
 کردن قیتشو

یپیان   4ـ1, 2فیل

آیا در اتّحاد با مسیح دلگرم هستید؟ آیا محبّت، محّرک اصلی 

مصاحبت دارید؟ و آیا  القدس زندگی شماست؟ آیا با روح

پس تقاضا 2 احساس مهر و شفقت در بین شما وجود دارد؟

کنم خوشی مرا به كمال رسانید و با هم توافِق فكری، محبّت می

هیچ عملی را از روی . 3ه باشیدجانبه و هدف مشترک داشتدو

هم چشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلكه با فروتنی، دیگران 

به نفع دیگران فكر كنید و تنها در فكر . 4را از خود بهتر بدانید

 خود نباشید

  

 

 

توانند صبر کنند تا  یاز آنها نم یبعض  رفته اند. التیبزرگ، به تعط ادیو فر یبا خوشحالکودکان ! شدشروع  التیتعط باالخره

ها و مادربزرگ هااز پدربزرگ یهند. بعضدارائه رضایت خود را بگیرند و به مدرس خود   یبه خانه بروند چون آنها با گواه

بزرگ با فرزندان  اریبس یبستن کیمادران و پدران ممکن   برای خبرخوب   به آنها می دهند. ه عنوان پاداش ب وروهای چندین

 نیا هستند.  یبد یکه گواه یاز کسان یبرخ نینچخوب باشند. هم یتوانند منتظر گواه یهمه بچه ها نم.   دندیخر یخود م

 .شتاهند گوبه خانه باز خ یدیبا ناام یتح ای طغیان.  آنها با   می کنند کودکان احساس خجالت 

را از  دیتواند ام یآن مدرک هم مبسازد. تواند ما را افسرده  یمدرک م نی. اآوراستبد  شوک  یواهگ کیچقدر  میناد یما م همه

کمک دک کوبه  تواند یمدرک بد هم خوب است و م نیدهد. اما ابانجام  یکار خوب چیهتواند  یکودک نم ت،ید. در نهاربب نیب

  ت. ممکن کودک از اشتباهاندهنداز دست به نفس خود را  اعتمادکودکان : آن هم که  است این مهمچیز خیلی  نیوالد یکند. برا

 زیجمله ن نیا نگرفته . دایخوب  زیاز جمله "شما هرگز موفق نخواهد شد ..." چ یکس چی.    هدنریبگ دای  یدیجد یزیخود چ

 آن طبقبر دهد که ما  یراه را نشان م یکند.   چه کس قیتشو توندیکه م م،یدار اجیاحت ی.  ما به کسما بزرگساالن بد است یبرا

 . میکن دایراه  خوب  پ بتونیم  ماکند که  یم قیتشورا ما  یچه کس  عمل

 انپیلیجمعات فاز کار  یخالصه ا نیاو  اول ی. گواهسدینو یمگوهی را  مدرکیک  معلم خوب  کیبه عنوان  انپیلیبه ف  لسوپ

در  ژه ی مونتاجامعداد؟   دیآنجام خواه دیتوان یاست که بهتر از گزشته م یزیدر مورد شما خوب است؟ چه چ یزیبود: چه چ

این شود.  یبه عقب سرگردان م هنگام گوش دادن, افکرش   تواند خوشحال باشد. پولس به او شهادت خوب داد.  یم نیپیلیف

چند  انیپیلیدر شهر ف نجایدر آنجا آسان نبود. در ا سایکل هیاول تیپولس در سفر به آنها آمد. وضع  که رسول چندان دور نبود, 

وجود دارند.. آما  یابانیدر هر گوشه خ یگرید هابود. معبد ریامکان پذ زیهمه چ بایآنها تقر ید، برانوجود دار متفاوت هایفرهنگ

. نددادمی با توجه به نسخه خود را نجات  دیهمه با -بود  نجایا یبه معناتحمل  . روز مره دور افتاده بود یآنها   و زندگ مانیا

اعمال . اول، خواهد بوددر اعمال اتفاق  یبه طور خاص دادیدو رو  بار در خاک اروپا، موعظه کرد. نیاول یبرا نجا،یپولس در ا

 نیرا آغاز کند. دوم یمیصم یحیجامعه مس کیود تواند با خدمات خانه خ ی، که م ایدیل همابه نفروشنده بنفش مهم برجسته 

در ارتباط  نی. اداد دیپس از آن، تمام خانه اش تعم... ندهنجات د یاز خودکش  ند نتوا یمرا او  السیپولس و س بود که بانزندان

و در مورد  ،یو عشق واقع حیبه مس مانیدر مورد ا نیپیلیبه ف یداشت. پولس در نامه ا یخاصاط بتاربا پولس دادند. ام انج نیپیلیف

فقط  ،انپیلیخوب، مانند ف یسایکل کیکه در  میکن یریگ جهینت میتوان یحال، ما نم نیکند. با ا یمثبت صحبت م اریبس مان،یا وهیم

 وجود دارد. یصلح و هماهنگ

احبت دارید؟ و آیا احساس مهر القدس مصآیا در اّتحاد با مسیح دلگرم هستید؟ آیا محبّت، محّرک اصلی زندگی شماست؟ آیا با روح

جانبه و هدف کنم خوشی مرا به كمال رسانید و با هم توافِق فكری، محبّت دوپس تقاضا می2 و شفقت در بین شما وجود دارد؟

 مشترک داشته باشید

و  aEuodiنامه شنوم. دو زن به  یاز جامعه م یکم یلیخ انتقاد کیمن ,  خوشی مرا به كمال رسانید,با کالمهای 

Syntyche نیداده شده بود. اختالف ب حیبه طور خالصه توض 4پولس در فصل  دادیرو نیدر اختالف قرار گرفتند. تمام ا 

Syntyche  وEuodiaمن از :سدینو یم ولساست که پ لیدل نی.   به هماند در اختالف قرار داده انیپی، کل جامعه را در پل

 کیمن به عنوان   یما امروز است. در طول زندگ انیحیبه مس کینزد  :سولر درسخنان پولس شگفت زده شده ام چق نیا

مبارزه  کیکه  یخوب است ... تا زمان سایدر کل زیرا که رسول به آن اشاره کرد، تجربه کردم. از اول همه چ یزیچ  ش،یکش

توانند  ینم گریبعدها مردم دود. شروع می ش ... سپس اختالفات  دیگرانبحث پشت سر کیسپس  ،ی. ابتدا سوء تفاهم کمدیآ یم

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87&id=8863


افتد! شر  یکار اتفاق م نیا انیحیمس انیاست که در م زیغم انگ نقدریکنند. اوه، ا یاجتناب م ی. آنها از هر تماسنندیرا بب گریکدی

 اردریپولس  بس  .ردیگ یحمله قرار م   حیبه مس مانیا یحت تیببرد. در نها نیباز را  سایتواند کل کل یاست که م   چیمارپ کی

 دگاهید کی یزیکه  ما در مورد هر چ ستین یجمله به معن نی. امیذهن داشته باش کی دیداد . و گفت: ما با زهشداریچ نیمورد ا

را در  یو معن ستادهیبدان معناست که ما با هم ا نیحال، ا نی. با امیبا هم بخث نکن دیکه ما هرگز نبا ستیبدان معنا ن نی. امیدار
 یم ادی زین حیمس مرکز را از  نیا  . ومیهست یکی ما همه  نگران است حیکه مس ییجا یعنی م،یدان یذهن م کی نیمتارمورد مه

 یاعضا یدر جامعه ما گرد هم آمده اند. حت م از مرد یاری. بسمیکن یزندگ مینتوا یمان مهایکه با تمام نظرات و تمام تفاو میریگ

مختلف در  اتیاوقات تجرب ید. گاهنوجود دار یآداب و رسوم مختلف  .یکسان ندارند ینگاز همان فره شهیهم رانیاز ا سایکل

کامال متفاوت  یفرهنگ کیرا از  انیحیما مس زیدر آلمان ن نجایمتفاوت است. و در ا زین یانسان هست. دوره آموزش یزندگ خیتار
 یبرا زیچ کیاوقات نه . . اما  یکار کرده است. گاه یمتفاوت به خوب اریافرادها بس نیاوقات ادغام شدن ا ی. بعضمینیب یم

 پولس. جانبه و هدف مشترک داشته باشیدمحبّت دو وجود دارد که از سخنان پولس  امد: "  ... یزیوجود دارد: اغلب چ نانیاطم

دهد   چگونه  ینشان م نیم چنداهند, اما ه یتواند بهتر آنجام م یم را یزیکه چه چ دیگو ینه تنها م یانپیلیدر شهادتش به جامعه ف
 .. یافتد. با فروتن یاتفاق م نیا

 هیچ عملی را از روی هم چشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلكه با فروتنی، دیگران را از خود بهتر بدانید

کلمه  کی به ه,کلماین کردن  یحال، فروتن نیبوده است. در ع یحیمس یسایاز زمان آغاز کل تیحیمهم مس یها یژگیو  یفروتن

 داریم  ینگرش سرسپردگ گرانیبا د شهیکند. هم یمتصل م یدار نوع برده کیکلمه را با  کیاوقات  یشده است. گاه لیبد تبد

کامال متفاوت  یزیچ ی. اما آنچه پولس به معنستیصادق بودن ن یرا به ندرت به معنایشود، ز یکار تنها باعث خنده م نی... ا

خواستند خودشان را  ی. آدام و حوا مشناختیم هدیخدا د شیانسان پ یک که   ما خود را به عنواننگرش است  کی یاست. فروتن

 یسیکه ع میکنیکه خدا خالق ما است؛ ما اذعان م میکن یم اقرارما  ،یاست. در فروتن یفروتن  مخالف نیکنند. ا سهیمقاخدا  پیش

آزاد   ینگرش فقط ما را از هر دلبستگ نی. امیکن یم افتیالقدس در روح قیرا از طر دیجد ی؛ و ما  زندگداده استما را نجات 

 کیکه  یهنگام  .عصبانیات نکنیم کنند احساس یمورد ما فکر م گردریشود که ما از آنچه که د یکار خدا باعث م نیکند. ا یم

دائما  لیدل نیکند و به هم یرا دنبال ماو تنها توجه خود  ه باشد.  کند. اگر او به طور کامل خودخوا یخود مبارزه م یانسان برا

دهد  انجام یخواهد کار ی. . او مرساند یم بیآس  گرانیدبه  لیدل نیو به ا ندیب یم بیدش آسوفرد خ نیکند، ا یرا دفع م گرانید

 احساس شهیمبه حق خود برسد. او هن تایاو در تالش است تا نهاکه در واقع درست نیست. او در واقع به دنبال چه چیزی است؟  

سرکوب  نقانو  خواهد همه را به زور  یرحم   شده است. و م یاو ب لیدل نیبه هم ،کند یظالم م نسبت به او گرانیدمی کند 

دخترش  یبرا یچه اتفاقاو چکر می کند؟ با کافر دارد.  یفهمد که دخترش رابطه ا یپدر م کینمونه  به شما بدهم:    کی  . کند

حق او را می خواهد کار این خواهد با  یکند و م یاستفاده مزور یرویاو از ن ن،یر خانواده اش. بنابراافتخانقض افتاد؟ می 

 نیاست. چن خینوک کوه مانند داستان اتفاق افتاده.   نیرا درست کند. آنچه در ارش ختد  یزندگمجبور است که او   . بگیرد

  هابیل و قابیل قتل با  نیداستان مثل نخست ایآ  .شود یم شتریب اریبس یعدالت یب لیدل نی.   و به هماسترا کشته ترش دخ یشخص

 " د؟یارتباط دار  حیشما با مس ایکند. "آ یم یادآوریاست. پولس به ما  دهیرس انیبه شر به پا راه دشوار ح،یمس قیآغاز نشد؟ از طر

!    شما دانیرس انیاعدالت به پ یخود را برا یاضاتق دیتوان یشما م بلند شد  و حیمس . سپس  او می پرسد و شما خاموش هستید

 . یتو عشق دار یهستوم صمع! تو دیشما آزاد هست رایز د،ی! بله، پس شما  کامال آرام باشطریق خدا دیده می شویداز  نیهم چن

هیچ عملی را از 3  :ندیب یکه پولس ما را مهمان چیزی شویم  به  لیتبدکه  میدار یلیهر دل  م،یداشته باش مانیا حیاگر ما به مس

در قلب من  قینه تنها عم یمانیا نیچن  روی هم چشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلكه با فروتنی، دیگران را از خود بهتر بدانید

شود:  یم انیعشق و شرارت، ب تمرین ما، در  یبه قلبها یشخص مانیماند. ا یم یباق هیدر ارتباط با همسا   شود، بلکه  یدفن م

 یکه خدا م تاس اال وهنر یک  نی. ادارند تیاهم گرانید ی. و همه برایگرید یبرا یکی: میکن یم یزندگ سایما در کل نینابراب

 نیو عشق است. آم یو خواهان هماهنگقرار  می دهد جامعه  نیادرما را   و دهد یخواهد به ما بدهد. خداوند به ما قلب م

 

 

 

 


