
 انتقام  شیرین یا تلخ است؟

 

    ۲۱ـ ۱۷،  ۱۲          رومیان

کس به سزای بدی، بدی نکنید. دقّت کنید که  به هیچ 

آنچه را در نظر همگان پسندیده است، به جای  

دارد، تا آنجا که به شما مربوط  اگر امکان 18 .آورید

  ای19 .شود، با همه در صلح و صفا زندگی کنیدمی

را به غضب خدا  آن  رید، بلکهیگعزیزان، انتقام م

گوید:  که »خداوند می  واگذارید. زیرا نوشته شده

 .من است؛ من هستم که سزا خواهم دادآن    ”انتقام از

برعکس، »اگر دشمنت گرسنه است، به او  20

خوراک بده! و اگر تشنه است، به او آب بنوشان!  

سرش    سوزان بر  اگر چنین کنی، اخگرهای

مغلوب بدی مشو، بلکه بدی  21 .«.ی انباشتخواه

 .را با نیکویی مغلوب ساز

 

شروع به   یکیبود.  گرید ییدر جا  پدر و مادر دو برادر در خانه جمعیحواسکه  یزمان رد تلخ است؟ ا ی نیریانتقام  ش

نموده و سر و   یو بعد از چند لحظه برادر او شروع به تاَلف ردیگ یاز او م ینیریکند و انتقام ش یلَگد زدِن برادِر خود م

  آنها  یکنند...و پدر آنها متوجه دعوا  یم تََهمرا م   گریو همد  ردیگ یدر آنها باال م یریکند و دَرگ یبه پا م یادیز یصدا

باشد هرچند  یها فقط در خانواده ها نم یریانتقام گ نیا          . کند یپرت م یاز آنها را گرفته و به گوشه ا یکیدست هر 

  یکلمه جنگ شروع م ک ی.  با میدونی . در روزنامه ها ما هر روز از دعوا و جنگ مافتد یاتفاق م ادیما ز یا یدر دن

 یشود. رنجها   یمبدتر و بدتر  نها یکنند. و همٔه ا  یها سقوط مشده باشد... ، بمب  دهیفا یشود ... و اگر کلمات تمام شود و ب

 یتیخاص یاست. َشر دارا نگونه یا استیدادن به اختالف وجود ندارد. در س انیپا  یبرا یراه حل چیاست و ه یشمار یب

را دوباره و دوباره در   یزیچ  نیچن میتوان یانجامد. ما م  یو بدتر م  شتریب یشود و به بد یم ریتَکث روس یاست که مانند و

. برادران شما در خانه،  ردیمی، پدرتان م دیدر آلمان هست نجا یکه شما ا یمثال بزنم: در حال کی .  میخود تجربه کن یِ زندگ

نمانده است.   یشما باق یبرا یزیکردند. چ  یم عیخودشان توز نیرا ب راثیو کل م دیانتظار نداشتند که شما برگرد گرید

گرفته است.   یدر افکار شما جا  قا  یعم یدالتع یب نیسوغات کوچک را پشت سر نگذاشتند ... و اکنون ا  کی یها حتآن

مواقع آنقدر  ی. در بعضدیبخواب دیتوان یکه نم دیهست ی. و شب چنان عصباندیکن یفکر م یعدالت یب نیشما تمام روز به ا

 یندارند ، عصبان ریکار شر نیبا ا یارتباط چیکه ه یاز افراد نیچن. شما همدیبخند دیتوان ینم گریکه د دیهست یعصبان

از   آن خالص   دیتوان ینم گریو قلب شما گ سترده شده است که د یکه در دوردست اتفاق افتاده بود در زندگ  ی. شردیهست

خوب و   یلیکار خ  نیکه ا  رسد ی: " َشر را با شر بازپرداخت نکن" به نظر مدیگو ی. سخنان پولس امروز به ما مدیشو

ما   یدر قلب و زندگ دیکه در جهان وجود دارد ، هرگز نبا  ی! شرمیرا بشکن ریچرخه شر دیباشد. ما فقط با  یدرست م

خود را از جهان خارج  میانتو یم  ا یآسان است؟ آ نیا  ا ی.  آمیشر عمل خوب را انجام ده یبه جا  دیکند. ما با  دایپ  نیزم

کار را خوب انجام  نیا میوانت ی... ما نمست یاست؟ نه ممکن ن فتادهیاتفاقات بد هرگز اتفاق نه ک میو وانمود کن میجدا کن

   نینه ، ما انسانها  متفاوت ب ا ی میداشته باش مانی. چه به خدا امیهمٔه ما مانند آدم و حوا از درخت دانش خورده ا رایز میده

 آناز  میتوان یزند. ما نم یافتد ، به ما ضربه م یما اتفاق م یبرا یعدالت یکه ب یایم و هنگامآشنا شده ریعادالنه  و شر

انجام  میتوان یکار را نم نی!" ما امیخوب را انجام ده ی: "کارها مییبگو میتوان یصد بار م طیشرا نی. در امیریفاصله بگ

داِخله   یرما ، مانند کودکان ، به قدرت باالت ا یاست: آ یواقعا  سؤال اساس نی. و استیما ن یخدا در زندگ رایز میهد که م 

باورند که خدا   نیبه ا انیاَد ا یاز قوم ها و  یلیخ . دهد  ی خشونت را خاتمه م یکه چرخه تقدرِت باال اس م؟یدار ازیکند ن

بلکه   دیریم بگانتقا  دیکه شما نبا  د یگو  یپولس به ما در خطبه م نیدهد. هم چن یانجام م یاعادالنه  یروز، داور کیدر 

  یانتقام مال من است و من م د یگو ی نقل شده است که خدا م قیخدا خشم خود را اجرا کند. و از عهد عت دیاجازه ده
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.  دینما  یاز مشکالت ما را حل م یکیم خداست. و او مه یاز کارها  یکیها  یناعدالت بهکنم. مجازات  یریخواهم انتقام گ

صورت ما   نیو در ا دیآ ینم رونیکس سربلند ب چیه  دینما  یورت قاطعانه داوربه ص  نیزم یاگر خدا بخواهد در رو

تحمل جد میخشم خدا گناه کن ریز یستیهمه با   ۶فصل  شیدایخدا ما اول پ یِ رفتن آفریده ها  نیحالت ازب  نی.  در امیباش اتا م 

گرفت همه را بجز نوح و   میخدا تصمآن زمان مردم آنقدر بدکار بودند که  در.    میخوان ینوح م لیرا درباره س ۹تا 

سرنوشت همه انسان   یستیبعد ها خدا با     ساخت. یکشت  کی نوح  واناتیزنده نگه داشتن ح  یو برا خاندانش را نابود کند.

شود. خدا    یاست که همه خشم خدا را در او متحمل م ی سیدهد. و آن ع رییتغ دانیجاو یبه زندگ یتیشخص کیها را با 

  نیزم یبررو یسیع یزندگ کند. یم تیهدا بیدهد. خدا او را تا صل یم  دنینوش یلخ رنج و عذاب براجام ت ک یبه او 

نقشه   یسی. در عبودانسان نبوده بلکه پسر خدا و خود خدا  کیفقط  یسیو تحمل همٔه انتقام ها است. ع دنیداستان رنج کش

روش   کی او . میانجام ده میتوان یزمان آن را نم چیه   افتد که ما  یاتفاق م کند  یگناهان ما توبه م یکه برا یانسان کی

بندد و انتقام  یرا م طانیاو دست ش بیترت نی. بدردیگ یاو همٔه آنها را به عهده م  آورد و یهمه بوجود م یعدالت را برا

و   ییوج انتقام نیکه به او آزار رساندن گذشت. ا یاو از کسان یبرد. حت یم نیب بد را از یزها یحسادت و همٔه چ 

متضاد به   ی آید. هرچند کم یها مانسان یتو و تمام ی. در او محبت خدا براستعدالت فقط کار خدا نیازخودگذشتن و ا

نشان   رنجها محبت خود را به ما  نیا تیاو در نها  یاست ول نیریش یلیانتقام خ  ک ی یسیکه رنج خدا در ع دیا ینظر م

ها   یاست و تمام تلخ  خوب یزها یچ  تیحکا  میخوان یم لیرا که ما در انج  یزیو چ  ماند. یما باق یآن برا ینیریداد و ش

ما   یبرا بیدر صل یسیو محبت را ع یو عدالت ، آزاد یکی. نمیداشته باش یو شاد یتا ما آزاد .دیمتحمل گرد یسیرا ع

. خدا قلب سنگ ما را  میارتا آنها را سرپا نگه د سا،یکل یاند و براآن زنده یها که برا یح یمس یآماده کرده است و برا

  یما م بیترب نیرا مثل من دوست بدار. به ا گرانیو د می ت داشته باشدوس  اقینرم کرد تا او را از جان و دل و با تمام اشت

دهد و   یم ری  است. . خدا  تو را با عدالت تازه خود تَغَ دهیهمانطور که خدا ما را بخش  میرا ببخش گرانیاعمال بد د  میتوان

 ییعشق خدا فضا  نیاگر ا برد. یم نیاز ب یرا  با خوب ریاو شر ، بلکه یها نابود بشو   یبد قیدهد که از طر یه نماجاز

 تریو قو شتریشود. اما عشق ب یاست. شر چند برابر م ریحد و حصر امکان پذ یما به دست آورد ، عواقب ب یدر زندگ

بود و در   م. او که قلبش پر از نفرت و انتقا میمشاهده کن  زیپولس رسول ن یتوان در زندگ یرا م یزیچ  نیشود. همچ  یم

را در ما  ییشده را داده بود. اگر خداوند فضا  ری  کرد. او به رسول صلحِ تَغَ یر سراسر جهان اعدام مآن زمان مردم را د

.  دیغلبه کن کار خوبیا شر بر شما غلبه کند ، بلکه بر شر ب دی. اجازه ندهافتدیتواند اتفاق ب یم یزیچ  نیبدست آورد ، چن

 نیآم

 

            


