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   دگی دیگرانزرده شدن از دیدن برکات خدا در زنآ   حسادت:

 نادیده گرفتن برکات خدا در زندگی خودمان  و        

 زند دامن می روابط  به تیرگی  چگونه حسادت   .1

 شودباعث بروز نزاع می  •

به   یکدیگر  با  پس  ندارید...  که  هستید  چیزهایی  حسرت  در  و  "شما  جنگ 

 4:2وب قد." یعیپرداز می نزاع

 کندنابود می را  نشاط و شادی •

حسادت مانند خوره جان آدم را   بخشد، اّما"آرامش فکر به بدن سالمتی می

   30:14خورد." امثال می

 کند راه را برای گناهان دیگر باز می  •

است."   شرارت"چون هر جا حسد و خودخواهی هست در آنجا بی نظمی و 

   16:3وب قیع

جویی و  ... بودیم و روزهای خود را با کینه"زیرا خود ما هم زمانی نادان 

  3:3گذراندیم."  تیطس می حسادت

 شفای قلب حسود  .2

 هست حسادت  در قلبم  بپذیرم که  اولین قدم:  

 خودخواه هستید از آن فخر"اّما اگر شما حسود و تندخو و 

   14:3وب قت دروغ نگویید." یع ق یقبر خالف ح  نکنید و
 بودنم را بپذیرم   نظیر بی  •

بلی، حتی پیش از   "تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا بوجود آوردی.

آنکه من بوجود بیایم تو مرا دیده بودی. پیش از آنکه روزهای زندگی من  

                         آغاز شود تو همۀ آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی."  

  16و13: 139مزامیر 

 

 

 خودم را با دیگران مقایسه نکنم •

تواند به  می ده بودرفتارش پسندی"هر کس باید رفتار خود را بیآزماید و اگر 

   4:6غالطیان  ایسه کند."قزومی ندارد که خود را با دیگران م خود ببالد و ل

 به آنچه که دارم شاد باشم •

   18:5 اّول تسالونیکیان ه پیش بیاید خدا را شکر کنید...""برای هر چه ک

"بهتر است انسان به آنچه که دارد قانع باشد تا اینکه دایم در اشتیاق کسب  

  9:6آنچه ندارد بسر ببرد." جامعه 

  15:12"با دلشادان شادی کنید و با ماتمیان ماتم نمایید." رومیان 

   4:13"در محبت حسد نیست..." اّول قرنتیان 

 در حاکمیت خدا آرامش داشته باشم  •

د مبر. آنها مانند علف بی دوام، بزودی پژمرده شده  "بر آدمهای شرور حس

  3-1: 37بر خداوند توکل نما." مزامیر  بین خواهند رفت.از 

 تمرکز کنم برای من دارد، خدا ای که ه بر نقش  •

  37:119"مگذار به آنچه بی ارزش است توجه کنم." مزامیر 

             ه اشتیاق تو اطاعت از خداوند باشد."ک"به بدکاران حسادت نورز، بل 

    17:23امثال 
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