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چطور ممکن است از  »ی کنید!" شما ممکن است بگویید ، "مهر ورزیدن به دشمنانم! حتما شوخی م

 «ما توقع داشته باشید کسانی را که  با ما با خشونت و نا منصفانه برخورد می کنند دوست داشته باشیم؟

متاسفانه  «آیا کسی هست که مایل به انجام این کار باشد؟مسلما کسی نمی تواند این کار را انجام دهد.  »



 باشند، که نسبت به دشمنان خود متهاجمدر صورتی  به پیروان خود تعلیم می دهند بسیاری از مذاهب

ادی که دشمنان خود قادر به کشتن افر در صورتی که برخی از افراد  شد. دبرکت داده خواه به آنها

بسیار غم انگیز است که این افراد  میدانند،باشند حتی حاضر به فدا کردن جان خود در این راه هستند.

عقیده دارند که با انجام این کار، فورا جواز ورود به بهشت را کسب می 

                                                                                                              کنند. 

البته تعداد اندکی ممکن است بر خالف همه ما خواستار این هستیم که دیگران دوستمان داشته باشند. 

ند با دیگران همراه باشند و خواهان این این خواسته اجتماعی عمل کنند، اما اکثریت مردم تالش می کن

ما همواره تالش می کنیم که در سر کار و در میان هستند که دیگران در مورد آنها خوب فکر کنند. 

 می خواهیم به گونه ای با دیگران برخورد  ما همسایه های خود صمیمی و دوست داشتنی برخورد کنیم.

گاهی اوقات ما موفق به انجام این کار می شویم،   اشته باشند.کنیم تا آنها احساسات مثبتی نسبت به ما د

یم می گیرند که ما را دوست اما گاهی اوقات هم موفق نمی شویم.  متاسفانه دیگران گاهی اوقات تصم

با ما که . این ما را آزار می دهد و می تواند بسیار نا امید کننده باشد. اینکه ما فردی را اشته باشندند

که هدفش رسوایی و  ت دوست داشته باشیم یک موضوع است . اما اینکه یک دشمن رامهربان اس

                           موضوعی کامال متفاوت است. است ، دوست داشته باشیم ماتخریب 

وقتی فردی تصمیم می گیرد با شما دشمنی کند، شما چه کار می کنید؟ تمایل فرد به این است که این 

ح فرمود که راه بهتری تالفی کند. تمایل طبیعی ما انتقام گرفتن می باشد، اما عیسای مسیدشمنی را 

وجود دارد! به جای تالفی کردن ، شما باید دشمن خود را با نیکی کردن به او دوست داشته باشید! ما 

و کینه فقط  باید دشمنان خود را دوست داشته باشیم، به آنها نیکی کنیم و برای آنها دعا کنیم. دشمنی

                                                                             دشمنی بیشتری به همراه می آورد.

بنابراین آیا ممکن است دشمن خود را دوست داشته باشیم؟ این ایده به نظر غریب و نامعقول می 

                                                                                                               رسد.

 تعلیم عیسای مسیح در مورد دوست داشتن دشمنان مان چیست؟

می  من به شما که سخن مرا می شنوید »این چیزی می باشد که عیسای مسیح به پیروانش تعلیم داد: 

برای آنان که به  ،کنید شما نفرت دارند، نیکی، به کسانی که از  محبت نمایید گویم:  به دشمنان خود

وقتی کسی  برای کسانی که با شما بد رفتاری می کنند، دعا کنید. دعای خیر کنید. شما دشنام می دهند

وقتی کسی قبای تو را می برد،  به صورت تو می زند، طرف دیگر صورت خود را هم پیش او ببر. 

یزی از تو بخواهد ببخش و وقتی که کسی چیزی را که مال به هر که چ بگذار پیراهنت را هم ببرد. 

 با دیگران آنچنان رفتار کنید که می خواهید آنها با شما رفتار کنند. توست می برد، آن را مطالبه نکن.

حتی  اگر فقط کسانی را دوست داشته باشید که شما را دوست دارند برای شما چه افتخاری دارد؟

خود را دوست دارند.  و اگر فقط به کسانی که به شما نیکی می کنند نیکی هم دوستداران خطاکاران 

کنید، برای شما چه افتخاری دارد؟ چون خطاکاران هم چنین می کنند. و اگر فقط به کسانی قرض بدهید 

آن را حتی خطاکاران هم اگر بدانند تمام  که توقع پس گرفتن دارید دیگر چه افتخاری برای شما دارد؟

اما شما به دشمنان خود محبت نمایید و نیکی کنید و  هند گرفت ، به یکدیگر قرض خواهند داد.س خواپ

خدای متعال خواهید بود. بدون توقع عوض، قرض بدهید که پاداش سرشاری خواهید داشت و فرزندان 



 زیرا او نسبت به ناسپاسان و خطاکاران مهربان است. پس همان طور که پدر شما رحیم است، رحیم

                                                  (٦: ٢۷-٣٦) کتاب مقدس، انجیل لوقا «باشید.

به پیروان عیسای مسیح هنگامی که از اعمال خشونت و تهاجم نسبت به دیگران امنتاع می کنند، در 

آنها باید همان  باشند.آنها نباید به فکر انتقام گرفتن   قبال دریافت این درد و رنج ، اجر داده می شود.

این استاندارد  طور که خدا آنها را بی هیچ قید و شرطی دوست دارد، دیگران را دوست داشته باشند.

خدا لزومی ندارد که مرا دوست داشته باشد. خدا مرا دوست دارد زیرا او دوست دا می باشد. خمحبت 

  انه بودم، او مرا دوست داشت.بیگ امی که من از خدا همچون دشمنشهنگ داشتن را انتخاب می کند.

دشمن خدا می باشد. اما  ذهن گناه کاراو عاشق ما انسانهایی هست که در واقع دوست داشتنی نیستیم. 

ببینید خدا چقدر مرا دوست داشت که با وجود اینکه دشمن خدا بودم ، عیسای مسیح را فرستاد تا در 

) کتاب  درمانده بودم ، جان خود را برای من فدا کرد. هنگامی که من یک گناه کار راه من فدا شود.

مسیح جان خود را برای من که یک گناه کارو دشمن خدا می باشم، فدا  (٥:  ٦-۱۱مقدس ، رومیان 

خدا  آیا تا به حال اینچنین محبتی را تجربه کرده اید؟ این میزان کامل محبت بیکران خدا می باشد. کرد.

ست دارد که عیسای مسیح را فرستاد تا جان خود را برای گناه کاران فدا به قدری مردم جهان را دو

                                                                                                            کند.

 واکنش عیسای مسیح نسبت به دشمنانش چگونه بود؟

دوست دارند، دوست داشته باشیم، اما عیسی عشق عمیق تری را  راهمه ما می توانیم کسانی را که ما 

 او به کسانی که او را خوار شمردند و او را مورد آزار و اذیت قرار دادند، مهر ورزید.به ما نشان داد. 

                                              برای بی مهران دارد.او یک قلب پر از مهر و محبت 

وقتی سربازان رومی عیسی را دستگیر کردند، پطرس یکی از همراهان عیسی ، اعالم جنگ کرد! او 

او به سرعت دست به می خواست هوا خواهی خودش را نسبت به عیسی بدین صورت اثبات کند. 

فکر می  اعظم ضربتی وارد کرد و گوش او را برید. شمشیر را کشید و به خدمتکار کاهن شمشیر شد،

تبریک گفتن به پطرس به خاطر هواخواهیش از او؟ به او واکنش عیسی به این کار چه بود؟ کنید 

آفرین پطرس .اکنون من می دانم که تو چقدر مرا دوست داری که حاضری فردی را به خاطر »بگوید:

مگر نمی دانی که من می توانم  را غالف کن.شمشیرخود  »: عیسی به او فرمودنه، نه!  «من بکشی؟

از پدر خود بخواهم که بیش از دوازده لشگر از فرشتگان را به یاری من بفرستد؟ اما در آن صورت 

 پس از آن ( . ٢٦: ٥٤،٥٣ ) کتاب مقدس ، متی  «پیش گویی های کتاب مقدس چگونه تحقق می یابد؟

عشق و محبت خود را نشان داد در حالی  او عیسی گوش آن برده بیچاره را برداشت و او را شفا داد.

او شخصیت مهربان خود را با سرزنش کردن که دیگران کینه توزی و بدخواهی خود را نشان دادند. 

البته رهبران مذهبی حقی برای بازداشت  پطرس و جبران آسیبی که پطرس وارد کرده بود، نشان داد.

اما آنها کردن عیسی نداشتند. او هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته بود. او هیچ جرمی مرتکب نشده بود. 

زننده ای از دهان او بیرون مانند یک دزد با او برخورد کردند. با این حال هیچ شکایت یا حرف 

                                                                                             نیامد!

 مهه مختلف در طول شب مورد محاکمه قرار گرفت. طرقبازداشت شد. شش مرتبه به بنابراین عیسی 

بود. آنها آب دهان تمسخرآمیز  از نظر برپایی عدالت،سی دقیق( کامال این محاکمه ها ) در صورت برر

آنها ریش او را کندند. آنها تاجی از خار را محکم بر روی سر او گذاشتند. خود را به روی او ریختند. 



را  شنیده بودند ، توسط گروهی از افراد بسیار  سپس جمعیت مردم که قبال با خوشحالی سخنان عیسی 

د.  این نکته بسیار ناگوارمی باشد که متعصب تحریک شدند و حقیقتا خواستار به صلیب کشیدن او شدن

مردم اورشلیم بارها و بارها فریاد زدند و از پیالطس خواستند که این عیسای ناصری باید به صلیب 

این در حالی است که بسیاری از این مردم همان هایی بودند که قدرت راه رفتن، دیدن و  کشیده شود.

            آنها را شفا داده بود. یا شنیدن خود را مدیون شفقت عیسی بودند که

 و در نهایت عیسی را به مکان صلیب کشیده شدن بردند.

!مهر ورزیدن به شیوه ای شگفت انگیز  

 عیسی سی و سه سال قبل از اینکه به صلیب کشیده شود در اصطبلی در بیت لحم یهودیه به دنیا آمد.

مدت کوتاهی پس از آن، همراه با پدرخوانده اش یوسف و مادرش مریم به مصر رفتند و در آن جا 

وقتی که او حدودا  پرورش یافت، برگشتند.جایی که در آنجا  تاهی ماندند و پس از آن به ناصرهمدت کو

تعمید  سی ساله بود به رود اردن رفت و در آنجا توسط پسرعموی خودش یحیای تعمید دهنده، غسل

شروع به فعالیت هایی  او به صورت علنی بود. او ماموریتاین اتفاق در واقع شروع  داده می شود.

مردم عادی با خوشحالی به  ، تعلیم، شفا دادن و دگرگون کردن زندگی ها کرد.مثل رهایی بخشیدن

و و درخواست سخنان او گوش دادند. او به هر جا که می رفت، جمعیت فراوانی برای دیدن معجزات ا

محبوبیت او زمامداران مذهبی کمک از او و به خصوص برای گوش دادن به تعلیماتش می آمدند. 

حسادت   و باعث شد که حسادت آنها هر لحظه افزون گردد و در نهایت این  یهودی را خشمگین کرد

   .از میان بردارند یک بار و برای همیشه را عیسای ناصری بچینند تا اعث شد که توطئه ایب

درآنجا او را با میخ هایی به صلیبی بنابراین عیسی را به مکانی که در آن  به صلیب کشیده شد بردند. 

که روی زمین بود، بستند و سپس صلیب را بلند کردند. صلیب به سوی حفره ای که باید در آن قرار 

بند های استخوان های خداوند مان )  در آن لحظه تمام .می گرفت حمل شد و در درون آن قرار گرفت

 عیسی با آن همه درد سوزاننده ( از هم جدا شده بودند. ٢٢با توجه به پیشگویی داوود پادشاه در مزامیر 

او بر روی صلیب وسط قرار داشت و در دو طرف او دو مجرم بر روی و رنج به صلیب کشیده شد. 

                                                                               صلیب بودند. 

هنگامی که عیسی به صلیب کشیده شد، میخها با چکش به مچ ها و پاهایش کوبیده شدند. عیسی به جای 

عوض برای آنها به آرامی دعا کرد! عیسی بر روی آن صلیب  اینکه به جالدانش ناسزا بگوید، در

ای پدر ، این مردم را ببخش، » اولین چیزی که فرمود این بود : ی شروع به صحبت کردن کرد. وسط

                                (٢٣:٣٤) کتاب مقدس، لوقا « زیرا که نمی دانند چه می کنند. 

 یک دعای قابل توجه!

گاهی اوقات که ما با  کنند. کتاب مقدس می فرماید که این اشتباه نیست که مسیحیان برای خودشان دعا

اغلب اوقات در کتاب مقدس با زنان و  ، برای خودمان دعا می کنیم.مشکل بزرگی برخورد می کنیم 

به ویژه زمانی که توسط مشکالت و یا دشمنان  مردان خدا که برای خود دعا می کنند، برخورد می کنیم.

برخورد می کنیم که برای دیگران دعا می  خیلی اوقات هم در کتاب مقدس با مردمی احاطه می شوند.

اما هنگامی که عیسی غرق در درد و رنج بود و توسط شکنجه  کنند، که البته معموال دوستان آنها هستند.

گر ها احاطه شدهد بود و هنگامی که او به سوی بزرگ ترین مشکلی که دنیا شاهد آن بوده است، می 



این دیگران که او  نمی کند، بلکه برای دیگران دعا می کند. ، ما می بینیم که او برای خودش دعارفت

برای آنها دعا می کرد به معنای واقعی دشمنان او بودند که با او کینه توزانه برخورد 

                                                                                                   کردند.

منحصر به فرد است!این یک دعای   

عیسی برای یک لحظه ستمرار داشت. ا ااهمیت دعایی که عیسی خواند، این بود که این دعدر اصل، 

این یعنی عیسی فقط برای یک بار دعا نکرد، بلکه  خاص دعا نکرد، بلکه به دعا کردن ادامه داد.

این ما می توانیم تصور کنیم که بنابر همچنان که او را آزار می دادند، او مکررا همان دعا را می کرد.

پدر »آنها و گفتن در حال دعا کردن  هنگامی که آنها میخ ها را بردست و پای عیسی می کوبیدند ، او

هنگامی که آنها صلیب را بلند کردند تا با لرزش و تکان در درون حفره  بود. ،«این مردم را ببخش

وجود داشته، که باعث فریاد کشیدن هر فرد غیر قابل وصفی  ودرد خود قرار بگیرد ) و مسلما رنج

 «پدر این مردم را ببخش.» در این مرحله هم بر لبان عیسی همان دعا جاری بود: عادی می گردد.( 

او دیگران را نجات » هنگامی که مردم شروع به آمدن کردند، به ویژه رهبران مذهبی و مقامات گفتند: 

در حالی که آنها  «نجات دهد؟ می تواند را زیده خدا، می باشد ببینیم آیا خودشداد، اگر او مسیحا، برگ

ای پدر ، این » درد و رنج عیسی را به تمسخر می گرفتند، چیزی غیر از این از لبان او خارج نشد: 

همچنین در پای صلیب سربازانی بودند که نسبت به  «مردم را ببخش، زیرا که نمی دانند چه می کنند. 

یب کشیده شدن و سختی های دیگران بسیار سنگدل بودند، به گونه ای که بر سر لباس های عیسی صل

اما همچنان در باالی سرشان صدای عیسای منجی که در تحمل درد و سختی بود می  قمار می کردند.

   « پدر این مردم را ببخش.» آمد که همان دعا را می کرد: 

هنوز روزهای زیادی از آن  نظر می گیریم و به آن می اندیشیم. درما در اینجا نجابت پسر خدا را 

آن همان ، آرام کردن و برکت دادن دراز می شد، نگذشته است. دادن زمانی که آن دستان برای شفا

هایی که بیرحمانه به میخ کشیده شده اند، در ودکان را به آغوش می گرفت! آن پادستهایی است که ک

آن پهلویی که زمانی نه چندان دور  ه خانه های ماتم زده گام برمی داشتند.ی نه چندان دور بیروزها

برای کودکان همچون آغوشی بود، اکنون در شرف سوراخ شدن با نیزه قرار گرفته است. عیسای مسیح 

اما کاری که می توانست انجام دیگر نمی توانست حرکت کند تا فردی را لمس کند و به او یاری رساند. 

                                      « پدر این مردم را ببخش.» د دعا کردن بود: دهد و دا

 او فردی نبود که فقط حرف بزند!

پدر این مردم را » در آن لحظه ای که مردم در حال انجام بدترین کارهایشان بودند، عیسی فرمود: 

دن رهبران مذهبی متعصب و قاتل او برای بخشوده شاو برای بخشوده شدن آنها دعا کرد. « ! ببخش.

او برای سربازان طلب  او برای جمعیتی که بر سر او فریاد می کشیدند، طلب بخشایش کرد.دعا کرد. 

آنها را با کوهی از کار برد؛ او بههمان طور که فردی این جمله را در مورد عیسی بخشایش کرد. 

ما دوباره به یاد می آوریم هنگامی که سه سال قبل و بر روی تپه ای دیگر، عیسی  نیایش احاطه کرد.

به دشمنان خود محبت نمایید ، به کسانی که از شما نفرت دارند، نیکی کنید، برای آنان » فرموده بود: 

.« ) که به شما دشنام می دهند دعای خیر کنید. برای کسانی که با شما بد رفتاری می کنند، دعا کنید

و در این جا و در مکان به صلیب کشیده شدن خود، او در حال موعظۀ  (٦:٢۷،٢۸کتاب مقدس، لوقا 

که تنها حرف بزند؛ او به آن چیزی که برای دیگران تعلیمات خودش می باشد، زیرا عیسی فردی نبود 



یرامون او بودند او فرد ریاکاری نبود. او برای افرادی که پ موعظه می کرد، خود به آن عمل می کرد.

و این  که بزرگ ترین نیاز شما نیز می باشد( پاسخ داده شود.بزرگ ترین نیاز آنها )  به دعا می کرد تا

                                              دعا برای بخشوده شدن گناهان آنها بود.

 عیسی برای چه چیزی دعا کرد؟

انگیز در کتاب عهد جدید می باشد. این کلمه گاهی به معنای یکی از کلمات شگفت « بخشیدن » کلمه 

نفرفرزندان خود چند روزی  عفو کردن و گاهی به معنای تحمل کردن ترجمه می گردد.  برای مثال،

نگامی که شاگردان عیسی ؛ اما هرا نزد عیسی آوردند تا بر سر ایشان دست بگذارد و برکتشان بدهد

سرزنش قرار دادند. اما عیسی کودکان را نزد خود فرا خواند و به شاگردان ، آنها را مورد این را دیدند

( به عبارت دیگر، ۱۸:۱٦) کتاب مقدس، لوقا  .«نزد من بیایند کوچک بچه های تحمل کنید تا»فرمود: 

این همان کلمه « بگذارید بچه های کوچک نزد من بیایند، و هرگز مانع آنان نشوید.» عیسی  فرمود:

مقصود  «پدر این مردم را ببخش.» ای است که عیسی وقتی این دعا را می کند، استفاده می کند: 

نسبت به کودکان مداخله نکنید. باعث » این است : عیسی وقتی که در مورد کودکان صحبت می کند 

هنگامی که « متوقف شدن کودکانی که نزد من می آیند، نشوید. وارد این قضیه نشوید و دخالت نکنید.

این موضوع را درک کردید، شما خواهید فهمید که عیسی  واقعا چه دعایی بر روی صلیب 

                                                                                                کرد.

در کاری که آنها می کنند مداخله نکن، چرا که آنها به خاطر نادانی پدر ، » دعای او در واقع این بود: 

خود این کار را انجام می دهند.وارد این قضیه نشو و آنها را لعنت نکن. وارد این موقعیت نشو و آنها 

نکن. اکنون این کار را انجام نده، پدر. قضاوت خود را به تعویق بینداز تا آنها این فرصت را قضاوت 

که انجام می دهند، درک کنند و سپس توبه کنند و بخشش تو را داشته باشند تا بدی و زشتی کاری را 

تا  هنگامی که عیسای مسیح بر روی صلیب بود، لشکری از فرشتگان حاضر بودند« را دریافت کنند.

به میان بگذارد و تمام مخالفانش را نابود کند و خدا می توانست با قدرت مطلقش پا  او را آزاد کنند.

برای همیشه از میان بردارد، اما عیسی دعا کرد تا پدرش قضاوت آنها را به تعویق 

                                                                                                           بیندازد. 

تمامی پیام صلیب عیسای مسیح بخشش می باشد که همچون نور پرتو می افکند. تمامی صلیب در مورد 

عیسای مسیح و پیامش شنیدم ، بخشش می باشد. من خیلی خوشحالم که وقتی برای اولین بار در مورد 

من مورد قضاوت قرار نداد.  مسیح نسبت بهبسیار بد  مداخله نکرد و مرا به خاطررفتار خدا بالفاصله

از مسیحیان و کتاب مقدس متنفر بودم. من ماهها و سال ها به خوار شمردن عیسای مسیح کتاب مقدس 

الی که به وقاحت آنها پی نمی بردم. اگر در آن و پیامش می پرداختم. من به گناهانم ادامه دادم، در ح

و یا مرا از صحنه روزگار محو می کرد،  موقع خدا مداخله می کرد و مرا مورد قضاوت قرار می داد

من برای همیشه و سزاوارانه مورد لعن خدا قرار می گرفتم. اما خدا از قضاوت خود جلوگیری کرد. 

پاسخ به وساطت مسیح بر روی صلیب انجام داد. خدا از قضاوت من اعتقاد دارم که خدا این کار را در 

خود در مورد من صرف نظر کرد و به من اجازه داده شد تا در نهایت به انجیل، مژده خوب عیسی ) 

 و بدین ترتیب بخشش را تجربه کنم. (، گوش فرا دهم!که اکنون شما در حال گوش دادن به آن هستید

پدر این »بود، جایی که عیسی برای اولین بار دعا کرد :  را یافتم بر صلیب عیسی جایی که من بخشش

                                 «خش، چرا که نمی دانند چه می کنند!مردم را بب



 نفرت همه جا بود! اما عیسی محبت را انتخاب کرد.

 دعای عیسی چه چیزی را به ما تعلیم می دهد؟

مردم با عیسی انجام دادند، نگاه می کنیم، ما اغلب می خواهیم خود را از صحنه  وقتی که ما به آنچه

ما می اندیشیم که چقدر عمل آن مردم  «ما در این قضیه سهمی نداریم.:» جدا سازیم. ما می گوییم 

ترسناک و مهیب بوده است و احساس می کنیم که ما نمی خواهیم هیچ رابطه ای با چنین افرادی داشته 

                 یم. ما نمی خواهیم که هیچ نقشی در به صلیب کشیده شدن عیسی داشته باشیم. باش

دیده می شود در  محل به صلیب کشیده شدن عیسی اشیم که تمام گناهانی که درباید به خاطر داشته ب

مسئول قلب خودمان هم یافت می شود. چرا یهودا به مسیح خیانت کرد؟  به این دلیل که او فردی بود که 

ما در کتاب مقدس شاگرد عیسی را نگهداری می کرد.  ۱٢نگهداری پولها بود. او خزانه مشترک 

« ) و از این پول می دزدید. او دزد بود و مسئول نگهداری پولها بود» )انجیل یوحنا( می خوانیم : 

( اما او باز هم مقدار بیشتری می خواست. بنابراین او مایل بود تا اطالعاتی ۱٢: ٥-٦کتاب مقدس، یوحنا 

در مورد محل مسیح بدهد و بدین ترتیب دستگیری او آسان بود و بدون سر و صدا و شورش صورت 

گناهی .  سی سکه نقره فاش کرد دریافت می پذیرفت. او اطالعات مربوط به محل عیسی را در ازای

که مسیح را بر روی صلیب قرار داد به این دلیل بود که فردی مقدار بیشتری برای خود می خواست! 

                                   چنین گناهی باعث به صلیب کشیده شدن مسیح گردید.

اعظم ) رهبران مذهبی( نیز بودند که تمایل به پرداخت سی سکه نقره داشتند، چرا که  اهنانهمچنین ک

ف آنها از محبوبیت برخوردار آنها حسود بودند. حسادت آنها به این دلیل بود که عیسای مسیح بر خال

از  آنها بود؛ به گونه ای که تمامی شهررهسپار مالقات او شدند و آن رهبران مذهبی را جا گذاشتند.

هیچ گونه خطایی در او یافت نمی  بود. تن بودند. عیسی خوب و عادل و مقدسحسادت در حال سوخ

شد. با این حال گرچه خطایی در او وجود نداشت، قلب هایشان با اندیشه های کشنده نسبت به او پر شده 

         نبود. جز حسادت هایشان انباشته شده بود و آن چیزیو آن اندیشه های کشنده در قلب  بود.

آیا ما چنین مشکل مشابهی را در زندگی خود نداریم؟ اغلب اوقات ما به فرد دیگری که خوب است و 

قرار دارد  خوب یا حداقل از ما بدتر نیست، نگاه می کنیم. ما به فردی که در یک موقعیت اجتماعی

س بی هیچ توضیح منطقی ، نگاه می کنیم و سپبه این خاطر توجه دیگران را به خود جلب می کندو

این گناهی است که نشان دهنده تباهی قلب ما است. آن حسادت بود نسبت به آن فرد حسادت می کنیم. 

عیسی هرگز به صلیب کشیده  که باعث به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح شد. بدون طمع و حسادت،

                                                                                                           نمی شد!

بود که  او تصمیم گرفته او تسلیم خواست مردم شد. و پس از آن پیالطوس فرماندار رومی را داریم.

او می دانست که اگر عقب ر آوردند. مسیح را به صلیب نکشاند، اما مردم بر اوغالب بودند و بر او فشا

داشتند و او می خواست که خاصی از او  خدشه دار می شود. مردم ذهنیت، اعتبار خودش نشینی نکند

در اذهان عمومی بگذارد. در  ویژه ایهمچنان ثابت بماند. در واقع او می خواست که تاثیر  این ذهنیت

ولی اعتبار خود را حفظ کند، حتی اگر منجر به ذارد بگ پا بر روی تمامی اصول واقع او حاضربود

او حاضر بود هر اتفاقی بیفتد ولی اعتبارش همواره حفظ  .کشته شدن فردی بی گناه می گشت

                                                                                              گردد. 



د دارند: زیاده صلیب کشاند، گناهانی هستند که در زندگانی ما نیز وجودوستان، گناهانی که مسیح را به 

جدا بدانیم. ما هم به نوبه صلیب عیسی ا نمی توانیم خودمان را ازخواهی، حسادت و خود خواهی. م

خود نقشی در به صلیب کشیده شدن پسر خدا داریم. اگرچه ما ظاهرا در آنجا حضور نداشتیم، گناهان 

           بر روی صلیب به میخ کشیده شود و به جای ما مجازات گردد. که او ما باعث گردید 

 حاال آیا محبت ورزیدن به دشمنان خود امکان پذیر می باشد؟

 پولوس- تروریستی که بشارت دهنده انجیل شد.1

فرمانده شکنجه گران اولین ایمانداران بود. او یک یهودی متعصب بود و یک دشمن  طرسوسی پولوس

برای کلیسا به حساب می آمد. او یک قاتل بود. او ایمانداران مسیحی بی گناه را به زندان می افکند ) 

 او دمو مر او او از عیسی مسیح و نامو از انجام این کار لذت می برد.  یا احتماال آنها را می کشت( 

و اعمال و سخنان او متنفر بود. اما او یک رویارویی دراماتیک با مسیح که از مردگان برخاسته بود، 

در حالی که قلب او آکنده از تهدید به سوی دمشق حرکت می کرد  ) پولوس(داشت. هنگامی که شائول

شائول، شائول چرا » و خشم بود، در مسیر توسط شخص عیسای مسیح متوقف شد. عیسی به او گفت: 

( فرا خوان عیسی باعث عوض شدن پولوس ۹:٤کتاب مقدس، اعمال رسوالن « ) بر من جفا می کنی؟

به پولوس که مروج اصلی پیام مسیحیت شد تغییر نام داد.  گردید. او از شائول که دشمن مسیحیت بود

مواره در سفر بود، تبدیل او موقعیت و اعتبار خود را در جامعه یهودی رها کرد و به یک مبشر که ه

گردید و متحمل سختیهای بیشماری در سرتاسر امپراطوری روم گشت تا بتواند پیام مسیحیت را با 

من با مسیح » بعدها او نامه ای خطاب به یکی از کلیساها نوشت و گفت: دیگران به اشتراک بگذارد. 

م، بلکه مسیح است که در من زندگی مصلوب شده ام به طوری که دیگر آن که زندگی می کند، من نیست

می کند و در خصوص این زندگانی جسمانی ای که اکنون دارم، فقط به وسیله ایمان به پسر خدا 2 که 

این  (٢:٢۰کتاب مقدس، غالطیان « ) مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد، زندگی می کنم.

ا قادر نیستیم با آن توانی که در وجود ما راز عشق و محبت پولوس نسبت به دشمنانش می باشد. م

و از  هنگامی که به او اعتماد کردهحبت ورزیم. اما این مسیح است که هست، به دشمنان خود م

من » کتاب مقدس می فرماید: دستوراتش تبعیت می کنیم، به ما این توانایی محبت ورزیدن را می دهد. 

کتاب مقدس، فیلیپیان « ) ام هر کاری قادر هستم.به وسیله مسیح که مرا تقویت می کند، به انج

٤:۱٣ )                                                                  

کره ای که به دشمنان خود محبت ورزید مردی –جون گان کیم   

بسیاری از مردان و زنان در دهه های اخیر هستند که زندگیشان را وقف انتشار پیام مسیحیت کرده اند 

و اغلب تحت شکنجه و یا مرگ قرار گرفته اند. برای مثال، در کره، جون گان کیم، یک رهبر مسیحی 

که توسط  می باشد که شاهد سالخی شدن همسر و پدرش در مقابل دیدگان خود می باشدشناخته شده 

خود او نیز تا سر حد مرگ مورد حامیان کمونیست که اهل روستای خود او بودند، صورت گرفت. 

ضرب و شتم قرا گرفت. در نهایت او جان سالم به در برد و از خدا خواست تا به او قلبی پر از محبت 

                                                           
به نام دمشق که توسط یک بازیگر سوریه ای تولید شده است که در آن زندگی پولوس به تصویر کشیده شده است. برای  DVDیک  -۱

 جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید. 
٢- ا.م.حشام کتابچه ای با عنوان » چگونه خدا می تواند فرزند داشته باشد؟« تالیف کرده است. برای داشتن یک نسخه رایگان از این کتاب، 

  لطفا با ما تماس بگیرید. 



امل فردی که تن از کمونیست ها گشت که ش ٣۰نسبت به دشمنانش بدهد. او در نهایت سبب گرویدن 

                                        مسئول کشته شدن اعضای خانواده اش بود نیز می گردد.

به فردی بخشنده تبدیل می گرددیک تروریست مصری افراطی که از فردی قاتل  -کمال  

کمال در سنین کودکی شروع به حفظ کردن آیات قرآن کرد و آنچه را از نظر او عشق به کالم خدا بود 

هنگامی که او بزرگ تر شد، شروع به خواندن کتاب های اسالمی و تفسیر قرآن در خود توسعه داد. 

نتیجه رسید که مسلمانان مطابق تعلیمات قرآن، او در نهایت به این  کرد. با جدا کردن مسلمانان ازنا

مطابق آنچه که او از قرآن فهمیده بود حتی چیزهای کوچکی مانند اینکه والدین خود او کافر هستند. 

تبدیل به یک نا مسلمان می کرد. مردی که ریش نگذارد، یک  زنی نقاب بر صورت نداشته باشد، او را

ند و شروع به دست داشتن در در نظر او، مسیحیان بدترین دشمنان او بودنا مسلمان محسوب می شد. 

یک گروه اسالمی که در صدد سرنگونی دولت سکوالر مصر حمالت بر علیه مسیحیان و کلیساها کرد. 

و تاسیس یک دولت اسالمی افراطی بودند، او را به استخدام سازمان خود در آوردند و او به عنوان 

که  کردند ک نویسنده مسلمان میانه روگروه او اقدام به ربودن ییکی از رهبران محلی برگزیده شد. 

                               مبادرت به انتقاد از این گروه اسالمی کرده بود.

کمال و گروهش پس از خواندن مقاله ای در روزنامه کایرو که درباره دستگیری مسیحیان در مصر 

آنها تصمیم گرفتند که نبرد به جرم تغییر دین بود، تصمیم گرفتند که باید کاری برای اسالم انجام دهند. 

محمد پیامبر راستین  ردکه ثابت می ک بودکه شامل تحقیق و نوشتن کتابی  آنها یک نبرد خردمندانه باشد

می باشد.  غیر قابل اعتماد همراه با تغییر و اشتباهدس مسیحیان و یهودیان یک متن خداست و کتاب مق

او در ابتدا به این کمال توسط امیر، رهبر گروه اسالمی، برای بررسی و نوشتن این کتاب انتخاب شد. 

تاب را قبول کرد که از آن به عنوان تصمیم شدیدا اعتراض کرد، اما در نهایت مسئولیت نوشتن ک

                                ، یاد می کند. استکاری که  در زندگی انجام داده ناخوش آیندترین 

از  هنگامی که او خواندن کتاب مقدس و مراجع متقابل آن در کتاب های متعدد اسالمی را تمام کرد، 

او از تعلیمات کتاب مقدس در زمینه  ، متعجب شد.تغییردچار و نه  بود کتاب مقدس نه غلط  اینکه

بخشش و محبت بدون قید و شرط  که در زندگی و سخنان عیسی دیده می شد، مبهوت گشت. او به 

خصوص با خواندن اینکه چطور عیسی به پیروانش در مورد شکنجه شدن  و همچنین اینکه چطور 

با خواندن فته بود، اتفاق می افتد، متعجب بود. ه عیسی گپس از دو هزار سال، شکنجه همان طور ک

سلمانان بر نمی آیند و اینکه چرا کتاب مقدس دلیل اینکه چرا مسیحیان مصر در صدد تالفی بر علیه م

از خواندن کتاب مقدس  هر چه در گذشته و فراموش کردن بودند را درک کرد. آنها قادر به بخشیدن

                                   یفته تعالیم و پیام این کتاب گشته بود.متنفر بود، به همان اندازه اکنون ش

این  ود با سر سختی ادامه داد و انتخابشتصمیم خبا این حال، او کاری برای انجام دادن داشت و به 

به همین منظور شروع به  . استست و هرگز به صلیب کشیده نشده بود که ثابت کند عیسی خدا نی

قرآن کرد. او تمام صفات و خصوصیات خدا را همان طور که قرآن در مورد آن نوشته بود در مطالعه 

با بی میلی، کمال فهمید  کنار هم قرار داد. از طرفی  شروع به گشتن صفات عیسی در قرآن کرد.

ای عیسی نیز اختصاص داده شده است. بسیاری از صفاتی که قرآن برای خدا اختصاص داده است، بر

                                      یکی هستند. واقعه عیسی و خدا در برای کمال ثابت کرد کاین 



او همواره اسالم را دوست می داشت و کرده بود.  و تردید زندگی کمال را تیره وتار افزایش شک

اما اگر عیسی و خدا  ق محمد می باشد.یشود از طر یاهی که به خدا ختم ماعتقاد داشت که تنها ر

 یکی هستند، پس راه بهشت کدام است؟

صورت روزی امیر برای مالقات کمال به خانه اش آمد و تمامی تحقیقاتی را که کمال کرده بود و به 

او نمی  دن عیسی،کتاب مقدس به عنوان کالم حقیقی خدا،...(، پیدا کرد.فایل درآورده بود) خدایی بو

او به کمال گفت که اگر این نظرات بدعت گونه اش را با  .، باور کنداندآنچه را که می خو توانست

در میان بگذارد، او را خواهد کشت و همچنین به او گفت که اکنون یک کافر به حساب می مسلمانی 

                                                                                                                 آید.

با این حال کمال نمی توانست از این عقیده که مسیحیت راه درست است، روی برگرداند. او نشست و 

نم که تو از من می خواهی که در راه خدایا تو می دانی که من تو را دوست دارم و من می دا» گفت: 

همه آنچه که انجام درست قدم گذارم. خدایا بیش از این نمی توانم در برابرخواست تو ایستادگی کنم. 

                   .«یمرا کمک کن که داده ام، تالشی بود برای خشنود کردن تو. از تو خواهش می کنم

کمال تازه و یک زندگی نو داد. تکاپوی  به او یک قلبعیسی دعای او را شنید. او را رهایی بخشید. 

 او از مادرش برای سالهای خشونت و بدرفتاری با خانواده برای آشتی کردن با مادرش آغاز شد. 

مسیحی را شتی کردن به خانواده اش ختم نشد. او تاجران او برای آ تکاپوی طلب بخشش کرد.عاجزانه 

        که مورد غارت و بدرفتاری قرار داده بود پیدا کرد و از آنها نیز عاجزانه طلب بخشش کرد.

در طی ماه های بعدی، در ایمان تازه اش رشد پیدا کرد و به تدریج اعتماد مسیحیان محلی را به خود 

او غسل تعمید گرفت و همچنان در معرض حمالت فیزیکی  جلب کرد وبه عضویت یک کلسیا در آمد.

 و تهدیدات علیه زندگی اش بود چرا که احساس می کرد که برای عیسی که همه چیز به او داده است ،

 هیچ چیز به اندازه او ارزش ندارد.3                                                             

 

                                                             

 نتیجه گیری

شما تنها با تالش خود،  موضوع دوست داشتن دشمن،تنها مربوط به داشتن اندیشه های خوب نمی باشد.

برای انسان غیر ممکن است،اما نه برای خدا، زیرا »  هرگز قادر به دستیابی به موفقیت نخواهید بود.

رید تا او قلب شما به عیسی نیاز دا (۱۰: ٢۷کتاب مقدس، مرقس « ) برای خدا همه چیز امکان دارد.

شما به شما را تغییر دهد چرا که اصلی ترین مشکالت ما، ناشی ازمسایل مربوط به قلبمان می باشد. 

برای نجات و بخشش دنیایی پر از  او با فرستادنکه خدا  به ما بدهد راعیسی نیاز دارید تا آن محبتی 

، به ما  بد زبان، بی ایمان، دروغگو، فریبکار،دزد، خودخواه، ، بیزار از خدا، مبتذلانسانهای مطرود

با این وجود این لیست همچنان ادامه دارد و به توصیف ما در بدترین حاالت ما می پردازد.  ابراز کرد.

                                                           
نوشته شده «باالتر از رویا »داستان کمال با کسب اجازه از نهاد  -٣                   

                                                                                                                                                                                                                                                                    است. 
                                                                                                                                                           



خدا ما را دوست داشت. ما تنها زمانی قادر هستیم اینگونه دوست داشته باشیم و محبت ورزیم که عیسای 

از طریق مسیح در زندگی ما شروع به کار کردن کند. وقتی که ما به مسیح باور داشته باشیم، خدا 

متحد است، حیاتی تازه دارد. کسی که با مسیح »  زندگی کند. القدس خود می آید تا در قلب مانروح 

: ۱۷) کتاب مقدس، دوم قرنتیان  هرآنچه کهنه بود در گذشت و اینک زندگی نو شروع شده است.

٥ )                                                                    

و مرگی  کنیمزندگی که ما می بایستی عیسی یک حیات بدون نقص داشت  و به گونه ای زندگی کرد 

مجازات کارهای اشتباه ما را به  با مرگ خود او مرد تا را متحمل شد که ما سزاوار آن مرگ بودیم.

برای ما انجام  که عیسی  ه آنچهب یمانعشق خدا به نتیجه رسید. با ابا مرگ او عدالت و   گردن بگیرد.

. می گردداول باز رابطه ما با آفریدگارمان به حالت می شود ونیم که گناهان ما بخشیده می دا داده است،

عطا می کند و به ما کمک می کند تا و یک قلب که مورد بخشش قرا گرفته  خدا به ما یک قلب تازه

                                     !بیافزاییمبه او  روز به روز بر عشق خود نسبت به او و خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطالعات بیشتری دریافت کنید، لطفا با ما تماس بگیرید. اگر مایلید که  

اگر شما مایل به مطالعه بیشتر ایمان مسیحی هستید، دوره های مکاتبه ای به زبانهای انگلیسی، عربی 

 و فرانسوی به آدرس زیر در دسترس هستند:



M.E.C Word of Hope Ministries 

22 New Street, 

Milnrow 

Rochdale 

OL16 3PQ 

England 

Email: contact@word-of-hope.net 

Web: www.word-of-hope.net  
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