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 سخن مترجم

، موضوع بخشش  دیدممیدر کتاب مقدس و در رفتار خداوندم برجسته از زمان ایماندار شدن یکی از موضوعات بسیار مهمی که 

کردم و  اسی  که فکر می چیزي اما به مرور زمان متوجه شیدم که خییی فرارر از ننرسیید در اوایل به نظر بسییار سیاده می کهبود 

را اما رها نبودم ام ها را بخشییدهکردم که ننرصیور میفقط ام و را در زندگی نبخشییدهزیادي به ردریج متوجه شیدم که من افراد 

با ررجمه این  به عنوان عضیو بسییار کوچکی از خانواده مسییبی دعوت شیدم را  اواز سیوي اینکه خداوند با قیب من صیبب  کرد و 

  ،و بتوانم ببخشم زیرا در ابتدا او ما را بخشید رر از نن، در عمل به کار گیرمبتوانم مفهوم واقعی بخشش را یاد بگیرم و مهمکتاب  

منابع فارسیییی متنوعی در  دانیمنه که میهمانگوبتوانم خدم  کوچکی به برادران و خواهران ایماندارم انجام دهم زیرا به عالوه 

در زندگی خود پیاده   ننچه را نموختید،و کنم این کتاب را بخوانید پیشیینهاد می پس نیسیی دسییترس ایمانداران فارسییی زبان 

 . قیب خود را از هر ریخی پاک کنید و نزاد و رها شویداید را شما نیز از طرف خداوند دعوت شدهکنید چون باور دارم 

یکبار خواهرم و دخترش به من گفتند سیخنرانی در کییسیایشیان نمده و  . باور دارم ررجمه این کتاب نقشیه خداوند براي من بود

نیز همین پیشینهاد را  خواهند ررجمه کنند و به من و می هبرداشیت راها  از این کتاب نمونهچند  هاننیکسیري کتاب نورده بود و 

وقتی نوب  به انتخاب کتاب ، اسیتقبا  زیادي کردم و داشیتمدر زمینه رشیته ربصیییی خودم  سیابقه ررجمهو من هم چون دادند 

کردم چشیمم به موضیوع بخشیش افتاد و  نگاه می راها براي من هیچ فرقی ندارد و همینطور که کتابموضیوع کتاب رسیید گفتم 

. پس  و رها شییويکه ببخشییی لبظه روح خداوند به من گف  همین االن وقتشییه و باید از طریا این کتاب یاد بگیري  همان

ررجمه چنین متونی اولین  به طرز عجیبی نگران بودم که    شیروع کردم ااز روزي که کار ررجمه رو  کردمکتاب را انتخاب  همان

اما دعا   انجام این کار را نداشیته باشیم رواناییمسیوولی  سینگینی اسی  و شیاید من واقعا به عنوان ی  نو ایمان رجربه من بوده و 

درگیر کرده بود   راهاي عمیی کتاب به شیدت ههنم و نمونه امبتورفتم، کند. هر چه پیش میکردم و از خداوند خواسیتم کمکم 

ها واقعا ررجمه برخی از بخش. گذاشییتمبه اشییتراک میهاي بایبل ایمانداران و در کالسنن را در جمع سییایر هایی از و بخش

پس از پایان ررجمه کتاب، به همراه . دادمو بعد ادامه می دمکاشیفه کن برایمخواسیتم از خداوند می و کردمدشیوار بود اما دعا می

 ما القدس در ههن از طریا روحاز پدر نسیمانی خواسیتیم را   چیز. قبل از هر را نغاز کردیم مندرج در کتاب رمرین عمییهمسیرم 

ها را  بعد در نام عیسیی مسییآ نننوریم و  ، به خاطرمها را ببخشییاند و الزم اسی  را نننسییب رسیانده ماافرادي که به  وکار کند 

. بخشییدن برخی از افراد این  کردیمطیب برک  شیان و برای بخشییدیماز صیمیم قیب نسییبی که به ما رسیانده بودند  به خاطر

. برخی اوقات رفتن به مرحیه فرارر از  را بتوانیم ببخشیمکردیم دعا مینیز براي یکدیگر در این شرایط لیس  واقعا سخ  بود اما 

به یکدیگر در انجام این   و خواندیماز کالم خداوند میکردیم، براي هم دعا میاما رر بود دشیواربخشیش یعنی طیب برک  کردن 

پر  نام روانسیتیم افراد را ببخشییم اما در و یا نمیخسیته شیدیم   گاهاًو   بسییار طو  کشییدشیاید انجام این کار . کردیمکار کم  می

  .روح مقدس خداوند انجام دادیم و نزاد و رها شدیم هدای عیسی مسیآ و با  قدرت

دیده ما این کتاب این فرصی  را در اختیار ما قرار داد را احسیاسیات نسییب از طریاکنم که  رشیکر میاز خداوندمان عیسیی مسییآ 

هیاي میا راحتی  و بیه جیان او میا را رعییم داد نمیده اسییی ، کالممطیابا ننچیه در میا را از این بیار سییینگین رهیا کرد و التییام ییافتیه و 

ها بدي  بینظیر طیب برک  براي کسییانی که نسییب  به نن رجربهخوانندگان این کتاب بتوانند  طیبممیاز او  همچنین بخشییید

در پایان از همسیرم که با صیبوري در طو    خالص و در نرامش عیسیی مسییآ زندگی کنند.اند را داشیته باشیند و با قیبی کرده

القیدس را  روحام پري او از پیدر نسیییمیانیاز  و کنممی، رشیییکر م کردررجمیه همراهم بود و در ویرایش متن و طراحی جیید کمک 

 نمین .طیبممی

   .اي
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 این کتاب يدرباره

نشیان   کردم.در مورد موضیوع بخشیش ردریس و موعظه می وقتی جوانتر بودم، بخشیش موضیوع مهمی در کتاب مقدس اسی .

برادران و خواهران با من موافا بودند،  اند، ببخشییم. دادم که ما مسییبیان باید کسیانی را که نسیب  به ما گناهی مررکب شیدهمی

زیر سیییطآ بیرونی بیاقی   هیاو ریخی هیاکینیه .دادرخ نمی چنیدانی پس از نن، ارفیا کردنید امیا از من بیابی  پیمیام خوب رشیییکر می

 .دادنمیعمل بخشش رخ ند. دمانمی

اشیتیا  زیادي در هدای  مرحیه به مرحیه ایمانداران در بخشییدن  ، داشیتم طی سیا  گذشیته در کیمبیاکه اي در شیرایط مشیاوره

واقعا به  سیرق  و دسیتکاري مذهبی رجربه کردم. نشیناس، عمل پرخاشیگري، رجاوز،وظیفهگر، پدران وفا، مادران کنتر همسیر بی

 ام.دیدهمستقیما من قدرت ربو  نن را مند هستم زیرا مطابا کتاب مقدس اس  و موضوع بخشش عالقه

اینجا نیز به ردریس و   ، ما به اروپا برگشییتیم.سییا  کار کردن در کیمبیا به همراه همسییرم به عنوان مبیمان مسیییبی 15بعد از 

شینوندگان  ، اینجا اکثر که اغیب مخاطبین من نسیل او  و دوم مسییبی بودند اما بر خالف کیمبیا دهم.می ررغیب بخشیش ادامه

  ،که متوجه شیییدم از نظر اکثر این مسییییبیان زمانی اند.هاي زیادي مسییییبی بودهاند که طی نسیییلهایی نمدهمن از خانواده

مبنی بر  هاي اما اسیتدال پذیرند، ها اصیو  ضیروري بودن بخشیش را مینن بخشییدن کار بسییار دشیواري اسی ، متعجب شیدم.

اسی . در این  به این موضیوع این کتاب پاسی  من  اند.بسییاري براي به رعویا انداختن بخشیش ایجاد کردهو منطقی  عقاید نظري

اي قوي براي عمل کردن به نن با نام همچنین انگیزه، بیکه روضیییبات مطابا با کتاب مقدسها و پاسیی کتاب، شییما نه رنها 

 را خواهید یاف .بخشیدن 

  بیشیتر او  بخشخواهید شید. این دو بخش  يارائه يشیما متوجه رفاوت در شییوهاین کتاب از دو بخش رشیکیل شیده اسی . 

   2008ئیس( در ژوئن سیوکانتون برن )  رکانویییرشیده در هاي دو سیمینار ارائهبخش بر مبناي نگارشاین اسی .  1مکالمه مشیابه

پردازد که چرا بخشیش  به بررسیی این موضیوع میهمچنین  . ارائه شیده اسی  معنوي مسییبی دیدگاهاز اینجا، بخشیش  اسی .

پس از رصیبیآ برخی  این بخش، هیچ کس سیزاوار بخشییده شیدن نیسی . شیود.  ارائهباید نزادانه به عنوان فیض ضیروري اسی  و 

بخش،  این در انتهاي  .پردازدمیبخشیش از صیمیم قیب   برانگیختن، به روضییآ و شیوندکه مانع از عمل بخشیش می هاسیوترفاهم

هر کسیی را که به شیما نسییبی رسیانده اسی ، از صیمیم قیب هاي بایبیی را بکار بگیرید و شیوید را این نموزهشیما رشیویا می

 ببخشید.  

روانند  می خود خطاکاران يروبه  بخشید. نیا قربانیان مسییبی نیز رنها در صیورتکار را میپدر نسیمانی ما همواره گناهکاران روبه

که بایبل   ممکن اسی نیا دهند  ها نیز همانند بخشیش خداوند اسی  و همان کار را انجام میبخشیش انسیاننیا  بخشیند برا ننان 

بررسیی     این سیاا  و سیااالت دیگر در بخش دومهاي مرربط اما متفاوت اسیتفاده کندبراي روصیی  فعالی بخشیش  ياز واژه

هاي وابسییته به کتاب مقدس در مورد بخشییش را درک روانید رمامی نموزهنمیشییوند. شییما قبل از اینکه بتوانید ببخشییید، می

 شود، لذت ببرند.که از طریا اطاع  ساده حاصل می ايروانند از صیآ و نزاديمی، حتی کودکان کنید. نظیر نجات

مسییبیتی  شیرک    يجیسیات مشیاوره و هاي بایبلاگر در جسیتجوي درک بخشیش مطابا کتاب مقدس هسیتید یا در نموزش

اي از نظرات  ، در بخش دوم مجموعیهکننیدبخشیییش را رجربیه  قیدرت رمییر کیه ایید ییا قیبی براي کمی  بیه دیگران دارییدکرده

 برانگیز را خواهید یاف .کاربردي و چالش

  

 
 رر اس بوده و غیر رسمی  بر خالف نموزش دانشگاهی   1
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 شیشه در بازوي شما يرراشه –پیشگفتار 

. در بیمارسییتان، بازوي مجروح او را رمیز  افتداي میشیییشییه يموقعیتی را رصییور نمایید که در نن، مرد جوانی از ی  پنجره

طی زمان و با مراقب ، ظاهر بازوي او خییی خوب بهبود  ماند. ریز شییشیه در بازوي او جا می يکنند، اما به اشیتباه ی  رراشیهمی

او خوشبا  اس  که دوباره بازوي  قبل از حادثه حرک  دهد.   به زودي او قادر خواهد بود بازوي خود را رقریبا به راحتیِ .یابدمی

این حرکات کند. شییود که درد زیادي در بازوي او ایجاد میاما به زودي متوجه برخی حرکاری می او رقریبا نرما  شییده اسیی .

 این حرکات را متوق  کرده و فریاد بزند. شوند اوباعث می

نشیکار  حضیور شییشیه زمانی شیان در حرک  هسیتند. اي در بازويریز شییشیه ياند، با ی  رراشیهدیگران را نبخشییدهافرادي که  

اگر مرد جوانی  کند یا واکنش شیدید غیر طبیعی به ی  موضیوع، موقعی  و یا شیخص خاش نشیان دهد. که فرد پرش شیود می

به افراد  یا زنند و به احتما  زیاد نسیب  به کسیانی که فریاد می د، نبخشیدیکشی حکمفرماي خود را که مرربا فریاد میهنوز مادر 

، نبخشید ممکن  داشیته اسی در پارک را رجاوز به او قصید   اي کهمرد غریبهنن ، اگر زن جوانی گردد.مقتدر بسییار حسیاس می

حتی رماشیاي فییمی که ی  زن در شیب به رنهایی در حا  قدم زدن  اسی  دیگر نتواند از قدم زدن در ی  پارک لذت ببرد و 

  يچیزي نن شییشیهممکن اسی  این زن رماشیاي فییم یا قدم زدن را متوق  نماید.  اسی ، براي او بسییار ناراح  کننده باشید.

   .درون بازوي او را لمس کرده اس 

ممکن اسی  به شیما در شیناسیایی حرکات دردناک کم  کنند و یاد دهند که  سیکوالردرمانگرهاي روانحل چیسی   برخی راه

ها ممکن اسیی  منجر به کاهش درد شییما گردد. اما این  هاي ننروي از روصیییهبا اجتناب از این حرکات زندگی کنید. پیچگونه 

  بین، را نن شییشیه را از کنددعوت می  "بخشیش از صیمیم قیب"پیروان خود را به  ،عیسیی ما خداوندحل مسییبیتی نیسی . راه

و برداشیتن نن جسیم خارجی اسی . فرایند نن ممکن اسی  دردناک باشید. را مدری ممکن اسی    این امر مسیتیزم برش بازوببرد. 

 حل مسیآ اس  را حرکات نرما  بازو را بهبود دهد. اس ، این راهبازو مجددا خونریزي کند. اما این رنها راه 

را رجربه خواهیم کرد. ما هرگز قادر به  خطااین  ناشیی از دردمرربا باشید،  ماروانیم ببخشییم  مادامیکه این شییشیه در بازوي می

بازوي ما بهبود  شیود. بالفاصییه  مان ببخشییم، شییشیه برداشیته میبه مبض اینکه بتوانیم از صیمیم قیبنخواهیم بود.  فراموش کردن

جیاي زخم روي بیازوي میا ریا روز مر  بیا میا خواهید میانید. امیا بعید از اینکیه از صیییمیم قییب گردد. ییافتیه و حرکیات کیامیل نن بیازمی

شیاید زودرر از ننچه انتظار دارید که متوجه خواهید   رسیدزمانی مییابد. ببخشییم، درد مربو  به نن خاطره به ردریج کاهش می

با  کنید.صیورت گرفته، احسیاس درد نمی خطاي بهفکر کردن  باحتی شید که خداوند را حدي شیما را شیفا داده اسی  که دیگر 

و فرد خاطی را   را انتخاب نمودیم مان عیسییبخشیش، خداوند شیما را شیفا داده اسی . در حقیق ، پس از اینکه اطاع  از خداوند

نگرانی،  ، غماز  ررکیبی راهی را براي ،رمایل به انتقام و رنجش، خشیم، درد که مسیتبا بخشیش نبود، از صیمیم قیب بخشییدیم،

 کند. میفراهم کار دلسوزي نسب  به فرد خاطی ناروبهررحم و افسوس، 

خواهید به فردي که این شییشیه را در بازوي خود دارد، کم  کنید   اي در بازوي خود دارید  نیا مینیا شیاید شیما نیز شییشیه

خود جدا کنید به طوري که  يکند را شییشیه را از بازوي نسییب دیدهنموزش عمیی کتاب مقدس در این کتاب به شیما کم  می

 یافته بسازید و دیگران را برک  دهید.بازوهاي التیامدر خدم  سرور و استادمان نزادانه و با خوشبالی عمل کنیم. ما  يهمه
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 کند بخشش قیبی، شما را نزاد می 

نیز گاهی مسییبیان  يمسییبیان، عدم بخشیش اسی . جامعهیکی از بزرگترین مشیکالت میان ام، مشیاهده کردهرا جایی که من 

د. عدم بخشیش روسیط افراد زیادي به رسیمی  شیناخته شیده  نهاي مالی و جنسیی داردر مشیکالری از قبیل رسیوایی یسیهماوقات 

ن ما همانند سیم  هنوز این موضیوع در کییسیاها و اجتماع ایمانداراگیرند. و اسی  اما برخی، ننرا به عنوان ی  رسیوایی در نظر می

کنیم یعنی سییعی  ها همدلی می، با ننبینیمهایی از ریخی را مینشییانهبرادران و خواهرانمان در رفتار کند. زمانیکه ما عمل می

او  "شییود روجیه کنیم. به ما گفته میبراي خود ها را کنیم نگرش سییخ ، رفتار عجیب و غریب و یا سییخنان رند و ریز ننمی
از ما خواسیته  . "با وي در مبل کار یا کییسیا بسییار ناعادالنه رفتار شیده اسی "یا  "بسییار سیختی را پشی  سیر گذاشیته اسی دوران 

هیا در گیذشیییتیه چیزهیاي  هیا را درک کنیم و بیه عنوان رفتیارهیاي عیادي و بیا این دییدگیاه کیه ننکیه رفتیارهیاي عجییب ننشیییود می

گیریم. نیا حقیق  اسی   عدم بخشیش و در نتیجه ریخی را به عنوان گناه در نظر نمی اند، بپذیریم. ما دیگردردناکی رجربه کرده

که خداوند ما عیسی مسیآ نمده اس  را اسیران را نزاد سازد  نیا این بدین معنی اس  که رمامی مسیبیان واقعا در این نزادي  

ما را برداشیته اسی  و درهاي زندان را باز کرده  برند  خداوندمان عیسیی مسییآ قفل زنجیرهايکنند و از نن لذت میزندگی می

مانیم نه به دلیل  ایم  ما در اسیارت میاسی . خداوندمان عیسیی مسییآ ما را نزاد کرده اسی  اما ما هنوز به زنجیرهایمان چسیبیده

دهیم این زنجیرها نمی که ما اجازهاسی   این دلیلکافی قدررمند نبود بیکه به  ياینکه خون عیسیی براي نزاد کردن ما به اندازه

 .نن نزادي شویمبتوانیم وارد رویم را بیرون نمیما خودمان زیرا  ،برداشته شوند

 بخشش چیس  

نزد خداوندم عیسیی   پذیرم که گناهکار هسیتم.و می شیوممتوجه میابتدا من   افتد، چه ارفاقی میشیودوقتی کسیی مسییبی می

اکنون من دوباره متولد   پذیرد.و او با خوشبالی مرا میسپارم ببخشد. خودم را کامال به او میخواهم مرا نیم و از او میمسیآ می

رمامی گناهان  شیود شیوم، کدام ی  از گناهان من بخشییده میوقتی دوباره متولد می ام.ام یعنی زندگی جدیدي نغاز کردهشیده

واقعی   . هایی که در نینده ممکن اسی  مررکب شیومشیدم و چه ننمررکب میهایی که در گذشیته شیوند چه ننمن بخشییده می

ی که من در نینده قرار بود  حتی گناهان، رمامی گناهانم  دوي صییییب مرسییاده این اسیی  وقتیکه خداوندمان عیسییی مسیییآ ر

رمامی گناهانم چه گناهان  دریاف  نمودم.از خداوند بخشیش کامل  ، زمانیکه من مسییبی شیدم بخشییده شیدند.مررکب شیوم، 

 نامند.برخی افراد این را بخشش قانونی می! من به طور کامل بخشیده شدم گذشته و چه گناهان نینده بخشیده شدند.

اگر من به عنوان ی    .دهندارجاع میبه بخشیش پدرانه را که برخی افراد نن دیگري از بخشیش وجود دارد  يبا این حا ، جنبه

از  ، اسی بخش لذت که ما با او هماهنگی و  ارربا  دهد.ام ارفاقی رخ میسیمانینگناهی مررکب شیوم، بین من و پدر  ،مسییبی

او  اگر میا بیه گنیاهیانمیان اعتراف کنیم، ": روانید ررمیم شیییودگویید کیه چگونیه این رابطیه میمیمیا  یوحنیاي رسیییو  بیه  رود.بین می

  مبب  و مهربان اسی .با گوید خداوند این نیه نمیروجه نمایید  .(9: 1)او  یوحنا  "گناهان ما را ببخشیدوفادار و عاد  اسی  را 

شیویم به این دلیل که عیسیی  ما بخشییده می اما بخشیش گناهان ما براسیاس مبب  و مهربانی او نیسی .این کامال صیبیآ اسی  

کار مسیییآ را به نفع ما  مزی  راگناهان ما را روي صییییب پرداخ  نمود و خداي پدر وفادار و عاد  اسیی   يمسیییآ جریمه

 کنم.او را دریاف  می يمن بخشش پدرانهکنم، وقتیکه من به گناهم نزد او اعتراف می .استفاده نماید

زمانیکه به عنوان فرزند خدا   ام.گناهانم دریاف  کردهاگر من ی  مسیییبی هسییتم، من بخشییش قانونی خداوند را براي رمامی 

ام، از ننجاییکه من بخشیش قانونی را دریاف  کرده او نیاز خواهم داشی . يشیوم، همچنین به بخشیش پدرانهگناهی مررکب می

رواند از روزي به روز دیگر متفاوت باشیید، لذت میاما ننچه  اسیی . مبفوظو نجات من  پایدارموقعی  من در پیشییگاه خداوند 

 یافته ام ررمیم در نسییمانیپرابطه با از من بردن ت ذ، لبخشییش پدرانه يبواسییطه اسیی . نجات پایداردر نتیجه بردن من از او و 

 .اس 
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سیرانجام هنگامیکه او رشیخیص  را در نظر بگیرید.  گمشیدهپسیر  داسیتان افتد ، چه ارفاقی میمشیوبعد از اینکه گناهی مررکب می

رفته و به او خواهم گف ؛ پدر من  با خودش گف : بر خواهم خاسیی  و نزد پدرم  کاري انجام داده و کجا بوده اسیی چه که   داد

کنیم  هنگیامیکیه گنیاه میاو در حا خدا و در حا پدرش گنیاه کرده اسییی . ( 18: 15ام )لوقا در حا خدا و در حا رو گنیاه کرده

مان  کنیم و همچنین همزمان در حا پدر نسییمانیی  انسییان دیگر گناه می در حاما  رسییانیم.معموال به دو طرف نسیییب می

خود را به ما  يبراي درسی  کردن موضیوع، ما باید به گناهمان نزد پدر نسیمانی اعتراف نماییم و او بخشیش پدرانه کنیم.گناه می

وارده به همنوع   نسیییبف کردن یعنی همچنین ما باید به دنبا  برطر را فراموش کنیمافقی ما نباید عناصییر ا عطا خواهد کرد.

 خود باشیم.

 !زمان بخشش اس 

  را در مورد بخشیش اررقا دهید  خود یکتاب مقدسی خواهید دانش نیا فقط می دارید با این کتاب چه کاري انجام دهید قصید 

کسیانی را که  بتوانید القدسروحاز طریا با خواندن این صیفبات و رممل در مبتواي نن،  کنممی دعا نباشید. اینچنینامیدوارم 

ی که با این کتاب سیپري  زمان امیدوارم ها را ببخشیید.همان کسیانی که شیما باید نن یاد نورید؛ اند، بهبه شیما نسییب رسیانده

خداوند  رصور کنید نده و دردناک دهروانید خودران را نزاد از گذشته ناامیدکننده، نزارنیا می ، زمان بخشیش شیما باشد.کنیدمی

و   او براي رضیمین نزادي شیما بهاي باالیی پرداخ  کرده اسی  خواهد که زنجیرهاي خود را رها کنید و نزاد شیوید.از شیما می

 خواهد از نن نزادي به طور کامل لذت ببرید.اکنون از شما می

  ممکن اسی  برخی از شیما به پدر یا مادرران فکر کنید. چه کسیی واقعا به شیما نسییب رسیانده اسی  ! براي چند لبظه فکر کنید

که پدر یا مادرران نوریداما هنوز هم وقتی به یاد می اند.ها پیر شییده باشییند یا چند سییالی اسیی  که مردهممکن اسیی  حاال نن

اگر ما ممکن اسی  به برادر یا خواهرران در کییسیاي مبیی فکر کنید.  کنید.اند، احسیاس عصیبانی  میچگونه با شیما رفتار کرده

  بدينسییب  رواندمینمیز ایمانداران و اغرا  غیرمنطقیانتقاد ، را در نظر بگیریمبه طور جدي زندگی مسییبی و کییسیاي مبیی 

هاي زیادي را در این زنجیرها  روانیم سیاچنین ارفاقاری کم نیسیتند! گاهی اوقات ما مسییبیان میمتمسیفانه  کند.وارد به شیما 

 .گرفتار بمانیم

 زمانی براي طیب بخشش

ما مررکب گناه  نسیب  بههایی که دیگران روان به موقعی به راحتی می اید نیا شیما راکنون در حا کسیی مررکب گناهی شیده

نیا   اما ابتدا باید از خودران سیااالت زیر را بپرسیید:ما به زودي به بررسیی این موقعی  نیز خواهیم پرداخ    اند، فکر کرد.شیده

نیا راکنون نامه یا ام  گفته به کسیی، چیزي را با لبن عصیبانی یا دلگیرراکنون نیا ام  کسیی هسی  که من به او نسییب رسیانده

حقش بود! شیاید اندکی  بیه اما "ممکن اسی  فکر کنید:  ام که بتواند موجب رنجش دیگري شیود، نوشیته  یحاوي کیمارایمییی 

هاي  روانید به این بهانهشیما می "!بودم  صیاد درصید ننچه که نوشیتم حقیق  داشی . حداقل اینکه من  80اغرا  کرده باشیم اما 

درصید را اعتراف کنید.   20شیما باید نن  کند.شیما را نزاد نمینن را هزاران بار با خودران رکرار نمایید اما این خود ادامه دهید و 

 رنها راه رهایی و نجات این اس  که سهم خودران در مشکالت را رمیید کنید و به گناه خودران نیز اعتراف نمایید.

یم را در دخترعموهانوري سیکه بود. روزي یکی از هاي من، جمعاین درس را یاد گرفتم. یکی از سیرگرمی جوان بودم زمانی که

  ياو رعدادي سکه هاي من بود.ها را داش  که البته بسیار بزرگتر از مجموعه سکهاي از سکهمجموعه نیز. او هیند مالقات نمودم

وقتی کسییی حواسییش نبود، من به  جالب از لوکزامبور  که من نن را نداشییتم. وکوچ   يرکراري داشیی  از جمیه ی  سییکه

کردیم، من نن سییکه را در . وقتی به خانه برگشییتیم، نن زمان ما در انگیسییتان زندگی مینرامی نن را داخل جیبم گذاشییتم

. با خودم گفتم دخترعموي من  اما به زودي نسیب  به کاري که انجام داده بودم احسیاس گناه کردم هایم گذاشیتم.مجموعه سیکه
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هاي رکراري او بود و بنابراین او واقعا به این سکه نیازي  . این سیکه یکی از سکهشیوددلتنگ نن سیکه نمیهاي زیادي دارد و سیکه

کردم با خودم گفتم اگر من این سکه را از او درخواس  می کوچ  بود و واقعا ارزش بسیار کمی داش . يی  سکه ،نن. نداش 

امیا بیقراري درونی من بیه  هیایی، خودم را ریا میدری متقیاعید کردم. بیا چنین اسیییتیدال  داد.کیامال مطمونم کیه او، نن را بیه من می

 ام. و روضیآ دهم که چه کاري کرده رماس بگیرمدخترعمویم  اکردم که بمی خجال . احساس گش زودي باز

دیگر نن سییکه را   هایم بیرون نوردم و نن را جایی در پارکینگ قرار دادم.بعد از ی  یا دو هفته، نن سییکه را از مجموعه سییکه

ونه  گچ از خودم بسییار ناامید شیده بودم. وجدانم هنوز نرام نشیده بود.اما  ،دیدم و در حقیق  نن را در اختیار خودم نداشیتمنمی

اهمی  بود اما در طو  روز کوچ  بی يکهی  سی  ننمن نزاد نبودم.  روانسیتم ننقدر نادان باشیم که نن سیکه را به خانه ببرم 

ی  نامه روانسییتم انجام دهم  سییرانجام، چه کاري می ها شییده بود.ام در شییبرا از بین برده بود و موجب بیقراريام شییادي

 مجددا نزاد شده بودم و  احساس خوبی داشتم.رشریبی کوراه نوشتم و سکه را به نن چسباندم و نن را پس  کردم. اکنون 

خواهید بود.  نزاد ارزش خجال  کشییدن دارد زیرا پس از ارسیا  نن، این کار  اید  اي به اداره پسی  بردهامروز شیما چه نوع نامه

خواهم شیما  هم اکنون میکند مجددا این کار را نکنیم. حاصیل از خجال  نیز بسییار مفید اسی  زیرا کم  می احسیاس ناامیدي

: اگر موجب رنجش  اوضیاع را درسی  کنیددر نام عیسیی مسییآ شیما را ررغیب کنم را خواهم رر رشیویا کنم، میرا خییی قوي

از او  بیه عنوان مثیا  میادرریان، پیدرریان، پسیییرریان ییا دخترریان، رصیییمیم بگیریید کیه هم اکنون  اییدشیییده ریاندر خیانواده کسیییی

اید یا کاري نوشیتهنزاردهنده اي اید یا نامهگفتهي به برادر اينزاردهنده. اگر چیز اوضیاع را درسی  کنیدخواهی کنید و معذرت

بیه او برادر بسییار سیرسیختی اسی  و افراد  ": عمل خود را با اسیتدال  روجیه نکنیدکه موجب رنجش او شیده اسی ،  ایدانجام داده

اگر شما کار نادرستی نسب  به او انجام  شیاید این موضیوع درسی  باشد اما این، مشکل خود اوس . ."رنجانده اسی دیگري را نیز 

اي که مسییییآ  نزاديزندگی در  من،ران و خواهران عزیز دو خودران را از گناه پاک کنید. برا به گناه خود اعتراف کنیداید، داده

. این  ی  رماس ریفنی، نامه و یا ایمیل باشیدبا لذت بردن از نزادي شیما ممکن اسی  رنها  براي ما خریده اسی ، واقعا زیباسی .

 انجامش دهید. االنفقط لطفا همین کار را انجام دهید و نزاد خواهید شد. 

رود یا بین میاحتماال او فکر کرده بود که با انتظار، مشییکل از نویسیید. نزاردهنده می يدر مورد ی  رجربه، داود 32در مزمور 

روز و  هایم در طو  روز پیر شیدند. هایم با نالهوقتی سیکوت کردم، اسیتخوان" شیود بنابراین رصیمیم گرف  سیکوت کند.ناپدید می

و  کنم نزد رو اعتراف میخود   من به گناه"حیی پیدا کرد: . سییپس او راه(4-3)نیات  "کردی میشییب دسیی  رو بر من سیینگین

)نیه   نمرزیدي مرا رو گناهانو  ، من به خطاهاي خود نزد خداوند اعتراف خواهم کردگفتمبا خود ام. خود را مخفی نکرده خطاي

 خواهید دوباره از نزادي لذت ببرید  اعتراف صادقانه رنها راه اس .نیا می (.5

 افتد اگر نبخشیم چه ارفاقی می

این دقیقا افتد  اگر کسییی نسییب  به شییما مررکب گناه گردد، چه ارفاقی میدیگر را در نظر بگیریم.  يخواهیم جنبهاکنون می

امور را   يفرد خاطی باید همهمشیابه این اسی  که او نه رنها نسیب  به شیما بیکه نسیب  به خداوند نیز مررکب گناه شیده اسی . 

 نسب  به شما و خداوند درس  نماید.  

سیر کوه یاد داده بود و روسیط متی ثب   يدر موعظهعیسیی مسییآ اي به دعاي ربانی که لبظهچرا بخشیش بسییار مهم اسی   

دهد،  گردیم. او دعا را با این کیمات شییروع کرد: یاي پدر ما که در نسییمانی ، و اندکی بعد چنین ادامه میشییده اسیی ، بر می

بخشیییم  و در انتهاي دعا، خداوندمان عیسییی  مان را ببخش  و چرا و چگونه  یچنانکه ما نیز قرضییداران خود را میهايیقرض

فرماید که درک نن سیاده اسی  و در عین حا  براي برخی از فراگیران بایبل، هماهنگ کردن نن با سیایر کتاب مسییآ چیزي می

هاي شما را نخواهد بخشید.  اند، نبخشیید، پدر نسمانی نیز بديانی را که به شیما بدي کردهمقدس بسییار دشیوار اسی : اما اگر کسی 
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ه یاد بگیریم یکدیگر را  براي ما مسیبیان ضروري اس  کاگر نتوانیم دیگران را ببخشیم، موضوعی جدي اس . . (9-15: ۶)متی 

اید، نزرده خاطر نکنید. هر نوع ریخی، او براي روز رستگاري مهر شده يببخشیم. روح مقدس خدا یعنی کسی را که شما بوسییه

خویی، ناسیزاگویی و نفرت را از خود دور کنید. نسیب  به هم مهربان و دلسیوز باشیید و یکدیگر را ببخشیید  خشیم، غضیب، درشی 

 (30-32 :4ن افسسیا)مسیآ بخشیده اس .  درهمانطور که خدا نیز شما را 

القدس را  دهد: ما نزادي روحگناه کرده باشید و ما از بخشیش او امتناع ورزیم، در دنیاي روحانی ارفاقی رخ میاگر کسیی عییه ما 

اسیی . ما هنوز  خاطرنزردهالقدس روانیم سییرود بخوانیم ولی روحسییازیم. بیه ما هنوز میخاطر میرا نزرده کنیم و اومبدود می

بایبل صبب  کنیم، در مورد کالم  يروانیم دربارهاس . بیه می خاطرنزردهالقدس اما روحروانیم در شام خداوند شرک  کنیم می

کنیم بازي مسییبیتی بوده و فاقد واقعی   هاي مسییبیتی شیرک  کنیم. اما کارهایی که میخداوند سیخنرانی کنیم و در فعالی 

 .د بودنخواه

بینید.  را که در حا  بازي با پدر و مادرانشیان هسیتند، می هاي کوچ بچهدوسی  دارند بازي کنند. گاهی اوقات شیما   کودکان

فروش در فروشگاه بعضی اوقات بازي درس دادن در مدرسه و بعضی اوقات بازي خرید و  ،کنندبازي میخاله ها بعضیی اوقات نن

روانند بازي غسیل  ها میکنند؛ ننمسییبی هسیتند بازي جیسیات کییسیایی می يکه از خانواده کودکانیکنند. گاهی اوقات می

ننچه را که  کودکاندادیم. ها را با دو برادرم انجام مینید من این بازيمی یادمرعمید یا شیرک  در شیام خداوند را انجام دهند. 

  کنیم وها احسیاس راحتی میکه با نن نداب و رسیومیروانیم کنند. اما حتی ما بزرگترها هم گاهی اوقات میبینند، رقیید میمی

رر شییده  دلیل عدم بخشییش سییخ روانیم اینکارها را انجام دهیم زیرا وجدانمان به بازي کییسییایی را دنبا  کنیم. ما هم می یا

دهیم و  ادامه می افراد خاطر کردننزردهمان به رمخیر خواهد افتاد. اما ما به دانیم که اگر دیگران را نبخشیییم، دعاهاياسیی . می

انگار  روانیم به دعا کردن ادامه دهیم و کنیم که میشیویم و فکر میقرار گرفته، عصیبانی می نزارنسیب  به نن شیخصیی که مورد 

این قوانین روحانی که در دنیاي خداوند  . هیچ ارفا  منفی در قیمرو روحانی رخ نداده اسیی . نه شییما و نه من اسییتثنا نیسییتیم

 .  صب  داردما  ياند، براي همهنشکار شده

 اساس کتاب مقدس براي بخشش

پس پطرس نزد او نمد و  سی  .کتاب انجیل متی رشیریآ شیده اسی  18بینید مبناي بخشیش اسی  که در فصیل ننچه در ادامه می

را ببخشییم  را هف  مرربه  عیسییی مسیییآ به او گف ، به رو  گف ، خدایا چند مرربه برادر من بر عییه من گناه ورزد و من او

نسیمان شیبیه ی  پادشیاه واقعی اسی  که رصیمیم گرف   یپادشیاه گویم را هف  مرربه بیکه را هفتاد مرربه هف  بار. بنابرایننمی

هایش کرد، شیخصیی را نزد او نوردند که ده حسیاب يهاي خود را با خدمتکارانش رسیویه کند. و وقتی شیروع به رسیویهحسیاب

او را با همسیییر و فرزندان و هر هزار قنطار به او بدهکار بود. اما از ننجاییکه او قادر به پرداخ  نن نبود، اربابش دسیییتور داد که  

ننچه که داش ، بفروشند و نن پرداخ  انجام شود. پس خدمتکار در مقابل او بر زمین افتاد و گف ، یاي سرور به من مهی  بده 

  ررحم کرد، او را نزاد کرد و بدهی او را بخشییید. اما نن و من رمام نن را پرداخ  خواهم کرد.  سییپس ارباب نن خدمتکار بر او

و گیویش را فشییرد و   او را گرف خود را که از او صیید دینار طیب داشیی ، پیدا کرد؛ و کاران خدمتکار بیرون رف  و یکی از هم

بر زمین افتیاد و التمیاسیییش کرد و گفی ، یبیه من مهیی  بیده و  او در مقیابیل پیاهیاي او  خیدمتکیارگفی ، یطییب مرا ادا کن!  بنیابراین 

اش را پرداخی   قبو  نکرد و رفی  و او را بیه زنیدان انیداخی  ریا زمیانی کیه او بیدهی م کرد.  امیا اورا بیه رو پرداخی  خواه رمیامی نن

شیان ننچه را که او انجام داده  خاطر شیدند و نمدند و به اربابننچه که رخ داده بود را دیدند، بسییار نزرده خدمتکاراننماید. وقتی 

بود، گفتند. بنابراین اربابشیان او را نزد خود فرا خواند و گف ، شیما غالم شیروري هسیتید. من رمام بدهی رو را بخشییدم زیرا رو 

کردي همانطور که من به رو رحم کرده بودم  و اربابش خشیمگین شید و  خودت رحم می همکارالتماسیم کردي. رو نیز نباید به 
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و را به جالدان سیپرد را رمام بدهی خود را پرداخ  نماید. بنابراین پدر نسیمانی من نیز با شیما چنین خواهد کرد اگر هر ی  از  ا

 .(21-35: 18شما خطاي برادر خود را از ره د  نبخشد )متی، 

ور د. رصی خودران را به عنوان ی  پادشیاه رصیور کنی ،حکای کوراه، در این  يجالب کوچکی اسی . براي چند دقیقه حکای این 

کند و این بدهی بیشیتر و بیشیتر  کنید فردي مبیغ بسییار بزرگی به شیما بدهکار اسی . او دیگر به رعهدات پرداخ  خود عمل نمی

روزي او با فرورنی اش را پرداخ  نماید. رواند سیود بدهیدر حا  عقب افتادن اسی . او به وضیعیتی رسییده اسی  که حتی نمی

کنید و  پرداخ  کنم. سیپس شیما به عنوان پادشیاه به او نگاه میروانم بازگوید: متاسیفم، من نمینید و در کما  ناامیدي میمی

روانید بازپرداخ  کنید. مبیمش بسییار زیاد اسی . من رصیمیم گرفتم کل بدهی شیما را  دانم که شیما واقعا نمیگویید: بیه میمی

  .روانید به خانه برویداکنون می لمو کنم.

اسی  و باید  فیضاش را لمو کنید  هیچ کس سیزاوار بخشیش نیسی . بخشیش همواره ی  نیا این مرد سیزاوار این بود که بدهی

بخشیم و لطفا این قرارداد  درصید بدهی رو را می 98گوید، یمن نزادانه و داوطیبانه داده شیود. روجه داشیته باشیید که پادشیاه نمی

  .  درصد باقیمانده امضا کنید.  خیر، بخشش مسیبی، بخشش نزاد و کامیی اس 2بازپرداخ  را براي 

به امیدي با نا، ی  رصییویر واضییآ و عاطفی از ربدیل و رمییر ما اسیی ، وقتی حکای خواهر عزیز من، برادر عزیز من، نغاز این 

. برخی از ما بیشیتر از دیگران از بزرگی بدهی خود نگاهیم. همگی  بودیمبه دنبا  بخشیش و نجات نمدیم، عیسیی خداوند سیوي 

اي که از بزرگی بدهیشیما ن نگاه هسیتند. نیا شیاایم اما برخی بیشیتر از دیگران نسیب  به گناهانما گناهکاران را مبکوم کرده

ها سیپاسیگزار هسیتند اما فکر  بخشییده شیده اسی ، نگاهی دارید  برخی از مسییبیان از بدي و پییدي گناه خود نانگاه هسیتند. نن

نگاهی پیدا کنیم، قیب  ،اي که عیسیی براي ما فسی  کرداند. وقتی از بزرگی بدهیاندکی مورد بخشیش قرار گرفتهفقط کنند می

   .هاي دیگران را ببخشیمشویم را از نن مثا  سخاورمندانه پیروي کنیم و همچنین بدهیرر میشود و ما نمادهما نرم می

که شیما   نزاريشیما انجام داده اسی ، نسیب  به  خاطر کردننزردهکاري که ی  فرد براي  یِبده موضیوع فکر کنید.با دق  به این 

او از رمامی افکار بد شیما نگاه اسی .  داند. کوچکتر اسی . خداوند همه چیز را در مورد شیما میاید، نسیب  به خداوند انجام داده

  ننقد عصیبانی بودید که دوسی  داشیتید ، اما شیاید یکبار"گاه هیچ کسیی را نکشیتممن هیچ"ممکن اسی  شیما به این فکر کنید: 

ی بیه نظرریان نمیده کیه ریاکنون باییده جیال گیاهی اوقیات، امیا "امزنیاشیییویی نیداشیییتیه يرابطیه  من هرگز"! ییا این کیار را انجیام دهیید

هیا و  مکیاناو رمیام دانید؛ خیداونید افکیار شیییمیا را میررسییییید. رنهیا بیه این دلییل کیه از عواقیب منفی احتمیالی نن می ،اییدنیداشیییتیه

ده اسی . این  ها پاک کرداند. خون عیسیی مسییآ شیما را به طور کامل از این پییدياید، میهایی را که بازدید کردهسیای وب

گوید به دلیل اینکه من  به شیما میعیسیی خداوند اي اسی  که مسییآ براي ما خریداري کرده اسی . و اکنون نزادي فو  العاده

 ببخشید.خواهم بروید و برادران و خواهران خود را ام، از شما میشما را بسیار بخشیده

به عبارت دیگر او  ، عمیقا ناامید اسی . ببخشیدخود را  همکارخواسی  نمی در این مثا ، پادشیاه نسیب  به برده بخشییده شیده که  

روانید قیب مهربانی داشییته باشییید و صیید چرا نمیام، بدهی غیر ممکن چند میییونی رو را بخشیییدهنگاه کن، من "گوید، می

شیما گفته اسی ،   يچیز نادرسیتی دربارهدرسی  اسی  که این فرد به شیما نسییب رسیانده اسی ، او  "فرد دیگر را ببخشیید دیناري 

  اسی .کاري که او انجام داده اسی ، نادرسی  و اشیتباه اسی ، گناه اسی ، ی  بدهی یا قرض واقعی . او چیزي از شیما دزدیده اسی 

گناه، گناه  رسید.کمتر شییطانی به نظر می ،موضیوع این نیسی  که وانمود کنی نن بدهی کوچ  اسی  یا انجام اعما  شییطانی

خداوند را  من و شیما  اي کهشییوههاي انسیانی در مقایسیه با ها و قرضرمامی بدهینکته این اسی  که   بدهی، بدهی اسی .و  اسی .

 کند.داند که در مورد چه چیزي صبب  میگوید و او میدر این مثا ، عیسی چنین می اس . ناچیزکنیم، خاطر مینزرده
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همانطور که من در مورد شیییما   کردیدمیخود رحم  همکارنباید به خداوند از ما انتظار انجام چه کاري را دارد  پادشیییاه گف ، 

حکای   . عیسیی باشیداسی  که فرد الیا نن نمیاي هدیه، همواره ما باید دیگران را نزادانه و داوطیبانه ببخشییم. بخشیشداشیتم  

 رساند.صمیم قیب خود ببخشید، به پایان میاز را خود  اینکه برادران رمامی مسیبیان بهکردن را با ررغیب  خود

 دالیل به راخیر انداختن بخشش

بیه البته من او را خواهم بخشیید اما بعد از  "گوید: شینوم ی  مسییبی چنین چیزي میوقتی می جاي شیگفتی اسی براي من 

اگر برادر شیما نسیب  به شیما  "گف   خداوند عیسیی 3: 1۷. در لوقا "بخشیش نمود طیباینکه روبه کرد و نزد من نمد و از من 

کنم. از ننجا که این برادر سیرسیخ  که کییسیاي بنابراین صیبر می "، او را ببخشیید.کردکنید و اگر روبه   روبی ، او را کندخطایی 

نابالغ خواهر کرده، هنوز روبه نکرده اسیی ، من باید با صییبر و حوصیییه بخشییش خود را حف  کنم. و نن   ررکشییاد مبیی ما را 

ن من او  بنابرایدهد. هیچ عالمتی از روبه نشیان نمی، هنوز حرف ناشیایسیتی زدمورد همسیر من که بیسی  سیا  پیش در مسییبی 

 .ام به مبض اینکه عالئم واقعی روبه را نشان دهد، او را ببخشمام اما من ی  مسیبی روحانی هستم؛ من نمادهرا نبخشیده

  20کردم، متوجه مرد جوانی حدودا همانطور که صییبب  می  .شییرک  کردم جوانان در کیومبیا يدر اردوماه پیش،  18حدود 

در  .نبودمتوجه نیز و خودش  ي نداشی شیاد او در طو  مطالعه کتاب مقدس به طرز غیر معمولی پریشیان شید.سیاله شیدم که 

  يجمعه"او با ناراحتی به زمین ز  زد و گف : زمان اسییتراح ، من او را به کناري بردم و از او سییاا  کردم موضییوع چیسیی . 

او در مسییر مبل کار به خانه مجبور بود در ی  خیابان نسیبتا خیوت مسیافتی را پیاده  گذشیته، خواهرم مورد رجاوز قرار گرف .  

هاي کنار جاده کشیییدند و  ، او را به سییم  بورهکاغذي بر سییر او گذاشییتند يطی کند. دو مرد جوان او را گرفتند، ی  کیسییه

بارها و بارها در مورد نن   این موضیوع را از سیرم بیرون کنم.م از زمانی که او به خانه نمد، من نتوانسیت  سیپس به او رجاوز کردند.

ها را بکشییم. من در سییکوت گوش دادم و  خواهم این مردها را پیدا کنم و نناحسییاس عصییبانی  شییدید دارم، می کنم.فکر می

 چیزي نگفتم. اندکی در درد او سهیم شدم.

اگر شیما ی  خانم  اگر شیما ی  خواهر یا دختر داشیته باشیید، احتماال بتوانید نشیفتگی داخیی این مرد جوان را رصیور کنید. 

  ، از شیرم و درماندگی گرفته را خشیم و میل به انتقامطی  انفجاري از احسیاسیاری که خانم جوان باید رجربه کرده باشیدهسیتید، 

نیا قبل   هایی در دسیترس این مرد جوان و خواهرش اسی  اکنون چه گزینه اما زندگی ادامه دارد. .روانید رصیور کنیدرا خوب می

با دانسیتن وضیعی  کیمبیا، بعید اسی  که این دو مرد پیدا شیوند و به عدال   از در نظر گرفتن بخشیش، باید منتظر روبه باشیند  

کنم به خاطر اشییتباهی که او روبه کنند و بگویند خواهش می يچقدر ممکن اسیی  این دو نفر متجاوز در خانه مباکمه شییوند.

 ما را ببخش  البته، با خدا هر چیزي ممکن اس  اما این سناریو بسیار بعید اس .ایم انجام داده

ها را سیپري کنند و کاري انجام ندهند، ها هفتهاگر ننبرادر و والدین مسییبی او چه باید بکنند  این خانم جوان چه باید بکند  

عصیر جمعه افتاد،  ي مقید و مبدود شیوند. ارفاقی که نن هاي بیشیتراین درد براي ده، بیسی ، چهل یا حتی سیا  هروانند بمی

نگرش او نسیب    يرواند بر نبوهمیارفا  براي نن زن جوان، این رواند راثیر عمیقی بر خوشیبختی نینده کل خانواده بگذارد. می

شیود، خاطرات نن عصیر جمعه همراه با عصیبانی ، شیرم و دیگر  اي عاشیقانه نزدی  میهر وق  او به رابطه مردان رمثیر بگذارد. به

اگر ازدواج کند، احتماال لذت بردن از صییمیمی  رابطه با شییود. او افسییرده میشییود. می یادنورينن همراه احسییاسییات منفی 

 گردد.  اولین بار بر میهمسرش دشوار خواهد بود. ههن و احساسات او به 

و   ها درخواسیی  کنندما باید قبل از اینکه نناز ما طیب بخشییش کنند.  خطاکارانخیر، خواهر و برادر عزیز منتظر نباشییید را  

 .از صمیم قیب ببخشیمحتی در صورریکه قصد روبه نداشته باشند، بتوانیم 
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کنم خواندن این فصیل را متوق   اگر به نظر شیما این روصییه با درک شیما از کتاب مقدس در رضیاد اسی ، به شیما روصییه می)

در خود رردیدهاي ههنی بتوانیید ابتدا به اگر گذاري کرده و ابتیدا بخش دوم این کتیاب را بخوانیید. کنیید و این صیییفبیه را عالم 

 .(شویدمند بهرهبخش او   ياز ادامهروانید میپاس  دهید، بیشتر درخواس  بخشش از شما، مورد 

  13زمانی که او  مشاوره داشتیم. يمسیبی بود، چندین جیسه يدیگر از کیمبیا که پسر ی  خانواده يساله 2۶ما با ی  جوان 

من و ی  برادر  او به کییسیاي ما نمد و درخواسی  کم  کرد زیرا مسیتمصیل شیده بود. سیاله بود شیروع به مصیرف مواد مخدر کرد. 

را به او نشیان دهیم  هایی از بایبل و سیعی کردیم بخش صیبب  کردیمبا این پسیر جوان در مورد بخشیش  جیسیهدو یا سیه  ،دیگر

عمیقا به او صیدمه زده بودند،  و بگوییم که این موضیوع چقدر مهم اسی . او فهرسیتی از اسیامی افرادي که طی سیالیان مختی  

در همان  رف  و پیش فهرس  طبا شروع به دعا کردیم. او  به همراه او پس از ننیادداش  کرد. پدرش نیز در این فهرس  بود. 

اگرچه او ی  مرد  سیرانجام، به نخرین نام در فهرسی  رسییدیم. ها را در نام عیسیی مسییآ بخشیید. کرد و نندعا   هالبظه براي نام

  نه، این یکی را نه."و شیروع به گریه کرد. او از دعا کردن دسی  کشیید و گف :  رسیییم شید، اما بود یجوان نسیبتا خشین و سیخت

ما از او خواسیتیم در مورد این احسیاسیات قوي   "روانم او را ببخشیم. من به خودم قو  دادم ی  روزي او را خواهم کشی .من نمی

این فرد همیشه   "وقتی بچه بودم"،  او گف  معرفی کرده بود.  مخدرمبل مواد روضیآ دهد. این فرد، همان فردي بود که او را به  

ان نن را بیدهید. وریا او بیایید یی  روزداد. او من را بیه مواد مخیدر معتیاد کرد. او زنیدگی مرا خراب کرد. بیه من مواد مخیدر رایگیان می

 روانم او را ببخشم.روانم او را بکشم به همین دلیل نمیمن او را خواهم کش  اما اگر او را ببخشم نمی

اسی . در ناامیدي و عصیبانی ، این   کردهما به او روضییآ دادیم که این فرد نه رنها نسیب  به او، بیکه نسیب  به خداوند نیز گناه  

شیود. این عادالنه نخواهد بود. این موضیوع با رها می مواد مخدر را ببخشید، نن فرد کامال نزاد و يکرد اگر فروشیندهمرد رصیور می

میانید. حتی پس از اینکیه  رت دارد. امیا خیدا داور نهیایی اسییی . هیچ کس و هیچ چیز از روجیه او بیاز نمیاو ممیای عیدالی احسیییاس 

 .خواهد او را ببخشیمخود را به خداوند پس بدهد. اما خداوند از ما می خطايمجبور اس  حساب  فرد خاطیبخشیدیم، 

پایان دادن به و همچنین  متصیل کرده اسی بریدن طنابی اسی  که ما را به کسیی  ،به نن موضیوع، اینگونه نگاه کن، بخشیش

 .شویمبخشیم، ما نزاد میگیریم رها کنیم. وقتی میشخصی ما اس . ما در نام عیسی مسیآ نگاهانه رصمیم می مطالبه

  خواسیی  ریویزیون جدید بخرد. اومی اومبیمی پو  قرض دهم.  هاي من در کیمبیا از من خواسیی  به اواز همسییایه یکبار یکی

بعد، ارفاقی رخ  يدالر به او قرض دادم. اما هفته 30دهد. من حدود بعد، این بدهی را باز پس می يچنین روضییآ داد که هفته

کرد را سیوار اروبوس شیود. اما از نن روز به بعد، او براي سیوار  خانه ما عبور می يروز براي رفتن به مبل کار، از گوشیه هر نداد. او

دو میاه و حتی . یی  میاه ورزییداجتنیاب میارربیا  بیا میا برقراري کرد. او از میا عبور می يخیانیهشیییدن بیه اروبوس از سیییمی  دیگر 

دالر من از دسی  رف .  30کردم ینه یشینیدم، با خودم فکر مدیدم یا در مورد او میاما ارفاقی نیوفتاد. هر موقع او را میگذشی   

ها، صییبب  کردن افتد   در برخی فرهنگمیمن دالر  30ام  چه ارفاقی براي کند من نادان هسییتم یا فراموش کردهاو فکر می

خصیوصیاً کند، مورد موضیوعات مالی خییی نسیان نیسی . اگر مسیویه را با او مطرح کنم، او احسیاس رهدید یا ربقیر میمسیتقیم در

ام را با همسیایگانم خراب کنم.  . او را ببخشیم یا رابطهبه ههنم رسییداي حل سیادهبه این دلیل که من اروپایی هسیتم. سیرانجام راه

دالري را نبخشیییدم، بیکه به نام عیسییی رفتار ناخوشییایند او را نیز   30بنابراین من او را از عما قیبم بخشیییدم. من فقط بدهی  

ببینم. او هنوز مشیکل دارد اما   خودمانعادي  يروانم دوباره او را به عنوان همسیایهخودمان بخشییدم. در نتیجه من مینسیب  به 

 ام رفتار عادي داشته باشم.. بخشش او من را نزاد ساخ  را بتوانم با همسایهدیگري مشکیی با او ندارم من

  



12 
 

 بخشش، عدال  یا انتقام

بگذارد، دوسی   مردم، پیمامی را که خداوند به او داده بود را با دیگران به اشیتراک بینیم. نام زکریا را میدر عهد عتیا، فردي به 

نداشیتند و رصیمیم گرفتند او را سینگسیار کنند. سیپس روح خدا بر زکریا پسیر یهویاداع کاهن ناز  شید. او در مقابل قوم ایسیتاد و  

روانید کامیاب شیوید  از ننجاییکه  کنید بنابراین شیما نمیاز دسیتورات من سیرپیچی میفرماید: یچرا ها گف ، خداوند میبه نن

ها بر عییه او روطوه کردند و به دسیتور پادشیاه، او را در اید، او نیز شیما را ررک کرده اسی .  بنابراین ننشیما خداوند را ررک گفته

که یهویاداع پدر زکریا براي او انجام داده بود از   را هاییخوبی ،خداوند سینگسیار کرده، کشیتند. پس یونش پادشیاه يحیا  خانه

:  24دوم رواری   )یاد برد و پسیرش را کشی . زکریا قبل از مرگش چنین گف : یخداوند این را ببیند و از شیما بازخواسی  کند.  

در عهد   یبه نخرین کیمات این مرد در حا  کشیته شیدن روجه فرمایید. این درخواسیتی براي عدال  بود. این واکنشی  (22-20

رهبران یهودي،   شیید، چه فرمود  نیا او خواسییتار عدال  بود  خیر،در حالی که کشییته میخداوند عیسییی مسیییآ . عتیا اسیی 

ها از ننچه در جریان بود،  واضیآ بود که اکثر نناي از روبه را نشیان ندادند. جمعی  کنجکاو و ناسیپاس هیچ نشیانهسیربازان رومی، 

  طرح .کنند نگاهی ندارندهایی که وارد میدهند، از نسییبقرار میغالباً افرادي که دیگران را مورد اهان  و نزار نگاهی نداشیتند. 

 (.34: 23)لوقا  "ها را ببخش ...ننپدر، ": دهدمیاس  که خداوندمان عیسی مسیآ پاسخی عهد جدید 

کاهن اعظم و شیورا و    در حضیوراو : رحمانه و زشی  براي مر  باشیدسینگسیار شید. این باید ی  روش بیفان یاسیتسیا  بعد، چند 

ها نن" بود، روضییییآ داد.خداوند دریاف  کرده   ففان پیمامی را که از طریسیییپس اسیییت. ه بودجمعی  یهودیان مباکمه شییید

،  زدندفریاد می صیداي بیندبا و گرفته  هاي خود را ها گوشفشیردند ... ننبه هم میرا  خود يهانخشیمگین شیده بودند و دندا

شید، چه  فان در حالی که کشیته مییاسیت ".شیروع به سینگسیار او کردندهمگی به او حمیه بردند، او را به بیرون شیهر کشیاندند و 

سیپس روي   ".اي عیسیی خداوند، روح مرا بپذیر"دعا کرد، چنین فان ی، اسیتکردنداو را سینگسیار می در همان حالیکه" گف  

، جان سیپرد. )اعما   وقتی که او این را گف  "خداوندا این گناه را به حسیاب ننان نگذار."و با صیداي بیند گریه کرد،  زانوها افتاد

 کرد.و راه او را دنبا   فان از عیسی مسیآ سرمشا گرفته بودیاست(. ۶0-54: ۷رسوالن 

  يموعظهاز زمان رمییرش، او رمام زندگی خود را صیرف  .که به پایان عمرش رسییده بودبینیم را می پولس رسیو ها بعد، سیا 

در او خود را رنها احسیاس کرد:  زمانیکه او داوري و مبکوم شیداندازي کییسیاهاي مبیی جدید کرده بود. انجیل و کم  به راه

.  (1۶: 4ریمورائوس )دوم  دادگاه، هیچکس براي کم  به من، در جیسیه حضیور نیاف ؛ همه مرا ررک کردند. ينخسیتین جیسیه

  حتیو او دالیل کافی براي احسیاس ناامیدي اش را وق  این افراد کرده بود. نظیري از مسییبیان! پولس زندگیچه مجموعه بی

کنار من  امیدوارم این خطا به حسیاب ایشیان گذاشیته نشیود. اما خداوند گوید   اما پولس چه می ها داشی .ریخی نسیب  به نن

 . پولس رسو  نیز از عیسی خداوند الگو گرف  و راه او را دنبا  کرد.(1۷-1۶: 4ایستاد و به من قوت بخشید. )دوم ریمورائوس 

 بخشش در مورد هاش ابردسوت

بخشیش  خیر! بخشیش  "گویند، برخی افراد می بخشیش معطوف نماییم. يدرباره  هاماکنون باید روجه خود را به برخی سیوت رفاه

نیا این درسی  اسی   وقتی کسیی  "اند را پرداخ  نمایند.اشیتباهاری که مررکب شیده يافراد باید جریمه اي نیسی .صیفانهنکار م

پنج سیا  زندان  زمانیکه ی  زندانی شیود. او به بخشیش بان  نیازي ندارد. ، نزاد میرسیاندباش به بان  را به پایان پرداخ  بدهی

با این  بخشییش ندارد. به کند و نیازي هم اي پرداخ  میاو پس از نن نزاد اسیی . او مبیغ عادالنهشییود. را ربمل نماید، نزاد می

این در  اس .عدال   همواره مراقب برقراريخداوند   .اس فیض بیکهبخشیش در مورد عدال  نیسی ، س، مطابا کتاب مقدحا ، 

شیود را نزادانه و از روي  مورد اهان  قرار گرفته، خواسیته میدیده و نسییبی  فرد از ما به عنوان  هات خداوند اسی .ماهی  و 

 لط  ببخشیم.
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، کرده اسی  را فراموش نخواهم کردهرگز کاري که او با من و از ننجاییکه من  ردن اسی .بخشیش فراموش ک"، گوینددیگران می

اي که در بازوي کسیی به ریز شییشیه يدر مورد رراشیه، پیشیگفتار خواندید را به یاد نورید. داسیتانی که در "روانم ببخشیممن نمی

نن   د.ندار انشیکسیته در بازویشی  يشییشیه رراشیهبخشیند، همانند کسیی هسیتند که ی  افرادي که نمی .فرو رفته اسی طور عمیا 

،  نبخشییده اسی فردي که  یادنور نن ارفا  اسی . فرد قربانی برايکند که  رکه شییشیه به طور مررب دردهاي شیدیدي ایجاد می

 رجربه خواهد کرد.افراد خاش، یا ها نگرش ،هاغیرعادي در مواجهه با موقعی و  سخ ی  واکنش 

قوي  ياز ضیدعفونی کنندهبازوي خود را با صیابون رمیز کنیم   روانیم انجام دهیم کاري میبراي رهایی از این رکه شییشیه، چه 

و به شیما نموزش   شیودشیما میدرد کم  نمایند را دریابید چه چیزي باعث روانند به شیما درمانگرها میاسیتفاده کنیم  روان

اما این شیییوه   را دنبا  کنید، درد شییما کمتر خواهد شیید.ها هاي نناگر روصیییه دهند را از چنین شییرایطی اجتناب نمایید.می

این  قیبشیان ببخشیند، صیمیم خواهد را از عیسیی خداوند از پیروانش می روانیم کار بهتري انجام دهیم.ما می مسییبیتی نیسی .

چیزهاي  بخشیش دردناک اسی .  براي خارج نمودن جسیم خارجی الزم اسی  بازو باز شیود. براي از بین بردن شییشیه ریز اسی .

او  من بخشیم، اکنون اکنون من می"اند را بیاد نورید و با صیداي بیند بگویید اند، یا انجام دادهبدي که دیگران در مورد شیما گفته

پس از  فقط  اما الزم اسی  نن رکه شییشیه را خارج کنیم را زخم به درسیتی بهبود یابد. این واقعا دردناک اسی . "کنممیرا رها 

جدي را فراموش   خطايروانیم نیا ما واقعا می رواند شیییروع گردد.اینکه بخشیییش حقیقی ارفا  افتاد، فرایند فراموش کردن می

شیما هرگز  باشید.مادامیکه شییشیه در بازوي شیما اسی ، شیما درد مداومی را رجربه خواهید کرد که یادنور نن نسییب می کنیم 

بازوي شییما شییروع به بهبود   رود.اما یکبار که از ره قیب ببخشییید، نن شیییشییه از بین می قادر به فراموش کردن نخواهید بود.

جاي   کنیم.ما برخی رجربییات را هرگز در زندگی فراموش نمی .کنیدحرک  میکامل  طوربهبه مرور زمان بازوي شیییمیا . کنیدمی

 خواهد بود. مشاهدهزخم روي بازوي ما همیشه قابل 

رسید که با به خاطر نوردن نن نسییب،  زمانی می یابد.اما پس از اینکه از ره قیب ببخشیید، درد ناشیی از این خاطره کاهش می

گیرید از عیسیی مسییآ  شیما رصیمیم میبخشید. زمانیکه خداوند دردهاي شیما را التیام میکنید. با بخشیش، هیچ دردي حس نمی

نسییب  به کسییانی که به شییما خطایی  میل به انتقام و  و خطاکاران را با رمام وجود ببخشییید، ناامیدي، عصییبانی  اطاع  کنید

 شود.جایگزین میو همدردي  ررکیبی از غم، نگرانی، ررحم، شفق به ردریج با اند، اند یا گناهی مررکب شدهکرده

را ببخشیم،   شیرورشیود. یاگر من این مردم ها باز میدیگران را ببخشیند، راه براي سیواسیتفاده نن ررسیند که اگرافراد میبرخی 

بخشییدید، ممکن اسی  نیاز باشید برخی  دهند.  بیه ممکن اسی  این ارفا  رخ دهد. پس از اینکه من ادامه می نزردنها به نن

ما  يدر کیمبیا قفل خانه دزد رعداديروز یکشینبه هنگامی که ما در کییسیا بودیم،  ی  صیبآ اقدامات مبافظتی نیز بکار گیرید.

به پییس   با این حا  منرا با خود بردند. ما نن سیارقان ناشیناس را بخشییدیم اما  ما برخی وسیایلرا شیکسیته و وارد خانه شیده و 

هاي خود را رقوی  کردیم. پس از بخشیش، بهتر اسی  برخی اقدامات پیشیگیرانه به فیزي بیرون پنجره هايمباف و  دادماطالع 

 .کار گرفته شود

این   اگر قو  دهی که دیگر انجامش ندهی، رو را خواهم بخشیید. د:بخشینرب  شیرایط خاصیی میها گویند که ننمیبرخی افراد 

بخشییش نیسیی . البته ما امیدواریم که فرد خطاکار روبه کند یا حداقل مجددا مررکب خطا نگردد، اما بخشییش ما نباید به نن  

همیشیه سیزاوار این فیض   فرداسی  و  فیضاي از هدیه ،بخشییم. بخشیشو از اعما  قیبمان می شیر وابسیته باشید. ما بدون 

  .رایگان اساین هدیه نیس . 

ها این اسی  که زمانیکه  خواهند بخشیید. دیدگاه نن ببخشیند، شیخصیی را گویند اگر حس کنند دوسی  دارندمیافراد برخی 

احساس  براي بخشش  رمایلعمیقا ما دوس  نداریم کسی را ببخشیم، بخشیدن فرد خطاکار ریاکارانه اس . اما اگر صبر کنیم را  

 .بخشیم، احتماالً هرگز نمیکنیم
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اکنون رئیس، ارباب و  اي  نیا او همچنین بخشییش عمل فرمانبرداري اسیی . نیا زندگی خود را به عیسییی خداوند رسییییم کرده

دهد که کسیی را که به شیما نسییب رسیانده اسی ، ببخشیید. او به شیما  صیاحب زندگی شیما اسی   اکنون او به شیما دسیتور می

فرمانبرداري، عمل کردن و بخشیش اسی    ،دهد را با رمام وجود ببخشیید. حا  چه باید بکنیم  رنها جایگزین صیادقانهدسیتور می

 .سیب شده اس حتی زمانیکه منجر به ن

 بخشش و ریخی

را در نظر بگیرید. یمواظب باشیید مبادا کسیی از شیما از خدا دور شیود و ریخی در میان شیما ریشیه ندواند، زیرا   15: 12عبرانیان 

 .یبسیاري خواهد زد يباعث اضطراب شده، به زندگی روحانی لطمه

بخشیش یکی از  کند. فقدان انگیز دیگري را برجسیته مییکی از پیامدهاي عدم بخشیش، رکود روحانی اسی . این نیه، عوامل غم

شیود.  کند و این ریخی منجر به ایجاد مشیکالت و نلوده کردن دیگران میریخی را در قیب ما ایجاد می يمواردي اسی  که ریشیه

رواند بر کییسیا و مبل کارش اي و ری  نیز میهایش رمثیر گذارد. ی  مرد کینهرواند بر همسیر یا بچهاي و ری  میی  زن کینه

کند و وقتی این کار ماند. ریخی راهی را براي به نمایش گذاشیتن خود پیدا میگذارد. ریخی براي مدری طوالنی پنهان نمیرمثیر 

افتد  به عنوان مثا  داسیتان  روانم ببخشیم، چه ارفاقی میگر کسیی بگوید من نمی. اسیازدرا انجام دهد، دیگران را نیز نلوده می

ر گرفته بود در نظر بگیرید. شیاید کسیی در جوانی مررباً روسیط دایی یا عموي منبرف مورد نزار  زن جوانی را که مورد رجاوز قرا

روانم به سییادگی  گردد. ینه! من نمیمی هادر نن و اهی  قرار گرفته باشیید. براي برخی افراد، امکان بخشییش موجب عصییبانی 

به انجام نن نخواهید بود. اما با کم  خدا غیر ممکن   کنید غیر ممکن اسی  هرگز قادرببخشیم! غیر ممکن اسی !  اگر فکر می

 .نیس 

کند، یخدایا این فرد را  دعا میاین چنین یکبار فردي به من گف  که اگر بخشیییدن خطاي رخ داده بسیییار مشییکل باشیید، او 

بخشید که روبه خاطی را میروانم.  این، اجتناب از مسیمله اسی . این فرمانبرداري نیسی . خدا زمانی فرد ببخش چون من نمی

اند( از  اند )خطایی مررکب شیییدهخواهد که افرادي را که به ما بدي کردهکند. اما او از ما میداند که چه میکرده باشییید. او می

سییازد. دعاي بهتر اینگونه خواهد بود، یخدایا من ضییعی   قیبمان ببخشیییم. او ما را براي فرمانبرداري از او روانمند میصییمیم 

و بعد کنم. مرا قویتر سیاز؛ به من کم  کن را از رو اطاع  کنم و او را ببخشیم.  سیتم، من براي بخشیش او احسیاس ناروانی میه

نماید. اما خدا از ما انتظار دارد را فیض نشیییان دهیم، اطاع  کنیم و  خداوند عادالنه عمل میبخشیییم. در نام عیسیییی او را می

 .ببخشیم

گیري  گیرد که قادر به رصییمیممیگاهی اوقات بعد از ی  گناه بسیییار جدي، ههن و احسییاسییات ما در وضییعی  متالطمی قرار 

کافی یبا نن    يها ممکن اسی  الزم باشید قبل از اینکه به اندازهدیده و گیج هسیتیم. برخی روزها یا هفتهباشییم. ما صیدمهمین

ما در عدم  ، "روانم ببخشییممن نمی"به گفتن این جمیه ادامه دهیم که   هااگر پس از هفته. اما دوباره رصییمیم بگیریمباشیییم، 

  پس بخشیش امکان پذیر اسی .اگر خداوند به ما دسیتور داده اسی  که ببخشییم،  .داشی خواهیم روجیه کردن بخشیش احسیاس 

فرمانبرداري و اطاع  از عیسییی خداوند  گیریم که خطاکاران را ببخشیییم و ما در رصییمیم میما  این ی  رصییمیم ارادي اسیی .

 البته، این کار همواره کار راحتی نیس .گیریم. بخشش می هرصمیم ب

کردم، وقتی شینوندگان پیمام سیخنرانی را درک کردند، احسیاس رضیای  زمانیکه در مورد بخشیش سیخنرانی میها پیش، سیا 

وقتیکه شیینوندگان متوجه شییدند که بخشییش براي رشیید کردن به عنوان ی  مسیییبی الزم اسیی ، احسییاس کردم که  .نمودم

شییوند، با پیمام بخشییش موافا اما به زودي متوجه شییدم که شیینوندگان متوجه پیمام بخشییش می .امرا رکمیل نمودهام وظیفه

رصیمیم گرفتم  بخشیند.روانند ب، نمیروندبکه به خانه  در نهای اما  شیوندشیاد پیمام بخشیش روانند با شینیدن ها مینن هسیتند، و
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کنم. افراد را به بخشیش ایجاد میفرصیتی براي   بالفاصییهکنم امروز، وقتی درس بخشیش را رمام  می ام را رمییر دهم.اسیتراریي

القدس پاس  دهند، اطاع  کنند  به هشدارهاي روحقبل از رفتن به خانه را شنوندگان بتوانند  کنمچند لبظه سکوت رشویا می

 . شما نیز در پایان بخش او  چنین فرصتی را خواهید یاف .و ببخشند

 یدن نیس بخش قادر بهزمانیکه ی  ایماندار 

شیود که باید ببخشید، رمایل به بخشییدن دارد، حتی ممکن اسی  رصمیم بگیرد که ببخشد گاهی اوقات ی  مسییبی متقاعد می 

را زمانی که خودم با چنین شیرایطی روبرو  .داردرا از گفتن این جمیه باز می بخشیم. چیزي اورواند بگوید مینمیبا این حا  اما 

جدید ما سییعی کرد همسییر خود را ببخشیید. در طو  جیسییات یکی از خواهران کردم این ممکن باشیید. نشییده بودم، فکر نمی

خارج  او دهانروانسیتند از و او نتوانسی  ادامه دهد. کیمات نمی "......... ، مندر نام عیسیی مسییآ"مشیاوره، او شیروع به دعا کرد: 

نزد یکدیگر به  "بکار برده شیده اسی :  1۶: 5در نامه یعقوب این وضیعیتی اسی  که   .روحانی بود نبردی   به وضیوح این شیوند.

 ي مبیارزات واقعی در حوزه و این نبردهیاي روحیانی نبردهیا  "و براي یکیدیگر دعیا کنیید ریا شیییفیا ییابیید. گنیاهیانتیان اعتراف کنیید

 روحانی هستند.

و یا  نییم، دو یا سیه رن از برادران و خواهرانروانیم گرد هم ، میداشیته باشیدواقعی در بخشیش دیگران  يی  ایماندار نبرداگر 

کیمبیا عادت به خودفروشیی داشی .  ایمانداران ننقدر دعا کنیم را ارفاقی رخ دهد. این خواهر از کییسیاي مبیی ما در جمعی از 

روزهاي بعد از ظهر  دیگر، مابه همراه ی  برادر ایماندار ما یکسیري مشیاوره به او روصییه کردیم. او،  رمییرحدود ی  سیا  پس از 

او با روضیبیات کردیم. ما به طور گسیترده در مورد موضیوع بخشیش با او صیبب  می اي دو سیاعته با او داشیتیم.شینبه جیسیهسیه

او فهرسیتی طوالنی  او موافا بود که نیاز به بخشیش دارد و رمایل داشی  اینکار را انجام دهد.  موافا بود،  مطابا با کتاب مقدس

حمای   نیز ما او را در دعاها  ها را ببخشیید. خواسیی  ننمردمی که او می، یعنی از افرادي که به او صییدمه زده بودند، نوشیی 

  5ام، ماررا را به خاطر ننچه من همسیایه"کرد: او این چنین دعا می را بخشیید. خود ر  ر  افراد فهرسی با دعا، کردیم و او می

این باعث شید من به  او بر سیر دختر کوچ  من فریاد زد و موهاي او را کشیید. بخشیم.، میبر عییه من کرده اسی سیا  پیش 

کاري که نن  او در دعاي خود پس از اشیاره نام فرد،  "کفایتی کنم و از همان زمان من از او متنفر هسیتم.مادر احسیاس بی عنوان

شییشیه اسی    برداشیتنبرش دادن زخم باز براي این بخشیی از  –او احسیاسیش را نیز بیان کرد  فرد انجام داده بود را روصیی  کرد.

او دعاي خود را با این جمیه  خواسی  را واکنش یا نگرش منفی او را ببخشید. او از پروردگار میو پس از نن، در صیورت لزوم،  –

  "بخشم.، من او را میکنمرا رها میدر نام عیسی، من این فرد "رسانید به پایان می

اما   رواند مکانیکی باشید.گاهی اوقات کل فرایند می رواند فرایند طوالنی و خسیته کننده باشید.کار کردن با فهرسی  اسیامی می

او از نام همسیرش گذر کرد و  . دهدرخ می  یارکنیم واقعا ارفاقبخشیش را ریف  می يوقتی واژه رسیییم نشیوید، نتیجه خواهد داد.

همسیر او همان کسیی بود که او را به خودفروشیی   به نام همسیرش بازگشیتیم.البته در پایان،  ما لیسی  اسیامی او را ادامه دادیم.

او   او شییروع به دعا کرد اما نتوانسیی  نام او را ادا کند. براي کم  به او ما کیمات دعا را روي کاغذ نوشییتیم. مجبور کرده بود.

از او پرسییییدیم  کرد. او بی وقفیه در صیییندلی خود حرک  میبخواند و دعا کنید. او مجیددا و مجیددا رالش کرد. فقط مجبور بود 

ما حدود نیم   یند دعا کند.روانسی  نن دعاي سیاده را با صیداي باما او هنوز نمی  "بیه"او جواب داد:  "خواهی او را ببخشیی می"

طی   نینده ادامه دهیم. يپایان رسیییده بود و ما مجبور بودیم متوق  کنیم و در هفتهسییاع  با همدیگر رالش کردیم. زمان به 

اشییاره کرد که احتماال شیییاطین در این مورد روزهاي نری، برادر کیمبیایی و من در مورد وضییعی  او با هم صییبب  کردیم. او 

ما رصیمیم گرفتیم روزه بعدي،  يمشیاوره  يقبل از جیسیه شیده اسی . رسیخیري شییطان هاو نن خواهر با نیرواند، درگیر بوده

   نمده اس . 21:1۷متی بگیریم و دعا کنیم. در ادامه این کالم در 
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پس براي او  خواسی  همسیرش را ببخشید . او هنوز میوقتی ما همدیگر را مالقات کردیم، مجددا در مورد بخشیش صیبب  کردیم

. من اندکی احسییاس  را ادا نماید دعادعا کردیم و ررغیب نمودیم را در دعا همسییرش را ببخشیید. مجددا او نتوانسیی  کیمات  

روانسی   . چرا نمی"بخشیممن او را می" وراه و مختصیر بود. کافی بود او با صیداي بیند بگویدنن، فقط ی  دعاي کناامیدي کردم. 

او موافقی  نمود.   "کن.کنم و رو به سیییادگی پس از هر ی  کیمیه من، نن را رکرار من به نرامی دعا می"من به او گفتم: بگوید  

او نهایتا   را بیان کند. پس از حدود نیم سیاع  دعا و رالش، "بخشیممی" ياو نتوانسی  واژه گیر افتاد "من ..." بیاناما مجددا در 

متوق  گردید و نتوانسیی  اسییم او را ادا کند. او به لباظ  را بیان نمود. پس از نن، در بیان اسییم همسییرش  "بخشییممی" يواژه

همسیرش را در دعا با  روانسی او . ی  مبارزه روحانی در حا  بروز بود. پس از گذشی  بیش از ی  سیاع ، روحی صیبور نبود

او در حا    ي. چهرهکرده بوداش رمییر پس از دعا او چشیمانش را از زمین بیند کرد و به ما نگاه کرد. چهرهصیداي رسیا ببخشید. 

او  ي بود که او به چشیمان من نگاه کرد. باررقریبا اولین  بارشیناختم، این در حدود ی  سیا  و نیمی که او را میدرخشیش بود. 

 . اکنون او نزاد و رها بود. ورزید. او بخشیده بودالبا فردي صمیمی و خجالتی بود اما از برقراري ارربا  چشمی اجتناب میغ

ممکن اسی  دلسیرد شیوند و گمان کنند که  رواند دیگران را ببخشید، مبکوم کنیم.ما هرگز نباید برادر یا خواهرمان را که نمی

 شاید نیاز به کم  و حمای  مسیبیان دیگر داشته باشند.روانند دیگران را ببخشند اما روانند ببخشند. این افراد میهرگز نمی

  درگیر هستندبخشش  در چه چیزهایی

خود را کنار بگذارید.  حقو   عمدامنظور این اسیی  که  بخشییش به معنی لمو ی  جانبه بدهی اسیی .دقیقا بخشییش چیسیی   

بخشیش، رصیمیم   دهد، قطع کنید.موقعی ، خاطره یا فرد خاصیی پیوند میمنطور از بخشیش این اسی  که طنابی که شیما را به 

   .اس  براي عدم نگه داشتن گناهان دیگري

بخشیش شیامل رالش براي یافتن روضییبات و   شیود.نمیبخشیش شیامل رالش براي به حداقل رسیاندن میزان گناهان کسیی  

که این شخص انجام داده  اس  وحشی  واقعی از کاري  ! بخشیش به معناي رشیخیص شیود. خیرروجیهات براي گناهکاران نیز نمی

،  مبخشییزمانیکه فردي را می کردن اسی .طیب نزادي و رهایی براي این شیخص نن را گناه خوانده و سیپس به نام عیسیی بعد و 

 .را ربمل نکنیمکه گناهان دیگري  مگیریرصمیم می

 دیگري اس . پیامدهاي منفی و دردناک ناشی از گناه ابا دق  گوش دهید، بخشش به معناي پذیرش زندگی ب

، ی  ماشییین که پشیی  چرام قرمز روق  عبور از چهاراه به هنگام. رصییور کنید با دوچرخه یا مورور در مسیییر منزلتان هسییتید

و متمسیفانه باید پاي   شیما به بیمارسیتان منتقل شیدید. اسی مسی  ماشیین  يراننده نید.نکرده اسی ، مسیتقیما به طرف شیما می

رقصییر نن مرد مسی ،  رقصییر چه کسیی بود  اکنون باید شیما زندگی خود را با ی  پا ادامه دهید. چرا  راسی  شیما را قطع کنند. 

گیرید و صیابون شیما  هر موقع که دوش میهر وق  بخواهید از رخ  خود به سیم  حمام بروید، نشیناس و خودخواه بود. وظیفه

  شیما نن رصیادف را به خاطر خواهید نورد.کنند، دوند یا فوربا  بازي میافتد، هر موقع دوسیتان خود را ببینید که میمیزمین 

زندگی شیما با این  برد. فرو میبی دق   ينن رصیادف و نن راننده فکربه ارفاقات زیادي در طو  روز شیما را  منصیفانه نیسی .

شیوید. و نن  می عصیبانیبسییار کنید، گاهی اوقات گاهی اوقات احسیاس افسیردگی میطور کامل رمییر کرده اسی .رصیادف به 

رانندگی او  ي او ماشیین جدید خریده اسی . گواهینامه او هزینه رصیادف را پرداخ  کرده اسی . يمسی  چطور  بیمه يراننده

دهد. در حقیق ،  به شییما و موقعیتتان اهمیتی نمیاو  او حادثه را نیز فراموش کرده اسیی . دوباره به او برگردانده شییده اسیی .

زندگی او به شیرایط عادي بازگشیته اسی  اما زندگی شیما به طور غیرقابل  ممکن اسی  او هنوز گاهی اوقات مسی  رانندگی کند. 

  يدقتی و خودخواهی او در ادامهاز عاقب  بی کنید. شیمااو گناه کرده اسی  و شیما براي نن دعا می جبران نسییب دیده اسی .

 زندگی خود رنج خواهید برد. 
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در نام عیسیی مسییآ من  " بخشیش چیسی   به معناي پذیرش زندگی با پیامدهاي منفی و دردناک ناشیی از گناه دیگري اسی .

اگر شیما براي بخشیش از صیمیم   "پذیرم.میبخشیم! من زندگی با مبدودی  داشیتن ی  پا را نشیناس را میمسی  وظیفه يراننده

پس از بخشیش شیما همچنان ی  پا خواهید داشی .   قیبتان دعا کنید، از احسیاسیات منفی ناشیی از این رصیادف رها خواهید شید.

با ی  پا   روانید فردي ری شیما دو گزینه دارید. شیما می عا بسییار سیاده اسی .قشیادي با ی  پا خواهید بود. انتخاب وا اما شیما فرد

خواهد  او از شیما می اسی ، او شیما را نزاد و رها کرده اسی . نمودهعیسیی خداوند شیما را بازخرید   باشیید یا فردي شیاد با ی  پا.

 گناه شخص دیگر را بپذیرید.   زندگی با عواقب دشواربخشش را انتخاب کنید.  این نزادي لذت ببرید. حتی با ی  پا از

شیاید مادر شیما سییگاري اسی  و  برید. دقتی، خودخواهی و گناه دیگران رنج میبیدر حا  حاضیر به خاطر اشیتباهات، شیاید 

که هرگز  ايدر حوزه ربصییل. او با اجبار نمودن شیما براي هاي شیما دچار مشیکل شیده اسی . شیاید پدر حکمفرمایی داریدریه

ممکن اسی  پسیر یا دختر شیما فرد نادرسیتی را براي ازدواج انتخاب   از بین برده اسی . اهه شیما راراي بدان نداشیتید، کارعالقه

ها، شییما را  اعما  و رصییمیمات غیط نن اند.کییسییاي مبیی شییما شییدهدر  جدایی باعث نافذکرده اسیی . شییاید برخی از افراد 

روانید انجام دهید  شییما  هایی دارید  چه کاري میچه گزینه اید.ها نسیییب دیدهشییما به خاطر نن اسیی .رمثیر قرار داده رب 

ها  این بدین معنی نیسی  که شیما موافا ننها را از صیمیم قیبتان ببخشیید. برداري کنید و نننروانید از عیسیی مسییآ فرمامی

 .کنددرهاي لذت و نزادي را باز می، حتی در مواقعی که شرایط رمییر نیابد، بخششهستید. 

 .یدندو نبخش یدنددر مورد افرادي که بخش کتاب مقدسهایی از اندازیم به مثا حا  نگاهی می

 بخشندافرادي که نمی

 مفیبوش 

دند، مفیبوش   ه شی یوناران در جنگ یزرعیل کشیت. هنگامی که شیائو  و پاي لنگی داشی یوناران، پسیر شیائو ، پسیري داشی  که  "

نام او   اما هنگام فرار به زمین خورد و بچه از دسیتش افتاد و پایش لنگ شید. و پرسیتارش او را برداشی  و فرار کرد. پنج سیاله بود

   (4: 4)دوم سموئیل  "مفیبوش  بود.

بر  باید  روانسی  فوربا  بازي کند. او هیچ صیندلی چرخداري نداشی . او او نمیاین، داسیتان مردي جوان به نام مفیبوشی  اسی . 

او را در ها در زندگی او روسیط نن پرسیتار ایجاد شیده اسی  که رمام این پیچیدگیو شید. از نن پیاده میشید و االغی سیوار می

او در  ، دچار حیرت شیییده اسییی .دق  نکرده بودچرا نن زن کمی از اینکه  چند بار این مرددانم نمی کودکی بر زمین انداخ .

  زندگی بپردازد. ياما باید به عنوان ی  مرد لنگ به ادامهسیالمی متولد شیده بود.  يکما  سیالمتی متولد شیده بود. او از خانواده

هنش عبور  هاز وي را رصیییور کنید زیرا چنین افکاري بارها و بارها  روام با افسیییردگی و عصیییبانی   هايهلبظنن روانید می نیا

 کنند می

پس داود   ئیل اسی .، پسیر عمیمنز  ماخیرلو دبار در بنابراین پادشیاه به او گف : او کجاسی   و صییبا پاسی  داد؛ در واقع او در "

زمانیکه مفیبوشی  پسیر یوناران و  به نزدش بیاورند.  ئیل، از لو دبار، پسیر عمیماخیر يپادشیاه فرسیتاد را مفیبوشی  را از خانه

سیپس داود گف : مفیبوشی  و او جواب داد خدمتکار شیما   .نزد داود پادشیاه نمد، روي صیوررش افتاد و سیجده کرد شیائو  ينوه

 "نیا شما باید به ی  سگ مرده همچون من نگاه کنید خدمتکار شما چیس ، رعظیم کرد و گف : «اینجاس  ... مفیبوش  

مفیبوشی  رنها  . مشیخص گردید که ورزد مهر ها، به ننیونارانپسیر او خاطر را به بود  شیائو  نوادگان در جسیتجويداود پادشیاه 

معناي نام نن مکان  بود.  در شییهر لو دباراو خواسیی  او را بیابد. اما مفیبوشیی  کجا بود  فردي بود که باقیمانده بود و داود می

بود،  سییطنتی  يباري بود. مردي که در ی  قصیر متولد شیده بود و از خانوادهانگیز و رمسی چه وضیعی  غم. بود  "بدون چراگاه"

وضییعی    رمسییخرنمیز بودناز کنید او میفکر  کرد.میزندگی   چراگاهبیابانی در مکانی خشیی  و بدون  با معیولی  دراکنون 
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ها باشیند، نه مراقب بچهباید د. پرسیتاران این پرسیتار کار خود را به درسیتی انجام داده بو اي کاش غافل اسی   کننده خودامیدنا

سیییطنتی متعیا هسییتم اما در بدبختی   يمن به ی  خانواده" "!من براي این متولد نشییده بودم"ها را ناروان کنند. اینکه نن

 "!این اصال عادالنه و منصفانه نیس " "کنم!زندگی می

  .رمثیر منفی بگذاردرواند بر دیدگاه شیما نسیب  به خودران به مرور زمان می کند.، قیب انسیان را به ردریج رباه میفقدان بخشیش

اولین پادشیاه اسیرائیل   يمفیبوشی  نوه (8خدمتکار شیما چیسی  نیا شیما باید به ی  سیگ مرده همچون من نگاه کنید  )نیه 

براي برخی افراد، رصیمیم عدم بخشیش   ایم.ما متفاوت سیاخته شیده يهمه حا  خود را به عنوان سیگ مرده در نظر گرفته اسی .

به خاطر کاري که دیگري انجام داده اسی ،   دهد.ها را به مسییر خودخوري، عزت نفس پایین و افسیردگی سیو  میسیایرین، نن

 "رر از ی  سگ هستم. در واقع من ی  سگ مرده هستم و هیچ ارزشی ندارم!اکنون کم ارزش"

 یفتاح

اي بود. زن جیعیاد جیعیاد بود و میادرش، زن بیدکیارهیفتیاح جیعیادي جنگجوي روانیایی بود. پیدرش  کنیم.بیه مثیا  دیگري نگیاه می

رو هیچ  ها به یفتاح گفتند نن، یفتاح را از شیهر خود بیرون راندند. ها بزر  شیدندکه ننچند پسیر دیگر نیز به دنیا نورد و وقتی

در سیرزمین  از نزد برادران خود گریخ  و زیرا رو پسیر زن دیگري هسیتی. بنابراین یفتاح  سیهمی از ار  پدري ما نخواهی داشی 

 (3-1: 11ه و از او پیروي کردند. )داوران اي از افراد ولگرد دور او جمع شدطوب ساکن شد. در این سرزمین عده

زیرا  شییود. دختر خود را قربانی کرد، به یاد نورده میاین مرد معموال به عنوان کسییی که  بینیم. اینجا فردي به نام یفتاح را می

اما در  (40-18: 11)داوران  در خانه به دیدار او نمد.دختر او اولین کسییی بود که پس از بازگشیی  پیروزمندانه یفتاح از جنگ، 

اي فکر اینکیه میادر او زن بیدکیارهخوانیم. نییا بیه نظر شیییمیا این مرد جوان بیا داوران بیاب ییازدهم در مورد دوران کودکی یفتیاح می

عاشییقانه   يمن مبصییو  ی  رابطه فرزندان افراد بدکاره چه طرز فکري دارند  بوده، احسییاس راحتی و نرامش داشییته اسیی  

من    رولد سیتم.جنسیی سیریع و خودخواهانه پرداخ  کرده اسی  و ... من اکنون اینجا ه ينیسیتم. پدر من براي داشیتن ی  رابطه

پدري   ينرامش خانهبراي مدری یفتاح اجازه داشی  از  من ی  اشیتباه هسیتم. ارزش هسیتم.من بی بدشیانسیی مادرم بوده اسی .

دریاف  سیهمی از میرا    يکردند که او شیایسیتهها فکر نمینن. ندپذیرفتنارنی یفتاح، او را نمی اناما برادر مند گردد.خود بهره

 پدرشان بیرون کردند. يها او را از خانهباشد. ننپدرشان 

نارضیایتی او  واکنش او نسیب  به مفیبوشی  متفاوت بود. روانید رصیور کنید در قیب این مرد جوان چه ارفاقی رخ داده اسی   می

او گروهی از افراد ولگرد را جذب خود   او در قدرت و خشیون  عالی بود. منجر به افسیردگی نشید بیکه منجر به پرخاشیگري شید.

 کرد.

ها در ها ظرفی  جنگاوري او را رشیخیص دادند و از او خواسیتند فرمانده نننن. را فرا خواندندبزرگان جیعاد یفتاح ها بعد،  سیا 

چرا    بیرون نکردیدام پدري يو مرا از خانه نبودیداما یفتاح به بزرگان جیعاد گف : نیا شیما از من متنفر  باشید. هاعمونیمقابل 

شیما مرا  "روان درد را در صیداي او احسیاس کرد: می را حدودي (۷: 11)داوران  اید ، پیش من نمدهپریشیانی هسیتیدحا  که در 

من هیچ کار اشییتباهی انجام  ". "ام بیرون کردیدپدري يشییما مرا از پدر و خانه". "پدر شییما، پدر من نیز بود".  "بیرون کردید

اکنون او مرد بزرگسیالی  اینجا مردي با درد اسی  که برادران خود را نبخشییده اسی .. "نداده بودم، اما شیما از من متنفر بودید

او  خود گره خورده بود.  يناخوشیایند خانواده ياو هنوز به راریخچهاسی  اما نفرت دوران کودکی خود را فراموش نکرده اسی . 

روانس  به خود و دیگران ثاب  کند با قوي شدن و پرخاشگري او میکرد. احساس نیاز براي اثبات خود در برابر برادران خود می

با مشکالت . او ی  مرد نزاد نیس  زیرا "شاید من فرزند ی  زن بدکاره باشم اما جنگجوي درجه یکی هستم" باارزش اس .که 
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رصیمیمات ما با خاطرات دردناک ما دهد. رمثیر قرار میزندگی ما را رب  يبخشیش شییوه ددوران کودکی خود مبدود اسی . نبو

 خواهد ببخشیم.او از ما میاز گذشته خود رها شویم. خواهد خداوند از ما میگیرند. عیسی رب  رمثیر قرار می

 سامسون

ها دنبا  رو هسیتند سیامسیون! پس او از خواب بیدار شید و  فیسیطینیگف ،  او )دلییه("و سیامسیون مثا  ناخوشیایند دیگري اسی . 

دانسییی  کیه خیداونید او را ررک کرده اسییی . پس  نمیکنم! امیا او خودم را نزاد میروم و ، همیاننید دفعیات قبیی بیرون میگفی 

ها سیامسیون را با زنجیرهاي مفرغی بسیته و در نناز کاسیه در نوردند و او را به غزه بردند.  ها او را بردند و چشیمانش رافیسیطینی

 .(21-20: 1۶ن )داورا "گندم شدوادار به نسیاب کردن زندان، 

ی  مرد عضیالنی قوي هیکل، مردي  . خواهیم چگونگی احسیاس او را رصیور کنیماسی . میانگیزي براي بنده خدا چه پایان غم

نزادي  او  گذراند.می ي نسییاب گندمهاحیقه دورچرخیدن  روزگار خود را با ،اکنون کور و زنجیرشیده ،، مردي پر از روحهدفمند

همانگونه  او دیگر قادر به چشیم  زدن به دختران زیبا نیسی . او بینایی خود را از دسی  داده اسی . خود را از دسی  داده اسی .

به این فکر افتاد که چگونه   او شید.می  ی در او رشیدیدو ریخ  ، عصیبانیيچرخاند، ناامیدرا در راریکی می نسییاب هاياو حیقه که

 .رواند انتقام گیردمی

نگاه سییامسییون نزد خداوند دعا کرده و گف : نه اي  "آ. دهدرفکر او به ما می ينبوهنخرین دعاي سییامسییون نگاه اجمالی به 

اي از  ضیربهکنم فقط این ی  بار به من قوت ببخش را انتقام دو چشیم خود را با ! اسیتدعا میکنم مرا به یاد نورخداوند رمنا می

او به فکر نینده  و هدف او چه بود   او حاضیر اسی  در راسیتاي رسییدن به هدف خود بمیرد. (28: 1۶)داوران  ."فیسیطینیان بگیرم

  افتخار و جال  بخشییدن به خداوند و یا ربقا نداي الهی او نیسی . او در فکر انتقام اسی .نیکوي قوم اسیرائیل نیسی . او در فکر 

بسیییار ها هر دو چشییم مرا از جا درنوردند. بسیییار دردناک اسیی . روم. ننخدایا من عصییبانی هسییتم چون در راریکی راه می"

سییامسییون به عنوان مردي ری  و در پی   "اي ادامه دهم.خواهم به چنین زندگیاسیی . ناامید کننده اسیی . من نمینمیز ربقیر

 درگذش .  خود هايانتقام به خاطر از دس  دادن چشم

رواند رخ ارفا  می! متمسییفانه این روانند به عنوان زنان و مردان ری  از این دنیا بروند  بیه امکانپذیر اسیی نیز مینیا مسیییبیان 

با  این، ی  خبر حیرت انگیز اسیی . کنند، ریخی غیرقابل اجتناب اسیی .اما صییرفنظر از دردي که دیگران به ما وارد می دهد!

الهی در زندگی  ندايروانیم با ربقا پس از نن می روانیم زنجیرهاي خشیم و نارضیایتی را بشیکنیم.بخشیش از صیمیم قیب، ما می

 باشیم.نزاد 

به غضیب خدا واگذارید؛ زیرا نوشیته شیده اسی : خداوند  اي عزیزان، انتقام نگیرید بیکه نن را "خوانیم، می 19: 12در نامه رومیان 

ما این نیسیی  که به دنبا  انتقام باشیییم. ما این   يوظیفه ".انتقام از نن من اسیی . من هسییتم که سییزا خواهم داد، گویدمی

   کنیم.موضوعات را به خدا واگذار می

ممکن اسییی  میا مجبور بیه گزارش رخیفی بیه پییس شیییویم و این   دهیم. ررویج را عیدالی  انگیزه جوییروانیم بیدون انتقیاممیا می

که قبال به نن روجه نمودیم،  کنیم. در مثا  قربانی رجاوز، اما براي انتقام گرفتن این کار را نمیموضییوع، مسییوولی  ما باشیید. 

. اگر این  نن خانم جوان بود يبر عهده ،کامل این موضیوع  و همکاري با ننان در بررسیی گزارش رجاوز به پییس يمسیوولی  ارائه

ننان براي سییایر  مجازاتشییان داشییتند. ها زمان کافی براي رمییر مسیییررفتند، ننشییدند و به زندان میدو مرد دسییتگیر می

ها با رمامی این واضیییبی براي دیگر مردان خواهد بود. يعامل بازدارندهو  نمدههاي نن منطقه، نوعی مراقب  به حسیییاب خانم

ما  يعدال  همکاري نماییم اما انتقام گرفتن وظیفه جریانممکن اسی  ما با بخشیش حقیقی و از صیمیم قیب سیازگار اسی . 

 کنیم.ما این موضوعات را به خداوند واگذار مینیس . 
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 بخشندافرادي که می

 ی  خانم جوان یهودي

  يمثا  او  در مورد ی  دختر جوان اسییرائییی اسیی  که در خانهخواهم روجه شییما را به دو مثا  زیبا جیب کنم. اکنون می

ه سیوریه، در نظر سیرورش مردي بزر  و مبترم بود زیرا خداوند به لشیکر پادشیا  ينعمان، فرماندهاکنون "کرد. نعمان زندگی می

حمیه کرده و دختر جوانی را از  ها . سیوريهمچنین او مردي روانا اما جزامی بودپیروزي نصییب سیوریه کرده بود. او  يواسیطه

اي که در نبی نزد، اگر سیرور من او به بانوي خود گف  پیشیخدم  همسیر نعمان بود. سیرزمین اسیرائیل اسییر کرده بودند. او

 (3-1: 5)دوم پادشاهان  ".داد، بود، او را از جذام شفا میاس  سامره

شود گروهی از مردان مسیآ از سم  سوریه ه میشایعوقتی که  جوان رصور کنید. براي چند لبظه خودران را به جاي این خانم 

این مبارزان را رصیور کنید که با خشیون    يفریاد و وحشی  ناشیی از حمیه خواهند شید، ررس ناشیی از نن را رصیور کنید.نزدی  

بنابه دالییی شیما کشیته نشیده اما به اسیارت   والدین شیما نیز در زمره مردگان هسیتند. کنند.رمامی دیوارهاي دفاعی را نابود می

بعد از   نخواهید کرد.هاي سیوخته شیده را فراموش ناشیی از خانه ها، طیب رحم ، گرما و دودگریه  شیما هرگز اید.گرفته شیده

ناعادالنه و شرورانه را به عهده  يیعنی همان فردي که نن حمیه رباندم يدر خانهسیفري بسییار طوالنی، شما به عنوان خدمتکار 

کرد، حضیور او، صیداي او،  او همواره نعمان را مالقات میاکنون چه احسیاسیی دارید  ید. شیوبه اسیارت گرفته میداشیته اسی ، 

ریختن سیم در غذاي   يهاي انتقام فکر کرده باشید. ممکن اسی  ایدهبه روش. شیاید او کردمیخاطرات دردناک بسییاري را زنده  

 نیز از ههن او گذشته باشد. نعمان

رفتار او. زمانیکه بیماري جزام نعمان را شنید،   ازدانیم  ما از کجا میاو نعمان را بخشید! و این دختر جوان چه کاري انجام داد  

شیما  او از خداوند به دلیل طعم شییرین انتقام رشیکر نکرد. نه! او نگران نعمان شید. زمانیکه با اشیتیا  و هیجان باال و پایین نپرید. 

او بدون بخشیش هرگز  دهید.شیوید را به دیگران برک  نزاد می ،بخشییدمیرا  انددیگران حتی افرادي که به شیما نسییب رسیانده

سن او در حدي  روانس  برکتی براي نعمان باشد. روجه داشته باشید که این دختر جوان به عنوان ی  بچه ربوده نشده بود. نمی

گذشیته در خاطر  موارد بسییاري از  باید پیامبر، مرد خدا زندگی کرده اسی .ی   يبود که به طور کامل به یاد بیاورد که در خانه

او هنوز از بخشییش،  بعدهاي عاطفی و احسییاسییی او اجازه داده بود را شییروع به بهبود کنند. زخمعمل بخشییش به باشیید.  او

بخشیند روسیط اما بدون خشیم و با درد و رنج کمتر. افرادي که دیگران را می به یاد نورد، که نعمان کرده بودکاري  روانسی  می

رسییانده یا در حا  حاضییر نیز نسیییب  و حتی گاها براي کسییانی که نسیییب  شییوندخدا براي برک  دادن دیگران اسییتفاده می

 .  رسانندمی

 یوس 

روانسیتند جواب او را بدهند زیرا  اسی   اما برادران او نمی. نیا پدر من هنوز زنده یوسی  به برادران خود گف : من یوسی  هسیتم"

یوسی  به برادران خود گف  نزدی  من بیایید. بنابراین برادران او نزدی  او نمدند.  بودند.  و هراسیان ها در حضیور او ناراح نن

دلیل اینکه مرا به مصیر فروختید  به ، کسیی که شیما او را به مصیر فروختید. اما حاال، سیپس او گف : من یوسی ، برادر شیما هسیتم

به عالوه او رمامی برادران خود را بوسیید و  فرسیتاده اسی .  هاجانزیرا خداوند مرا براي حف  ؛  از خود ناراح  یا عصیبانی نشیوید

 (15و  5-3: 45)پیدایش  "صبب  کردندبر ایشان گریس  و پس از نن، برادرانش با او 

ها را  روانسیی  ننبخشییید، مینمیکنید اگر یوسیی  ابتدا برادران خود را در قیب خود اي! نیا فکر میعجب داسییتان رکان دهنده

اي که برادرانش او را گرفته و به گودالی انداختند. او  خاطرهاي از خاطرات دردناک داشی . یوسی  مجموعه  اینگونه داشیته باشید

اي کیه برادرانش او را بیه عنوان برده بیه ریاجران  دادنید. خیاطرهامیا برادرانش بیه او گوش نمیبیا گرییه از برادرانش طییب رحمی  نمود 
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ها در میان  ها همانطور که مشیمو  رقسییم نمودن پو که او را به خانه برگردانند اما نن کرداو به برادرانش التماس می فروختند.

با برادرانش نداش .  و خاطرات خوبی از دوران کودکی  دیدگی، ررس و رنهایی داش . او احساس نسیبخندیدند. خود بودند، می

 هاي دردناک بارها و بارها فکر کند. ها او زمان زیادي داش  را در مورد این رجربهطی سا 

دهد که ارفا  مهمی در قیب یوسییی  رخ داده بود. نیا  ارائه شییید، به ما نشیییان می 45اما داسیییتانی که در کتاب پیدایش باب 

هیچ میدرکی دا  بر  هیا را بیدون نهیا بیه گنیاهیان خود نزد پیدرشیییان اعتراف نمودنید  نیه! یوسییی  ننییا ننبرادرانش روبیه کردنید  

لطفا ما را  ما با فروختن رو مررکب گناه شییدیم.  نماند که برادرانش بگویند یوسیی  متمسییفیمیوسیی  منتظر بخشییید.   شییانوبهر

خود اعتراف کرده و   گنیاه وحشیییتنیاک بیههیا بیایید در حقیقی  ننبود. العیاده فو ، گفتنیدهیا چنین چیزي می. البتیه، اگر ننببخش

اسی  که به راحتی  اسیتدال  او چنین نبود که نسییبی که به او وارد شیده بزرگتر از نن  اما یوسی  منتظر نماند. .کردندمیروبه  

رواند از ما براي برک  و زمانیکه ما نزاد باشییم، خداوند می و با بخشیش، او ربدیل به فرد نزادي شید.او بخشیید!  بخشییده شیود.

 دادن به دیگران استفاده کند.

 هایی به سم  نزاديگام

شیما براي برک  دادن به دیگران اسیتفاده کند  پس  خواهید خدا از باشیید  نیا می نزادخواهید نیا میبرادران و خواهران عزیز، 

دهم، بارها از شینوندگان خود  کنم و یا به دیگران مشیاوره میزمانیکه من در رابطه با موضیوع بخشیش موعظه می باید ببخشیید.

 ها را دنبا  نمایید.این گامخواهم د. اکنون از شما نیز میگام زیر را دنبا  کننسه خواهم که می

و   اندالقدس در ههن شیما کار کند را افرادي که به شیما نسییب رسیاندهپدر نسیمانی خود بخواهید را از طریا روحاز  .١

 ها را بنویسید.ها را ببخشید، به خاطرران بیاورد. نام ننالزم اس  را نن

 بگیرید که این افراد را ببخشید.نگاه کنید و به طور نگاهانه رصمیم اید، نوشته خود هایی که در لیس به نام یا نام .٢

ها را به حضیور خداوند بیاورید و سیپس در نام عیسیی  ننهسیتند، دعا کنید.  شیما براي ر  ر  افرادي که در لیسی  .٣

 کنید. نزادها را ببخشید و نن

اگر  وجود نیدارد.هیا کنم. هیچ چیز جیادویی در مورد ننبیه شیییمیا پیشییینهیاد می دو نمونیه دعیابراي کمی  در این پروسیییه، من 

و از صیمیم قیبتان از خداوند   کنم صیادقانه از کیمات دعا اسیتفاده کنیدخواهید در دنیاي روحانی ارفاقی رخ دهد، روصییه میمی

که به او اعتماد دارید   خوددشیوار بود، از برادر یا خواهر مسییبی ران اگر به نظر. هسیتنداي سیاده ابزارهاي نمونه دعابخواهید. 

 طو  دعا و بخشش حمای  کنند. بخواهید را شما را در

 :دعا او نمونه 

کنم که با قیب من صیبب  کردید، و روانسیتم مضیامین موجود در این کتاب را در  خداوند و پدر عزیز، من از شیما رشیکر می

دانی،  کنم که همه چیز را در مورد من میسییپاسییگزارم. شییکرت میانگیز نظر بگیرم. از شییما باب  بخشییش کامل و شییگف 

کنم که خون عیسییی مسیییآ براي من نیز ریخته شیید و مرا از  ها خبر ندارد. شییکرت میچیزهایی که هیچ کس دیگر از نن

  کنم براي بخشش کامل چنین بدهی بزرگی.رمامی گناهانم پاک کرد. شکرت می

نسیب  به اهمی  بخشیش کسیانی که نسیب  به من مررکب گناه شیدند، نگاه نمودي. عیسیی  کنم که مرا همچنین شیکرت می

افرادي   يکنم که به من نشیان دادي که چگونه ببخشیم. اکنون نماده هسیتم را از شیما اطاع  کنم و همهمسییآ شیکرت می

 بخشم، به ههنم بیاور. نمین.ها را بخواهی ننها و رمام کسانی که از من میکه به من نسیب زدند، ببخشم. لطفا نن

 



22 
 

 و زمان دهید را در شما کار کند. حا  متوق  کنید و در حضور او منتظر بمانید

کنم  روصییه میاگر به اسیمی شی  داشیتید،  ها را روي ی  بر  کاغذ بنویسیید.ی  یا دو نام به ههن شیما نورد، نن اگر روح خدا

به سیادگی رصیدیا کنید  اند، روجیه کنید. کاري را که این افراد براي شیما انجام داده. سیعی نکنید نن اسیم را نیز یادداشی  کنید

خواهید از خداوند و  اند. به دلیل اینکه شییما مسیییبی هسییتید، به دلیل اینکه میها عییه شییما و عییه خداوند گناه کردهننکه 

را ببخشیم زیرا که این، نی  خوبی  او خواهم این چنین نگویید: من می ها را ببخشیید.خواهید ننسیرورران فرمانبرداري کنید، می

 عمیکرد واقعی اس .بخشم این ی  او را میبهتر اس  بگویید من  بیکهاس  

دعاي  روانید از کیماری مشییابه  براي هر ی  از افرادي که در فهرسیی  خود دارید، به صییورت انفرادي و وییه دعا کنید. شییما می

شیاید شیمرده شیمرده   کنم با صیداي بیند دعا کنیدئه شید یا در ادامه ارائه خواهد شید، اسیتفاده نمایید. روصییه میاي که ارانمونه

 کند نوعی درگیري داخیی گشوده شود.کار کم  میاما قابل شنیدن باشد. این 

 :نمونه دوم دعا

x  ،خداوند و پدر من 

x روانید اسییم نن شییخص را بیان کنید(، به خاطر ننچه او براي من انجام  خواهم ........ را ببخشییم )اینجا میامروز می

روانید با جزئیات به خداوند روضیییآ دهید که نن شییخص چگونه موجب نسیییب  داده اسیی . )در این قسییم  می

 رساندن شما شده اس (

x  ،باعث شیده احسیاس کنم .... )اینجا سیعی کنید به خداوند روضییآ دهید که احسیاس شیما نسیب   و اي پدر، این کار

 به نن شخص، گناهی که مررکب شده و حتی خودران چیس (

x ها را رها کنمخواهم رمامی ننپدر اکنون می 

x بخشم )اینجا نام فرد را بیان کنید(پدر، در نام عیسی خداوند من .... را می 

x کنمقام از افراد دارم را انکار میتکردم در خصوش انه گاها فکر میاکنون حقی را ک 

x دیده من را التیام ببخشلطفا احساسات نسیب 

x کنم که مرا از این بار سنگین رها کرديپدر شکرت می 

x )پدر نسمانی اکنون لطفا به ..... برک  بده )اینجا از نام شخص استفاده نمایید 

x .در نام عیسی خداوند، نمین 

 

درگیر شیدن   يبه خاطر شیما نیاورد، نرام باشیید. در برابر وسیوسیه به بخشیش او دارید،نام هیچ شیخصیی را که نیاز القدس اگر روح

در چالش  در خوداندیشیییی ناسیییالم مقاوم  کنید. از زمان خود براي دعا کردن براي دوسیییتان خود، برادران و خواهرانتان که 

هاي ارائه شیده دعا  ها نیز قدرت یابند مطابا نمونهها امري مشیکل اسی ، دعا کنید. دعا کنید را ننهسیتند و بخشیش براي نن

دعا کنید را خداوند فرایند التیام درونی در رمامی  کنند و از دسیتور خداوند اطالعات نموده و از صیمیم قیبشیان بتوانند ببخشیند. 

 ها را ادامه دهد.قیب
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 بخش دوم 

 چه زمانی باید ببخشم  
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 چه زمانی باید ببخشم  

ها نسیییب  به ننافرادي را که ا دنبا  کنند و هاي رسییوالن رزهو نمواند که باید عیسییی خداوند متقاعد شییده اغیب مسیییبیان

از ننجایی که خداوند رنها  چه زمانی باید ببخشیییم  ننچه به طور کامل نشییکار نیسیی ، این اسیی  که  اما اند، ببخشییند. رسییانده

اکثر مسیییبیان اینچنین بیان   کنند، ببخشیییم افرادي را که روبه میفقط بخشیید، ما نیز باید اند، میکسییانی را که روبه کرده

فرد خاطی متوجه گناه خود نشیییده و روبه نکرده باشییید و  ها رمایل به بخشیییش دارند اما در واقع را زمانی که کنند که ننمی

ها  نن  يبخشیش کسیانی که هیچ شیواهدي از روبهکنند که برخی نیز چنین ادعا می بخشیند.نمیاو را درخواسی  بخشیش نکند، 

 س .نیوجود ندارد، عادالنه 

 انتخاب زمان مناسب براي بخشش

بر لزوم بخشیش و عواقب  ، خود دعا به شیاگردان يهنگام نموختن نبوه اوعمل بخشیش از نظر عیسیی خداوند بسییار مهم اسی . 

ببخشیید، پدر  اندرا که به شیما بدي کردهاگر شیما افرادي که "خوانیم که می 15-14: ۶. در متی رمکید کردجدي عدم نمرزش 

نبخشیید، پدر شیما نیز خطاهاي شیما را    اندکسیانی را که به شیما بدي کردها اما اگر شیم نسیمانی شیما نیز شیما را خواهد بخشیید.

را پدر  ، اگر نسیب  به کسیی چیزي به د  دارید، او را ببخشییدکنیددعا میپس هر گاه  "، 25: 11و در مرقس  "نخواهد بخشیید

  فرد خطاکار نیسی . يمشیرو  به روبه ها براي بخشیشاین دسیتورالعمل "شیما نیز که در نسیمان اسی ، خطاهاي شیما را ببخشید.

نزد شییما نمد و روبه و   ي که به شییما بدي کرده اسیی ،، اگر فرددیکندعا میهر گاه " :ه اسیی عیسییی مسیییآ چنین نفرمود

 نیا این ی  استدال  معتبر اس     "عذرخواهی کرد، او را ببخشید.

در جسیتجوي   از بخشیش مفهمومیدر هر ها نن. دانندمی الزمرا در رعری  خود از بخشیش روبه   ،مقدسکتاب  مبققیناز برخی 

به طور ضیمنی  روبه  قطعا گیرند که ، نتیجه میوجود نداشیته باشید اي از روبهنشیانهاز نن هسیتند و اگر هیچ  بخشیی روبه یا حداقل

نیا این  این ی  رویکرد معتبر اسیی   اگر فرد خاطی روبه نکند، چرا ما باید ببخشیییم  نیا  .وجود داشییته اما بیان نشییده اسیی 

  اس با فرد خاطی  دشواري ارربا  رو در رواز  اجتناببراي  کم ارزشراه فرار روانی  ،بخشش

  هانن  ما متوجه گنیاهتدا، زمانیکیه باند، ببخشییییم ... در اچه زمانی ما باید افرادي را که نسیییبی  به ما گنیاه کردهبه عبیارت دیگر، 

خاطی  فرد فرصیتی براي جسیتجوي اینکه کنیم، قبل از یا ناامیدي می شیویم، زمانیکه براي اولین بار احسیاس درد، عصیبانی می

را داشییتیم، پس از اینکه او   خاطیما فرصیی  ارربا  با فرد او روبه کند  یا در پایان، پس از اینکه داشییته باشیییم، قبل از اینکه 

نید و و از ما متواضیعانه مییعنی پس از اینکه فرد خاطی خالصیانه و اینکه او روبه کرد، نسیب  به گناه خودش نگاه شید، پس از 

 گیرد مصالبه صورت می روندبخشش در ابتدا یا انتهاي ی  ند  نیا کطیب بخشش براي خود می

 مشکالت احتمالی

کنند،  موضیوع او  و عیمی: وقتی مسییبیان با یکدیگر در مورد بخشیش صیبب  میدر این مرحیه، باید به دو عارضیه روجه نمود. 

. به ی  گناه اسییی متفاوت اسییی . به عقیده برخی، بخشیییش، نوعی انتخاب براي نادیده گرفتن یا رد کردن ها غالبا ننمنظور 

زمان بخشیش بیندازیم،  به اسی . قبل از اینکه نگاهی  بین دو فرد یا چیزي شیبیه مصیالبهي اعقیده سیایر افراد، بخشیش، معامیه

 .  بخشش مد نظر ماس چه رعریفی از باید مشخص نماییم که 

در عمل، اغیب   گردد که اشیتباهی رخ داده باشید.پذیر میدر صیورری امکانبخشیش رنها : موضیوع دوم ی  واقعی  عمیی اسی 

 افراد خطاکار یا: 

x اندنگاه نیستند که نسب  به کسی مررکب گناه شده 



25 
 

x گیرندرفتار خود را به عنوان ی  رفتار نادرس  یا خطا در نظر نمی 

x اند، خوب اس کنند کاري که انجام دادهرصور می 

x ممکن اس  خودشان نسیب ببینند یا احساس ناراحتی کنند. 

. واقعی  عمیی این اسی  که اگر رعری  ما را پیدا کرد هاننیا  شیناخ ها را روان نناند یا نمیمرده افراد خطاکاربرخی به عالوه، 

 بخشیم.کنند را میه و اعتراف باشد، ما فقط بخش کوچکی از کسانی که عییه ما گناه میبمستیزم رواز بخشش 

او با ی  وییچر داد. ندرت ی  جیسیه از پرسیتش یکشینبه را از دسی  میاو به . باشیدمیمسییبی ما  جمعاز  عضیويریم، نقاي 

التبصیییی از دانشیگاه نکسفورد در رشته بالفاصییه پس از فارم به عنوان ی  مرد جوان،  نمد.برقی که مورد روجه کودکان بود، می

ی  یا دو  پیوسی .  پاراشیوتاو به گروه  د. گ جهانی دوم از متفقین حمای  کنندر طو  جریاضییات، در اررش ثب  نام کرد را  

او در حالی که در هوا شیی  شده بود، بی پناه از  .سقو  کرددیگر در فرانسه  بسییاري از سیربازان اسیترالیایی به همراهسیا  بعد، 

چتر نجات خود نویزان شید و از نن زمان به بعد از گردن به پایین فیج شیده اسی . چه کسیی به او شییی  کرد  او سیا  گذشیته 

کس  این خطا را نپذیرف ، هیچ سییا ، هیچ کس ۶0نزدی  به . درگذشیی بدون اینکه بداند چه کسییی به او شیییی  کرده بود، 

ما او را در به همران فرزندانم، نلمانی را بخشیید.  مریم، نن سیرباز گمنادرخواسی  بخشیش نکرد. از او روبه نکرد و هیچ کسیی  

هیچ  ما به داسیتان او گوش دادیم. او برخی از رصیاویر و مدارک زمان جنگ خود را به ما نشیان داد. بیمارسیتان مالقات نمودیم. 

 اش بود. وییچر برقیدر  شاد ياو برادراو از درون التیام یافته بود. . ریخی یا عصبانیتی در صداي او نبود

 کند.  زندگی و مردن ما را رعیین  می يو نبوه ضروري اس  بیکه موضوعی ببث انتزاعی ثانوي نیس ی  زمان بخشش، 

 رواند معانی متفاوری داشته باشدی  کیمه می

فردي که شییروع به یادگیري زبان کرده اسیی ،   رواند براياین موضییوع میها کیماری دارند که معانی گوناگونی دارند. اکثر زبان

. به عنوان مثا   کننده باشید اما با گذشی  زمان، او متوجه خواهد شید که معناي ی  کیمه معموالً از متن کامالً مشیهود اسی گیج

باشید.  رکه چوبشیرب  لیمو، گره در ی  نمیزي، شیوخ، قیم موي رنگ فرد رواند به معنايمی " kwast" يدر زبان هیندي واژه

به  باشید، بسیار راح  اس .ز ننجایی که این معانی بسییار متفاوت هسیتند، رشیخیص اینکه کدام معنی در ههن فرد سیخنران میا

کند که او فرد شیوخی اسی  یا قیم موي نقاشیی در هیچ کس رصیور نمی "نوشیدمی kwastجورج "عنوان مثا ، اگر بگوییم که  

 !دهانش دارد

هاي موازي بیان  یا شییبیه یکدیگر هسییتند و یا ایدهزمانیکه ی  کیمه معانی متفاوری دارد و این معانی به یکدیگر ارربا  دارند، 

هاي مختی  اما به به روش "نجات یا رسیییتگاري"کتاب مقدس از کیمه به عنوان مثا ، دق  بیشیییتري الزم اسییی . کنند، می

، ارائه  شیوید که گاهی اوقات این واژه به عنوان چیزي که براي ما ارفا  افتاده اسی متوجه می. کندصیورت متفاوت اسیتفاده می

بیه عنوان  (، گیاهی اوقیات 9: 5)رومییان شیییود برخی روییدادهیاي نینیده ارجیاع داده می(، گیاهی اوقیات بیه 5: 3گردد )ریطوس می

او   و گاهی اوقات به عنوان چیزي که باید به دسیی  نورد ) (9-8: 2افسییسیییان بیان شییده اسیی  )اي از جانب خداوند هدیه

روان رشییخیص میمتن با کم   ایم.رالش براي نجارمان ررغیب شییده( ما به 12: 2همچنین در )فیییپیان . (15: 2ریمورائوس 

ی  زندگی خوب، زندگی در نسیمان، رهایی به شیفاي بیماران، نزادي از مبکومی ،  ،شیودبه چه چیزي ارجاع می داد که نجات

به طور کامال مشیخصیی از یکدیگر متمایز بوده  نجات یا رسیتگاري يمعانی متفاوت واژهدر این مورد، از دشیمنان یا چیز دیگري. 

ها به مبدوده معانی مشیابهی متعیا هسیتند نن، و در عین حا  شیبیه به یکدیگر هسیتند. همگی اشیاره به نزادي از چیزي دارند

 باشند.  میمعنایی  يو از ی  خانواده
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معنیایی  يو همچنین یی  خیانواده نیز کیه معیانی متفیاوت امیا در عین حیا  مرربطی داردرا  "بخشیییش" يخواهیم واژهحیا  می

 م.  بررسی کنیدارد را 

  "بخشش" ياستفاده کتاب مقدس از واژه

بخشش، ررمیم کامل " رعری  کتاب مقدس از بخشش چیزي شبیه این ارائه شده اس :دهند که پیشنهاد می مبققینبرخی از 

اما این رعری   رمایل دارد با هر گناهکاري انجام دهدبه طور نشیکار، نن چیزي اسی  که خداوند   "اسی .  خاطی روبه کردهفرد 

این رعری   .کندنمیمنعکس را گیرد بکار میبخشیش براي کتاب مقدس هاي یونانی که واژهمعانی  اي ازدامنهدقیا از بخشیش 

 با برخی متون سازگاري کامل دارد اما با برخی متون دیگر به طور کامل سازگار نیس . 

اما هر سه فعل و ی  اسم. کند: استفاده مییونانی مختی   ياز چهار واژه بخشیدن و بخشش معنايبا  مواجههدر  کتاب مقدس

د اما  نگیرکه شیباه  زیادي با بخشیش دارند، مورد اسیتفاده قرار میهایی  ی  از این چهار کیمه براي روصیی  موقعی  یا فعالی 

 نیستند.به طور مستقیم با گناه یا خطا در ارربا  

 .را درک نماییدکتاب مقدس  بخشش در مفهوم مرربط با "معنایی يخانواده"سعی کنید دهیم، هایی که ارائه میدر نمونه

 (aphiemiبخشیدن ) .١

به شما بدي  اگر شما افرادي که   "روسط عیسی خداوند به عنوان بخشش استفاده شده اس .  15-14:  ۶ این واژه در کتاب متی

را نبخشید، پدر   اندکسانی را که به شما بدي کردهاند را ببخشیید، پدر نسمانی شما نیز شما را خواهید بخشید. اما اگر شما کرده

لمو "و  "3صییرفنظر کردن از ی  بدهی"، "2دادن پو "این واژه براي همچنین  "شییما نیز خطاهاي شییما را نخواهد بخشییید

:  18)متی  "بدهی او را بخشیییداحسییاس همدردي نمود و  خدمتکارارباب نن "مثا  دو بدهکار، در  شییود.اسییتفاده می "4بدهی

2۷  .) 

را بیه همراه  "5ییا واگیذار نمودن رهیا کردن"این واژه همچنین معنیاي هیا اسییی . یونیانی، این یکی از پرکیاربردررین ياز چهیار واژه

خواسی  رو را به مبکمه کشیانده و قبای  را از رو بگیرد، عبای  را نیز   اگر کسیی"سیر کوه، عیسیی نموخ  که   يدر موعظهدارد. 

نن را ببرند. اما  دهد میصیاحب نن دسیتور  نیاورد،اي زمانیکه ی  درخ  انجیر سیه سیا  متوالی میوه (40: 5)متی  "به او واگذار

بگذارید ی  سیا  دیگر هم بماند را از نن به خوبی مواظب  کنم و کود زیاد به "  گویدکند و میمی باغبان براي درخ  شیفاع 

و شیاگردان شیروع به اعتراض نمودند، عیسیی از او   . بعد از اینکه مریم عطر گرانقیم  را بر عیسیی ریخ (8: 13)لوقا   "نن دهم

این همان فعیی اسی  که عیسیی خداوند در زمان   (. اما جالب اسی ۷: 12)یوحنا   "کاري با او نداشیته باشیید"دفاع کرد و گف ، 

 (34: 23)لوقا  "کنندمیه چدانند ها نمیها را ببخش زیرا ننپدر این"به صییب کشیده شدن هم از نن استفاده کرد، 

 ( apoluo) بخشیدن .٢

ببخشییید و شییما نیز بخشیییده  "کنند. اسییتفاده می 3۷: ۶در لوقا   "۶بخشیییدن" يهاي کتاب مقدس از واژهبسیییاري از ررجمه

 ".خواهید شد

 
2 remit 
3 Give up a debt 
4 Cancel a debt 
5 Letting or letting go 
6 forgive 
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احسیاس   خدمتکارارباب نن ". ررجمه شیده اسی  "8رها کردن"یا  "۷نزاد کردن"به عنوان در مثا  دو بدهکار،  یکسیان  ياین واژه

 10وقتی پیالطوس، بیارابیاس را نزاد کرد  "9ننزاد کرد"( و 2۷: 18)متی  "و بیدهی او را بخشیییییدد، او را نزاد کرد همیدردي نمو

 (2۶: 2۷)متی 

 (aphiemi)اسم متناظر با  (aphesis) نمرزش .٣

کفر گوید، هرگز  القدساما هر که به روح"زمانیکه گف :  اسییتفاده کرد،  29: 3از این واژه در مرقس خداوندمان عیسییی مسیییآ 

اي برادران  بنابراین "اسیتفاده کرد، در شیهر انطاکیه به مردم یهودي خود  سیخنانو پولس رسیو  این را در  "نمرزیده نخواهد شید

ه معانی این واژ "شییود.شییخص )عیسییی( فراهم شییده اسیی ، به شییما اعالم میهمین  يبدانید، نمرزش گناهانی که به واسییطه

روح خداوند  "در بر دارد. خداوندمان عیسیی مسییآ زمانیکه گف   را   "اجازه"، "نزادي"، "رهایی و رسیتگاري"، "عز "،  "رهایی"

  (18: 4)لوقا  "به سیتمدیدگان رهایی بخشمرا .... را بشیارت دهم و مرا فرسیتاده اسی   بینوایانبر من اسی ، زیرا مرا مسیآ کرده را  

 استفاده کرد.از همان واژه 

 (charizomai) بخشیدن .۴

یکدیگر را ببخشیید همانگونه که خدا در مسییآ شیما را بخشییده  "اسی ،  32: 4در افسیسییان  "بخشیش" يررجمه شیدهاین کیمه  

حتی اگر شیکایتی از یکدیگر دارید، از ننجایی   رفتار یکدیگر را ربمل کنید و یکدیگر را ببخشیید" 13: 3و در کولسییان   "اسی 

به معناي رحم  و   charisیونانی   کیمهاین واژه با  "پس شیما نیز باید دیگران را ببخشیید. که مسییآ نیز شیما را بخشییده اسی 

. این  اسی  "شیدهبه رایگان به کسیی داده "یا  "اعطا شیده"کاربرد نن براي نشیان دادن این اسی  که چیزي فیض در ارربا  اسی . 

بنابراین خدا او  " 9: 2و در فیییپیان   "بینایی عطا کرد بسیاري نابینایانو به "استفاده شده اس ،  21: ۷اي اس  که در لوقا واژه

 ".اس  باالرربی نهای  سرافراز کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگري )عیسی( را 

اگر بخواهیم کیمات عبري مرربط با بخشیش را مورد مطالعه قرار اسی .  متنوع غنی و کتاب مقدس دربخشیش معنایی  يخانواده

درخواسیی  فرد خاطی  پذیرش نیاز یا ، به خطا روبه، اعتراف ه دلیلبخشییش بگاهی اوقات  رر خواهد شیید.، کمی گسییتردهمدهی

ها همواره دالل  دارد، رفسییر طبیعی  اینکه یکی از اینبیان براي  همیشیه اینطور نیسی .اما  گیرد.نمرزیده شیدن صیورت می براي

و   به طور کامل  فرد قربانیگاهی اوقات (. ۶0: ۷و اعما  رسیوالن  34: 23)لوقا   ضیروري خواهد شیدکتاب مقدس از متون برخی 

داشیته باشیید که د دهید، به یاهمانطور که این مطالعه را ادامه می. بخشیدفرد خاطی را میبدون رخداد هیچ ی  از موارد فو  

 غنی دارد. "معنایی يخانواده"ی   "بخشش" يواژه

 انواع مختی  بخشش

. رویکرد دیگر براي بهبود درک ما از  ایمهبررسیی کردکتاب مقدس  را در "بخشییدن"و  "بخشیش"مرربط با  معنایی يخانوادهما 

 گیرد. صورت میبیاندازیم به زمانیکه بخشش  نگاهیاین اس  که بخشش 

رمامی گناهان ما بخشییده شیده اسی  و  در ربدیل، . به عنوان نمونه کتاب مقدس از چندین رناقض نشیکار نگاه شیدند نیمبقق

  .(9: 1را بخشییده شیوند )او  یوحنا یی خوانندگان مسییبی خود را وادار نموده اسی  را به گناهان خود اعتراف نمایند هنوز یب

برخی از مسییبیان ننقدر دوبار خواهد بخشیید  اولین بخشیش کافی نبوده اسی   نیا کامل نبوده اسی   نیا خداوند همان گناه را 

 
7 released 
8 Let go 
9 release 
10 released 
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ها  عیسیی یاد داده اسی  که اگر نننبخشیند. او را اند حتی اگر فرد خطاکار روبه کند، دیده و ری  هسیتند که رصیمیم گرفتهصیدمه

مسیییبیان را در هنگام   يهمهرمامی گناهان   ،. اما نیا پدر(15: ۶)متی   قرار نخواهند گرف نیز نبخشییند، مورد بخشییش پدر 

کتاب مقدس نتیجه   نیمبققبخشید  اکثر کند که ننچه را قبال نمرزیده اسی ، نمیرهدید مینیا خداوند ربدیل نبخشییده اسی   

د و دیگري با رفاق  افتدارد. نوع او  نن، نن چیزي اسی  که با نجات یا رسیتگاري ارفا  میدو نوع بخشیش وجود گیرند که می

 افتد.  ارفا  میبا پدر 

ها چه  و اینکه بعد از بخشییش ننبخشییند هاي مختی  که میبخشیید. اگر به افراد یا گروهاما خداوند رنها کسییی نیسیی  که می

خشیش وجود دارد و  هاي متفاوری از بهاي مختی  یا جنبهشیویم که انواع یا گونهبیاندازیم، متوجه میدهد، نگاهی ارفاقی رخ می

 دهم: می ارائهبخشش را به شما  مختی  ازنوع هف  روصی  شده اس . من  "بخشش" يهاي متفاوری با همان واژهیا فعالی 

 بخشش قانونی .١
 بخشش پدرانه .٢
 بخشش کییسا .٣
 بخشش دولتی .۴
 قیبیبخشش  .۵
 ايبخشش رابطه .۶
 بخشش خود .٧

ها  نن شیوند.را شیامل می  حقیقی بخشیش همان بخشیش،  يقبل از شیروع، روجه داشیته باشیید هر ی  از این هف  نوع یا جنبه

خود را دارد. این   مفهوم خاشانواع مختی  بخشیش، عمیکرد و هر ی  از  .دهنداسیتانداردهاي متفاوری از بخشیش را ارائه نمی

.  نیسی  "هاي اداريرویه"  ی  کارالو  یا "حس خوبفرمو   "ی   يو به دنبا  ارائه، عیمی نیسی   "بازي کیمات"بندي، طبقه

چیزي نزاد شییده اسیی . چیزي بسییته شییده و چیز جدیدي باز افتد. ارفا  می واقعی در هر ی  از هف  نوع بخشییش، چیزي 

 سپس به بخشش انسانی بپردازیم.  دهد، نگاهی بیاندازیم و خواهیم به بخششی که خداوند ارائه میشود. ابتدا میمی

 بخشش قانونی (1)

خداوند  کند. فیض و عدال  موضیوعات کوچکی نیسیتند. دهد و عدال  را برقرار میمیهمزمان فیض بخشید، زمانیکه خداوند می

اي گنیاهکیار من رو را دوسییی  دارم بنیابراین من رو را  "روانید بیه سیییادگی بگویید، ، او نمیروانید بیه رنهیایی بر فیض کیار کنیدنمی

کند:  ، برجسیته میشیدکه براي بخشیش ما باید پرداخ  میرا بهاي باالیی  1۶: 3ررین متن در یوحناي شیناخته شیده "بخشیممی

فقط مر  عیسیی مسییآ، عدال  را برقرار کرد و بر   "...خداوند بقدري مردم جهان را دوسی  داشی  که یگانه پسیر خود را داد"

عاد   کار ارائه نماید. ما بخشیده شده و رواند بخشش خود را به هر گناهکار روبهاین عدال  برقرار شده، اکنون خداوند میاساس 

 شویم.  می شمرده

ما دهیم که گناهکار هستیم و براي نجارمان روبه کنیم و به خداوندمان عیسی مسیآ اعتماد کنیم، خداوند زمانیکه ما رشیخیص 

با اسی    بخشیش گناهان ایم که این همان،رهایی یافتهخون او  يما به واسیطهاو )عیسیی(  در"کند. را بخشییده شیده اعالم می

این  عدال  برقرار شییده اسیی . بخشییش خداوند رواند ما را ببخشیید زیرا . خداوند می(۷: 1روجه به غناي فیض او )افسییسیییان 

و شیما، زمانیکه در گناهان خود  ". نخواهیم شید منورد که رمامی گناهان ما بخشییده شیده و ما هرگز مبکواطمینان را بوجود می

براي ننانی  پس اکنون ". (13: 2)کولسییان  "نمرزیدگناهان شیما را  يمرده بودید .... او )خدا( شیما را با مسییآ زنده کرد، او همه
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ز  کامل ادائمی و  يربرئه، ی  (. این بخشیش قانونی1: 8)رومیان  "که در عیسیی مسییآ هسیتند، دیگر هیچ مبکومیتی نیسی 

 .گناه اس  جریمه برايگناه و 

با او در نرامش هسیتیم.  و  هنشیتی کردبا او کند که ما ایجاد می، بخشیش خداوند این اطمینان را اما چیزهاي بیشیتري وجود دارد

:  5)رومیان  "خداوندمان عیسیی مسییآ از صییآ با خدا برخورداریم ي، به واسیطهایمپس چون از راه ایمان، عاد  شیمرده شیده"

 لذت ببریم. روانیم از ارربا  با پدر و خداوندمان اکنون میجدیدي ایجاد شده اس .  ي(. رابطه1

 چگونه بخشش قانونی خداوند را دریاف  کنیم  

خداوند، عیسیی مسییآ به شیاگردان  روبه الزم اسی . ، یا همان جیجتا در کالواريمند شیدن ی  گناهکار از مر  مسییآ راي بهرهب

)لوقا  "شیودمیاز اورشیییم شیروع  شیود کهها موعظه نام او براي رمامی قوم بهباید  روبه و بخشیش گناهان"خود روضییآ داد که 

پس روبه کنید و به سییوي خداوند بازگردید، را "پطرس در اورشییییم ایسییتاد و جمعی  را ررغیب کرد: چند روز بعد، (. 4۷: 24

به وضوح در کتاب مقدس بیان  (. 19: 3)اعما  رسوالن  "و ایام رجدید قوا از حضور خداوند برایتان فرا رسدگناهانتان پاک شود 

 شوند.  مند میگناهکاران رنها در صورت روبه از بخشش خداوند بهرهشده اس  که 

رعدادي از گناهانی را که بر روح ما ممکن اسیی  ما در نن مقطع زمانی، بخشیید. هنگام ربدیل، خداوند رمامی گناهان ما را می

ما از بسیییاري از  بخشییش قانونی نیسیی .  يفردي الزمهکنند، به او اعتراف کنیم اما شییناخ  و اعتراف گناهان  سیینگینی می

پذیر  امکانعمال گناهان ما رمامی اعتراف دقیا کنیم. بسییاري دیگر را فراموش میشیویم، نگاه نیسیتیم. گناهانی که مررکب می

خدا بخشیش قانونی خود را براي کسیانی که با قیب داند. اعتراف دقیا رمامی گناهانمان را الزم نمیخوشیبختانه، خداوند . نیسی 

 کند. عطا میاند، صمیمانه و روبه کننده به او روي نورده

کند و ما را نسیب  به اعما  و رفتارهاي کار میدر ما القدس ایم. روحکرده بديبه خداوند نسیب  ما ربدیل سیاده اسی .  يجاده

 ی که براي  اندوه چون"شییویم. می دچار اندوهما رسییاند. به ما نسیییب مینگاهی این (. 8: 1۶سییازد )یوحنا گناهکارمان نگاه می

کار به سیوي  روح خود با قیب روبه نجاتما براي . (10: ۷)دوم قرنطیان  "انجامدبه نجات می وشیود میروبه  موجب باشید، خدا

و ما را به طور کامل و براي همیشیه  نوردهدریاف  کرد، به خاطر کالواري خداوند مجازاری را که مسییآ در گردیم. خداوند بر می

خداوند هیچ راه جایگزینی براي  وجود ندارد. هیچ میانبري این، همان بخشیش قانونی اسی . . ه اسی کردبخشییده شیده اعالم 

دهد را روبه ها دسیتور میانسیان يبه همه"به همین دلیل اسی  که خداوند  فداکاري مسییآ و روبه ما ندارد. جزبخشیش قانونی 

)اعما    "روي نورندبه روبه   افراد يهمهخواهد خواهد کسییی هالک شییود بیکه مینسییب  به ما بردبار اسیی ، نمی"و  "کنند

 افتد  (. اما زمانیکه ی  مسیبی نمرزیده شده گناه کند، چه ارفاقی می9: 3، دوم پطرس 30: 1۷رسوالن 

 بخشش پدرانه (2)

و   نویسیم را گناه نکنید، این چیزها را برایتان میفرزندان کوچ  من"یوحناي رسیو ، به عنوان ی  مرد پیر چنین نوشیته اسی : 

گناهان ما اسی  و نه فقط گناهان ما بیکه   ي، کفارهاگر کسیی گناه کرد، شیفیعی نزد پدر داریم یعنی عیسیی مسییآ پارسیا. او خود

دیده هاي مختی  گونه گناه بسیییاري از مسیییبیان را به قطعایوحنا   هاطی سییا  (2-1: 2)او  یوحنا  "همچنین براي کل دنیا

وقتی رسیییم وسیوسیه و گناه  .. هدف ما گناه نکردن اسی خواهیم گناه کنیمنمی، ایمانداران دوباره متولد شیدهبه عنوان ما . اسی 

هنگامی  "نماید: خود را اینگونه روصیی  می يما با خداوند شیکسیته اسی . داود پادشیاه رجربه ياشیتیا  و روازن رابطهشیویم، می

؛  کردکردم، پوسیید. دسی  رو روز و شیب بر من سینگینی میمیاي که در رمام روز هایم از نالهنکه سیکوت کرده بودم، اسیتخوا

من به . من به گناهم نزد رو اعتراف کردم و شیراررم را پنهان نکردم. من گفتم، سیرزندگی من به خشیکسیالی رابسیتان ربدیل شید

 .  (5-3: 32)مزامیر  "یبخشمیاعتراف خواهم کرد و رو شرارت گناهم را خود نزد خداوند  عصیانگناه و 
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شییده اسی ، نیا او باید دوباره همان گناه را ببخشد  بخ شیدنو ایماندار  زمان ربدیلدر از ننجایی که خداوند رمامی گناهان ما را 

را  ما ؛ و زندگی جاودانی سیازدبخشیش قانونی اسی  و ما را براي همیشیه پارسیا میایم، دریاف  کرده ربدیلبخشیشیی که ما در 

 "بخشیییش پدرانه"ما نیازمند رنجانیم، کنیم و پدر نسیییمانی خود را میکند. زمانیکه به عنوان ی  فرزند گناه میرضیییمین می
ه  ک روضییآ داد زمانی "فرزندان عزیز خود"این را به پایه و اسیاس این نوع بخشیش نیز مر  عیسیی اسی . یوحناي رسیو  هسیتیم. 

 "سیازدو ما را از هر ناراسیتی پاک میاو در بخشیش گناهان ما وفادار و عاد  اسی ، اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، "او گف ،  
،  "وفادار و عاد  اسییی "که او اینبخشییید بیکیه به دلییل نمی "خوب و مببی  اسییی ". خداوند به دلییل اینکیه (9: 1)او  یوحنیا 

 مر  عیسی.  يکفاره اجرايهاي خود و عاد  در وفادار به وعدهبخشد یعنی می

زمانیکه عیسییی خداوند پاهاي شییاگردان خود را شییسیی ، او از این موقعی  اسییتفاده نمود را درس مهمی در زمینه فرورنی و  

او چنین روضییآ  اما خداوند همچنین به رفاوت میان بخشیش قانونی و بخشیش پدرانه اشیاره نمود.خدمتگزاري به پطرس بدهد. 

 "همهفقط الزم اسی  پاهایش شیسیته شیوند اما کامال پاکیزه اسی  و شیما پاک هسیتید اما نه کسیی که اسیتبمام کرده اسی  "داد، 
دارد  بخشییند، دریغ میخطاهاي دیگران را نمیاز مسیییبیانی که  نن را (. این بخشییش پدرانه اسیی  که خداوند 10: 13)یوحنا 

 (.15: ۶)متی 

 بخشش خداوند سرمشقی براي بخشش ما 

گیرد با بخشیش انسیانی یکسیان اسی ،  خداوند مورد اسیتفاده قرار مییونانی که براي بخشیش  يگاهی اوقات واژهاین واقعی  که  

سیرنوشی  ابدي فرد نمرزیده شیده بخشید، زمانیکه خداوند می وجود دارد. این دو بخشیشدالل  بر این دارد که رشیابهاری میان 

زیر معروف  هايهایی وجود دارد. متندهد. بنابراین رفاوتبخشییم، رخ نمیزمانیکه ما می امربدیهی اسی  که این یابد. رمییر می

 .  کندبه رفاوت میان بخشش خداوند و بخشش ما اشاره می

د و  او را ببخشی ، داشیته باشید  کدوررینسیب  به یکدیگر بردبار باشیید و اگر کسیی نسیب  به دیگري " 13: 3کولسییان  .١

 "باید همین کار را انجام دهید. زمسیآ شما را بخشیده اس ، شما نی چنانکه
و هر گونه  عصیبانی ، فریاد، سیخنان بدالقدس را غمگین مسیازید ... هرگونه ریخی، خشیم، روح" 32 -30: 4افسیسییان  .٢

خدا شیما را در . و با یکدیگر مهربان و دلسیوز باشیید، یکدیگر را ببخشیید همانگونه که بداندیشیی را از خود دور کنید

 ."مسیآ بخشیده اس 

روش بخشییش  لزوما دالل  بر این امر ندارد که  چیسیی   فو  متون در   "همانگونه"و  "چنانکه" يمقایسییه بین دو واژه يکتهن

ی  مشیو ، ی  دلیل  براي ما از ی  طرف  "مسییآ شیما را بخشیید چنانکه" یدنبخشی خداوند با روش بخشیش ما یکسیان اسی . 

 .(35 -23: 18)متی  در رمثیل دو بدهکار ردریس شداس  را دیگران را ببخشیم. این درس همچنین یا ی  انگیزه 

بخشید، چیزي  ما در مورد روشیی که خداوند میبر این دارد که    اشیاره "مسییآ شیما را بخشیید چنانکه"در بخشییدن  از طرف دیگر

  ياي براي بخشییش که با واژهواژه باشیید.می charizomaiیونانی بخشییش در هر دوي این متون  يواژه. براي یادگیري داریم

مقایسیه، بیشیتر به فیض اشیاره دارد را  مقامدر  "چنانکه"  دهد کهنشیان میاین انتخاب کیمه نیز مرربط اسی .  "(charisفیض )"

مورد ، باشیییدفرد خاطی  يها باید مشیییرو  به روبهبخشیییش يبراي اثبات اینکه همهروانند نمیاین متون عامیه قانونی. ی  م

بخشید بنابراین ما می سیخاورمندانهنزادانه و غنی از فیض وجود دارد: خداوند  شیباه رقریبا یاد گرفتیم که . گیرنداسیتفاده قرار 

خیداونید  پس میا نیز بیایید همینکیار را انجیام دهیم.  بخشیییدرا می میا رمیامی گنیاهیانخیداونید نیز بیایید همین کیار را انجیام دهیم. 

 نباید اینکار را کنیم.   نیز و ما کندخطاي فرد را مرور نمیبخشد و دیگر می
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عدال  و  (. 12: 4)یعقوب  "کسییی اسیی  که ... قانون گذار و داور اسیی "او (. 8: 4اسیی  )دوم ریمورائوس   "داور عاد "خداوند 

خود را به والدین در خانه، ارشیدان کییسیا، حاکمان و مقامات  اتاختیار هايبهاز جناجراي نن بسییار مهم هسیتند. خداوند برخی 

ممکن اسی  این فرد خاطی نیاز به ببخشییم اما شیما و من ممکن اسی  ی  فرد خاطی را  حاکم در جامعه رفویض نموده اسی .

حسیاب خطاي خود را به خداوند  باید فرد خاطی هنوز پس از ارضیاي مقام انسیانی، قضیاوت ی  مقام صیالآ دیگر داشیته باشید. 

پس  مشییارک  و واکنش خود را نسییب  به رخی  صییورت گرفته  قربانی و مقام انسییانی همگی حسییاب فرد خاطی، بدهد.  پس 

در مقابل چشیمان او که باید به او حسیاب همه چیز هیچ موجودي از نظر خداوند پنهان نیسی  بیکه "، در حقیق خواهند داد. 

اگرچه بخشیش خداوند منبصیر به فرد اسی ، اما بخشیش انسیانی نیز واقعی  .(13: 4)عبرانیان  "نشیکار اسی پس بدهیم، عریان و 

 باشد. و معتبر می

براي   نمودار يارائه شیایدعوامل انسیانی اعطا شیده اسی ، کاوش نماییم،  يبه وسیییهکه  را انواع مختی  بخشیش پیش از ننکه 

 گیرد.  شود، روابط مختی  چگونه رب  رمثیر قرار میمشاهده کنند وقتی کسی مررکب گناه می راباشد  سودمندبرخی افراد 

 دنروابط مختیفی که باید احیا شو

.  اسیاسیی دارد يخطا، ی  خطاکار مسییبی چهار رابطه موضیوع در . دهندهاي هیل روابط عادي را نشیان میخطو  در شیکل

 رخریب شده اس . يرابطه يدهندهشوند. خطو  پر رنگ نشانروابط رخریب میبسته به نوع خطا، ی  یا بیشتر این 

 

 

 

 

 

(. براي احیاي این 22: 8شود )اعما  رسوالن  هایی اس  که در زندگی خیالی ما می این شامل گناه شویم.گاهی اوقات ما فقط نسب  به خداوند مررکب گناه می  :1شکل
 باید به گناه خود اعتراف کنیم و بخشش او را دریاف  نماییم.ي شکسته شده با خداوند ما رابطه 

بین رفته اس  که یکی رابطه با خداوند اس  و دیگري رابطه با  خاطی از فرد  رابطه از روابطدو  شویم. در این مورد،: معموال ما نسب  به دیگران مررکب گناه می 2شکل 
 (. 21: 15فرد قربانی اس  )لوقا  
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 بخشش کییسا (3)

ننان مردي افییج که "بخشییید. به عنوان نمونه، عیسییی خداوند روي زمین بود، گاهی اوقات گناهان را به طور عینی میزمانیکه 

دلی  را  قوي دار؛   هیا را دیید، او بیه فرد افییج گفی ، فرزنید،عیسیییی ایمیان نن. وقتی بر روي رشییی  خوابییده بود، نزد او نوردنید

  اعالم، نماینده او بر روي زمین اسیی . گاهی اوقات امروز، کییسییا، به عنوان بدن مسیییآ (.2: 9)متی  "نمرزیده شییدگناهان   

بخشییش خداوند  به کییسییا جایگزین نیاز منظور از این بخش این نیسیی  که  کییسییا اسیی . يکار، وظیفهبخشییش به فرد روبه

 نامند.این نوع بخشش را بخشش کییسایی می افراد، برخیکند. نن عمل می بر اساسبیکه  شودمی

عیسیی  در زمینه خطا و بخشیش،  عمومی بخشیش خداوند داده شیده اسی .  رصیدیا يبه کییسیا وظیفه، خاشهاي در موقعی 

  او به کییسا بگو. اما اگر او حتی به کییسا نیز گوش نداد،اگر او نخواس  به ننان گوش بدهد،  "خداوند به ما چنین نموخته اس : 

در نسییمان بسییته خواهد شیید، و هر ننچه بر   ، هر ننچه بر زمین ببندید،گویمبه شییما می نمین ریقی کن.یا خراجگیر  را اجنبی

، که گرد هم نمده بودندبه همین ررریب او به شاگردان خود  (.18-1۷: 18)متی  "زمین بگشایید، در نسمان گشوده خواهد شد

نابخشیوده ها بخشییده خواهد شید؛ اگر گناهان کسیی را القدس را دریاف  کنید. اگر گناهان کسیی را ببخشیید، بر ننروح"گف : 

 .(23-22: 20)یوحنا  "بگذارید، نابخشوده خواهد ماند

نه رنها رابطه با خداوند و فرد قربانی رخریب شده اس  بیکه رابطه با کییسا نیز  گذارند. در این مورد، : برخی از گناهان ما بر رصدیا عمومی کییسا نیز رمثیر می 3شکل 
 (. 1۷:  18شود )متی دچار مشکل می 

همچنین اقداماری که ممکن اس  قربانی مستقیم نداشته باشد از قبیل پرداخ  مالیات. برخی از : حکوم ، قوانینی در مورد رفتار مردم با یکدیگر دارد، 4شکل 
اي پرداخ  نماید  شد، ممکن اس  مجبور گردد جریمه  بخشیدهکند. حتی زمانیکه فرد خاطی روسط دیگران میان مسیبیان و دول  را رخریب می  يگناهان رابطه 

 (.  4: 13یا به زندان برود )رومیان 
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کننده از اجتماع مسیبیان در قرنتس خواس  را ایماندار روبه بینیم زمانیکه پولس رسو ما مثا  دیگري از بخشش کییسا را می

او را ببخشییید و   اکنون دیگر باید. مجازاری که روسییط اکثری  شییما براي چنین فردي اعما  شییده، کافی اسیی ": را ببخشییند

او را از مبب  خود مطمون  خواهم از پاي در نید. بنابراین از شیما میدلداري دهید، مبادا چنین فردي با غم و اندوه بیش از حد 

 (.8-۶: 2)دوم قرنطیان  "سازید

 بخشش حکومتی (4)

هر که خون انسیان را بریزد، خونش  "در بخشیی از این عهد، خداوند گف : (. 9)پیدایش  بعد از سییل، خداوند عهدي با نوح بسی 

اسیی ، از ننجا که خداوند مجازات   از نظر بسیییاري از افراد اینجا نغاز حکوم  انسییانی (.۶: 9) "به دسیی  انسییان ریخته شییود

حکوم  بشیري  اعدام. عهد جدید نیز یعنی ررین شیکل مجازات کرده اسی ، از جمیه اسیتفاده از شیدیدعدالتی را به بشیر واگذار بی

مراجع حاکم باشییید. ...   رسیییییم باید کسهر   "نماید. را به عنوان ابزار خداوند براي حف  عدال  و مجازات بدکاران معرفی می

. ... اما  سی  را به شیما خوبی کندشیما برايخداوند  خدمتگزار. ... حکوم  ... اندهاي موجود روسیط خداوند منصیوب شیدهحکوم 

،  خداوند اسیی  خدمتگزارکند؛ زیرا او حمل نمیهراسییان باش؛ زیرا او شییمشیییر را بیهوده اگر کارهاي نادرسیی  انجام دهی، 

 (4-1: 13)رومیان  "دهند، خشم نمایدجویی اس  را بر کسانی که کارهاي نادرس  انجام میانتقام

رصیمیم به اعطاي  ر اما همچنین ممکن اسی  به دالیل انسیان دوسیتانه یا دالیل دیگ اصییی حکوم  اجراي عدال  اسی  يوظیفه

من    کهدانی نمی"، دو عمیکرد را درک کرداین گف ، این چنین پونتیتوس پیالروس زمانیکه به عیسییی  .ش گیردعفو و ببخشیی 

. او به سییادگی اشییاره کرد که پیالروس اختیار  عیسییی مخال  او نبود "قدرت مصیییوب کردن و قدرت نزاد کردن رو را دارم 

باراباس "و   (. بعدا پیالروس رصیمیم به مصییوب کردن عیسیی گرف 11-10: 19)یوحنا  دریاف  کرده اسی  "از باال"حکمرانی را 

 این مثالی از بخشش حکومتی اس .  (. 2۶: 2۷)متی  "را نزاد کرد

به عنوان   سیایر مقامات حاکم باشییم، کنتر  رب دهیم، ممکن اسی  انجام می چه کاريکنیم و بسیته به اینکه کجا زندگی می

اگر هنوز وابسیته  ، هسیتیمکنتر  کارفرما  معیمان هسیتیم، اگر براي شیرکتی کار کنیم، در  کنتر مثا  اگر دانش نموز باشییم، در 

 بکار گیرند.ها نیز ممکن اس  نوعی بخشش حکومتی را اینها خواهیم بود. ن باشیم، در کنتر  ننیبه والد

عمیل  خیدمتگزار خیداونید بیه عنوان  بخشیییش در زمیان ، مجیازات ییارصیییبیآ، در اجراي عیدالی  یناگر چیه حکومی ، معیم ییا والید

 دوره پس از گذراندن مورد بخشییش حکوم  قرار گیرد یا فردي که  شییود.جایگزین اعما  خداوند نمیها اعما  نناما ، نمایند

هنوز الزم با خداوند دارد. بخشیش خداوند در ارربا  اي برجسیته  موضیوعاتاعالم شیود، هنوز  "نزاد"به عنوان فرد  زندان خود

بخشید که بیند و رنها در صیورری نزادانه میها را میخداوند قیبهنوز هم دنبا  شیود. خواهد بود. مجازات خداوند ممکن اسی  

 .(39: 8)او  پادشاهان  گناه رصدیا و اعتراف گردد

 بخشش قیبی (5)

احسیاس ما بین   شیود.چیزي درون قیب ما گسییخته میشیویم کسیی بر عییه ما گناهی مررکب شیده اسی ، زمانیکه متوجه می

این درد  رسیاند. عدالتی به قیب ما نسییب میبیرردید دارد.  ناامیدي و نارضیایتی، پریشیانی و رمایل به انتقامایمانی و خشیم، بی

هاي خداوندمان عیسیی کامال مشیهود اسی  که بخشیش براي  از نموزه اسی .براي سیالمتی روحی و فیزیکی ما مضیر درون قیب ما 

نسیب  به شیما خطایی مررکب کسیانی را که  اگر خطاهاي"او به شیاگردان خود نموخ :  او موضیوعی بسییار جدي و فوري اسی .

شیما افرادي که نسیب  به شیما دچار خطایی   . اما اگربخشییدخواهد شیما را خطاهاي نیز  شیما بخشیید، پدر نسیمانیب، اندشیده

این اسیید نابخشیودگی که قیب ما را   (.15-14: ۶)متی  "اند، نبخشیید، پدر نسیمانی شیما نیز خطاهاي شیما را نخواهد بخشییدشیده

 . باید در اسرع وق  از بین برود برد،ربییل می
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اما خداوند   شیکسیته شیده اسی . ينشیتی و احیاي رابطه  ،هدفکند. ن ، فرد خطاکار گناه خود را پذیرفته و روبه میدر حال  ایده

نلی و چنین هدف خاصییی مدت زمان زیادي  چنین وضییعی  مطیوب و ایدهنلود، داند که در این دنیاي فانی و گناهبه خوبی می

... ببخشیید ... از  "کرد  هرگز قابل دسیتیابی نیسی . حا  در این میان چه باید  کشید را واقعی  یابد و در اغیب مواردطو  می

و   سیب  ی  قیب پاک،داشیتن  ،براي هر نوع خدم  مسییبی (.35: 18)متی  "ببخشییدهر ی  از برادران خود را اعما  قیبتان 

امور   يمبافظ  نماي زیرا سیرچشیمه  کوشیی رمامقیب خود با سیخ از "روصییه سیییمان این چنین اسی : اسی .  ضیرورينرام 

 (23: 4)امثا   "حیاری اس 

شیویم و  نوریم، با دردي که در قیب ما ایجاد کرده اسی ، روبرو می، به یاد مینداهایی را که عییه ما مررکب شیدهوقتی بی عدالتی

این ی  ررفند روانشیناسیی سیاده   ایم.بخشییم، ما او را از صیمیم قیب خود بخشییدهمیکنیم، فرد خطاکار را در نام عیسیی دعا می

معموال دشیوار و دردناک  یبخشیش قیب نیسی . باشید، اجراي عدال  یا دسیتیابی به نشیتی يکه الزمه اقدام مهماز  جیوگیريبراي 

دهد خداوند شیروع به التیام روح زخمی ما دهد و اجازه میدرد را کاهش میبرد و اسی  اما چیزي اسی  که اسیید را از بین می

نانرامی اسی  و بسییاري را نلوده جهش یابنده و موجب ریخی  يریشیه"که  کند بخشیش قیبی این اطمینان را ایجاد می نماید.

بخشیش قیبی دسیتان ما را پاک  بخشیش قیبی اولین گام در مسییر اصیالح و ررمیم اسی .رخ ندهد.   (15: 12)عبرانیان  "کندمی

: ۶)لوقا  "در چشیم برادرت  پر کاه"رواند از ما براي از بین بردن طوري که خداوند میکند سیازد و احسیاسیات ما را رثبی  میمی

   ( استفاده نماید.42-41

عدم   دعا مرربط هسیتند. يدارد، غالبا با نموزش دربارهدسیتوراری که ما را به بخشیش وا میممکن اسی  متوجه شیده باشیید که  

اگر ما نبخشییم، نزادي خود را از   ارربا  ما با پدر نسیمانی شیده و بنابراین باید از میان برداشیته شیود. از بخشیش در قیب ما مانع

خطاي قابل روجهی را به یاد  در طو  زمان دعا، ممکن اسیی  با درد، ی  گاهی اوقات   (.25-23: 5)متی  دسیی  خواهیم داد

ررین حال  این اسیی  که ن همانگونه که دیدیم ایده نید.اند، به ههن ما میهایی که بر عییه ما شییدهعدالتیبرخی از بینوریم. 

اما ممکن اس  فرد خطاکار در جاي خییی دور زندگی  کردن اس .لبه هدف، مصافرد خطاکار گناه خود را پذیرفته و روبه کند. 

نیا باید حافظه دردناک ممکن اسی  ندانید کجا او را پیدا کنید، ممکن اسی  مرده باشید، نیا شیما باید دعا را متوق  کنید   کند،

او را ببخشیید، را پدر ایسیتید، اگر نسیب  به کسیی چیزي در د  دارید، هرگاه به دعا می"گوید  عیسیی چه میرا سیرکوب کنید  

 . این همان بخشش قیبی اس .(25: 11)مرقس  "شما را ببخشدشما نیز که در نسمان اس ، خطاهاي 

 پیش از انکه فرد خطاکار روبه کند  یبخشش قیب

این   (.34: 23)لوقا   "کننددانند چه میزیرا نمی اي پدر، اینان را ببخش،"شییید، او دعا کرد،در حالیکه خداوند ما مصییییوب می

که رنها سیربازان   کنندمی اظهاررعری  بسییاري از ایمانداران در خصیوش بخشیش در رضیاد اسی . برخی دعاي سیاده و قدررمند با 

  ها(.گناهان دیگر نن يبرخی دیگر معتقدند که رنها خطاي مصییوب کردن عیسیی بخشییده شید )نه همهرومی بخشییده شیدند. 

 زمانیکه پطرس موعظه کرد، روبه کردند   پیشیگویی براي کسیانی بود که بعدها نوعی این دعانمایند که نیز چنین اظهار میبرخی 

کنند که عیسیی  به طور مخفیانه نرزو می کتاب مقدس مبققینکنم که برخی من رصیور می .(41-3۷، 23: 2)اعما  رسیوالن 

ها از بخشییش جاي  موضییوع، به راحتی در رعری  نناین  به زبان نیاورده باشیید. اند،ی که روبه نکردهبخشییش را براي گناهکاران

   گیرد.نمی

همگی ما چنین عمل   .بخش قدررمندي شیییده اسییی الهام ،ی که سیییزاوار نن نبودیمهایافراد، چنین بخشیییش اما براي اغیب

  کنمرا کنار گذاریم، من فکر می "ارفا  افتادننچه "برانگیر اگر سییاا  ببث کنیم.بخشییش را ربسییین می اي ازسییخاورمندانه

کنید کیه ثیابی  می، ردکروانیم قبو  کنیم کیه دعیا کردن چنین دعیایی در حیالی کیه درد و رنچ مر  را رجربیه میمیا می گیهم

 ها را با رمام قیبش بخشیده اس .عیسی خداوند رمامی نن
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او زانو زد "شید، سینگسیار میاسیتیفان هاي او را دنبا  کردند. زمانیکه مثا یرفته و ذبخشیش را پ يپیروان عیسیی رعالیم او درباره

:  ۷)اعما  رسییوالن  "بخف مگذار. و زمانیکه این را گف ، و با صییداي بیند گریه کرد که اي خداوند این گناه را به پاي ایشییان 

  راریخی طوالنی در مورد برخورد خدا با اسیرائیل را رمام کرده بود.ی  روای   يارائهاو سینگسیار نشید!  خفتگیاسیتیفان در  (.۶0

را نسب  به خودش شنید و   هانناو ارهامات  دید.چشمان خشمگین شنوندگان خود را ، گف ها مینناو حقیق  را به  همانگونه

ها او را گرفتند و او را از شیهر بیرون  سیپس احسیاس کرد نن با باالررین میزان صیداي خود فریاد کشییدند.  خییی زود جمعی

در همین زمان بود که او زانو زد و دعا کرد  را بمیرد. هاي بزرگی برداشیتند و شیروع به سینگسیار او کردندها سینگنن کشییدند.

روانیم قبو  کنیم کیه کنم همگی میا میمن فکر میاو چگونیه این کیار را کرد   ".اي خیداونید، این گنیاه را بیه پیاي ایشیییان مگیذار"

همانند عیسیی خداوند بر روي  کند که اسیتیفان ، ثاب  میردکدعا کردن چنین دعایی در حالی که درد و رنج مر  را رجربه می

 ها را با رمام قیبش بخشیده اس .صییب، نن

در نخسیتین دفاع من هیچ کس "کرد: در لبظات دشیوار و ناامید کننده زندگی میپولس رسیو  عمرش،  ردر طو  روزهاي نخ

)دوم    "اي کاش این به حسیابشیان گذاشیته نشیود“سیپس او افزود   "به پشیتیبانی از من برنخاسی ، بیکه همه مرا ررک کردند.

ها دعاهاي خالصانه، ابراز رمایل به بخشش نیستند. اینها  این ها ابراز قصد و نی  نیستند.اینروجه کنید که  (.1۶: 4ریمورائوس 

کییسییا  يراریخچه (.38: 18)متی  هایی از بخشییش قیبی هسییتندها مثا بخشییش هسییتند. این بدون قید و شییر دردناک و 

مطمونا چنین  اند. بخشییدهاند،  ها را کشیتهافرادي را که نزار و شیکنجه داده و ننهاي بسییار بیشیتري از مسییبیانی دارد که  مثا 

 هاي واضبی از قیب دگرگون شده هستند.رصمیمات براي بخشش اشتباه نیستند. بیکه نشانه

 گام بعد چیس  

به دشییمنان خود مبب  کنید،  "دومین قدم از فرمانبرداري را برداریم: سییازد که بخشییش قیبی این امکان را براي ما فراهم می

و   کنیدبرک  طیب کنند، می لعن ، براي کسیانی که شیما را متنفر هسیتند، کارهاي خوبی انجام دهیدبراي کسیانی که از شیما 

خشیم، عصیبانی  و میل  بعد از بخشیش قیبی،  (.28-2۷: ۶)لوقا   "کنند، دعا کنیدروزانه از شیما اسیتفاده میبراي کسیانی که کینه

شود و شاید گاهی می ررحم، دلسوزي، احساس رحم  جایگزیندر شما نامند( طبیعی براي انتقام )ننچه برخی نن را عدال  می

فرد  .گیریماي در نظر میبدبخ  گونهزیرا براي فرد خاطی که روبه نکرده اسییی ، وضیییعی   یدکنغم و اندوه اوقات احسیییاس 

متوجه  بخشیید، پس از اینکه شیما از صیمیم قیبتان می .اسی  معموال برده و خیره گناه خودش اسی  خطاکاري که روبه نکرده

به شیرح به مالحظاری  "چه چیزي احسیاس بهتري به من خواهد داد"و  "خواهممن چه چیزي می"خواهید شید که افکارران از 

  "به چه چیزي نیاز دارد حاضیییردر حا  "و   "خواهد کردچه چیزي به او در رمییر براي بهتر شیییدن کم  " یابد:زیر رمییر می
از پادشیاهی خداوند بیشیتر چه  "و  "از فرد خاطی در نسییب رسیاندن به دیگران مبافظ  کنمچه کاري باید انجام دهم را   من"

 ."سودي خواهد برد

حتی ممکن اسییی  براي فرد خاطی  کند. نکرده نمیفرد خاطی روبهاز پیامدهاي گناهش معموال کمکی به  مبافظ  فرد خاطی

را از بین   فرد خاطیبه سیود  خطاي انجام شیدهبخشیش قیبی، مسیوولی  پیگیري : اسی  کهکار نیز سیودمند نباشید. نکته این روبه

که پس از   کندمشییخص میها را بازگرداند. گاهی اوقات خداوند خواهد ننمیافراد خاطی را دوسیی  داشییته و خداوند برد. نمی

خواهد از فردي که به او  اما اغیب خداوند می (.۷: ۶)او  قرنطیان  به موضیوع خارمه دهید، گام بعدي این اسی  که بخشیش قیبی

درسیی  و   شییاید اقدام (.1۷-15: 18در سییر عقل نمدن کم  کند )متی  گناهی شییده اسیی ، اسییتفاده نماید را به فرد خاطی

، رجاوز به کودک به پییس گزارش داده شیود یا به خدمات اجتماعی گزارش داده شیوداین باشید که خشیون  شیوهر مسیووالنه 

روانم  ، من میقیبم بخشییدم صیمیمرفاوت بزر  و مهم این اسی  که پس از اینکه من از  شیرک  اخراج گردد.کارمند متقیب از 
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  ه دلییلروانم کیارمنید متقییب را نیه بی من می گزارش دهم.فرد خیاطی را بیدون خشیییمی در قیبم بیه خیدمیات اجتمیاعی ییا پییس 

 این اقدام به نفع فرد خاطی اس ، اخراج کنم.انتقام جویی بیکه به این دلیل که اطمینان دارم در درازمدت ناامیدي یا 

  15: 18( و متی او را سیرزنش کن) 3: 1۷اي که در لوقا ام که بسییاري از مسییبیان در رالش هسیتند را رویهمن متوجه شیده

احساسات نسیب دیده  قیب خود ببخشند. صمیمها فرد خاطی را از ننکه نن( نمده اس ، اجرا کنند قبل از خطایش را به او بگو)

ها به عدال  شییخصییی راهی براي جیوگیري از گفتگوي سییازنده رمایل ننها، ریخی ننها، ها، ناامیدي نن، عصییبانی  ننهانن

باید  فقط پس از بخشیش از صیمیم قیب، شیود.مشیکل میشیدن بزرگتر باعث خاطی  فردی  واکنش نادرسی  از سیوي . یابدمی

 زیرا او به دنبا  کار کردن بر روي روح فرد خاطی اس .باشیم  مان عیسی مسیآاستاد انابزارهاي پاک و حساس در دست

 ايبخشش رابطه (۶)

اي مشیرو  بر  اما بخشیش رابطه .اسی  خطا و رخی هاي  از صیمیم قیب اولین گام بدون قید و شیر  در رمامی موقعی  بخشیش

برخی این را بخشیش لفظی، اعطایی،   بخشیش شیما با فرد خاطی روبه کرده اسی . ياین شیامل مراوده فرد خاطی اسی . يروبه

اي  بخشیش رابطه کند.نوع بخشیش، خداوند، قربانی و همچنین فرد خاطی را درگیر می ایندانند. خارجی، اجتماعی یا نشیتی می

قربانی از زمانی   يدیدهالتیام قیب نسییب )یا همزمان با نن باشید(. که ارزش هر چیزي را دارد باید از بخشیش قیبی پیروي کند

گردد که او  فرد خاطی و قیب نسییب دیده زمانی نغاز میگناه  التیام  گردد که او فرد خاطی را از صیمیم قیبش ببخشید.نغاز می

فرد خاطی و قربانی نیز زمانی   يبهبود و التیام رابطه نزد خداوند اعتراف کرده و بخشییش خداوند را دریاف  نماید. به گناه خود

 کند.به گناه خود نزد قربانی اعتراف کرده و بخشش قربانی را دریاف  میفرد خاطی گردد که نغاز می

که ی   زمانی .ممکن اس  روبه کرده و به دنبا  بخشش قربانی بدون جستجوي بخشش خداوند باشدی  فرد خاطی منکر خدا 

حتی  کند قربانی و خاطی شیروع به بهبود می يکند، رابطهکار برقرار میبخشیش خود را با این فرد خاطی روبه قربانی مسییبی

 .باشدبا خداوند نشتی نکرده فرد خاطی هنوز اگر 

 "بخشممن رو را می"گفتن 

دهیم  به طور معمو  می پیشنهاداي را چه زمانی بخشش رابطه ایم خشییدهاو را ببگوییم که به فرد خاطی  روانیمچه زمانی می

پوشیش  شیایان هکر اسی  که کتاب مقدس براي کند. درخواسی  بخشیش میو کرده  فرد خاطی روبه این زمانی خواهد بود که 

  .داش خداوند خواهیم راهنمایی نیاز به و شما بندي، من براي زمان .دهدبراي ما ارائه نمی عمومیرمامی شرایط، پاس  دادن 

روبه نکرده بسییار مفید باشید که بشینوند شیما   افراد خاطیهاي اسیتثنایی وجود داشیته باشید که براي ممکن اسی  برخی موقعی 

که او    کسیانینسیب  به کرد  چرا اسیتیفان،  ابرازچرا عیسیی خداوند با صیداي رسیا بر روي صیییب بخشیش را اید. ها را بخشییدهنن

ارربا  برقرار ما باید نماده شیویم را با نن بخشیش پس از بخشیش در قیب ما، ابراز نمود  بخشیش قیبی ، کردندمی رسینگسیارا 

فرد سییازد که این به نفع القدس بر ما روشیین میاینکه روحروبه کرده اسیی  یا به مبض  فرد خاطیشیینویم کنیم زمانی که می

 یا پادشاهی خداوند اس . خاطی

که روسط مسیمانان افراطی به قتل رسیده اس ،   را مبیغ مذهبیپیشنهاد بخشش روسط والدین ی  به عنوان مثا  رمثیر مثب  

پیمام روشین، عمیا و قدررمندي از فیض خداوند را به جهان  ها، ابراز عمومی بخشیش قارل روبه نکرده روسیط نن در نظر بگیرید.

 .  کندمسیمانان ارسا  می

ظن را به شییما نشییان دهد که این سییوت شییما، اع  در جم  روزکینهو  نابالغ مسیییبیخواهر ی  موقعیتی را در نظر بگیرید که  

شیما ایجاد کرده  يانتشیار این دروم، درد و رنج زیادي را براي شیما و خانواده .اسی  وفابیشیما نسیب  به شیما زندگی  شیری  
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شییما و   اید.خود را نیز نسییب  به انجام این کار ررغیب نموده يشییما رصییمیم قیبی براي بخشییش او گرفته و خانواده اسیی .

ابراز  اما  ابراز خواهید کرد. نابالغ مسییبیاین خواهر نسیب  به  نباشید،که فرد سیزاوار نن ران بخشیش قیبی را با مهربانی خانواده

  او و رمام کسیانی که دروم او را باور دارند، احتماال شیفاهی بخشیش او بدون رمیید گناه و روبه ممکن اسی  براي او مفید نباشید.

  "اممن شیما را بخشییده"یا  "بخشیممن شیما را می"گفتن  .کننددرک می اصیالحیبخشیش شیما را به عنوان اقدام  پیشینهاد
 دارد. همراهرا به  فرد خاطی يهمیشه روبه الزامااي اس  و معموال نه بخشی از بخشش رابطه

 شویمیی کییساو اي بخشش رابطهمانع نباید که زمانی

کافی  يکرده به اندازهروبه خاطیفرد که کنیم گاهی اوقات حس می عمل بخشیش دشیوار و دردناک اسی .  هاما انسیاناز نظر 

کرده روبه فرد خاطیو صداق    نگاه نیس . گاهی اوقات ما خیوشبه طور کامل  ایجاد کرده اس ، از دردي که   یا پشیمان نیس 

عیسی خداوند که سر  این ی  مبارزه مدرن نیس . خود را دوباره و دوباره رکرار نماید. خطايبریم، خصوصا اگر را زیر سیاا  می

 اندازیم.بینگاهی به این دو متن خواهیم میهاي کاربردي به ما داده اس . زندگی ماس ، دستورالعمل پروردگارکییسا و 

او را روبی  کن و اگر روبه کرد، او را  مراقب خود باشییید. اگر برادرران بر عییه شییما مررکب گناه شیید، " 4-3: 1۷لوقا   (1)

کنم،  و هف  بار در روز نزد شیما نید و گوید، روبه میببخش. اگر هف  بار در روز نسیب  به شیما مررکب گناه گردید،  

 ."او را ببخش

کند. در نیه سیوم، عیسیی خداوند  کند و چه چیزي را رصیدیا نمیدر نظر داشیته باشیید که این نیه چه چیزي را رصیدیا می

مسییبیان مورد  ياین ی  متن روحانی اسی  که باید در جامعه گیرد.شیود، در نظر میکه ی  برادر مررکب گناه میرا موقعیتی 

عبارت دیگر، اگر ی   . به اسی  عمومی، گناه  نیه سیوم کند که موضیوع ، رمیید می2و  1نیات  ننیمضیمون  گیرد.اسیتفاده قرار  

ا او دییدار رو در رو بیایید نگرانی خود را نسیییبی  بیه برادر خود ابراز کرده، بی میا بیه عنوان یی  جیامعیه، ایمیانیدار مررکیب گنیاه گردد، 

بخشیش قرار : او مورد گردانیمایمانداران باز میدر جمع عضیوی  که روبه کرد، ما او را به زمانی و به دنبا  ررمیم او باشییم.داشیته 

مدیری  ، دهد که در نن، عیسیی خداوند موقعیتی را نشیان می4سیپس در نیه  این، همان بخشیش کییسیایی اسی . گرفته اسی .

: حا  فرض کنید گناه برادر به طور خاش بر عییه شیما رخ داده اسی  و گناه فقط یکبار  دشیوار اسی  رمدیبیصیبیآ این عمل 

 و ررمیم باید یکسیان باشید.  دیدار رو در روروند کند که  گیري میاو چنین نتیجهنشیده بیکه رکراري و هف  بار بوده اسی .  انجام

 حوصیگی یا سرخوردگی شخصی باشد.و بی نباید رب  رمثیر درد و رنج شخصی

مانع ، نباید که روبه کردنزدی  شییویم. زمانید: اگر برادرمان مررکب گناه شیید، باید به او بنابراین این متن حکم مشییخصییی دار

همچنین  کند. رعیین نمین خطاکار را اایمانبیاین متن چگونگی برخورد با شیوید. روجه کنید که   اي و کییسیاییبخشیش رابطه

گناهی او رماس گرف  یا اصییال فرد رشییخیص ندهد که با  یا نتوانفرد خاطی مرده باشیید،  که در شییرایطیکند مشییخص نمی

کار باید بخشییده شیود. این متن  رمییدکننده وضیعی  مثب  اسی : که برادر روبهمتن فقط این . ، چه باید کردمررکب شیده اسی 

در خصیوش   راهنماییکسیب اینکه فردي که روبه نکرده اسی ، نباید بخشییده شیود. براي وضیعی  منفی نیسی :  يرمییدکننده

 .  بپردازیمجستجو به رفتار با شخصی که روبه نکرده اس ، باید در بخش دیگري از کتاب مقدس  ينبوه

خطایش را گوشییزد کن. اگر  اناگر برادرت نسییب  به رو مررکب گناه شیید، نزد او برو و بین خودر" 1۷-15: 18متی  (2)

نپذیرف ، ی  یا دو نفر دیگر را با خود ببر را هر سیخنی با گواهی دو  . اما اگر ايسیخن  را پذیرف ، برادرت را بازیافته

اما اگر کییسیا را نیز نپذیرف ،  . ها نیز امتناع ورزید، به کییسیا بگو. اگر از شینیدن سیخنان ننیا سیه شیاهد ثاب  شیود

 ".راجگیر یا اجنبی ریقی کنننگاه او را خ
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این متن در حا  بررسیی  . با دق  در نظر بگیرید کند رااشیاره نمیو  ننچه  کندبدان اشیاره میننچه این متن همانند متن قبیی، 

. این ی  موضیوع نسیبتا خصیوصیی اسی  بنابراین ما به دنبا   "شیودنسیب  به شیما مررکب گناهی می برادري"این مورد اسی  که 

 د.نشود که روضیبات و دعاوي خصوصی ناموفا باشاز دیگران زمانی براي کم  دعوت می. "او هستیمیی بین شما و حراه

هسیتیم،   دیدهزیاندیده یا ما شیخصیا صیدمهدر شیرایطی که شیود گناهی اگر فردي ایماندار مررکب این متن حکم مشیخصیی دارد: 

روجه داشته باشید که  ."ایمما برادر خود را به دس  نورده"نباید مانع از بخشش شویم. وقتی روبه کرد، باید به او نزدی  شویم. 

باید میان دو نفر هر نوع گناه، به عنوان مثا ، کننده چگونگی رفتار ما با هر نوع گناه در میان ایمانداران نیسی . این متن رعیین

بمیرد یا امکان  شیرایطی که در نن فرد خاطی غیر ایماندار یا  فرد خاطیبا را چگونگی رفتار ما  این متن همچنین مدیری  شیود.

کند: ابتکار عمل به کار گیرید و سیییعی کنید برادر  شیییرایط مثب  را بیان می ،متناین  .کندرعیین نمی را ارربا  با او نباشییید

 خطاکار را به دس  نورید. در صورت ضرورت و مفید بودن، دیگران را درگیر کنید.

ایمان پافشیاري کرد، باید با او  بیاگر برادر خطاکار در رفتار خود همچون شیرایط منفی اسی :  ياین متن همچنین رمییدکننده

مسییییبییان   يبا احترام اما در عین حا  مبروم از امتییازات جامعیهما باید با او به این معنیا که  رفتیار کرد. ایمیانی  بیهمچون 

به راه این شیود که او بر سیر عقل نید، روبه کند و نن، این اسی  که درد ناشیی از طرد شیدن منجر به  دعاي همراه. مرفتار کنی

به راه راسی   رر هسیتید با مالیم  و فرورنی او را ، شیما که روحانیبرادران عزیز، اگر از فردي خطایی سیر بزند" .راسی  باز گردد

قانون خودران نیز ممکن اسی  وسیوسه شوید. بارهاي یکدیگر را ربمل کنید و از این طریا بازگردانید؛ این را در نظر بگیرید که 

 .(2-1: ۶)غالطیان  "مسیآ را اجرا کنید

 نشتی

خدا بیگانه بوده و در افکار  کارهاي شیرور با زمانی با  نیز شیما" شیده اسی به ما گفته  نسیمانی ما در نشیتی رخصیص دارد.پدر 

و سیخاورمند   ما به عنوان پدري دوسی  داشیتنی خداوند (.21: 1)کولسییان   "، اکنون او نشیتی کرده اسی خویش دشیمن او بودید

بخشید و سیپس  بوسید، میگیرد، میرود، او را در نغوش میخود می يروبه کرده يگمشیدهشیود که به سیم  فرزند  رصیویر می

هاي هاي جدید، کفشکند که در نن، پسیر بخشییده شیده با لباسخداوند جشینی را روصیی  میدر این مثا ،  گیرد.جشین می

غذایی خوب،   يوعدهی  در از کل خانواده دعوت شیده اسی  را   کند.در این جشین شیرک  میجدید و انگشیتر روي انگشیتش 

 گمشیده شیاید بتوانیم کمی ناامیدي برادر بزرگتر را رشیخیص دهیم. پسیر  .(24-20: 15)لوقا  سیهیم شیوندموسییقی و حتی رقص 

براي برگزاري چنین جشینی چندین ماه یا سیا    نیا نباید، اما چرا چنین پذیرش عجیب و غریبی  کرده باید بخشییده شیودروبه

 اي همان نشتی اس  نیا بخشش رابطه نماید  اثباتاش را خیوش روبه گمشدهمنتظر بود را پسر 

و گناهان مردم را به حسیابشیان   خدا در مسییآ جهان را با خود نشیتی داده"کند پیمام نشیتی را اینگونه رعری  می پولس رسیو 

 هدف ما رنها بخشیش نیسی  بیکه  به وضیوح، بخشیش و نشیتی با یکدیگر در ارربا  هسیتند. .(19-18: 5)دوم قرنطیان  "نگذاشی 

امکان نشیتی فوري را فراهم اي بخشیش رابطه (. اغیب24-23: 5شیکسیته اسی  )متی  يررمیم کامل ی  رابطهدر صیورت امکان 

 رواند نغاز گردد.ابراز بخشش ما، موانع نشتی را از میان برداشته و ی  جشن کامل می کند.می

 برپاییدر حا   یجشن

اعتماد به طور جدي و مکرر مورد سوت استفاده قرار گرفته  در نن کهشرایطی شوند مشاوران نیز با شرایط دشواري روبرو میاما  

در حا   هاي موجود در روح او . زخمباشدبخشیده  خود از صمیم قیبقربانی ممکن اس   هاي عاطفی عمیا بوده اس .نسیبو 

اگر فرد نزاري، زنا یا قتل را در نظر بگیرید. هایی مانند کودکموقعیی  بهبود اسییی  اما هنوز به طور کامل بهبود نییافتیه اسییی .

در  کهرا زمانیاما بخشییدن. نیا این ممکن اسی   بیی. خاطی روبه کند و به دنبا  بخشیش باشید، قربانی مسییبی باید چه کند  
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فرامین خداوند  میل او به فرمانبرداري از و  مثل(مقابیه به ، جوییهاي بدن او )عصیبانی ، انتقامکشیمکش دردناک میان خواسیته

  ."بخشممن رو را می"کند و بگوید ، رقریبا غیر ممکن اسی  که به چشمان فرد خاطی نگاه نشیده باشیدو بخشیش پیروزي حاصیل 
 وجود نداشته باشد.ممکن اس  رماییی به جشن گرفتن هنوز هم کند. اما اي فراهم میراهی براي بخشش رابطه بخشش قیبی

به شیود. ، موانع نشیتی از میان برداشیته میکرده روبه فرد خاطی نن روسیط  از بخشیش روسیط قربانی و دریاف  بالفاصییه پس

و برقراري مجدد اعتماد،   التیام احسیاسات ما، بخشییده شیدیم  هاانسیان پس از اینکه ما. نغاز شیده اسی  فرایند نشیتیعبارت دیگر، 

اي نغاز شده و با بهبود روابط به سم  جشن کامل رشد  ما با بخشش رابطهجشن . بردمیزیادي زمان و  روند رو به رشدي اس 

 کنیم.می

روبه کنیم و  زمانیکه کنیم: اي( اشیاره میاینجا به رفاوت دیگر میان بخشیش خداوند )قانونی و پدرانه( و بخشیش ما )قیبی و رابطه

 ر در همان لبظه، ارربا  کامل برقرا نیند.به دنبا  هم مینشییتی و جشیین همیشییه بخشیییده شییویم،  مانروسییط پدر نسییمانی

اما   دهدبخشییم، رخ میاین مورد همچنین زمانی که ما مسییبیان میغالبا، شیود. شیود و لذت برده میمی شیود، جشین گرفتهمی

 ممکن اس  مدری طو  بکشد.گاهی اوقات جشن و لذت بردن 

 نشتی، بخشش و عدال 

رعدادي  رجربه کنیم عدالتی پذیر اسی  که ببخشییم و نشیتی را بدون رصیبیآ ی  بینیا امکانعدال  را دوسی  دارد.  خداي ما

هاسی  و  کرد که حا با نناحسیاس می ینطرفی  از از مسییبیان در قرنتس به طور جدي با یکدیگر اختالف نظر داشیتند. هر 

 قرار داد و چنین نوش :  انداز خوددر چشمپولس رسو  این موضوع را رصمیم به پیگیري عدال  در دادگاه گرفتند. 

مبکمه ببرید پیش از ننکه کنید به هر گاه هر ی  از شیما با دیگري مشیکل داشیته باشد چگونه جرمت می" ۷-1: ۶او  قرنطیان 

که بتواند بین شیما   را شیما را شیرمنده سیازم. نیا در میان شیما شیخص حکیمی نیسی گویم میاین را ... من  نزد مقدسیین بروید 

بنابراین در حا  حاضیر این براي شیما  ایمانان! رود، نن هم نزد بیدر عوض، برادر عییه برادر به مبکمه میبرادران داوري نماید  

چرا حاضیر نیسیتید  . چرا حاضیر نیسیتید اشیتباه را بپذیرید  رویدشیکسی  کامیی اسی  که شیما در برابر دیگري به دادگاه می

 "ببینید  خودران زیان

ما  برد.نلود را از بین نمیامکان رفتار گناهشیویم و روح خدا را در میان خود داریم، این حقیق  که ما مسییبیان دوباره متولد می

در همیاهنگی بیا روانیم بیه یکیدیگر نسیییییب بسیییییار بیدي وارد کنیم. کنیم. میا میگیاهی اوقیات بیا یکیدیگر غیرمنصیییفیانیه رفتیار می

 خود را حل   اختالفاتکند که با یکدیگر صبب  کرده و یاران ایماندار را ررغیب میهاي عیسی خداوند، پولس رسو  نیز نموزش

پولس در اصییی  يمورد احترام در میان خود باشیید. دغدغهاگر پیشیرف  کند باشید، به دنبا  کم  ایمانداران حکیم و  نمایند.

 ایمان اس .بی دنیايمسبیان در مقابل چشمان  يبی انصافی یا عدال  شخصی نیس  بیکه شهادت جامعهاین متن، 

اسی  یا به سیادگی ، نفسیانی، نابالغ اما اگر ایماندار خاطیحل منصیفانه باشییم. در صیورت امکان ما باید به دنبا  ی  رعاد  و راه

مظیوم واقع شوید  دهید کند رهایش کنید. چرا ررجیآ نمیکند یا با دیدگاه ما موافا نیسی ، پولس رسیو  روصیه میدرک نمی

، نه به این دلیل که عدال  حاصیل شیده اسی ، نه نیسیتید مبارزهچرا حاضیر نیسیتید زیان ببینید  نه به این دلیل که شیما قادر به 

مصییب  عیسیی خداوند بر روي زمین اسی .   ،انگیزه باالرر نن خود را ابراز کرده اسی  ..... بیکه  يبه این دلیل که فرد خاطی روبه

ها از  بمان رنجیقرمایل به ررفیع میکوت خداوند داریم، ما قبو  داریم که با نرامش در عیسییی خداوند را دوسیی  داریم و  زیرا ما

از صییمیم قیبمان ببخشیییم. به هر پذیر اسیی  که روند. این نرامش و بیان واقعی مهربانی برادرانه رنها در صییورری امکانبین می

 اي اس .حا ، نشتی مستیزم بخشش رابطه
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 بخشش خود (۷)

زمانیکه ما به گناهان خود در حضیور خداوند اعتراف  دارد.  ايبا بخشیش پدرانه و بخشیش رابطهارربا  نزدیکی  این نوع بخشیش

دانیم  زیرا او به ما وعده داده اسی . ما باید یاد بگیریم که به وعده او باور داشیته باشییم و  از کجا میما بخشید. کنیم، او میمی

ایم و فرد مقابل ما را بخشییده اسی ، ما کردهدیگري روبه نسیب  به به طور مشیابه، زمانیکه ما از گناه خود بخشیش او را بپذیریم. 

 باید یاد بگیریم که بخشش او را بپذیریم.

یوسی  برادران خود را که او را به بردگی فروخته بودند،  دهد. داسیتان یوسی  و برادران او این موضیوع را به طور کامل نشیان می

ها مشییکوک بودند و از انتقام و کینه  زیرا نندانیم  روانسییتند نن بخشییش را بپذیرند. از کجا میبخشیییده بود اما برادرانش نمی

ها گفتند، شیاید یوسی  از ما متنفر شیود و  زمانیکه برادران یوسی  دیدند که پدرشیان مرده اسی ، نن" ررسییدند.احتمالی او می

: پدرت قبل  رسیانی نزد یوسی  فرسیتادندها پیامبنابراین نن .بگیردایم از ما هایی راکه به او روا داشیتهانتقام رمام بديممکن اسی  

زیرا کیه بیه رو نزار   را ببخش هیا و گنیاهیان برادرانی بیديم یکن: التمیاس میاز اینکیه بمیرد بیه میا دسیییتور داد بیه رو بگوییم کیه

 ها با شنیدن این، یوس  گریس . این موضوع او را ناراح  کرد که برادرانش در رمام این سا (. 21-15: 50)پیدایش   "رساندند.

 نزدی  او زندگی کردند اما به اصال  بخشش او ش  داشتند.  

به گناه خود در خصیوش  ی  پدر ممکن اسی   بخشیش ارائه شیده روسیط دیگران اسی . متفاوت از پذیرش ،اما بخشیش خود

از سییوي  ی را که بخشییشیی  ،ممکن اسیی  او با شییکرگذاريخود اعتراف کند.  يروجهی به فرزندانش به منظور پیشییبرد حرفهبی

هنوز از خود به دلیل بی روجهی به فرزندانش متنفر باشید. هر باري   لیو بپذیرد ارائه شیده اسی ،خداوند، همسیرش و فرزندانش 

دردي در قیبش احسییاس  شییادي را ببیند که در حا  لذت بردن از باربکیو یا بازي کردن با یکدیگر هسییتند،  ياو خانواده که

اما هنوز قیبش نرام نگرفته اسییی : او خودش را   اش قرار گرفته اسییی داند که مورد بخشیییش خداوند و خانوادهکنید. او میمی

 نبخشیده اس .

گناهان مقدسیین را نشیکار  روز و شیب او ( اسی . زیرا 10: 12)مکاشیفه  "مدعی برادران ما"اسیامی روصییفی شییطان یکی از 

وقتی کسیانی که ما شیگف  انگیز اسی  بخشییم. در اکثر مواقع، ما همزمان با دریاف  بخشیش پدرانه خودمان را میسیازد. می

خیوش ها نسب  به ما بی اعتماد شوند، . اما گاهی اوقات ممکن اس  ننبخشندایم، ما را میها خطایی مررکب شدهنسب  به نن

ها دعا  ها را رب  فشیار قرار ندهید. براي ننننها را قضیاوت نکنید. ما را قضیاوت کنند و از بخشیش ما اجتناب نمایند. نن يروبه

روانیم خود را  دلیل اینکه ما میالقدس کار خود را انجام دهد. کاران زندگی کنید و اجازه دهید روحه سییب  زندگی روبهکنید، ب

اسی  نه بر مبناي بخشیش  ببخشییم این اسی  که پدر نسیمانی ما، ما را بخشییده اسی . بخشیش خود براسیاس بخشیش پدرانه 

 اي.  رابطه

نیز بخشییش ما را  ایم، ها مررکب خطا شییدهسییانی که ما نسییب  به ننکو اگر پس از اینکه بخشییش خداوند را دریاف  کردیم 

ییاد بگیریم کیه ، میا بیایید کنیمرجربیه می عیییه خودمیان ، میا هنوز لبظیاری از پشییییمیانی دردنیاک، نفرت و ریخی در قییبنیدپیذیرفت

از طریا دعا به خواهم شیما را ررغیب کنم که اگر در حا  حاضیر در این زمینه دچار چالش هسیتید، می. خودمان را ببخشییم

خودران را به ، رشیکر نمایید. دهندحضیور خداوند بروید و مجددا از او به خاطر بخشیش کامل گناهانی که هنوز شیما را زجر می

.  رجسیم کنیدکه پذیرفته شیده، در نغوش گرفته شیده و کامال روسیط پدر شیاد بخشییده شیده بود، کار  روبه يگمشیدهعنوان پسیر 

بگیرید که خود را   یاد "براي انجام دادن ... بخشییمدر نام عیسییی مسیییآ اکنون خودم را می"سییپس در حضییور خداوند بگویید 

 لذت ببرید.  نن بخشش  ازبخشنده ببخشید و همچنین باور کنید، بپذیرید و 

 ام.ها را خالصه کردهمن در جدو  هیل انواع مختی  بخشش و اثرات نن
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 گیرينتیجه

درک روشییینی از ننچیه بیایبیل در مورد بخشیییش   ایید، حیا  بیاییداگر پس از خوانیدن دقیا بخش او ، بخش دوم را مطیالعیه کرده

نگاه هسیتید و بسییار سیپاسیگزارید که بدهی بزر  شیما به خداوند به طور  . به عنوان ی  مسییبی، دهد، داشیته باشییدنموزش می

یی  خواهد کسیانی را که به ما نسییب زده یا نسیب  به ما خطاخداوند از ما میکامل لمو گردیده اسی . همچنین نگاه هسیتید که 

حا  با این اطالعات قرار اسی  چه کار کنید  لطفا این کتاب را  گام بعدي چیسی   اند را از صیمیم قیب ببخشییم. مررکب شیده

را یادنوري براي عمل   خود که قابل رؤی  باشید، قرار دهید یا میز در ی  جعبه یا انتهاي قفسیه قرار ندهید. در جایی کنار رخ 

 خواهد انجام دهید.را بتوانید همان کاري را بکنید که خداوند از شما می کردن باشد

روانید انجام دهید  به اید، نگاه باشییید. چه کاري میدران از اینکه خطایی نسییب  به دیگري مررکب شییدهوخ شییاید .١

واکنش   .ری داشیته باشییدمالقابا او  یا رماس ریفنی بگیرید، ایمیل ارسیا  کنید، بنویسیید نامهدنبا  بخشیش باشیید. 

 شما نزاد خواهید شد.   بعد نشان دهید و
. چه کاري درون قیب خود که ناشیی از نزار رسیاندن کسیی به شیما بوده اسی ، نگاه باشیید از درد یا حتی ریخیشیاید  .٢

روصییه شید، اسیتفاده  نمونه دعاهایی که در انتهاي بخش او  روانید انجام دهید  از صیمیم قیب خود ببخشیید. از می

  "همانطور که مسییآ شیما را بخشیید، شیما نیز باید همین کار را بکنید" :نمایید. پیروي از کالم خدا را انتخاب نمایید
فقط پس از اینکار، درد شیروع به کاسیتن  ! نن شییشیه را از بازوي خود برداریدامروز در نام عیسیی، . (13: 3)کولسییان 

روانید از  در موقعیتی خواهیید بود کیه بیه فرد خیاطی کمی  نمیاییید، فقط پس از نن خیداونید می کنید، فقط پس از ننمی

 ز نن شروع به بهبود خواهید نمود.واکنش نشان دهید و پس ا شما براي برک  دادن به دیگران استفاده نماید.
چه  در خانواده یا کییسیاي مبیی خود نگاه باشیید. شیدید عالئم ریخی در دیگران ناشیی از رناقض از  شیما اکنونشیاید  .٣

از نن براي اررقاي بخشییش و نشییتی   بتوانیداید که شییما نیا در این کتاب قسییمتی یافتهروانید انجام دهید  کاري می

که ما با خداوند و همنوعان خود در صییآ و نرامش هسیتیم،  هنگامیخداوند در امر نشیتی فعا  اسی . اسیتفاده نمایید  

)دوم قرنطیان   استفاده نمایدبخشش و نشتی  از شما و من به عنوان سفیرانی براي روضیآ و ررغیب خواهدخداوند می

 واکنش نشان دهید و خداوند از شما براي برک  دادن به دیگران استفاده خواهد کرد.  .(20-18: 5

 . بیکه به ننچه گفته اس ، عمل کنید.فقط به کالم گوش ندهید و خود را فریب ندهید

 22: 1یعقوب 

 

 جویان، زیرا ننان فرزندان خدا خوانده خواهند شد.حا  صیآخوشابه
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