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 انتقاد ازطريقرشد 

های ديگر  را با قلب های خالص و خلوص نيت خدمت بسياری از ايماندارانی که می شناسم خداوند وانسان  

می کنند. ما هر آنچه که در توان داريم برای خدمت به کار می بريم. شايد به همين علت است که بعضی از 

شکايت ها و يا انتقاد ها برای ما بسيار سنگين هستند. امکان دارد سريعا احساس کنيم که در مورد ما سوء  

کم ارزش جلوه کرده ايم و يا پذيرفته نشده ايم. عکس العمل طبيعی ما اين است که از   ،پيش آمده است تفاهم  

اشتباهات بگرديم و يا به جستجوی ضعف  خودمان دفاع کنيم، و در انتقادی که از ما صورت گرفته به دنبال  

، احتمال دارد که بپردازيم. اگر حواسمان نباشد ( منتقد )    که از ما انتقاد کرده است    فردی  هايی در زندگی

عصبانی شويم و احساس بی کسی کنيم و دلمان برای خودمان بسوزد. و يا ممکن است که از ادامه خدمتی  

که خداوند ما را موظف به انجام آن کرده است دست بکشيم. يا ممکن است بدخلق و خشن شويم و ديگر 

شما چه بود؟ داليل مختلفی وجود دارد که  مسيح گونه نباشيم! آخرين باری که از شما انتقاد شد عکس العمل 

  باعث می شود افراد زبان به انتقاد بگشايند. به مثالهايی از کتاب مقدس که در ذيل می آيد توجه کنيد.  

 

  آنچه که ديگران مورد انتقاد قرار می دهند 

: موسی و هارون مشغول به انجام رساندن ماموريتی بودند که خداوند برعهده شان گذاشته بود. سپس اقتدار

آنها   کردند.  انتقاد  هارون  و  موسی  رهبری  از  و  راه  رسيدند  از  به سرکردگی کوراه  مردان  از  گروهی 

شکلی مشکل دارند.  بعضی افراد هستند که با قدرت به هر  " اعتراض کردند که " شما خيلی پيش رفته ايد!  

آنها چه عکس العملی نشان داد؟ وقتی موسی انتقاد آنها را شنيد، با صورت    حال ببينيم موسی درمقابل انتقاد 

 ). سپس انتقاد ايشان را به حضور خداوند برد.   4- 1:  16بر روی زمين افتاد " ( اعداد 
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با    افراد بود. با اين حال بسياری ازوند  خدا    پرمشغلهو    معتقد  : پولس رسول خدمتگزار  اهداف و اعتقادات

. برخی از سوی خداوند آن ها را دريافت کرده بود   اووی مخالف بودند با وجود اينکه    خداشناسی    ديدگاههای  

با ايمان  . اما پولس همچنان  در تعارض بودند مردان و زنان خداپرست ديگر    اعتقادات با    اعتقادات  از اين  

: "من هدف را دنبال می کنم تا برنده جايزه ای شوم اشتياق فراوان در مسير ايمانش باقی ماند قوی و شور و  

را ارائه داد: «همه    اين ديدگاه مهم  مسيح عيسی مرا به آسمان خوانده است." سپس  نام  در  برای آن  که خداوند  

ديدگاه  و اگر در بعضی موارد    چنين ديدگاهی نسبت به همه چيز داشته باشيم،  بايد    هستيم    بالغ  هايی که  ما

مطابق آنچه که تاکنون تا    اجازه دهيد  . فقط  خداوند آن را هم برای شما روشن خواهد کرد"،  متفاوتی داريد 

حقيقت خود را    خداوند در زمان مورد نظر خودش  ). 16- 14:  3  يپيان. " (فيلبدست آورده ايم زندگی کنيم

  . روشن خواهد کرد. فقط او می تواند عقايد قوی و اعتقادات عميق را تغيير دهد 

 

خدای زنده ابراز کرد ، برادران داوود   لشگريانوقتی داوود خشم خود را از توهين جالوت به    انگيزه ها:

  پليد هستی و قلب تو چقدر  گفت: "من می دانم که چقدر مغرور   او  داود به  از او انتقاد کردند! برادر بزرگتر

اجازه   داوود ! اما به نظر ما حتما داود از شنيدن اين انتقادات آزرده خاطر شد ). 17:28  وييلاست" (اول سم

برای بررسی انگيزه های ما  را  انگيزه الزم    می تواند نمی دهد که چنين انتقادی او را فلج کند. يک انتقاد  

انگيزه های ما با هم مخلوط می شوند. ما می    . در اکثرمواقعاستفاده کنيد از اين انگيزه ايجاد شده  .  ايجاد کند 

، به روشنايی خواهد  بخواهيم قلب ما را پاک کند. "او آنچه را که در تاريکی پنهان است از خداوند    توانيم

تحسين و  يک  هر  هنگام  . در آنرا افشا خواهد کرد انسان ها  و انگيزه های قلب  و اشکار خواهد نمود    آورد 

انگيزه صحيح    پس بايد توجه داشته باشيم که  ).5:  4دريافت خواهند کرد. »(اول قرنتيان    وند را  خدا  تمجيد 

 مهم است.
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: گاهی اوقات کاری که انجام می دهيم باعث انتقاد ديگران نمی شود  بلکه نحوه انجام آن است  آداب و رسوم 

که باعث ايجاد ناراحتی و انتقاد می شود. ممکن است خدمات يا پولی که بخشيده ايم به دليل نحوه خدمت يا  

ت و  بود  به سرزمين های بسياری سفر کرده  پذيرفته نشود. پولس رسول که  ما  جربيات بسياری در ارائه 

برخورد با فرهنگ های مختلف داشت از حساسيت های فرهنگی به خوبی آگاه بود.حتی زمانی که درخواست 

  ). وقتی 15:31  يانخدمات من در اورشليم برای مقدسين آنجا قابل قبول باشد »(روم باشد که  دعا کرد گفت "  

سيت های فرهنگی و سنت های آن منطقه بودند نوبت به انجام کارها و اموری می رسيد که از عاری از حسا

سازگاری فداکارانه را توصيه می کند ، "زيرا هر کسی که در اين راه به مسيح خدمت کند ،    پولس رسول  

منجر به    که  است. بنابراين همه تالش خود را برای انجام آنچه  ديگر افراد مورد پسند خداست و مورد تأييد  

  ). 22-17:  14 ياند ، انجام دهيم »(روم صلح و سازندگی متقابل می شو

  

 انتقاد پذيری 

هدف از انتقاد سازنده کمک به شما يا کمک به رفع عاملی است که باعث شده از شما انتقاد شود. هدف از 

نسبت به هر   انتقاد مخرب آسيب زدن ، تضعيف شما ، جايگزينی شما و  نابودی شما است. برخی از افراد

نوع انتقادی که از آنها صورت بگيرد احساس مورد حمله قرار گرفتن می کنند.  بنابراين، نظر منتقدان شان  

را نمی پذيرند و يا آن را  ناديده می گيرند. بعضی ها با دانستن اينکه انتقاد خداگونه هميشه سازنده است ، 

تقادی که از ايشان شده است با هدف سازندگی مطرح  ان   بعضی از افراد فقط در صورتيکه متقاعد شوند که

من بدين گونه است که تقريبا تمام انتقادها، چه آنهايی که سازنده    . مشاهدات شده، آن انتقادها را می پذيرند 

هستند و چه آنهايی که با اهداف ديگری مطرح می شوند، همگی حاوی آيتم هايی از حقيقت می باشند که  

  ست. دانستن آنها مفيد ا
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آينه ها    مانند   انتقاداتی که از وی صورت می گيرد را نمی پذيرد ، اما کسی که  صاف و تميز نيستند همه 

است که آينه ها را می شکند. وينستون چرچيل وقتی گفت: «نقد ممکن است قابل قبول نباشد ، اما   شخصی  

را به وضعيت  انسان  توجه    انتقاد .  دهد انجام می  بدن انسان را    در    همان عملکرد درد   انتقاد است.    ضروری 

  ناسالم امور جلب می کند. " 

  

 گوش سپردن به ندای خداوند

هايی  در مقابل وسوسه  صورت گرفت يا مورد انتقاد قرار گرفتيد شکايتی از شما به طور جدی دفعه بعد که 

عکس العمل سريع نسبت به انتقاد صورت گرفته، و يا مقابله به مثل با انتقادی که از نظر   از قبيل رد انتقاد،

آن انتقاد  . ببريد انتقاد را به حضور پروردگار   شما به صورت حمله از طرف مقابل بوده مقاومت کنيد و آن 

دارد و شما نياز داريد که  ی که در بطن آن انتقاد وجود بخواهيد حقيقتخداوند . ازرا در مقابل خداوند بگذاريد 

برايتان مکاشفه شد، می توانيد  پس از    آن حقيقت را بشنويد را برای شما مکاشفه کند.   اينکه اين حقيقت 

شده    پنهانرا که در درون انتقاد    یاگر بتوانيد آن حقيقت دردناکباقيمانده اجزای آن انتقاد را دور بريزيد.  

کار، شما اين امکان را فراهم می   آن رشد خواهيد کرد. با اين  طريق  از  کرده و بپذيريد ،    را مکاشفه  است  

اگربگذاريم خداوند  نه تنها انتقادات باعث دلسردی شما نشوند بلکه موجب پيشرفت و رشد شما شوند.    تا  کنيد  

نند از طريق منتقدان ما با ما صحبت کند، ديدگاهها و بينش هايی را دريافت خواهيم کرد که به ما کمک می ک

هرچه بيشتر شبيه خداوندمان عيسی مسيح بشويم، کالم خداوند را بهتر درک کنيم، هدايت خداوند را برای  

در حال حاضر انجام می دهيم به    نحوه انجام کاری که  و يا    -يک تغيير ضروری در آنچه که انجام می دهيم

   خواهيم کرد. خوبی دريافت 
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 ايمان به خداوند 

وقتی منتقدين با کالم خدا در تعارض هستند ، اجازه ندهيد شما را سست کنند. به خداوند ايمان داشته باشيد. 

مهم نيست ديگران چه می گويند، حقيقت اين است که شما فرزند محبوب و با ارزش خدا هستيد. ديگران  

ديگران  ممکن است  ).  15:58  خداوند بيهوده نيست" (اول قرنتيان  برای خدمت هرچه  بگويند ، "کار شما  

کاری را که انجام داده ايد تحقير کنند ، رد کنند ، بدنام کنند يا فراموش کنند ، اما "خدا ظالم نيست؛ او کار  

کمک کرده ايد و    انسان های ديگرشما و عشقی را که به او نشان داده ايد فراموش نخواهد کرد زيرا به  

 ). 6:10عبرانيان  . "(ی دهيد.همچنان به کمک کردن به آنها ادامه م

 

انجام ندادن هيچ چيز ،    نگفتنارسطو ، فيلسوف قديمی يونان می گفت: "انتقاد چيزی است که ما می توانيم با  

گزينه  برای مسيحيان اينها  اما  به راحتی از آن اجتناب کنيم."     هيچ عکس العملی نشان ندادنو  هيچ کاری  

شود استقبال  که از انتقاد بعدی که به شما وارد می    عقيده ای مصمم تصميم بگيريد با  نيستند.    های مناسبی  

  تصميم بگيريد که از آن  بهره برده و از طريق آن رشد کنيد.  . سپسخواهيد کرد 
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