال گذشتھ برای دادنت آخالگفتھ ام کھ شما در ایبدیشان 
."حرارت شما بیشتِر آنان را نیز بھ عمل برانگیختھ است

:کشیشی در خصوص این آیھ، چنین نوشتھ است

.رقابت  . . معموًال بدترین . خودش را بدون بد خواھی و بد اندیشی نمایان می سازدبھ ندرت.
حسادت، غبطھ، تنفر، زیرک و حیلھ، بدجنسی و انتقام را فرا .نسان را ظاھر می سازدصفات ا
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آنکھ ی را در گو درھم شکست، و تحقیرا در آنکھ پیروز شدهمعموًال فخر و غرور ر.می خواند
تمام دنیا را تبدیل بھ میدان مبازۀ گالدیاتوری می کند کھ ھمھ گونھ .مغلوب شده ایجاد می نماید

. چرک و خبیس و بی رحم مصور شده استرفتار

:ولی در جای دیگر چنین ادامھ می دھد

رقابت در گفتھ ھایش صحبت کرده و گفتھ کھ ب از اصل با این وجود، پولس رسول بھ مرات
الی قرنت را نیز و سپس می خواھد اھ. حسادت واداشت مقدونیھ را بھاھالی،الی آخیھغیرت اھ

ک کردن ی، و آن تحر اینجا اصل رقابت را در زمینۀ دیگری می بینیماما.ھمچنان بر انگیزد
.یکدیگر در ھدفی نیکو است

:و در انتھا، چنین می گوید

بما نشان داده کھ روحیۀ رقابت را می توان بھ نحو روحانی منتشر ساخت تا رقیبان عیسی مسیح 
د، بلکھ چھ کسی می تواند نسان  بردیگریبھ را  و قدرت زیان ، مھارت،چگونھ با زیرکینھ 

ند، بلکھ بھ دیگری تحقیر وارد آورخدمت بزرگتر و بیشتری را انجام رساند؛ نھ آنکھ تا چھ حد 
د؛ نھ آنکھ چھ کسی توانائی بدست آوردن اختیار کامل بر را وارد می آورالھام بیشتری کدام 

، نھ آنگیزۀ آن استمحبت ی کھرقابت.میتواند نجات و برکت بدھد، بلکھ چھ کسی دارددیگری را 
؛ رقابت با حرمت، کھ خواست آن درخشیدن در کارھای مفید میباشد، نھ بد گمانی، خشم و غضب

.)٨(این جدال و ستیز ھای نیکوی آینده اند.در خودستائی و غرور

:ئیممیتوانیم در خالصھ بگو.مشاھده می کنیماستفادۀ صحیح رقابت را از جانب مسیحیان در این عبارت، 

ت بھ مسیح و  کوشش مفیدی است در انجام نیکی، در روحی کھ رقیب را تشویق بھ خدم،رقابت
.دمحبت بھ دیگران می نمای

 چطور؟ عالقھ و خالقیت معلمین مسیحی را الزم دارد تا بازی .شوداین رقابتی است کھ باید در مدارس تشویق 
معلمینی را الزم خواھد داشت کھ .آنچھ تا بحال گفتھ ام باشدکھ شامل روال ایجاد کنند برای شاگردانھائی را 

د کھ شان انجام دھنمیدانند شاگردانشان را چگونھ الھام ببخشند تا پروژه ھائی را با برادران و خواھران مسیحی
کھ ما این کار ھا تنھا زمانی انجام خواھند گرفت.الزم بوده باشدبرای ھدف ھای نیکودر آن ھمیاری و ھمکاری 

.یمدست از کپی کردن دنیا بردار

، ما نیز می  زندگی خوبی را دارنددیگران را می بینیموقتی .استیان رشد می کنند، تقلید سیحیکی از طرقی کھ م
 چیزھائی کھ دارند و زندگی کھ می نسبت بھزومی ندارد ل. را داشتھ باشیمچگونھ زندگی خوبیتوانیم یاد بگیریم 

ی کھ ھستند تشکر کنیم، و از نمونۀ خوبمیتوانیم کار ھای خوبی کھ می کنند را یاد بگیریم، .یمکنند حسادت بورز
. بوده استآنکھ زندگیشان مشوق خوبی برای ماشکر کنیم از

موضوعی است کھ محتاج تحقیق و تفکر و خالقیت .شناختھ ایم وجود دارد، ولی  آن را کم رقابت خوب نیزبلھ، 
 قوی در راه خدمت بھ عیسی، کشیشان، رھبران برای ھدایت این نیروی. اما نھ در این کتابمسیحیان را دارد،

را کشف و توسعھ دھند، تا برای خیر اندیشمختلف، معلمین و مدیران برنامھ ھای ورزشی باید امکانات رقابت 
.مسیحیان جایگزین رقابت مخرب دنیوی گردد
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فصل دھم
نتیجھ

نتیجۀ رقابت میان برادران و خواھران منشاء، خطر، و ما تا اینجا.این باره مانده استتنھا حرف کمی در حال، 
.تاریخ کلیسا پر از نمونھ ھای جنایت کار و وحشتناک است.تصویر چندان خوبی نیست.ایماندار را دنبال کردیم

ولی نمونھ .یسا می بینیمرد پای رقابت میان اعضای کلیسا را در شکست روابط و جدائی ھای پی در پی در کل
رسوالن و شھدائی نیز بوده اند کھ جانشان را نھ تنھا برای .ھای مستثنی و الھام بخشی نیز وجود داشتھ اند

خارج از خود خواھی و ھ ھائی از رنج و درد ھای ننمو.داده اندھ برای برادران و خواھرانشان خداوند، بلک
.مًا تاریک و شوم نبوده استخیر، تما. وجود داشتھ استخدمت بی ریا

 مسیحیانی کھ با چنین مسائلی تامی توانیم امیدوار باشیم اما راجع بھ آینده چھ بگوئیم؟ آیا تغییری را می بینیم؟ آیا 
شروع آشنا ھستند، کاری در قبال آن کنند؟ یا آنکھ محکوم بھ فراز و نشیب ھای نامعلوم و مخرب گذشتھ ایم؟ آیا 

د؟ان ایجاد کرتازه ای را میتو

.ولی بگونۀ جمعی ایجاد نخواھد شد.میباشیمتا اینجا شاھد شروع آن ما .امکان داردمن معتقدم کھ شروع تازه 
گردند، و آشنا و محکوم در وجودشان بھ گناه رقابت تلخ تنھا زمانی واقع خواھد شد کھ مسیحیان تک تک نسبت 

.، توسط مسیحیانی ایجاد میگردند کھ خود عوض شده اندجنبش ھای واقعی مسیحی.ندعوض شوھر یک شخصًا 
خدا خود بھ آنھا .دنیا آیندۀ کلیسا بنگرو یا بھ تاریخ د، ن چشم بھ تصویر کلی بدوزانمسیحینتیجتًا، لزومی ندارد 
 باید البتھ نھ بگونۀ خود خواھی؛ این دقیقًا ھمان است کھ. است کھ بھ خود بنگریمنکار ما ای.رسیدگی خواھد کرد

.بھ منظور محبت بھ دیگران استبلکھ،این تمرکز بر خود .با آن مبارزه شود

مسائل شخصی خود بشویم، کھ بقدری دستخوش رسیدگی بھ میتوانیم .اشتباه کنیمحتی اینجا نیز امکان دارد کھ
کھ محبت بھ  کھ ما را از ھدف اصلی د گردابی میگردھمچوناین .فرصت محبت بھ دیگران را نداشتھ باشیم

.دیگران است، بھ دور نگاه می دارد

.ی آنچھ از او خواستھ اید را بدھدبجای آن، پس از توبھ نسبت بھ گناه، از روح القدس بخواھید تا بھ شما توانائ
روح القدس بندرت قبل از شروع انجام . بدست بیآوریدقبًالکار را جرات و حکمت ننشینید و انتظار قدرت و 

با ایمان صد در صد مشغول انجام کار ھائی کھ خدا در کالمش . و توانائی انجام کاری را می دھدکاری، حکمت
.و .از شما خواستھ بشوید . .شما برکت خواھید یافت.

بھ ھر .پس از مطالعۀ آن، آن را بھ ایمانداران دیگر معرفی کنید.این کتاب میتواند باعث برکت بسیاری بگردد
.محبت خدا را رواج بدھید، تا دنیا ببیند کھ راه مبارزه و رقابت، اجرای کالم خدا است و بسصورت، سعی کنید 
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فھرست زیر نویسھا

)١(“Child Behavior” ; The Gessel Institute

Handbookانضباط کلیسا بھ کتاب من راجع بھ )٢( of Church Disciplineمراجعھ کنید.
) بھ زبان فارسی ترجمھ نشده استلاین کتاب تا بھ حا(

:بھ کتاب منراجع بھ موضوع محبت بھ خود و عزت نفس)٣(
“The Biblical View of Self-Esteem, Self-Love and Self-Image”رجوع نمائید  .

)این کتاب تا بھ حال بھ زبان فارسی ترجمھ نشده است(
Howاین موضوع بھ کتاب من راجع بھ)۴( to Help People Changeرجوع نمائید .

)این کتاب تا بھ حال بھ زبان فارسی ترجمھ نشده است(
 برای اطالعات بیشتر راجع بھ طریق صحیح مطالعۀ کالم خدا و بکار بردن آن در خصوص مسائل و)۵(

What       مشکالت روزانۀ زندگی، بھ کتاب من  to Do on Thursdayید رجوع نمائ.
)این کتاب تا بھ حال بھ زبان فارسی ترجمھ نشده است(

)۶(The World’s Best Letters نویسنده ، Lincoln Schuster.Simon & Schuster

)٧(“What Life Should Mean to You” نویسنده ،Alfred Adler.Allen & Unwin. Ltd.

Allen & Unwin, Ltd., London ١۶٣ صفحۀ.
)٨(Moral Paradoxes of Paul نوشتۀW. L. Watkinson
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