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دشمنان خود را دوست داشته باشم!  آیا امکان پذیر است؟

 «مهــر ورزیــدن بــه دشــمنانم! حتــo شــوخی مــی کنیــد!» شــo ممکــن اســت بگویید . 
« چطــور ممکــن اســت از مــا توقــع داشــته باشــید کســانی را کــه  بــا مــا بــا خشــونت 
و نــا منصفانــه برخــورد مــی کننــد دوســت داشــته باشــیم؟» «  مســلoً کســی �ــی 
ــن کار  ــام ای ــه انج ــل ب ــه مای ــت ک ــی هس ــا کس ــد. آی ــام ده ــن کار را انج ــد ای توان
ــد در  ــی دهن ــم م ــود تعلی ــروان خ ــه پی ــب ب ــیاری از مذاه ــفانه بس ــد؟» متأس باش
صورتــی کــه نســبت بــه دشــمنان خــود متهاجــم باشــند، بــه آنهــا برکــت داده خواهــد 
شــد.  برخــی از افــراد در صورتــی کــه قــادر بــه کشــ� افــرادی کــه دشــمنان خــود مــی 
دانند،باشــند حتــی حــارض بــه فــدا کــردن جــان خــود در ایــن راه هســتند. بســیار غــم 
انگیــز اســت کــه ایــن افــراد عقیــده دارنــد کــه بــا انجــام ایــن کار، فــوراً جــواز ورود 

بــه بهشــت را کســب مــی کننــد.
همــه مــا خواســتار ایــن هســتیم کــه دیگــران دوســتoن داشــته باشــند. البتــه تعــداد 
اندکــی ممکــن اســت بــر خــالف ایــن خواســته اجتoعــی عمــل کننــد، امــا اک�یــت 
ــه  ــتند ک ــن هس ــان ای ــند و خواه ــراه باش ــران هم ــا دیگ ــد ب ــی کنن ــالش م ــردم ت م
دیگــران در مــورد آنهــا خــوب فکــر کننــد. مــا همــواره تــالش مــی کنیــم کــه در رس کار 
و در میــان همســایه هــای خــود صمیمــی و دوســت داشــتنی برخــورد کنیــم. مــا مــی 
خواهیــم بــه گونــه ای بــا دیگــران برخــورد  کنیــم تــا آنهــا احساســات مثبتــی نســبت 
بــه مــا داشــته باشــند.  گاهــی اوقــات مــا موفــق بــه انجــام ایــن کار مــی شــویم، امــا 
گاهــی اوقــات هــم موفــق �ــی شــویم.  متأســفانه دیگــران گاهــی اوقــات تصمیــم 
مــی گیرنــد کــه مــا را دوســت نداشــته باشــند. ایــن مــا را آزار مــی دهــد و مــی توانــد 
بســیار نــا امیــد کننــده باشــد. اینکــه مــا فــردی را کــه بــا مــا مهربــان اســت دوســت 
داشــته باشــیم یــک موضــوع اســت . امــا اینکــه یــک دشــمن را کــه هدفــش رســوایی 

و تخریــب مــا اســت ، دوســت داشــته باشــیم موضوعــی کامــالً متفــاوت اســت.
ــا شــo دشــمنی کنــد، شــo چــه کار مــی کنیــد؟  ــرد ب وقتــی فــردی تصمیــم مــی گی
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»ایــل فــرد بــه ایــن اســت کــه ایــن دشــمنی را تالفــی کنــد. »ایــل طبیعــی مــا انتقــام 
گرفــ� مــی باشــد، امــا عیســی مســیح فرمــود کــه راه بهــرتی وجــود دارد! بــه جــای 
ــه او دوســت داشــته  ــردن ب ــا نیکــی ک ــد دشــمن خــود را ب ــردن ، شــo بای ــی ک تالف
باشــید! مــا بایــد دشــمنان خــود را دوســت داشــته باشــیم، بــه آنهــا نیکــی کنیــم و 
بــرای آنهــا دعــا کنیــم. دشــمنی و کینــه فقــط دشــمنی بیشــرتی بــه همــراه مــی آورد.

بنابرایــن آیــا ممکــن اســت دشــمن خــود را دوســت داشــته باشــیم؟ ایــن ایــده بــه 
نظــر غریــب و نامعقــول مــی رســد.

تعلیم عیسی مسیح در مورد دوست داشK دشمنان مان چیست؟
 oایــن چیــزی مــی باشــد کــه عیســی مســیح بــه پیروانــش تعلیــم داد: « مــن بــه شــ
ــه  ــد ، ب ــت �ایی ــه دشــمنان خــود محب ــم:  ب ــی گوی ــی شــنوید م ــرا م ــه ســخن م ک
کســانی کــه از شــo نفــرت دارنــد، نیکــی کنیــد، بــرای آنــان کــه بــه شــo دشــنام مــی 
ــد، دعــا  ــاری مــی کنن ــد رفت ــا شــo ب ــرای کســانی کــه ب ــد. ب ــر کنی ــد دعــای خی دهن
کنیــد. وقتــی کســی بــه صــورت تــو مــی زنــد، طــرف دیگــر صــورت خــود را هــم پیــش 
او بــرب.  وقتــی کســی قبــای تــو را مــی بــرد، بگــذار پیراهنــت را هــم بــربد.  بــه هــر 
کــه چیــزی از تــو بخواهــد ببخــش و وقتــی کــه کســی چیــزی را کــه مــال توســت مــی 
بــرد، آن را مطالبــه نکــن. بــا دیگــران آنچنــان رفتــار کنیــد کــه مــی خواهیــد آنهــا بــا 
شــo رفتــار کننــد. اگــر فقــط کســانی را دوســت داشــته باشــید کــه شــo را دوســت 
ــتداران خــود را  ــاکاران هــم دوس ــی خط ــاری دارد؟ حت ــه افتخ ــرای شــo چ ــد ب دارن
دوســت دارنــد.  و اگــر فقــط بــه کســانی کــه بــه شــo نیکــی مــی کننــد نیکــی کنیــد، 
بــرای شــo چــه افتخــاری دارد؟ چــون خطــاکاران هــم چنیــن مــی کننــد. و اگــر فقــط 
بــه کســانی قــرض بدهیــد کــه توقــع پــس گرفــ� داریــد دیگــر چــه افتخــاری بــرای 
شــo دارد؟ حتــی خطــاکاران هــم اگــر بداننــد »ــام آن را پــس خواهنــد گرفــت ، بــه 
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ــد و نیکــی  ــه دشــمنان خــود محبــت �ایی ــا شــo ب ــد داد. ام یکدیگــر قــرض خواهن
کنیــد و بــدون توقــع عــوض، قــرض بدهیــد کــه پــاداش رسشــاری خواهیــد داشــت و 
ــه ناسپاســان و خطــاکاران  ــرا او نســبت ب ــد بــود. زی فرزنــدان خــدای متعــال خواهی
ــید.»  ــم باش ــت، رحی ــم اس ــo رحی ــدر ش ــه پ ــور ک ــoن ط ــس ه ــت. پ ــان اس  مهرب

( کتاب مقدس، انجیل لوقا٣٦-٢٧: ٦)
ــه  ــروان عیســی مســیح هنگامــی کــه از اعــoل خشــونت و تهاجــم نســبت ب ــه پی ب
دیگــران امنتــاع مــی کننــد، در قبــال دریافــت ایــن درد و رنــج ، اجــر داده مــی شــود.  
ــا  ــه خــدا آنه ــد هــoن طــور ک ــا بای ــ� باشــند. آنه ــام گرف ــه فکــر انتق ــد ب ــا نبای آنه
ــن  ــران را دوســت داشــته باشــند. ای ــد و رشطــی دوســت دارد، دیگ ــچ قی ــی هی را ب
ــرا دوســت داشــته  ــه م ــدارد ک ــی ن ــی باشــد. خــدا لزوم ــت خــدا م ــتاندارد محب اس
باشــد. خــدا مــرا دوســت دارد زیــرا او دوســت داشــ� را انتخــاب مــی کنــد. هنگامــی 
کــه مــن از خــدا همچــون دشــمنش بیگانــه بــودم، او مــرا دوســت داشــت.  او عاشــق 
مــا انســانهایی هســت کــه در واقــع دوســت داشــتنی نیســتیم. ذهــن گناه کار دشــمن 
خــدا مــی باشــد. امــا ببینیــد خــدا چقــدر مــرا دوســت داشــت کــه بــا وجــود اینکــه 
دشــمن خــدا بــودم ، عیســی مســیح را فرســتاد تــا در راه مــن فــدا شــود. هنگامــی 
کــه مــن یــک گنــاه کار درمانــده بــودم ، جــان خــود را بــرای مــن فــدا کــرد. ( کتــاب 
ــاه کارو  ــک گن ــه ی ــن ک ــرای م ــود را ب ــان خ ــیح ج ــان ۱۱-٦ : ٥) مس ــدس ، رومی مق
ــت بیکــران خــدا مــی  ــزان کامــل محب ــن می ــرد. ای ــدا ک دشــمن خــدا مــی باشــم، ف
ــا بــه حــال ایــن چنیــن محبتــی را تجربــه کــرده ایــد؟ خــدا بــه قــدری  ــا ت باشــد. آی
ــا جــان خــود را بــرای  مــردم جهــان را دوســت دارد کــه عیســی مســیح را فرســتاد ت

گنــاه کاران فــدا کنــد.
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واکنش عیسی مسیح نسبت به دشمنانش چگونه بود؟
همــه مــا مــی توانیــم کســانی را کــه مــا را دوســت دارنــد، دوســت داشــته باشــیم، 
امــا عیســی عشــق عمیــق تــری را بــه مــا نشــان داد. او بــه کســانی کــه او را خــوار 
شــمردند و او را مــورد آزار و اذیــت قــرار دادنــد، مهــر ورزیــد. او یــک قلــب پــر از 

مهــر و محبــت بــرای بــی مهــران دارد.
وقتــی رسبــازان رومــی عیســی را دســتگیر کردنــد، پطــرس یکــی از همراهــان عیســی، 
ــی  ــه عیس ــبت ب ــودش را نس ــی خ ــوا خواه ــت ه ــی خواس ــرد! او م ــگ ک ــالم جن اع
بدیــن صــورت اثبــات کنــد. او بــه رسعــت دســت بــه شمشــیر شــد، شمشــیر را کشــید 
ــی  ــر م ــد. فک ــوش او را بری ــرد و گ ــی وارد ک ــم رضبت ــن اعظ ــکار کاه ــه خدمت و ب
ــه خاطــر  ــه پطــرس ب ــود؟ تربیــک گفــ� ب ــه ایــن کار چــه ب ــد واکنــش عیســی ب کنی
ــو  ــه ت ــم ک ــی دان ــن م ــون م ــن پطــرس .اکن ــه او بگوید:«آفری ــش از او؟ ب هواخواهی
چقــدر مــرا دوســت داری کــه حــارضی فــردی را بــه خاطــر مــن بکشــی؟» نــه، نــه! 
عیســی بــه او فرمــود: « شمشــیرخود را غــالف کــن. مگــر �ــی دانــی کــه مــن مــی 
ــاری  ــه ی ــش از دوازده لشــگر از فرشــتگان را ب ــه بی ــدر خــود بخواهــم ک ــم از پ توان
مــن بفرســتد؟ امــا در آن صــورت پیــش گویــی هــای کتــاب مقــدس چگونــه تحقــق 
مــی یابــد؟» ( کتــاب مقــدس ، متــی  ٥٣،٥٤: ٢٦) . پــس از آن  عیســی گــوش آن بــرده 
بیچــاره را برداشــت و او را شــفا داد. او عشــق و محبــت خــود را نشــان داد در حالــی 
کــه دیگــران کینــه تــوزی و بدخواهــی خــود را نشــان دادنــد. او شــخصیت مهربــان 
ــود،  ــرده ب ــرس وارد ک ــه پط ــیبی ک ــربان آس ــرس و ج ــردن پط ــش ک ــا رسزن ــود را ب خ
نشــان داد. البتــه رهــربان مذهبــی حقــی بــرای بازداشــت کــردن عیســی نداشــتند. او 
ــا نگذاشــته بــود. او هیــچ جرمــی مرتکــب نشــده بــود. امــا  ــر پ هیــچ قانونــی را زی
آنهــا ماننــد یــک دزد بــا او برخــورد کردنــد. بــا ایــن حــال هیــچ شــکایت یــا حــرف 

زننــده ای از دهــان او بیــرون نیامــد!
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بنابرایــن عیســی بازداشــت شــد. شــش مرتبــه بــه طــرق مختلــف در طــول شــب مــورد 
محاکمــه قــرار گرفــت. همــه ایــن محاکمــه هــا ( در صــورت بررســی دقیــق) کامــالً از 
نظــر برپایــی عدالــت، »ســخرآمیز بــود. آنهــا آب دهــان خــود را بــه روی او ریختنــد. 
آنهــا ریــش او را کندنــد. آنهــا تاجــی از خــار را محکــم بــر روی رس او گذاشــتند. ســپس 
جمعیــت مــردم کــه  قبــالً بــا خوشــحالی ســخنان عیســی  را  شــنیده بــودن، توســط 
ــاً خواســتار بــه صلیــب  گروهــی از افــراد بســیار متعصــب تحریــک شــدند و حقیقت
کشــیدن او شــدند.  ایــن نکتــه بســیار ناگوارمــی باشــد کــه مــردم اورشــلیم بارهــا و 
بارهــا فریــاد زدنــد و از پیالطــس خواســتند کــه ایــن عیســی نــارصی بایــد بــه صلیــب 
کشــیده شــود. ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از ایــن مــردم هــoن هایــی بودنــد 
کــه قــدرت راه رفــ�، دیــدن و یــا شــنیدن خــود را مدیــون شــفقت عیســی بودنــد کــه 

آنهــا را شــفا داده بــود.
و در نهایت عیسی را به مکان صلیب کشیده شدن بردند.

مهر ورزیدن به شیوه ای شگفت انگیز!
ــل از اینکــه بــه صلیــب کشــیده شــود در اصطبلــی در  عیســی ســی و ســه ســال قب
بیــت لحــم یهودیــه بــه دنیــا آمــد. مــدت کوتاهــی پــس از آن، همــراه بــا پدرخوانــده 
اش یوســف و مــادرش مریــم بــه مــرص رفتنــد و در آن جــا مــدت کوتاهــی ماندنــد 
و پــس از آن بــه نــارصه جایــی کــه در آنجــا پــرورش یافــت، برگشــتند. وقتــی کــه او 
ــه رود اردن رفــت و در آنجــا توســط پرسعمــوی خــودش  ــود ب حــدوداً ســی ســاله ب
ــد داده مــی شــود. ایــن اتفــاق در واقــع رشوع  یحیــی تعمیــد دهنــده، غســل تعمی
ــی  ــل رهای ــی مث ــت های ــه فعالی ــود. او رشوع ب ــی ب ــورت علن ــه ص ــت او ب مأموری
ــا  ــم، شــفا دادن و دگرگــون کــردن زندگــی هــا کــرد. مــردم عــادی ب بخشــیدن، تعلی
ــه هــر جــا کــه مــی رفــت، جمعیــت  ــد. او ب ــه ســخنان او گــوش دادن خوشــحالی ب
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فراوانــی بــرای دیــدن معجــزات او و 
درخواســت کمــک از او و بــه خصــوص 
ــه تعلیoتــش مــی  ــرای گــوش دادن ب ب
زمامــداران  او  محبوبیــت  آمدنــد. 
مذهبــی یهــودی را خشــمگین کــرد 
ــا هــر  و باعــث شــد کــه حســادت آنه
لحظــه افــزون گــردد و در نهایــت ایــن   
ــه ای  ــه توطئ ــد ک ــث ش ــادت باع حس
بچیننــد تــا عیســی نــارصی را یــک بــار 

ــد. ــان بردارن ــه از می ــرای همیش و ب
بنابرایــن عیســی را بــه مکانــی کــه در 
ــد.  ــد بردن ــیده ش ــب کش ــه صلی آن  ب
درآنجــا او را بــا میــخ هایــی بــه صلیبــی 
کــه روی زمیــن بــود، بســتند و ســپس صلیــب را بلنــد کردنــد. صلیــب بــه ســوی حفــره 
ای کــه بایــد در آن قــرار مــی گرفــت حمــل شــد و در درون آن قــرار گرفــت. در آن 
لحظــه »ــام بنــد هــای اســتخوان هــای خداونــد مــان ( بــا توجــه بــه پیشــگویی داوود 
پادشــاه در مزامیــر ٢٢ ) از هــم جــدا شــده بودنــد. عیســی بــا آن همــه درد ســوزاننده 
ــرار داشــت و در دو  ــب وســط ق ــر روی صلی ــد. او ب ــب کشــیده ش ــه صلی ــج ب و رن

طــرف او دو مجــرم بــر روی صلیــب بودنــد.
ــا و  ــچ ه ــه م ــش ب ــا چک ــا ب ــد، میخه ــیده ش ــب کش ــه صلی ــی ب ــه عیس ــی ک هنگام
ــد، در  ــه جالدانــش ناســزا بگوی ــه جــای اینکــه ب ــده شــدند. عیســی ب پاهایــش کوبی
عــوض بــرای آنهــا بــه آرامــی دعــا کــرد! عیســی بــر روی آن صلیــب وســطی رشوع بــه 
صحبــت کــردن کــرد. اولیــن چیــزی کــه فرمــود ایــن بــود : « ای پــدر ، ایــن مــردم را 

٦



دشمنان خود را دوست داشته باشم!  آیا امکان پذیر است؟

ببخــش، زیــرا کــه �ــی داننــد چــه مــی کننــد. » ( کتــاب مقــدس، لوقــا ٢٣:٣٤)
یک دعای قابل توجه!

کتــاب مقــدس مــی فرمایــد کــه ایــن اشــتباه نیســت کــه مســیحیان بــرای خودشــان 
ــرای  ــم ، ب ــی کنی ــی برخــورد م ــا مشــکل بزرگ ــا ب ــه م ــات ک ــد. گاهــی اوق ــا کنن دع
خودمــان دعــا مــی کنیــم. اغلــب اوقــات در کتــاب مقــدس بــا زنــان و مــردان خــدا 
کــه بــرای خــود دعــا مــی کننــد، برخــورد مــی کنیــم. بــه خصــوص زمانــی کــه توســط 
مشــکالت و یــا دشــمنان احاطــه مــی شــوند. خیلــی اوقــات هــم در کتــاب مقــدس 
بــا مردمــی برخــورد مــی کنیــم کــه بــرای دیگــران دعــا مــی کننــد، کــه البتــه  معمــوالً 
دوســتان آنهــا هســتند. امــا هنگامــی کــه عیســی غــرق در درد و رنــج بــود و توســط 
شــکنجه گــر هــا احاطــه شــده بــود و هنگامــی کــه او بــه ســوی بــزرگ تریــن مشــکلی 
ــرای خــودش  ــم کــه او ب ــوده اســت، مــی رفــت، مــا مــی بینی ــا شــاهد آن ب کــه دنی
دعــا �ــی کنــد، بلکــه بــرای دیگــران دعــا مــی کنــد. ایــن دیگــران کــه او بــرای آنهــا 
دعــا مــی کــرد بــه معنــای واقعــی دشــمنان او بودنــد کــه بــا او کینــه توزانــه برخــورد 

کردنــد.
این یک دعای منحرص به فرد است!

ــتمرار  ــا اس ــن دع ــه ای ــود ک ــن ب ــد، ای ــی خوان ــه عیس ــی ک ــت دعای ــل، اهمی در اص
ــه دعــا کــردن ادامــه  ــرای یــک لحظــه خــاص دعــا نکــرد، بلکــه ب داشــت. عیســی ب
داد. ایــن یعنــی عیســی فقــط بــرای یــک بــار دعــا نکــرد، بلکــه همچنــان کــه او را 
آزار مــی دادنــد، او مکــرراً هــoن دعــا را مــی کــرد. بنابرایــن مــا مــی توانیــم تصــور 
کنیــم کــه هنگامــی کــه آنهــا میــخ هــا را بردســت و پــای عیســی مــی کوبیدنــد ، او 
در حــال دعــا کــردن آنهــا و گفــ� «پــدر ایــن مــردم را ببخــش»، بــود. هنگامــی کــه 
آنهــا صلیــب را بلنــد کردنــد تــا بــا لــرزش و تــکان در درون حفــره خــود قــرار بگیــرد 
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( و مســلoً رنــج ودرد غیــر قابــل وصفــی وجــود داشــته، کــه باعــث فریــاد کشــیدن 
هــر فــرد عــادی مــی گــردد.) در ایــن مرحلــه هــم بــر لبــان عیســی هــoن دعــا جــاری 
ــد،  ــه آمــدن کردن ــه مــردم رشوع ب ــن مــردم را ببخــش.» هنگامــی ک ــدر ای ــود: « پ ب
بــه خصــوص رهــربان مذهبــی و مقامــات گفتنــد: « او دیگــران را نجــات داد، اگــر او 
مســیحا، برگزیــده خــدا، مــی باشــد ببینیــم آیــا خــودش را مــی توانــد نجــات دهــد؟» 
ــر از  ــزی غی ــد، چی ــه »ســخر مــی گرفتن ــج عیســی را ب ــا درد و رن ــه آنه ــی ک در حال
ایــن از لبــان او خــارج نشــد: « ای پــدر ، ایــن مــردم را ببخــش، زیــرا کــه �ــی داننــد 
چــه مــی کننــد. » همچنیــن در پــای صلیــب رسبازانــی بودنــد کــه نســبت بــه صلیــب 
کشــیده شــدن و ســختی هــای دیگــران بســیار ســنگدل بودنــد، بــه گونــه ای کــه بــر 
ــان در بــاالی رسشــان صــدای  ــد. امــا همچن رس لبــاس هــای عیســی قــoر مــی کردن
عیســی منجــی کــه در تحمــل درد و ســختی بــود مــی آمــد کــه هــoن دعــا را مــی 

کــرد: « پــدر ایــن مــردم را ببخــش.»
ــیم.  ــی اندیش ــه آن م ــم و ب ــی گیری ــر م ــدا را در نظ ــرس خ ــت پ ــا نجاب ــا در اینج م
هنــوز روزهــای زیــادی از آن زمانــی کــه آن دســتان بــرای شــفا دادن، آرام کــردن و 
برکــت دادن دراز مــی شــد، نگذشــته اســت. آن هــoن دســتهایی اســت کــه کــودکان 
را بــه آغــوش مــی گرفــت! آن پاهایــی کــه بیرحoنــه بــه میــخ کشــیده شــده انــد، در 
روزهایــی نــه چنــدان دور بــه خانــه هــای ماتــم زده گام برمــی داشــتند. آن پهلویی که 
زمانــی نــه چنــدان دور بــرای کــودکان همچــون آغوشــی بــود، اکنــون در رشف ســوراخ 
شــدن بــا نیــزه قــرار گرفتــه اســت. عیســی مســیح دیگــر �ــی توانســت حرکــت کنــد 
تــا فــردی را ملــس کنــد و بــه او یــاری رســاند. امــا کاری کــه مــی توانســت انجــام دهــد 

و داد دعــا کــردن بــود: « پــدر ایــن مــردم را ببخــش.»
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او فردی نبود که فقط حرف بزند!
ــی  ــد، عیس ــان بودن ــن کارهایش ــام بدتری ــال انج ــردم در ح ــه م ــه ای ک در آن لحظ
ــرد.  ــا ک ــا دع ــرای بخشــوده شــدن آنه ــردم را ببخــش.» ! او ب ــن م ــدر ای ــود: « پ فرم
ــرای  ــرد. او ب ــا ک ــل دع ــب و قات ــی متعص ــربان مذهب ــدن ره ــوده ش ــرای بخش او ب
جمعیتــی کــه بــر رس او فریــاد مــی کشــیدند، طلــب بخشــایش کــرد. او بــرای 
ــورد  ــه را در م ــن جمل ــردی ای ــه ف ــور ک ــoن ط ــرد. ه ــایش ک ــب بخش ــازان طل رسب
ــه  ــاره ب ــا دوب ــرد. م ــه ک ــش احاط ــی از نیای ــا کوه ــا را ب ــرد؛ اوآنه ــه کار ب ــی ب عیس
ــی  ــر، عیس ــه ای دیگ ــر روی تپ ــل و ب ــال قب ــه س ــه س ــی ک ــم هنگام ــی آوری ــاد م ی
 oفرمــوده بــود: « بــه دشــمنان خــود محبــت �اییــد ، بــه کســانی کــه از شــ
ــای  ــد دع ــی دهن ــنام م ــo دش ــه ش ــه ب ــان ک ــرای آن ــد، ب ــی کنی ــد، نیک ــرت دارن نف
 خیــر کنیــد. بــرای کســانی کــه بــا شــo بــد رفتــاری مــی کننــد، دعــا کنیــد.» 
( کتــاب مقــدس، لوقــا ٦:٢٧،٢٨) و در ایــن جــا و در مــکان بــه صلیــب کشــیده شــدن 
خــود، او در حــال موعظــۀ تعلیــoت خــودش مــی باشــد، زیــرا عیســی فــردی نبــود 
کــه تنهــا حــرف بزنــد؛ او بــه آن چیــزی کــه بــرای دیگــران موعظــه مــی کــرد، خــود 
ــون او  ــه پیرام ــرادی ک ــرای اف ــود. او ب ــا کاری نب ــرد ری ــرد. او ف ــی ک ــل م ــه آن عم ب
بودنــد دعــا مــی کــرد تــا بــه بــزرگ تریــن نیــاز آنهــا ( کــه بــزرگ تریــن نیــاز شــo نیــز 
مــی باشــد) پاســخ داده شــود. و ایــن دعــا بــرای بخشــوده شــدن گناهــان آنهــا بــود.

عیسی برای چه چیزی دعا کرد؟
کلمــه « بخشــیدن » یکــی از کلــoت شــگفت انگیــز در کتــاب عهــد جدیــد می باشــد. 
ایــن کلمــه گاهــی بــه معنــای عفــو کــردن و گاهــی بــه معنــای  اجــازه دادن ترجمــه 
مــی گــردد.  بــرای مثــال، روزی چنــد نفــر فرزنــدان خــود را نــزد عیســی آوردنــد تــا بــر 
رس ایشــان دســت بگــذارد و برکــت شــان بدهــد؛ امــا هنگامــی کــه شــاگردان عیســی 
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ــد.  ــرار دادن ــش ق ــورد رسزن ــا را م ــد، آنه ــن را دیدن ای
ــه  ــد و ب ــرا خوان ــود ف ــزد خ ــودکان را ن ــی ک ــا عیس ام
شــاگردان فرمــود: « بگذاریــد بچــه هــای کوچــک نــزد 
مــن بیاینــد.» ( کتــاب مقــدس، لوقــا ١٨:١٦) بــه عبــارت 
ــای  ــه ه ــد بچ ــازه دهی ــود:«  اج ــی  فرم ــر، عیس دیگ
کوچــک نــزد مــن بیاینــد، و هرگــز مانــع آنــان نشــوید.» 
ایــن هــoن کلمــه ای اســت کــه عیســی وقتــی ایــن دعــا 
را مــی کنــد، اســتفاده مــی کنــد: « پــدر ایــن مــردم را 
ببخــش.» مقصــود عیســی وقتــی کــه در مــورد کــودکان 
صحبــت مــی کنــد ایــن اســت : « نســبت بــه کــودکان 

مداخلــه نکنیــد. باعــث متوقــف شــدن کودکانــی کــه نــزد مــن مــی آینــد، نشــوید. 
ــوع را درک  ــن موض ــه ای ــی ک ــد.» هنگام ــت نکنی ــوید و دخال ــه نش ــن قضی وارد ای
کردیــد، شــo خواهیــد فهمیــد کــه عیســی واقعــاً چــه دعایــی بــر روی صلیــب کــرد.

دعــای او در واقــع ایــن بــود: « پــدر، در کاری کــه آنهــا مــی کننــد مداخلــه نکــن، چــرا 
کــه آنهــا بــه خاطــر نادانــی خــود ایــن کار را انجــام مــی دهنــد.وارد ایــن قضیــه نشــو 
و آنهــا را لعنــت نکــن. وارد ایــن موقعیــت نشــو و آنهــا را قضــاوت نکــن. اکنــون ایــن 
کار را انجــام نــده، پــدر. قضــاوت خــود را بــه تعویــق بینــداز تــا آنهــا ایــن فرصــت 
ــد و  ــد، درک کنن ــی دهن ــام م ــه انج ــتی کاری را ک ــدی و زش ــا ب ــند ت ــته باش را داش
ســپس توبــه کننــد و بخشــش تــو را دریافــت کننــد.» هنگامــی کــه عیســی مســیح 
بــر روی صلیــب بــود، لشــکری از فرشــتگان حــارض بودنــد تــا او را آزاد کننــد. خــدا 
مــی توانســت بــا قــدرت مطلقــش پــا بــه میــان بگــذارد و »ــام مخالفانــش را نابــود 
کنــد و بــرای همیشــه از میــان بــردارد، امــا عیســی دعــا کــرد تــا پــدرش قضــاوت آنهــا 

را بــه تعویــق بینــدازد.
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»امــی پیــام صلیــب عیســی مســیح بخشــش مــی باشــد کــه همچــون نــور پرتــو مــی 
افکنــد. »امــی صلیــب در مــورد بخشــش مــی باشــد. مــن خیلــی خوشــحا× کــه وقتــی 
بــرای اولیــن بــار در مــورد عیســی مســیح و پیامــش شــنیدم ، خــدا بالفاصلــه مداخلــه 
نکــرد و مــرا بــه خاطررفتــار بســیار بــد نســبت بــه مســیح مــورد قضــاوت قــرار نــداد. 
مــن از مســیحیان و کتــاب مقــدس متنفــر بــودم. مــن ماههــا و ســال هــا بــه خــوار 
ــم  ــه گناهان ــم. مــن ب ــاب مقــدس و پیامــش مــی پرداخت شــمردن عیســی مســیح کت
ادامــه دادم، در حالــی کــه بــه وقاحــت آنهــا پــی �ــی بــردم. اگــر در آن موقــع خــدا 
ــه روزگار  ــا مــرا از صحن ــه مــی کــرد و مــرا مــورد قضــاوت قــرار مــی داد و ی مداخل
محــو مــی کــرد، مــن بــرای همیشــه و ســزاوارانه مــورد لعــن خــدا قــرار مــی گرفتــم. 
ــن کار را  ــه خــدا ای ــاد دارم ک ــرد. مــن اعتق ــری ک ــا خــدا از قضــاوت خــود جلوگی ام
ــر روی صلیــب انجــام داد. خــدا از قضــاوت خــود  ــه وســاطت مســیح ب در پاســخ ب
در مــورد مــن رصف نظــر کــرد و بــه مــن اجــازه داده شــد تــا در نهایــت بــه انجیــل، 
مــژده خــوب عیســی ( کــه اکنــون شــo در حــال گــوش دادن بــه آن هســتید!)، گــوش 
فــرا دهــم و بدیــن ترتیــب بخشــش را تجربــه کنــم. جایــی کــه مــن بخشــش را یافتــم 
بــر صلیــب عیســی بــود، جایــی کــه عیســی بــرای اولیــن بــار دعــا کــرد : «پــدر ایــن 

مــردم را ببخــش، چــرا کــه �ــی داننــد چــه مــی کننــد!»
نفرت همه جا بود! اما عیسی محبت را انتخاب کرد.

دعای عیسی چه چیزی را به ما تعلیم می دهد؟
وقتــی کــه مــا بــه آنچــه مــردم بــا عیســی انجــام دادنــد، نــگاه مــی کنیــم، مــا اغلــب 
مــی خواهیــم خــود را از صحنــه جــدا ســازیم. مــا مــی گوییــم :« مــا در ایــن قضیــه 
ســهمی نداریــم.» مــا مــی اندیشــیم کــه چقــدر عمــل آن مــردم ترســناک و مهیــب 
بــوده اســت و احســاس مــی کنیــم کــه مــا �ــی خواهیــم هیــچ رابطــه ای بــا چنیــن 
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افــرادی داشــته باشــیم. مــا �ــی خواهیــم کــه هیــچ نقشــی در بــه صلیــب کشــیده 
شــدن عیســی داشــته باشــیم.

بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه »ــام گناهانــی کــه درمحــل بــه صلیــب کشــیده 
شــدن عیســی  دیــده مــی شــود در قلــب خودمــان هــم یافــت مــی شــود. چــرا یهــودا 
بــه مســیح خیانــت کــرد؟  بــه ایــن دلیــل کــه او فــردی بــود کــه مســئول نگهــداری 
پولهــا بــود. او خزانــه مشــرتک ١٢ شــاگرد عیســی را نگهــداری مــی کــرد. مــا در کتــاب 
ــا  ــداری پوله ــئول نگه ــود و مس ــم : « او دزد ب ــی خوانی ــا) م ــل یوحن ــدس (انجی مق
بــود و از ایــن پــول مــی دزدیــد.» ( کتــاب مقــدس، یوحنــا ٦-٥: ١٢) امــا او بــاز هــم 
مقــدار بیشــرتی مــی خواســت. بنابرایــن او مایــل بــود تــا اطالعاتــی در مــورد محــل 
مســیح بدهــد و بدیــن ترتیــب دســتگیری او آســان بــود و بــدون رس و صــدا و شــورش 
ــه محــل عیســی را در ازای دریافــت  ــوط ب صــورت مــی پذیرفــت. او اطالعــات مرب
ــه  ــر روی صلیــب قــرار داد ب ســی ســکه نقــره فــاش کــرد.  گناهــی کــه مســیح را ب
ایــن دلیــل بــود کــه فــردی مقــدار بیشــرتی بــرای خــود مــی خواســت! چنیــن گناهــی 

باعــث بــه صلیــب کشــیده شــدن مســیح گردیــد.
همچنیــن کاهنــان اعظــم ( رهــربان مذهبــی) نیــز بودنــد کــه »ایــل بــه پرداخــت ســی 
ســکه نقــره داشــتند، چــرا کــه آنهــا حســود بودنــد. حســادت آنهــا بــه ایــن دلیــل بــود 
کــه عیســی مســیح بــر خــالف آنهــا از محبوبیــت برخــوردار بــود؛ بــه گونــه ای کــه 
»امــی شهررهســپار مالقــات او شــدند و آن رهــربان مذهبــی را جــا گذاشــتند. آنهــا از 
حســادت در حــال ســوخ� بودنــد. عیســی خــوب و عــادل و مقــدس بــود. هیــچ گونــه 
خطایــی در او یافــت �ــی شــد. بــا ایــن حــال گرچــه خطایــی در او وجــود نداشــت، 
قلــب هایشــان بــا اندیشــه هــای کشــنده نســبت بــه او پــر شــده بــود. و آن اندیشــه 
هــای کشــنده در قلــب هایشــان انباشــته شــده بــود و آن چیــزی جــز حســادت نبــود.
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آیــا مــا چنیــن مشــکل مشــابهی را در زندگــی خــود نداریــم؟ اغلــب اوقــات مــا بــه 
فــرد دیگــری کــه خــوب اســت و یــا حداقــل از مــا بدتــر نیســت، نــگاه مــی کنیــم. مــا 
بــه فــردی کــه در یــک موقعیــت اجتoعــی خــوب قــرار دارد وبــه ایــن خاطــر توجــه 
دیگــران را بــه خــود جلــب مــی کنــد، نــگاه مــی کنیــم و ســپس بــی هیــچ توضیــح 
ــه نشــان  ــن گناهــی اســت ک ــم. ای ــی کنی ــرد حســادت م ــه آن ف ــی نســبت ب منطق
دهنــده تباهــی قلــب مــا اســت. آن حســادت بــود کــه باعــث بــه صلیــب کشــیده 
ــب  ــه صلی ــز ب ــی هرگ ــادت، عیس ــع و حس ــدون طم ــد. ب ــیح ش ــی مس ــدن عیس ش

کشــیده �ــی شــد!
و پــس از آن پیالطــوس فرمانــدار رومــی را داریــم. او تســلیم خواســت مــردم شــد. او 
تصمیــم گرفتــه بــود کــه مســیح را بــه صلیــب نکشــاند، امــا مــردم بــر اوغالــب بودنــد 
و بــر او فشــار آوردنــد. او مــی دانســت کــه اگــر عقــب نشــینی نکنــد، اعتبــار خــودش 
خدشــه دار مــی شــود. مــردم ذهنیــت خاصــی از او داشــتند و او مــی خواســت کــه 
ایــن ذهنیــت همچنــان ثابــت Úانــد. در واقــع او مــی خواســت کــه تأثیــر بــه ســزایی 
در اذهــان عمومــی بگــذارد. در واقــع او حارضبــود پــا بــر روی »امــی اصــول بگــذارد 
ولــی اعتبــار خــود را حفــظ کنــد، حتــی اگــر منجــر بــه کشــته شــدن فــردی بــی گنــاه 
مــی گشــت. او حــارض بــود هــر اتفاقــی بیفتــد ولــی اعتبــارش همــواره حفــظ گــردد.

ــه در  ــتند ک ــی هس ــاند، گناهان ــب کش ــه صلی ــیح را ب ــه مس ــی ک ــتان، گناهان دوس
زندگانــی مــا نیــز وجــود دارنــد: زیــاده خواهــی، حســادت و خــود خواهــی. مــا �ــی 
توانیــم خودمــان را ازصلیــب عیســی جــدا بدانیــم. مــا هــم بــه نوبــه خــود نقشــی 
در بــه صلیــب کشــیده شــدن پــرس خــدا داریــم. اگرچــه مــا  ظاهــراً در آنجــا حضــور 
نداشــتیم، گناهــان مــا باعــث گردیــد کــه او بــر روی صلیــب بــه میــخ کشــیده شــود 

و بــه جــای مــا مجــازات گــردد.
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حاال آیا محبت ورزیدن به دشمنان خود امکان پذیر می باشد؟
پولوس- تروریستی که بشارت دهنده انجیل شد. ١

پولــوس طرسوســی فرمانــده شــکنجه گــران اولیــن ایoنــداران بــود. او یــک یهــودی 
ــل  ــک قات ــد. او ی ــی آم ــاب م ــه حس ــا ب ــرای کلیس ــمن ب ــک دش ــود و ی ــب ب متعص
ــاه را بــه زنــدان مــی افکنــد ( یــا احتــoالً آنهــا  بــود. او ایoنــداران مســیحی بــی گن
را مــی کشــت)  و از انجــام ایــن کار لــذت مــی بــرد. او از عیســی مســیح و نــام او 
ــک  ــی دراماتی ــک رویاروی ــا او ی ــود. ام ــر ب ــخنان او متنف ــoل و س ــردم او و اع و م
ــوس)  ــه شــائول( پول ــود، داشــت. هنگامــی ک ــه از مــردگان برخاســته ب ــا مســیح ک ب
ــد و  ــده از تهدی ــب او آکن ــه قل ــی ک ــرد در حال ــی ک ــت م ــق حرک ــوی دمش ــه س ب
خشــم بــود، در مســیر توســط شــخص عیســی مســیح متوقــف شــد. عیســی بــه او 
ــاب مقــدس، اعــoل  ــر مــن جفــا مــی کنــی؟» ( کت گفــت: « شــائول، شــائول چــرا ب
رســوالن ٩:٤) فــرا خــوان عیســی باعــث عــوض شــدن پولــوس گردیــد. او از شــائول 
کــه دشــمن مســیحیت بــود بــه پولــوس کــه مــروج اصلــی پیــام مســیحیت شــد تغییــر 
ــک  ــه ی ــرد و ب ــا ک ــودی ره ــه یه ــود را در جامع ــار خ ــت و اعتب ــام داد. او موقعی ن
ــختیهای بیشــoری  ــل س ــد و متحم ــل گردی ــود، تبدی ــفر ب ــواره در س ــه هم ــرش ک مب
ــه  ــران ب ــا دیگ ــیحیت را ب ــام مس ــد پی ــا بتوان ــت ت ــوری روم گش ــارس امپراط در رست
اشــرتاک بگــذارد. بعدهــا او نامــه ای خطــاب بــه یکــی از کلیســاها نوشــت و گفــت: 
« مــن بــا مســیح مصلــوب شــده ام بــه طــوری کــه دیگــر آن کــه زندگــی مــی کنــد، 
مــن نیســتم، بلکــه مســیح اســت کــه در مــن زندگــی مــی کنــد و در خصــوص ایــن 
ــدا    ــرس٢ خ ــه پ ــoن ب ــیله ای ــه وس ــط ب ــون دارم، فق ــه اکن ــoنی ای ک ــی جس زندگان

١٤

٢- ای. ام. هشام کتابچه ای با عنوان « چگونه خدا می تواند  یک پرس داشته باشد؟» تألیف کرده است. برای داش$ یک 
نسخه رایگان از این کتاب، لطفاً با ما Nاس بگیرید.

١- یک DVD به نام دمشق که توسط یک بازیگر سوریه ای تولید شده است که در آن زندگی پولوس به تصویر کشیده شده 
است. برای جزئیات بیشرت با ما Nاس بگیرید. 
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ــم.»  ــی کن ــی م ــن داد، زندگ ــر م ــه خاط ــود را ب ــان خ ــرد و ج ــت ک ــرا محب ــه م  ک
( کتــاب مقــدس، غالطیــان ٢:٢٠) ایــن راز عشــق و محبــت پولــوس نســبت بــه 
ــا هســت،  ــه در وجــود م ــی ک ــا آن توان ــادر نیســتیم ب ــا ق دشــمنانش مــی باشــد. م
ــه  ــه ب ــی ک ــه هنگام ــن مســیح اســت ک ــا ای ــم. ام ــت ورزی ــه دشــمنان خــود محب ب
ــه مــا ایــن توانایــی محبــت  او اعتــoد کــرده و از دســتوراتش تبعیــت مــی کنیــم، ب
ورزیــدن را مــی دهــد. کتــاب مقــدس مــی فرمایــد: « مــن بــه وســیله مســیح کــه مــرا 
تقویــت مــی کنــد، بــه انجــام هــر کاری قــادر هســتم.» ( کتــاب مقــدس، فیلیپیــان 

(٤:١٣
جون گان کیم – مردی کره ای که به دشمنان خود محبت ورزید

ــف  ــان را وق ــه زندگیش ــتند ک ــر هس ــای اخی ــه ه ــان در ده ــردان و زن ــیاری از م بس
انتشــار پیــام مســیحیت کــرده انــد و اغلــب تحــت شــکنجه و یــا مــرگ قــرار گرفتــه 
انــد. بــرای مثــال، در کــره، جــون گان کیــم، یــک رهــرب مســیحی شــناخته شــده مــی 
ــی  ــود م ــدگان خ ــل دی ــدرش در مقاب ــرس و پ ــدن هم ــالخی ش ــاهد س ــه ش ــد ک باش
ــان کمونیســت کــه اهــل روســتای خــود او بودنــد، صــورت  باشــد کــه توســط حامی
گرفــت. خــود او نیــز تــا رس حــد مــرگ مــورد رضب و شــتم قــرا گرفــت. در نهایــت او 
جــان ســا× بــه در بــرد و از خــدا خواســت تــا بــه او قلبــی پــر از محبــت نســبت بــه 
دشــمنانش بدهــد. او در نهایــت ســبب گرویــدن ٣٠ تــن از کمونیســت هــا گشــت کــه 
شــامل فــردی کــه مســئول کشــته شــدن اعضــای خانــواده اش بــود نیــز مــی گــردد.

ــردی بخشــنده  ــه ف ــل ب ــردی قات ــه از ف ــک تروریســت مــرصی افراطــی ک ــqل- ی ک
ــردد ــل مــی گ تبدی

کــoل در ســنین کودکــی رشوع بــه حفــظ کــردن آیــات قــرآن کــرد و آنچــه را از نظر او 
عشــق بــه کالم خــدا بــود در خــود توســعه داد. هنگامــی کــه او بــزرگ تــر شــد، رشوع 
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ــا جــدا کــردن مســلoنان  بــه خوانــدن کتــاب هــای اســالمی و تفســیر قــرآن کــرد. ب
ــن نتیجــه رســید کــه  ــه ای ــق تعلیــoت قــرآن، او در نهایــت ب ــا مســلoنان مطاب از ن
والدیــن خــود او کافــر هســتند. مطابــق آنچــه کــه او از قــرآن فهمیــده بــود حتــی 
چیزهــای کوچکــی ماننــد اینکــه زنــی نقــاب بــر صــورت نداشــته باشــد، او را تبدیــل 
بــه یــک نــا مســلoن مــی کــرد. مــردی کــه ریــش نگــذارد، یــک نــا مســلoن محســوب 
ــت  ــه دس ــد و رشوع ب ــمنان او بودن ــن دش ــیحیان بدتری ــر او، مس ــد. در نظ ــی ش م
ــه  ــک گــروه اســالمی ک ــرد. ی ــه مســیحیان و کلیســاها ک ــر علی داشــ� در حمــالت ب
در صــدد رسنگونــی دولــت ســکوالر مــرص و تأســیس یــک دولــت اســالمی افراطــی 
بودنــد، او را بــه اســتخدام ســازمان خــود در آوردنــد و او بــه عنــوان یکــی از رهــربان 
محلــی برگزیــده شــد. گــروه او اقــدام بــه ربــودن یــک نویســنده مســلoن میانــه رو 

کردنــد کــه مبــادرت بــه انتقــاد از ایــن گــروه اســالمی کــرده بــود.
کــoل و گروهــش پــس از خوانــدن مقالــه ای در روزنامــه کایــرو کــه درباره دســتگیری 
مســیحیان در مــرص بــه جــرم تغییــر دیــن بــود، تصمیــم گرفتنــد کــه بایــد کاری بــرای 
اســالم انجــام دهنــد. آنهــا تصمیــم گرفتنــد کــه نــربد آنهــا یــک نــربد خردمندانــه باشــد 
کــه شــامل تحقیــق و نوشــ� کتابــی بــود کــه ثابــت مــی کــرد محمــد پیامــرب راســتین 
خداســت و کتــاب مقــدس مســیحیان و یهودیــان یــک مــ� غیــر قابــل اعتــoد همــراه 
ــرای  ــالمی، ب ــروه اس ــرب گ ــر، ره ــط امی ــoل توس ــد. ک ــی باش ــتباه م ــر و اش ــا تغیی ب
ــدیداً  ــم ش ــن تصمی ــه ای ــدا ب ــد. او در ابت ــاب ش ــاب انتخ ــن کت ــ� ای ــی و نوش بررس
اعــرتاض کــرد، امــا در نهایــت مســئولیت نوشــ� کتــاب را قبــول کــرد کــه از آن بــه 
عنــوان ناخــوش آینــد تریــن کاری کــه  در زندگــی انجــام داده اســت، یــاد مــی کنــد.

هنگامــی کــه او خوانــدن کتــاب مقــدس و مراجــع متقابــل آن در کتــاب هــای متعــدد 
ــاب مقــدس نــه غلــط  بــود و نــه دچــار تغییــر،  اســالمی را »ــام کــرد،  از اینکــه کت
متعجــب شــد. او از تعلیــoت کتــاب مقــدس در زمینــه بخشــش و محبــت بــدون قیــد 
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ــه  ــده مــی شــد، مبهــوت گشــت. او ب ــه در زندگــی و ســخنان عیســی دی و رشط  ک
خصــوص بــا خوانــدن اینکــه چطــور عیســی بــه پیروانــش در مــورد شــکنجه  هشــدار 
داده بــود و همچنیــن اینکــه چطــور پــس از دو هــزار ســال،  آن شــکنجه هــoن طــور 
کــه عیســی گفتــه بــود، اتفــاق مــی افتــاد، مــات و مبهــوت گشــت. بــا خوانــدن کتــاب 
مقــدس دلیــل اینکــه چــرا مســیحیان مــرص در صــدد تالفــی بــر علیــه مســلoنان بــر 
�ــی آینــد و اینکــه چــرا آنهــا قــادر بــه بخشــیدن و فرامــوش کــردن بودنــد را درک 
کــرد. هــر چــه در گذشــته از خوانــدن کتــاب مقــدس متنّفــر بــود، بــه هــoن انــدازه 

اکنــون شــیفته تعالیــم و پیــام ایــن کتــاب گشــته بــود.
بــا ایــن حــال، او کاری بــرای انجــام دادن داشــت و بــه تصمیــم خــود بــا رس ســختی 
ــود کــه ثابــت کنــد عیســی خــدا نیســت و هرگــز بــه  ادامــه داد و انتخابــش ایــن ب
صلیــب کشــیده نشــده اســت.  بــه همیــن منظــور رشوع بــه مطالعــه قــرآن کــرد. او 
»ــام صفــات و خصوصیــات خــدا را هــoن طــور کــه قــرآن در مــورد آن نوشــته بــود 
در کنــار هــم قــرار داد. از طرفــی  رشوع بــه گشــ� صفــات عیســی در قــرآن کــرد. بــا 
بــی میلــی، کــoل فهمیــد بســیاری از صفاتــی کــه قــرآن بــرای خــدا اختصــاص داده 
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اســت، بــرای عیســی نیــز اختصــاص داده شــده اســت. ایــن بــرای کــoل ثابــت کــرد 
کــه عیســی و خــدا در واقــع یکــی هســتند.

افزایــش شــک و تردیــد زندگــی کــoل را تیــره وتــار کــرده بــود. او همــواره اســالم را 
دوســت مــی داشــت و اعتقــاد داشــت کــه تنهــا راهــی کــه بــه خــدا ختــم مــی شــود 
از طریــق محمــد مــی باشــد. امــا اگــر عیســی و خــدا یکــی هســتند، پــس راه بهشــت 

کــدام اســت؟

روزی امیــر بــرای مالقــات کــoل بــه خانــه اش آمــد و »امــی تحقیقاتــی را کــه کــoل 
کــرده بــود و بــه صــورت فایــل درآورده بــود( خدایــی بــودن عیســی،کتاب مقــدس بــه 
عنــوان کالم حقیقــی خــدا،...)، پیــدا کــرد. او �ــی توانســت آنچــه را کــه مــی خوانــد، 
بــاور کنــد. او بــه کــoل گفــت کــه اگــر ایــن نظــرات بدعــت گونــه اش را بــا مســلoنی 
در میــان بگــذارد، او را خواهــد کشــت و همچنیــن بــه او گفــت کــه اکنــون یــک کافــر 

بــه حســاب مــی آیــد.
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بــا ایــن حــال کــoل �ــی توانســت از ایــن عقیــده کــه مســیحیت راه درســت اســت، 
روی برگردانــد. او نشســت و گفــت: « خدایــا تــو مــی دانــی کــه مــن تــو را دوســت 
دارم و مــن مــی دانــم کــه تــو از مــن مــی خواهــی کــه در راه درســت قــدم گــذارم. 
ــا بیــش از ایــن �ــی توانــم در برابرخواســت تــو ایســتادگی کنــم. همــه آنچــه  خدای
کــه انجــام داده ام، تالشــی بــود بــرای خشــنود کــردن تــو. از تــو خواهــش مــی کنــم 

کــه مــرا کمــک کنــی.»
عیســی دعــای او را شــنید. او را رهایــی بخشــید. بــه او یــک قلــب تــازه و یــک زندگــی 
نــو داد. تکاپــوی کــoل بــرای آشــتی کــردن بــا مــادرش آغــاز شــد. او از مــادرش بــرای 
ســالهای خشــونت و بدرفتــاری بــا خانــواده  عاجزانــه طلــب بخشــش کــرد. تکاپــوی 
او بــرای آشــتی کــردن بــه خانــواده اش ختــم نشــد. او تاجــران مســیحی را کــه مــورد 
غــارت و بدرفتــاری قــرار داده بــود پیــدا کــرد و از آنهــا نیــز عاجزانــه طلــب بخشــش 

. کرد
در طــی مــاه هــای بعــدی، در ایــoن تــازه اش رشــد پیــدا کــرد و بــه تدریــج اعتــoد 
ــد. او  ــک کلســیا در آم ــت ی ــه عضوی ــرد وب ــب ک ــود جل ــه خ ــی را ب مســیحیان محل
ــه  ــدات علی ــان در معــرض حمــالت فیزیکــی و تهدی ــت و همچن ــد گرف غســل تعمی
زندگــی اش بــود چــرا کــه احســاس مــی کــرد کــه بــرای عیســی کــه همــه چیــز بــه او 

ــدارد. ٣ ــدازه او ارزش ن ــه ان ــز ب داده اســت ، هیــچ چی
نتیجه گیری

موضوع دوســت داشــ� دشــمن،تنها مربوط به داشــ� اندیشــه های خوب �ی باشــد. 
شــo تنهــا بــا تــالش خــود، هرگز قــادر به دســتیابی بــه موفقیــت نخواهید بــود. « برای 
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 انســان غیــر ممکــن اســت،اما نــه بــرای خــدا، زیــرا برای خــدا همه چیــز امــکان دارد.» 
( کتــاب مقــدس، مرقــس ٢٧: ١٠) شــo بــه عیســی نیــاز داریــد تــا او قلــب شــo را 
تغییــر دهــد چــرا کــه اصلــی تریــن مشــکالت مــا، ناشــی ازمســایل مربــوط بــه قلبــoن 
مــی باشــد. شــo بــه عیســی نیــاز داریــد تــا آن محبتــی را بــه مــا بدهــد کــه خــدا بــا 
فرســتادن او بــرای نجــات و بخشــش دنیایــی پــر از انســانهای مطــرود، بیــزار از خــدا، 
مبتــذل، بــد زبــان، بــی ایــoن، دروغگــو، فریبــکار،دزد، خودخــواه ، بــه مــا ابــراز کــرد. 
ــا مــی  ــن حــاالت م ــا در بدتری ــف م ــه توصی ــه دارد و ب ــان ادام ــن لیســت همچن ای
ــا ایــن وجــود خــدا مــا را دوســت داشــت. مــا تنهــا زمانــی قــادر هســتیم  پــردازد. ب
اینگونــه دوســت داشــته باشــیم و محبــت ورزیــم کــه عیســی مســیح در زندگــی مــا 
ــاور داشــته باشــیم، خــدا از  ــه مســیح ب ــا ب ــه م ــی ک ــد. وقت ــه کار کــردن کن رشوع ب
طریــق روح القــدس خــود مــی آیــد تــا در قلــب مــان زندگــی کنــد. « کســی کــه بــا 
ــک  ــود در گذشــت و این ــه ب ــه کهن ــازه دارد. هرآنچ ــی ت مســیح متحــد اســت، حیات

زندگــی نــو رشوع شــده اســت. » ( کتــاب مقــدس، دوم قرنتیــان ١٧: ٥)
عیســی یــک حیــات بــدون نقــص داشــت  و بــه گونــه ای زندگــی کــرد کــه مــا مــی 
بایســتی زندگــی کنیــم و مرگــی را متحمــل شــد کــه مــا ســزاوار آن مــرگ بودیــم. او 
مــرد تــا بــا مــرگ خــود مجــازات کارهــای اشــتباه مــا را بــه گــردن بگیــرد.  بــا مــرگ او 
عدالــت و عشــق خــدا بــه نتیجــه رســید. بــا ایــoن بــه آنچــه کــه عیســی  بــرای مــا 
انجــام داده اســت، مــی دانیــم کــه گناهــان مــا بخشــیده مــی شــود و رابطــه مــا بــا 
آفریدگارمــان بــه حالــت اول بازمــی گــردد. خــدا بــه مــا یــک قلــب تــازه و یــک قلــب 
کــه مــورد بخشــش قــرا گرفتــه عطــا مــی کنــد و بــه مــا کمــک مــی کنــد تــا روز بــه 

روز بــر عشــق خــود نســبت بــه او و خدمــت بــه او بیافزاییــم!
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