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ام تا صلح ام تا صلح به زمین بیاورم. نیامدهگمان مبرید که آمده

  :ام تازیرا آمده35 !بیاورم، بلکه تا شمشیر بیاورم

روس را بر مادرشوهرش ع   دختر را بر مادر و پسر را بر پدر،”»

 “.دشمنان شخص، اهل خانۀ خودش خواهند بود36 .برانگیزانم

هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست بدارد، شایستۀ من »37

نباشد؛ و هر که پسر یا دختر خود را بیش از من دوست بدارد، 

هر که صلیب خود را برنگیرد و از پی من 38 .شایستۀ من نباشد

د را حفظ کند، آن  هر که بخواهد جان خو39 .نیاید، شایستۀ من نباشد

خاطر من از دست را از دست خواهد داد و هر که جان خود را به 

 .بدهد، آن را حفظ خواهد کرد

 

که دلیل آن انتخاب این است که مسیحیت برخالف اسالم دین  گویندمی     ،رایندمی گکه به دین مسیحیت  یاکثر مسلمانان

توان هیچ گونه جاه طلبی سیاسی ، فتنه سیاسی یا حتی استراتژی نِظامی را از جانب عیسی  صلح است.  در واقع نمی

خود گرد اش کار  کشف کرد تا بتواند جهان را با چنین وسایلی تحت تسلط خود درآورد. و به همین دلیل است که عیسی از

و با این حال عیسی در متن امروز می  .کشیدسربازان رومی  را برشمشیر خود هنگامی که جلوگیری کرد،   پطرس

بنابراین سوال جدی این است کلمه "شمشیر"   د. بلکه تا شمشیر بیاور ،  دصلح به زمین بیاورتا   است نیامده گوید که او 

معنی چیست؟ ... در زبان قدیمی، شمشیر می تواند هم شمشیر فیزیکی باشد که فرد در جنگ استفاده می کرد به در اینجا 

ام تا صلح بیاورم،  نیامدهعیسی معنای دوم است:     وقتی گفت: " نظور دایی بین دو نقطه مقابل. به این دلیل مو هم ج

 " عیسی می خواهد به ما نشان دهد که یک مسیحی در تضاد شدید با جهان و شیطان است.  بلکه تا شمشیر بیاورم

شدن  یحی. بر عکس مسندستین یا ماندن موارد سبکسرانه  یحیمس ایشدن  یحیکند که مس دییخواهد تا  یاو م نیو بنابرا

.  ستیچ یسیشود که منظور ع یروشن م یتواند صدمه بزند! در جمله بعد یم نیاست. و ا طانیش هیاعالم جنگ عل

تواند   یم یسیع به مانی . استندیما و او با نیب  ندتوان یصحبت کرد که خانواده خود م تیواقع نیدر مورد ا یسیع رایز

اتفاق   نیا  قا  یوجود داشته است که دق خیدر طول تار یشمار یب یشود. نمونه ها ینیمنجر به جدا شدن  از خانواده زم

نه تنها در مورد خانواده ام بلکه در مورد همه   دی، من با یسیدرک درست سخنان ع یحال ، برا نی. با ااستافتاده 

را کنار   ییزهایچ نیچنباید باشد که   معنااین تواند به  ی با خدا م یکنم. زندگ کند ، فکر  یکه مرا از خدا جدا م ییزهایچ

تعلق داشته  یسیرا ترک کنم  تا بتوانم به ع دارم دوست که ییزهایتوانم   چ یم ای! آستیسان نآ هم کار نیبگذارم.  هم

خواهم  یدهد. امروز م یما قرار م یرو شیرا پ یسخت یهادر واقع در قلب ما نفوذ کرده و چالش  ریباشم؟ کالم شمش

.   فقط مرتبا   رددا یکه مشکلبود متوجه ن یداشت. در ابتدا حت الکل تیاد بهاعزن  کیدهم:  حیمثال توض کیرا با  نیا

 شازینبرآوردن  یداشت. تا  سرانجام مجبور شد برا ازینالکل را  شتریو ب شتریاو ب جیکرد. اما به تدر یمصرف م الکل

  یحال نم نیو با ااش خراب شده  یدانست که زندگ ی رخ داد. او م یوحشتناک یکل بنوشد. سپس افسردگلوقفه ا ی، ب

 نیکه کامال  به زم  یداشت. تنها زمان ازیبود و او به کمک ن  یطوالن  ریمس کیتوانست آن را ترک کند. راه معالجه او 

. راه درمان او کردزن کمک  نیبه ا .و عیسی همین کار را کرد  کمک کن!" یسی: "عدیکش ی، باالخره آه کردسقوط 

  ریفقط بر معتادان تأث  نیخواهد بود. و ا نیدهد که چن یخود هشدار م روانیاز همان ابتدا به پ یسیو سخت بود. ع یطوالن

 یرویپ یسیکه از ع ی. کسان ستین یساده ا میتصم یسیاز ع یرویپ رایگذارد. ز یم ری گذارد ، بلکه بر همه ما تأث ینم

برساند.    بیآس انیحیهمه تالش خود را خواهد کرد تا به مس یطانشآغاز کرده اند. و البته  طانیبا ش  یجنگ  یکنند حت یم

در  در واقع را  چه کسی« : ما باید بپرسیمف قرار داد. را مورد هدما  یمرکز زندگ   نیهمچن یسیسخنان ع نیبنابرا

تواند    یکند نم یروی پ  یسیهر کس از ع نیبنابرا ست؟یچ یدر زندگما  یها تیوو اول   «؟اده ایممقام قرار د نیمهمتر

  آنهاکنند که  یرا تجربه م ینقطه عطف در زندگ کیکنند  یم یرویپ یسیکه از ع یانجام دهد. کسان یمه تمامن  کارها را

. در آنجا خدا نگفت: "من سرور و  استفرمان ثابت شده  نیقبال  در اول بلکه ستین دیجد جدایی نیکند. ا یجدا م هیرا از بق

خود و   نی!" نه ، خدا برعکس گفت و بدیدر کنار من داشته باش یگرید انیخدا دیتوان یم نین شما همچ یتو هستم ول یخدا

را در کنار من   گرید انیخدا دیتو هستم. تو نبا یکرد و ثابت کرد: "من سرور و خدا جادیا یریشمش  یگرید زیهر چ

راه  دیتوان  ی، م دیهستم ... اما اگر دوست داشته باش ی و زندگ قتینگفت: "من راه و حق حیمس یسیو ع  «یداشته باش

ممکن  نی، همچن ستیاز او فقط دردناک ن یرویدهد که پ یبه ما نشان م یسیع ری!" کالم شمشدیانتخاب کننیز خود را 

از  یرویبه ما نشان دهد که پ دیاب یسیع ریمکان ها ، شمش نیترک کنم. در همه ارا  گری د یچیز باشیم  رمجبواست که 

  یرویباشد. پ یقبل یاز زندگ یاساس ییجدا یتواند به معنا یم یسیاز ع یروی. اعتقاد به خدا و پستین  یبازیک  یسیع

  است معنااین به  یسیع  یرویمصر باشد.  پ نیاز سرزم لیمانند خروج قوم اسرائ نیادیبن  یجداییک تواند  یم یسیاز ع

. میدر آن رنج بکش دیباشد که با  یابانیب  ریمس کی ریمس نی ممکن است ا نی. همچنمیرس یم  دیکامال جد یزندگ کیکه   به 

با مرگ   دیمعنا باشد که ما با نیتواند به ا یم ی. حتردیدوستان و خانواده قرار گ ریمورد تحق  یکه ممکن است کس ییجا

  دیتوان  ی" چگونه مد؟یانجام دهن کار را یا دیتوان یاست: "چگونه م  نیشود ا یکه مطرح م ی. و سوالمیروبرو شو



اگر من   ست؟یکه جز رنج ن ییرا تحمل کرد ، جا یریکو یسرگردان نیتوان ا یو چگونه م د؟یده  رییخود را تغ یزندگ

و آرامش به ما دهد.  یاست که  شاد  نیخواهد انجام دهد ا یکه او م یزیدرک کنم ، تنها چ یرا به درست یسیسخنان ع

و در بهشت   نیزم یرو نجایخواهد که ما در ا یاو  م.  می ر یبگ  دهیرا ند روزمره  یکه ما زندگخواهد  یمن  یسیع نیهمچن

 نیدر زم تیو رضا یبه دنبال شاد نجایداند که ما در ا ی. او مدرک می کندما را  یها رزوآ یسی. عمیخوشبخت باش 

احساس را در ما خلق کرده است.  نی. خود خدا امیو شناخته شو میکه دوست داشته شو میدار ازیداند که ما ن  ی. او ممیهست

  ی. خدا آن را مدیبهتر باش یزندگ ای،  لیبه دنبال خانه ، تحص ستی . بد نستیبد نزندگی زمینی    ندکر الدنب نیو بنابرا

احساس  این یک د.  دار زین  یجنبه منف کیشناخته شدن   تی و به رسم یما به زندگ اقیداند که اشت یم یسیخواهد. اما ع

دوستانم   نیبهتر ت اس ممکن ،دوست ی ناشکیبانه یوشود. در جستج لیتبد   یعی طب ریغ یازین   تواند به  یاست که   م

.  میده جلوههتر بتا خودمان را   نیمزب بیآس گرانیبه د  وانیممی ت، ما  انهمندتیرضا یبه زندگ قایاشت بادهم! برا از دست 

  نهالیو بخ هناخودخواه یزندگ کیتواند به  یشاد و سالم م یزندگ کیداشتن  یما برا لی. تما میمان  یتنها م انیو در پا

ضاد نتیجه ی متمی تواند خودمان است و   یعیرطبیغ یجستجو  کی نیشکل است. ا نیبدون خدا به ا یشود. زندگ لیتبد

از دست  زیبلکه خدا را ن م یده ینه تنها خود را از دست م. ما میده یاز دست م میخواه یم  شتریآنچه را که ب قا  ی.  دقبدهد

به خاطر من  : "هرکسدیگو  یم یسیع رای. زمیاو توجه کن    یجمله ها انیبه پا دی، با یسیع حیدرک صح ی. برامیده یم

  یسی. برعکس ، عستیوجه مربوط به باخت ما ن  چیبه ه نیا نیجان خود را از دست بدهد ، آن را خواهد برد!" بنابرا

،   و  یشاد جز یزیچ یس ی، ع انیشود. در پا یم به سود ما عیسی  ازپیروی ،   تی! در نهامیشو  روزیما پکه خواهد  یم

  زیغم انگ  زیچ کی یس یاز ع یرویخواهد. پ یما م یشخصا  برا یسیاست که ع یزیهمان چ نیخواهد. و ا یعشق نم

ببرد ، اما  نیما را از ب  یخواهد شاد ینم یسیبخشد. ع یم زیشاد است که به ما آرامش ن اریبس یاتجربه ، بلکه  ستین

ما و   به خواهد یوجه نم چیدهد ، به ه یرا به ما نشان م  رینمونه شمش  یسیع یوقت  دهد. شیما را افزا یخواهد شاد یم

خواهد نشان دهد که   یخواهد ما را نجات دهد. او م  یبه ما صدمه بزند. او م ایبرساند  بی آس   شریشمش دیگران با

  نیو ا میقائل شو زیبه شدت تمابین خدا و هر چیزی دیگر کار الزم است که  نیانجام ا یکجاست. و برا یواقع یزندگ

از جانب خداست؟  ییشود. و چه آرزو یم یو از گناه من ناش  یمیدر من از آدم قد ی: "چه خواسته ا میرسسوال را بپ

درد را بر بدن خود تحمل کرد.  نیا یسیتواند دردناک باشد. خود ع یم حیو موجود تازه در مس یمیآدم قد نیب  گجن«

 یرا م یسیو ع طانیبرخورد ش نیا جهیو ما نت  تاس طانیدر تضاد کامل با هر شر و ش عتیاساسا  و از نظر طب یسیع

را تحمل کند.  یسیع  تواندینم طانی. شر شدمنج بیصل  یبر رو رحمانه  یمرگ ب جنگ بین عیسی و شیطان به . میدان

دانم  یخراب کرد.    اگر نم زیما و خدا را ن نیب یوارهای، دمرد  یو م می شد صلیب میهمانطور که تسل  یسیاما ع

 نینگاه کنم. از ا بی صل  نیاست که به ا نیانجام دهم ا دیکه با یکنم ، تنها کار صالخ   طانیچگونه خود را از شر ش

 یم تشخیصرا  در قلب خودم  یک ی، تار بیصل یرا درک کنم.    رو طانیش  یو معن یسیع یتوانم معن یمن م قیطر

جدا   یبرا یواحد لیدل چ یشوم که ه یبار متوجه م نیاول یاست که برا بیصل ی. آنجا رونمی ب یم زیو نور خدا را ن دهم.

 نی! آمابمی یرا در او م یوجود ندارد. در او و با او من برنده هستم. من زندگ یسیع نیشدن خودم از ا
 


