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 انتقام  شیرین یا تلخ است؟

یکی . جایی دیگر بوددر زمانی که حواس پدر و مادر دو برادر در خانه در 

شروع به لگد زدن برادر خود می کند و انتقام شیرینی از او می گیرد و بعد از 

کنند چند لحظه برادر او شروع به تالفی نموده و سر و صدای زیادی به پا می 

و پدر انها ...و در گیری در انها باال می گیرد و همدیگر را متهم می کنند

متوجه دعوای انها می شود و دست هر یکی از انها را گرفته و به گوشه ای 

.پرت می کند  

این انتقام گیری ها فقط در خانواده ها نمی باشد هرچند در انجا زیاد اتفاق می  

ز از دعوا و جنگ ما بین فلسطین و اسرائیل می در روزنامه ها ما هر رو. افتد

خوانیم که از مدت های زیادی با هم جنگ داشته و فقط برای هردو طرف فقط 

ما این گونه داستانها را هم در زندگی .بدبختی تا حاال به ارمغان اورده است

که همیشه اعمال بر ضد ما . حتی در محل کار و یا در کلیسای خود. خود داریم

که در نهایت یک تلخی برای . انتقام گیری قسط داریم تالفی نماییم را با

ما شاید شبیه ان .خودمان و احساس بدی در هر دو طرف باقی خواهد گذاشت

برادرهای در داستان مان باشیم که می خواهند قدرت خود را به دیگری نشان 

یا خدا ولت و به دقدرت خود را دهد و یک محدوده قدرت داشته باشدو یا ما 

.نشان دهیم  

خیلی از قوم ها و یا ادیان به این باورند که خدا در یک روزی داوری عادالنه 

هم چنین پولس به ما در خطبه می گوید که شما نباید انتقام . ای انجام می دهد

و از عهد اتیق بترسید که . بگیرید بلکه اجازه دهید خدا خشم خود را اجرا کند

مجاذات ناعدالتی . است و من می خواهد انتقام گیری کنممی گوید انتقام مال من 

. و او یکی از مشکالت ما را حل می نماید. ها یکی از کارهای مهم خداست

اگر خدا بخواهد در روی زمین به صورت قاطعانه داوری نماید هیچ کس 

و در این صورت ما همه بایستی زیر خشم خدا گناه کنیم .سربلند بیرون نمی اید

در این حالت ازبین رفتن افریده های خدا ما اول پیدایش .  مل جذا باشیمتا متح

. را درباره طوفان نوح می خوانیم 9تا  6فصل   
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در ان زمان مردم انقدر بدکار بودند که خدا تصمیم گرفت همه را بجز نوح و 

و برای زنده نگه داشتن حیوانات نوح یک کشتی .خاندانش را نابود کند

بعد ها خدا بایستی . ها را در فیلم جدید نوح می توان دیداین ماجرا.ساخت

و ان . سرنوشت همه انسان ها را با یک شخصیتی به زندگی جاویدان تغییر دهد

خدا به او یک جام تلخ . عیسی است که همه خشم خدا را او متحمل می شود

خدا او را را تا صلیب هدایت می . رنج و عذاب برای نوشیدن می دهد

 .گی عیسی برروی زمین داستان رنج کشیدن و تحمل همه انتقام ها استزند.کند

در عیسی نقشه یک . عیسی فقط یک انسان نبوده بلکه پسر خدا و خود خدا

انسانی که برای گناهان ما توبه میکند اتفاق می افتد که ما هیچ زمان ان را نمی 

. توانیم انجام دهیم  

ی اورد و او همه انهارا به عهده می او یک روش عدالت را برای همه بوجود م

بدین ترتیب او دست شیطان را می بندد و انتقام حسادت و همه چیزهای . گیرد

این . حتی او از کسانی که به او ازار رساندن گذشت. ازبین می بردبد را 

در او محبت خدا . انتقامجویی و ازخودگذشتن و این عدالت فقط کار خداست

هرچند کمی متضاد به نظر می اید که رنج . ن ها می ایدو تمامی انسا برای تو

ولی او در نهایت این رنجها محبت خدا در عیسی یک انتقام خیلی شیرین است 

و چیزی را که ما در .خود را به مانشان داد و شیرینی ان برای ما باقی ماند

انجیل می خوانیم حکایت چیزهای خوب است و تمام تلخی ها را عیسی متحمل 

نیکی و عدالت و ازادی و محبت را . تا ما ازادی و شادی داشته باشیم.دیدگر

عیسی در صلیب برای ما اماده کرده است و برای مسیحی ها که برای ان زنده 

و بدینترتیب است که در داستان ما . اند و برای کلیسا تا انها را سرپا نگه داریم

می دهد و االن باید ان پسر  پدر دو برادر ها به یکی از انها دو ابنبات چوبی

تصمیم بگیرد که یکی از انها را به برادر خود بدهد تا راه اشتی را با او باز 

برای همین او زغال . خدا همینطور با می باشد ماهایی مه خیلی بد هستیم. کند

های اتشین را از سر ما برداشت و او قلب سنگ ما را نرم کرد تا او را از 

او اعمال بد . م اشتیاق دوست داشته و دیگران را همینطورجان و دل و با تما

دیگران را ازجلو تو برمی دارد و تو از انها خواهی گذشت همانطور که خدا 

همانطور که تو به دیگران نان و اب می دهی او هم نیز همان. از تو می گذرد  
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هد که از او تورا با عدالت تازه خود گرفتار نمی کند و اجازه نمی د. را به تو  

.طریق بدی ها نابود بشوی بلکه او انها را با خوبی ازبین می برد  

 

 

.امین  

 

:دعا می کنیم  

 ای خدای قدرت مند اسمان ها 

به ما عدالت نجات بخش خود را اهدا نما تا ما با این عدالت با دیگران برخورد 

 کنیم

 به ما محبت خود را هدیه بده تا ما دیگران را با ان خدمت کنیم

بدینترتیب همه را به نام عیسی میسح پسر تو می طلبیم که از طریق ان ما 

.برایت خیلی با ارزش هستیم  

              امین 


