
 برخورد با خودم. 

 ۱۴ـ   ۹،   ۱۸لوقا 

آنگاه برای برخی که از پارسایی خویش مطمئن بودند و بر دیگران به 

عبادت به   دو تن برای»10 :نگریستند، این َمثَل را آورددیدۀ تحقیر می

ایستاد و با خود   فَریسی11 .معبد رفتند، یکی فَریسی، دیگری َخراجگیر 

مردمان   گویم که همچون دیگر شکر میچنین دعا کرد: ”خدایا، تو را 

دو بار در 12 .دزد و بدکاره و زناکار نیستم، و نه مانند این َخراجگیرم

 “.دهم یک میآورم، ده گیرم و از هر چه به دست می هفته روزه می

را به   آن َخراجگیر دور ایستاد و نخواست حتی چشمان خود اّما13

”خدایا، بر  گفت:کوفت و می می بلکه بر سینۀ خود  سوی آسمان بلند کند، 

گویم که این مرد، و نه آن دیگر، شما می به14 “.مِن گناهکار رحم کن

هر که خود را برافرازد، خوار   پارسا شمرده شده به خانه رفت. زیرا

 «.خواهد گردید  خواهد شد، و هر که خود را خوار سازد، سرافراز 

  

داند چگونه به خودش   یسالم مانده باشد،  م یگر ید یباشد و دو دست و  پا داشته باشد ، و هر کس  می عقل سل یکه دارا یهرکس

تواند از   یکسب کند. او م را یو شغل خوب التیتواند  تحص یکند. به عنوان مثال ، او م جادیسالم ا یتواند زندگ ی کمک کند و م

و موفق ،    یطوالن ی زندگ کیپس از  ی. او حتردیقرار گ  تیتحت امن یر یپسن در زمان   تواندی کند و مخانواده خود مراقبت 

 یدعا کند: "من از شما سپاسگذر  ۱۳۹تواند با مزمور  یرفت. و م شیپ یبه خوب ز یکه ،همه چ دیتواند خدا را سپاس گو یم

  ییهستند، روزها م یعقل َسل یکه دارا یافراد یابر  یحال ، حت نیساخته کرد ..." و با ا یز یکه من را به طرز شگفت انگ کنمیم

مثال   ک ی. دیکن یکه شما از قدرت فرار م یی. جاستین ر یامکان پذ یکار  چیفهمند که ه ی که م ییوجود دارند که ناتوان هستند. جا

شناخته شده   تیدر شرکتش  به رسم لیدل نیالش کرد. با امقامش ت یسال برا ۳۵از  شیشرکت بزرگ ب کی یمنابع انسان ر ی: مد

وحشتناک   ر ی. اما پس از آن همه گدیمقام در شرکت خود رس نیباال و گاه با شناس ، او  به باالتر  یهوش بیبود. با تالش ، با ضر 

کند و بعد رتبهٔ خودش به   مرخصرا غالباً با اشک  یشمار  ی قطع شده بود. او خودش مجبور بود کارمندان ب ز یکرونا آمد. همه چ

را از دست داده باشد او شب و روز آزار   ز یهمه چ نکهیاو را  تصرف کرده بود. ترس ا یبود... ترس بزرگ  دهیرس دیمرز تهد

دعا پاسخ داده شد.    نیانجام نداده بود: او به درگاه خدا دعا کرد. ا  شیرا انجام داد که مدتها پ یشب او کار  کی... و دید یم

رفت.   شیفکر افتاد که: "خوب پ نیبه ا  یمنابع انسان ر یشد. و مد  رهی. مقام او ذخشده بود ادغام شرکتش با یک شرکت شریک 

  د؟یسخت کرونا هست طیشرا نینخواهد کرد." حال چگونه شما در ا یکمک ز یخواهد به خودش کمک کند ، خداوند ن ینم یاگرکس

با  د؟یقرار گرفته باش یاکننده  دیناام تیشما در وضع ایآ  ای  د؟یبه خودتان کمک کن دیتوان یم ای شما روشن است آ یبرا ندهیآ  ایآ

  تیچگونه با موفق د؟یر یبگ ادیرا  نجایتجارت در ا ایدر آلمان کار   دیتوان یشما نم د؟یاگرفته ی"در دادگاه شما پناهندگان منفمثال

دهد كه    یرا به ما م یسیمتن كتاب مقدس امروز ، مثال ع در  د؟ی کن یکار م تیدر مورد عدم موفق چگونه د؟یکن یخود کار م

مربوط   ز یما ن زهیبلکه به انگ می انجام ده  میتوان یکه ما م ست ین یمثال فقط مربوط به کار  نیکند. ا یدرست با قلب ما صحبت م

. ر یَخراجگ یگر ی و د یسیفَر  کیروزمره در آن زمان انتخاب کرد:  یدو تن مخالف  را از زندگ یسیحال، ع نیشود. و با  ا یم

گناهان  ناپاک و همهٔ  یزهایخود را از همه چ انیسیفر "جدا" بود.  یاز کلمه عبر  یسیآبرو داشتند. کلمه فر  انیسیدر آن زمان فر 

  ینداشت و حت یمنف یکلمه معنا نیسپس امجبور به انجام آن بودند افزودند.  یهودیکه هر  یبه دستورات شتر یب یجدا کردند و حت

انجام دادند. آنها به   یگر یاز هر کس د شتر یب یخوب یو عملها شتر ی، روزه گرفتن ب یشتر یب یایهدابا  کلمه مقدس  رابطه داشت. 

انجام دادند. اما   یخارق العاده ا یارهاتوانند ک  ی توانستند خدا را شکر کنند که   آنها را فوق العاده ساخته اند و م یم یدرست

  ی م کیعدالت خداوند ، خودش را ن یجستجو ی. او به جاکردی کرد. او به خودش فکر م یدر داستان ما به خدا نگاه نم یسیفر 

فرد ، به زماِن خودش برخورد  نیبه بدتر  نییکند. نگاه به پا یم سهیمقا ر یآمد. او خود را با َخراجگ یم نییشمرد و نگاهش هم پا

دعا   نیکند که خدا به ا یرا متهم م انیسیفر  یسیدرخشد. ع یروشن تر از گذشته م یحت یسیکند. و در کنار آن عدالت فر  یم

   دهی فا یخوب او ب یکند. تمام عمل ها یکند که در حال دعا تنها با خودش صحبت م یاو را متهم م یسیپاسخ نخواهد داد. ع

و به   شت دا  مانیاو در خودش ماند. او به خودش ا زهی. انگشتتوجه به خدا ندا چیکند و ه یاو تنها به خودش نگاه م رایهستند ز 

داند ما   یم رایز  می کند کار را  نی. او اندانسان را مشخص ک ت یساخت ،تا هو   انیسیاز فر   مثالاین  یسی.  عشتندا مانیخدا ا

به   مان ییکه ما هنوز هم آن را از زندگ یشده است ، به طور  دار ینگرش در صدها سال پا نی. امیهست یسیانسانها مثل آن فر 

 یکس ینند و وقتک یم سهیمقا گرانیخود را با د ان ز داند؟ دانش آمو  ینم گرانیها را با د سهیمقا نیا ی. چه کسمیشناس یم یخوب

شده   لیاحساس بهتر تبد یبرا یبه روش یحت نییرو به پا سهیدارند. مقا یبرخوردار باشد ، احساس بهتر  یتر  نییاز درجه پا

نرسانده ام.   ب یآس وانیح ا یشخص  کیوجود دارد. اما من هرگز به  ار ی”در جهان شر بس گفت اینگونه واندو کسی می ت است:

دهد اشتباهات خودمان را    یامکان را م  نیبه ما ا نیهمچن نی . امیداشته باش یشود احساس بهتر  یبد باعث م ن ”نگاه کردن به انسا

در   ز یشود. متأسفانه ، در روزگار ما ن لیترها به نفرت تبد فیو ضع گرانیکه نگاه به د افتد یممکن است اتفاق ب یکنم. حت یمخف

علیه انسان   ای فاوت مت فرهنگعلیه انسان با ،   متفاوت مردم با منشأ هی... عل ردشعله ور شدن نفرت وجود دا یاجتماع یرسانه ها



 یرا دارد. نسبت به خود احساس بهتر  ر یهمان تأث شهی، هم  دی . اگر آنها را مورد سرزنش قرار دهند ر دا  متفاوت یاسیاعتقاد سکه 

 .   دیکن یم

 

داشته باشد.   یسیبا فر  یتر یتواند تضاد بش ینم ر یکند. َخراجگ ی مخالف م ر یَخراجگ یبا دعا یسی، ع یسیفر  یبرابر دعا در 

از امور   یار یمردم بروند و با بس ی، آنها مجبور بودند به خانه ها نیکردند. بنابرا یجمع آور   ات یمجبوربودند مال رهایَخراجگ

 یرقانونیغ ار یآنها بس  نیجمع کردند از آنچه که مجبور بودند. بنابرا اتیشترمالیب ار یبس   نهانجس برخورد کنند. به عالوه ، آ

    به در گاه  یسیدرست مثل فر  ر یَخراجگ نیها نوشت. و هم ر یآن  َخراجگ  یکلمه سوگند برا ۳۹ یحت یمعاصر روم کی بودند. 

دعا از    کی. او از گناهان و نواقص خود آگاه بود. او فقط ددور بماند. او جرات نکرد که دعا بخوان  یلی. اما او خد یآ  یدعا م

  »سونیال یر یک»:  عا می کنیمهر هتفته در کلیسا دجمله که ین هم!  کن   شناسد. "خداوند از من گناهکار رحم یم ۵۱مزمور  

 نیکند و نه با خودش .. او همچن یبود که او با خدا صحبت م نیا ز یچ نیکوتاه بود اما صادقانه است و مهمتر  ر یَخراجگ یدعا

است که گناه   ی ست ، محلاست  که ذهن انسان ا یی... قلب جا یمانیکوبد ... به عنوان نشانه توبه و پش یم نهیس یخود را رو

  یدونست  که  قلب خودش از خدا جدا شود ... و تقاضا یشناسد و م  یشده است ... او خودش را م یز یشده و برنامه ر  دهیشیاند

. ما  میر یاشتباه را بپذ  کیکه  می دان یم یشود؟ ما انسانها به سخت یم ر یَخراجگ یدعا   نیخدا بود ... از کجا دعا ما مثل ا ضیف

آنها را از    میتوان ی. ما ممیشو ی همراه م یادیز  یاوقات با بهانه ها شتر ی. بمیبا گناه و شکست متفاوت رفتار کن میده یم حیترج

وجود دارد که ما هنوز هم   یمکان امن ای آ. میدر مورد گناه خود صحبت کن م یخواه یما نم لیدل نی. و به همم یپنهان کن گرانید

توانم   یم یخواهد با ذهن ما صحبت کند. با چه کس یم رای دهد ز   یدو مثال را به ما م نیا یسیع  م؟یکار را انجام ده نیا میبتوان

 رونیب ر یو َخراجگ یسیاز دهان فر  دارم؟ آنچه ر یذهن َخراجگ  ای یسیذهن فر   یدارا ست؟یکنم؟ طرز فکر من چ سهیخودم را مقا

 حیمس یسیع ست؟ینظر خودم چ ست؟یمن در مورد خدا چ نظر دارم؟  یآنها مربوط نهفته است. چه داستان  یدر داستانها  دیآ یم

. مشخص است که  مینیببرد. او از ما انتظار دارد که خدا و همنوعان خود را متفاوت بب نیما را از ب یداور ش یپ  دی خواهد عقا یم

ً یدق دی کنم. شا یم سهیمقا   ر یو هم  را در َخراجگ یسیتوانم  خود را هم با فر  یم   یآن را نم شهیکه من هم باشد  یچالش نیا قا

توانم   ی، م ر یَخراجگ کی به عنوان  یاوقات ، حت  ی؟ بعضهستم  ر یمن مثل َخراجگ یهستم و چه زمان یسیمن فر  یفهمم. چه زمان

و   رومیم یسیاوقات من ناخودآگاه به نقش فر   یکنم. بعض یکار نم یسیافتخار کنم که من فروتن هستم و مانند   فر   تیواقع نیبه ا

 .   میقلب و ذهن را کنترل کن میتوان ی کنند. ما نم ینسبتاً بدتر از من رفتار م یتیدر وضع  گرانیکنم که د یم یخوشبخت احساس

خواست خدا   یسیع دگاهی کند. ما از د یم یفکر   ز یکارمان چه چ نی. خدا در مورد همهٔ امیرسان یسؤال م نیما به مهمتر   سپس

خواهد بخشنده باشد. و   ی خواهد  بخشش را داشته باشد. خدا م یکه خدا م میآموز  یم دگاه یآن د  قی. و از طر می دهیم صیرا تشخ

  ی او خودش را دارد. اما خدا م رایندارد ز  اجیخدا احت نیواقعاً به ا  یسیلطف کند. فر  ر یراجگبه خَ  یاو آنقدر دوست دارد که حت

کند. او   یم فی" را توصوسیوستاشبه نام ا ز یتن غرورآم کی اینرن که یدر مثال کران س ی. لوئC.Sدهد.   ر ییتغ ز یتواند او را ن

حرصش را به سمت غار اژدها برد .در  یدشوار سازد. روز   گرانید  یرا برا یبهتر باشد و زندگ گرانیخواهد از د یم شهیهم

  یو خود را مانند اژدها رد یگ یاژدها را م  تی، شخص ردی گ یخودش م یاو گنج را برا یكند. اما وقت ی م دای گنج را پ کیآنجا 

تواند خود را از   ینم و ، اما ا ابد ی ییخواهد از آن رها یبرد و م ی" از پوست اژدها رنج موسیکند. سرانجام  "اوستاش یزشت م

  کار را انجام نیببرد. سپس او ا نیتواند پوست اژدها را از ب ی . فقط اسالن مکندی دهد. سرانجام او با اسالن مالقات م  ییآن رها

آزاد      وس یوستاشاشود پوست اژدها را از  یاوقات با درد اسالن  موفق م ی... سرانجام گاه وستهیو به طور پ یداد. به آرام

شود. با   یم لیتبد یدوست داشتن یتیبه شخص    وسیوستاشا کرد.   یم جادیا    وسیوستاشادر   یدیجد تیاو شخص  نی. و بنابراندک

 یسیتواند ما را از پوست اژدها  آزاد كند. ع یم ییاسالن است كه به تنها یسیهد نشان دهد كه عخوا یم سیلوئ  C.Sداستان    نیا

،  یحیمس ر یغ ای یحی، خواه مس یگر ی . هر برخورد با شخص دمیخود را آزاد کن میتوان یاو نم  ندهد. ما بدو یم ر ییمردم را تغ

 یم صیتشخ ز یرا ن یگر ی د از یدهم ... ن  یم صیخودم را تشخ از یبرخورد ، ن قیاست که خدا به من نشان دهد.  از طر  یبرخورد

سپاس وجود دارد! ....با سپاس از شما   یبرا یلی دل شهی! ....و همکن  دعا وجود دارد: .....پروردگارا رحم  لیدل شهیدهم ... و هم

    نی! آمستیممکن ن یکار  چی... بدون شما ه میما شما را  الزم دار  یسی،ع یسی، ع


