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دربارٔه »37 .طور كه پدر شما رحیم است رحیم باشیدپس همان

دیگران قضاوت نكنید تا خود مورد قضاوت قرار نگیرید. محكوم 

 .نكنید تا محكوم نشوید. دیگران را ببخشید تا بخشیده شوید

شما داده خواهد شد، پیمانٔه درست و فشرده و تكان بدهید كه به 38

داده شده و لبریز در دامن شما ریخته خواهد شد، زیرا با هر 

ای كه به دیگران بدهید با همان پیمانه، عوض خواهید پیمانه

آیا یک كور »همچنین َمثَلی برای ایشان آورد: 39 «.گرفت

شاگرد باالتر از استاد خود نیست اّما وقتی 40ودال نخواهند افتاد؟ تواند عصاكش كور دیگری باشد؟ مگر هر دو در گمی

چرا به پركاهی كه در چشم برادرت هست نگاه »41 .تحصیالت خود را به پایان برساند به پایٔه استادش خواهد رسید

ر، اجازه بده توانی به برادرت بگویی 'ای برادچطور می42کنی و هیچ در فكر تیری كه در چشم خود داری نیستی؟ می

بینی؟ ای ریاكار، اول تیر را از چشم آن پر كاه را از چشمت بیرون بیاورم'، درصورتی كه تیر داخل چشم خود را نمی

 .خود بیرون بیاور آن وقت درست خواهی دید كه پر كاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری

 

شعر است که او  کیشعر از حافظ  نیا«   یحا می کرد.فیض روح القدس ار باز مدد فرماید. دگران هم بکنند انچه مس« 

 ایآ ؟دهیدانجام داد انجام   حیمس یسیعکه   را یکار نیهم دیتوان ی.  شما مبودنوشته شده  یحیمس یزندگ فیتوص یبرا

و  میکن یم یخودمان زندگ یما برا نیگناهکار هستند بنابرا زین انیحیمس     ست؟یاز حد بزرگ ن شیما ب یکار برا نیا

امکان  بخشش ایاست: آ نیامروز هم سؤال. میاوریبه ارمغان ب گرانید یخود را برا یتمام زندگ ،یسیمانند ع م،ینتوا ینم

 حتی   ن،ی. همچنمرا ببخش گرانیهنوز هم ممکن است  که من د ایاست؟ آ ریما امکان پذ انیهنوز هم عشق در م ایدارد؟ آ

را  آموزش دهد. اما در ابتدا، او با  شرحمت و راه بخش  خواهد به ما راه یم یسیعاست؟   ندشم اکه نسبت به م یکس

است.  انینایناب یمثال از راهنما نیکنند: اول یم یهمکار گریکدیدهد چگونه انسان ها معموال با می  حیسه مثال توض

وجود دارد. دستگاه  یاوبرن ستمیس کیخوشحالم هستم چون   یلی,  خکنمجستجو  بیشهر غر کیاگر من راه را در 

کنم؟  یشوند، چه کار م جیرا نشان دهد.  اما، اگر ماهواره ها گ  قیدق یتواند به من جا یمن م یگوش یکوچک بر رو

کامال اشتباه  ریمس کیم که  در وکه من   متوجه ش    نیاز ا بزند بیمن انقدر آسبه وجود ندارد که بتواند  زیچ چیه

از رهبران  یسیکه ع ی. هنگاممعلم دروغین اهدا کندخود را به  یزندگ   یاست اگر  کس نگونهیهم شده ام! یراهنما

 یقانون را خوب معلت که  به این نندیب یصحبت کرد، او اغلب به معلمان قانون را اشاره کرد. آنها گفتند که م انیببنا

 یبا خدا نداشت. آنها م یارتباط چیه ن،ی.. . و عالوه بر استندیخدا نسوی به  تیحال، آنها قادر به هدا نیشناسند. با ا

هر دو معلمان و جانشین  ت،یآنها رهبران کور کور بودند. در نها نیکنند. بنابرا اعالمخدا  یخواستند خود شان را به جا

بهتر از  تواندیدهد در مورد رابط معلم با شاگردش است. دانش آموز نم یبه ما م یسیمثال دوم که ع افتند. یم خاکبه 

 تیمعلم خود هدابا خواهد بود. او خود را هماهنگ طور همان  زیمعلمش باشد. همانطور که او از معلمش آموخت، او ن

ََ . اما هم یدر مورد چوب  است که در چشم کس یسیمثال ع نیسوم   کند. یم چوب و د خواهد برو یم   یکس نیاسَت

همه ما خطرناک باشد.  یتواند برا یکه م دیگو یسخن م یغرور معنو کیاز  یسی. عاوردیب رونیرا از چشم برادرش ب

 یحینگاه کند که هنوز مس گرانید هشود که ب یبه سرعت وسوسه م رد،یگ یدر نظر م یحیمس کیکه خود را  یهر کس

منتقل  بخششما   رحمت از قدرت درممکن است   که  یبه راحت نیدنبال کنند. ا را یحیمس یتوانند زندگ ینم ای ستندین

علت  نیهم ی. براببینیم را خودمان گناه دایکه ب دیگو یبه ما م یسی!  عمیکن یم باراج لیدل به را کار نیا شود، بلکه  ینم

  کهدارد  نیبه ا ازین گرانید یبرا ی. هر رحمتمینیبب گران،یاشتباهات د یو اشتباهات خود را، به جا  گناه دایکه ما ب ستا

  کنیم.را در ابتدا تجربه  بخشش  رحمت و نیما ا

 

آمد،  یکه از آن آب به دست م ییکرد. کوزه ها لیاست که او آب به شرب تبد نیا یسیمعجزه ع نیاول وحنای لیدر انج

از  ای دیکش یسیتوانم از کوزه ع یم حانیسکند. ما م یدو راه را روشن م یسیمعجزه ع نیبود. ا انیهودیقانون  یبرا

است که  نیا یجنس زندگ کیکند.  یم یمعرف یبه ما   دو راه زندگ حیر  است که مساشکآکلمات  نیاز ا قانون انسان.  

شوم که  یکنم، به سرعت متوجه م یکه من از قدرت خودم استفاده م یکند. وقت یم یاز قدرت خود زندگ ییتنها  یکس

 ییعشق و مراقبت ها  رافماط طیدر مح ممردبه توانم  ینم یدارند. من حت تیمحدود گرانید یمن برا یشفقت و دلسوز

است که   نیکور هستم. اما بدتر از همه  ا یراهنما کیکنم، من مثل  یم یسع یبدهم. و وقترا دارند  ازین هاکه به آن

حمل  خودمخود را با  یشخص یها بیگناه خود و آس شهیمي گیرد. من هم را منچوب  در چشم مان سایه  در جلو راه 

آنجا که من خودم . از نمیبب گرانید ید که من اشتباهات خود را در زندگنشو یها و گناه باعث م بیسآ نیکنم. و هم یم

را ببخشم. کلمه کتاب  گرانیتوانم د ی، نمام نبخشیدهببخشم. چون من خودم را  توانمینمرا  انگریوجدان گناهکار هستم، د

 یسخت است. ما نم یلیانسانها خ یاست که برا یزیهمان چ قایدق نیآزاد شدن است. و ا ی، به معنابخشش یمقدس برا



 نیو همچن کردندکار   با ما  کهی ما، و هم اشتباهات که توسط همکار نی. اشتباهات والدمیگناهان را فراموش کن میتوان

را  گرانیخودم و د توانمیاست که من نم نیدر روح من دارند. مشکل ا شهیبه شدت ر سایکل یاعضا گریاشتباهات د

است  نیکند. نکته ا یخواهد ما را به راه کامال متفاوت معرف یم یسیعنیستم.  دازا مناست که  لیدل نیبه هم وببخشم. 

که من تنها در  ستین یمعن نیبه ابودن  یحیکنم. مس ها یخداوند  زندگ یخودم ندارم ، بلکه از فدرتبر  یکه من قدرت

 یاعتراف م. و یسیمن به ع یشناختن تمام زندگ تیبه رسم یعنیبودن  یحیشوم . مس یمتوسل م حیمسبه   دیغسل تعم

 یمانم. من نممی من در گناه خود  حیکه معلم  و نجات دهنده من است. بدون مس حیدارم, مس اجیاخت حیمسبه کنم که من  

خواهر خود را به  ایتوانم برادر  یعلت نم نیا بهو   ستم،ی. اگر چه امتحان کنم من آزاد نمیایب رونیگناه ب نیتوانم از ا

توهم را داشته باشم که  نیا  دیمن نبارا بدهد.  خواهد به ما قدرتش یم حیآمد تا ما را آزاد کند مس حیآزاد کنم.  مس یآزاد

آن  بخششرحمت و  ت،ینها یقدرت و از عشق ب کیتوانم از  ی. اما من محرکت کنم حیمس یسیبتوانم کامال بدون ع

   .یمآور یم ادیبه  را وسفی انداست دهد، ما  یکار را انجام م نیاستفاده کنم. چگونه ا

واقع بایستی کشته می شد. ولی او به مصری ها  . یوسف پسر یعغوب توسط برادرانش به چاهی انداخته می شود. او در

نها کنیزی کند. او می بایستی برای برادران و پدرش یک شخص مرده به آخر عمرش برای آفروخته می شود. تا او تا 

را در  بخششو  یازادولی یوسف راه . همه این بدبختی ها را تجربه کرده است  یوسف ن زمانآدر   مد.آحساب می 

نها را به آ، برادرانش و بجای کشتن    عیسی را توصیف کرد. ن راهی را انتخاب کرد که یاو هم  پیش می گیرد. 

ن درگیر آنها با آاین گناهی که  بوده است. اوت فمتبرادران یوسف کامال برای این عمل      اعمالشان مواجه می کرد. 

نها در مصر در امنیت آنها تا مدت های زیادی به همراه داشتند . حتی تا زمانی که همه چیز تمام شده بود و آ بودند 

ن ترس همیشگی وجودشان را دربر آنها مرده بود دوباره آنها را بخشیده بود و پدر آبودند. و حتی زمانی که یوسف 

نها کاری ندارد و االن که پدر مرده است او می آت که به گرفت. برادران این فکر را می کردند که یوسف بخاطر پدر اس

ن هم این بود که آنها به این فکر افتادند که با یک دروغ کوچک جان خودشان را نجات دهند. و آنها را بکشد. آتواند همه 

ن زمانی که یوسف این سخن آپدر قبل از مرگش سفارش کرده بود که یوسف بایستی برادرانش را برای همیشه ببخشد. 

ولی یوسف یک چیزی را می  برادرانش را می شنود دوباره گریه می کند شاید او دروغ برادرانش را فهمیده بود. 

نها در جریان آفهمیده بودند که این دست خدا است که در همه امور مابین ن زمان نآتوانست درک کند که برادرانش تا 

دم بتواند آتواند از خدا دریافت کند. وقتی که  دم میآاست. و من اسم این را بهترین موهبت روحی می نامم. و این را فقط 

یوسف می تواند دست   معجزه است.در میان تمام بدبختی ها و ناامیدی ها و تنهایی ها دست خدا را ببیند این خودش یک 

خدا را در تمام دوران بدبختی هایش ببیند. و این اتفاق مقدس فقط مابین او و برادرانش اتفاق نمی افتد بلکه مابین او و 

خدا نیز رخ می دهد. با توصیف این داستان می توان فهمید که این همه تلخی ها از کجا سرچشمه پیدا می کند. ایا اینها 

عیسی امروز تو را صدا می زند تا تو برادر و خواهر خودت را ببخشی. زیرا او ما را بخشیده   ار خدا نمی باشد؟همه ک

است و تو نباید هیچ چیز بد را در خود رشد دهی. عیسی می خواهد که همه  چیز بد را از ما دور سازد. وقتی که عیسی 

در انتها  خشم. تو نباید اجازه بدهی تا پلیدی به قلبت ورود کند. حالمن را بخشیده است من نیز اماده ام تا دیگران را بب

   آمین  « فیض روح القدس ار باز مدد فرماید. دگران هم بکنند انچه مسیحا می کرد.« می گویم:   

 

 

 


