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برای  28 .گویم: به دشمنان خود محبّت نمایید، به آنانی كه از شما متنفّرند نیكی كنیدشنوید میاّما به شما كه سخن مرا می

وقتی كسی به  29 .کنند دعا كنیدرفتاری می دهند دعای خیر كنید. برای آنانی كه با شما بدآنانی كه به شما دشنام می 

برد بگذار پیراهنت . وقتی كسی قبای تو را میبرایش بگردانرا هم رف دیگر صورت خود زند طمی  سیلی  صورت تو

با 31 .برد آن را مطالبه نكنبه هرکه چیزی از تو بخواهد ببخش و وقتی كسی آنچه را كه مال توست می 30 .را هم ببرد

رید كه شما را دوست  دوست بدا كسانی رااگر فقط »32  .خواهید آنها با شما رفتار كنندچنان رفتار كنید كه می دیگران آن

که به  و اگر فقط به کسانی33 .دارنددارند برای شما چه افتخاری دارد؟ حتّی خطاكاران هم دوستداران خود را دوست می

اگر فقط به كسی قرض   و 34 .کنندکنند نیكی كنید برای شما چه افتخاری دارد؟ چون خطاكاران هم چنین میشما نیكی می 

شما دارد؟ حتّی خطاكاران هم، اگر بدانند تمام آن را پس خواهند   دارید دیگر چه افتخاری برای كه توقّع پس گرفتنبدهید 

شما به دشمنان خود محبّت نمایید و نیكی كنید و بدون توقّع عوض، قرض   اّما 35 .یكدیگر قرض خواهند داد گرفت، به

نسبت به ناسپاسان و خطاكاران  ی متعال خواهید بود، زیرا اوكه پاداش سرشاری خواهید داشت و فرزندان خدا بدهید

دربارٔه دیگران قضاوت نكنید تا خود مورد  »  .طور كه پدر شما رحیم است رحیم باشیدپس همان36 .مهربان است

كه به شما داده خواهد   بدهید38 .م نكنید تا محكوم نشوید. دیگران را ببخشید تا بخشیده شوید قضاوت قرار نگیرید. محكو

ای كه به دیگران در دامن شما ریخته خواهد شد، زیرا با هر پیمانه شد، پیمانٔه درست و فشرده و تكان داده شده و لبریز

 «.همان پیمانه، عوض خواهید گرفت بدهید با 

 

بدتر  انیح یشدن مس ریقتل ها و اس د.  سال به سال ،نوجود دار انیح یسر جهان آزار و شکنجه مسدر سرا , کشور ۶۰در 

روزمره اتفاق افتادند  یکردن که هنوز هم در زندگ  ضیو تبع ت یدر مورد ظلم ، محروم یحال ، ما حت نیشود. و با ا یم

م ، به  یخوان یرا م حیمس یسیردگار ما عپروی برنامه  یست؟ وقتیآن شکنجه چ  لیاست: دل نی. سوال ا  میصحبت نکرد

به دشمنان خود محبّت   . "ندازدیرا به خطر ب گرانی مذاهب  د ا ی استمدارانی، سعیسیکه   میابی یمن وجه در آنجا  چیه

دهند دعای خیر كنید. برای آنانی كه با شما  برای آنانی كه به شما دشنام می   .نمایید، به آنانی كه از شما متنفّرند نیكی كنید

  را لیدل،  رندیگ یقرار م تیمورد آزار و اذ انیح یچرا مس میبدان میهخوا  ی....... ، "اگر م  .کنند دعا كنیدرفتاری می بد

، ما   میستین یاسیجنبش س ا یانجمن  کیفقط ن ا یح مسی.  ما ردم کپیدا خواهیرا  انیح یمس ت یکجا  هو,  میکنمی  دایپدر آنجا 

.  میما متعلق به خدا هست لیدل نیبه هم .میافتی دیما به نام پدر و پسر و روح القدس تعم  دیتعم لدر غس! میفرزندان خدا هست

  یمتنفر است و هر کار انیح یاز مس زین لیدل نیاست. او با تمام وجود از خدا متنفر است و به هم خدا نین ادشم طانیش

دولت انجام  کیکار را با فشار  نیاوقات او ا ی. بعضرف بکندح خدا من راه زا را انیح یدهد تا مسمی  انجامتواند  یکه م

به  خواهد ما را  ینم حیمس یسیپروردگار ما ع.  انیح یمس انیدر م یمانیا یب ا ی دیاوقات با شک و ترد ی دهد. گاه یم

کشند.   یما را م یو حت بود دشمن خواهند داشت و آنها از ما متنفر خواهند  انیح یکه مس د یگو ی ما م  . او بهباندازده اشتبا 

  یبخش نیخدا عشق است و خدا مهربان است. ا م؟یت رفتار کنفرن نیبا چن میتوان یم انیح یاست ، چگونه ما مس نیسؤال ا

  یمردم کار یفرزندان خود باشد. وقت تیاز ماه یعشق و رحمت بخش نیخواهد که ا یاوست. و خداوند م تیهاز ما 

  تیذحت آزار و اخطر بزرگ وجود دارد که شر به ما نفوذ  کند. اگر من ت نیدهند ، ا یما انجام م یوحشتناک برا اریبس

  یم  شواکننوعی به قلب من برسد و من به  یبدخواه نکهیقدم کوچک است تا ا کیقرار داشته باشم ، فقط  یوحشتناک



جنگ  نیمحافظت کند.   من از آخر ریشر نیاز همرا خواهد ما  یها دوباره مبارزه کنم.  خدا م  لهیخواهم با همان وس

مادر مجبور بود با فرزندش فرار کند. سرانجام او  کیآن زمان  شناسم.   در  یم ار کار خداوند نیاز ا ینمونه ا  یجهان

. پس از گذشت چند کندتجربه  را  یفیتوص رقابلیغ یزها یاو مجبور بود چ  کودک را از او گرفتند و انسرباز   ر شد. یاس

  یمادرش بداند: "مادر ، چطور می   خواست درباره  یمدختر سپس    .  وستندیدهه ، مادر و کودک دوباره به هم پ

ها  نیا ی ، همه  فرزاندپاسخ داد: "  ر؟" مادنیحمل کرا ت شکنجه و "مثل جنگ ، اسارت  ؟   تراشر    همه  نیا  یتوانست

ذهنش نگذاشت. با وجود تجربه شر در   یخانم روشن   کرد که او شر را رو نیپاسخ ا نیدارد؟" با ابه من  یبطچه ر

گذارد.   او    را کنار ب نها یتوانست همه ا یاو م ن،یمه شکنجه را   تحمل کند. بنابرایمجبور نبود  جر  بدن خود   او

در   یسیکه خود ع , است یا یآزاد نیا قا  یدق آزاد ماند! ریاو با وجود تجربه شر لیدل نیو به هم   دیخشاعمال دشمنان را ب

از    یكیت و قرار داش  هدادگا  یدر جلو یشر را قبول کرد. وقت یسیکه ع  ستیبدان معنا ن  , کند یخود حفظ م یزندگ

 یخطا  یلی: "اگر بد گفتم، با دلدی، اما از او پرسهم نگرداندصورت خود را  گریطرف د یسیزد ، ع یلیاو را س انسرباز

را    خود  صورت دیا که ما ب , دهد یبه ما م یسیکه ع نیقانو" ؟یزنیاگر درست جواب دادم چرا مرا م ومرا ثابت كن 

ما    ی. اگر کسمیکن یریجلوگ شر را  از است که  نی. اما چالش استین یالقاخ  یقانون کی ,   مینشان بده زدن  یلیس یبرا

د.     نزنب را گرانیدخواهند   یم   اند  دهید  تیعصبانوقتی ، اکثر مردم  نیاست. بنابرا ریو تحق نیتوه شبزند کار یلیرا س

،   دیفزایبه ما ب یدب زیچ  ی.   اگر کسمیخود صادق باش تی نوان فرزندان خدا به هوخواهد كه ما به ع یم حیمس یسیع

  میده یما به خودمان اجازه م ماند! یما با خداست. و او به ما وفادار م یری. جهت گمیریگ ینم ارشر قر نیا ریتحت تأث

ای  سفره » است:  ۲۳درک مزمور  یراتنها راه ب نیدر جهان. ا طانیو نه در برابر ش میریخداوند قرار بگ ریتحت تأث

و جام مرا لبریز  پذیرین مهمانی عزیز در این ضیافت میو مرا چو گسترانیمی برای من در حضور دشمنانم 

 «     .گردانیمی

  نیما را ناراحت کند. ا ا یدن نیشرارت اخشونت و  میده ی، اجازه نم میحرف قاطع از طرف خدا دار کیکه  نیقی نیبا ا

از  یسیکنم که ع دایدر کتاب مقدس پ ییا توانم ج  ی مخالف هرگونه  از زور است. من نم  یسیکه ع ستینا نبدان مع

. در بزنند هرا با بالش ضرب تکارها یبخواهند که فقط جنا  آنها از  ا یخود را کنار بگذارند  یسربازان بخواهد سالح ها 

: "دشمنان خود را  دیگو یم یسیع ینشود. وقت بدتر یزیما ممکن است الزم باشد از خشونت استفاده شود تا چ  یا یدن

  یدگخواهد به ما نشان دهد كه زن یم یسیحال ، ع نیبه ما نخواهد داد. و با ا یاسیبرنامه س یسیس عدوست بدار!" پ

  دیتوان یم نترنتیجهان در همه جا قابل مشاهده است. در ا نیجهان است. ذات ا نیدر ا یندگكامال  متفاوت از ز انیح یمس

نفرت در همه جا وجود   ی,طانیش ت یماهدر نفر هستند. مت گریکدی، چقدر مردم از  دیشبکه ها بخوان نیمتفاوت تر ریز

و   رها یپ نیچپ ، ب یاسیب سحزراستگرا و  یاسیب س حز نیزنها و مردها ، ب نیو ثروتمند ها ، ب  رها یفق نیدارد: ب

  یسیکرد: نفرت! ع شفیمه توصکل کیتوان با  یاست و م  کسانی هش یذات هم  است. انیپا  یب ستیل نیجوانها ... ا

زند ،  یحرف را م نیا یسیع ی! وقتیمخود را دوست بدار  شمنان د  دیکامال  متفاوت اعالم کرد. ما با  یزیمخالف چ

د را دوست  خو شمناند یوقت رای! زمیخواهد که واقعا  دشمنان خود را دوست داشته باش ی. او از ما مستین ییآرمان گرا

.  میکه فرزندان خدا هست م یکن یدر آن ، ما ثابت م قا  یدقو شرط است.   دیق یشود که عشق ب ی، واقعا  مشخص م میدار

خود وفادار ماند و دوست داشت: "پدر ، آنها   تی متحمل شد ، به هو بیصل یشکنجه را رو نیوحشتناک تر یسیع یوقت

به ما نشان داد! در   را یخدا عشق واقع, م یبود خدا هنوز دشمن ما  ی!" وقتکنند یچه مستند دانن یآنها نم رای، ز درا ببخش

 نا یح ی. ما مسم یده یم  صیشر را تشخ  ت یو نفرت ماه  ی. در بدخواهم یشناس یخدا را م تی ، ما ذات عشق و ماه یسیع

  شتریندازد. بیوسوسه ب به را تواند ما  یکار م نی! امیکن یشر را تجربه م زیما ن لیدل نی. به هممیکن یم یزندگ ا یدن نیدر ا

دانند که عشق خدا   یاند ، م دهیکه عشق خدا را چش ید. اما کسانافت یاتقاق م دیکن یاز آنچه فکر م عتریسر یلیاوقات خ 

 . نیغلبه کرده است. آم  جهانبر تر از  جهان  است و هم  یقو

 

 

 


