
 !است كران يكه ب ياحساس خوب

روزي يكي از فقيهان برخاست تا با اين پرسش، عيسي را بيازمايد:  
عيسي در  26 ««اي استاد، چه كنم تا وارث حيات جاويدان شوم؟ 

 «فهمي؟جواب گفت: «در تورات چه نوشته است؟ از آن چه مي 

تمامي  پاسخ داد: «”خداونْد خداي خود را با تمامي دل و با 27
جان و با تمامي قوّت و با تمامي فكر خود محبت نما و   

عيسي گفت: «پاسخ درست دادي. اين را به جاي آور كه حيات   “.ات را همچون خويشتن محبت كنهمسايه
 «.خواهي داشت

عيسي در پاسخ چنين گفت:  30 «اّما او براي تبرئة خود از عيسي پرسيد: «ولي همساية من كيست؟29
رفت. در راه به دست راهزنان افتاد. آنها او را لخت كرده، كتك زدند، و  ورشليم به اَريحا مي«مردي از ا

گذشت. امّا چون چشمش به آن مرد افتاد،  ضا كاهني از همان راه مي از ق31َ .جان رهايش كردند و رفتند نيمه 
. او نيز چون به آنجا رسيد و  گذشتاي نيز از آنجا مي الوي 32 .راه خود را كج كرد و از سمت ديگر جاده رفت

جا رسيد و  اّما مسافري سامِري چون بدان 33 .آن مرد را ديد، راه خود را كج كرد و از سمت ديگر جاده رفت
پس نزد او رفت و بر زخمهايش شراب ريخت و روغن ماليد و آنها  34 .آن مرد را ديد، دلش بر حال او سوخت

به   روز بعد، دو دينار  35 .گذاشت و به كاروانسرايي برد و از او پرستاري كردرا بست. سپس او را بر االغ خود  
صاحب كاروانسرا داد و گفت: ”از اين مرد پرستاري كن و اگر بيش از اين خرج كردي، چون برگردم به تو  

 «يك از اين سه تن، همساية مردي بود كه به دست راهزنان افتاد؟ حال به نظر تو كدام36 “.خواهم داد

 «.پاسخ داد: «آن كه به او ترحم كرد.» عيسي به او گفت: «برو و تو نيز چنين كن37

 

لمس   شاندخو با دست را ز يهمه چ خواهند ي مبيشتر بلكه  ببينند و بشنوند  فقط  خواهند ي ها معموالً نمبچه 
با   است كه  يها راهر بچه ابچشند. آن رفتخودشان با دهان  را  ز يخواهند همه چ  ي از آن م بهتر ي حت ايكنند 

اجاق   دست زدن به  كه   رند يبگ  اد يتوانند   ينگونه آنها م ايرا كشف كنند. شان كوچك خود يا يتوانند دن يم  آن
كه مردم در   يد ن كرا تصور  يي ايدنتوانيد مي  آيا ...د ن زده نپر خ يبهتر است در آب  اي، ستين  يخوب يده يا گرم

اجاق   ي مردم مدام خود را روفرض كنيد كه  . هستجهنم  ه يشب يي اينچنين د ند؟اشته باش ند آن احساس 
دهند. احساسات   مانجا گر يوحشتناك د يكارها يل يخ ايانگشتانشان را با چاقو قطع كنند...  ايبسوزاند... 

درون  آنچه در   د ي. شاميزنده بمان م يتوان  يهستند. بدون آنها نم تيست. آنها در اهمهااز وجود انسان  يبخش
  ياحساسات نيغم. ا اي  يمانند ترس، خشم، شاد ياحساسات گانه باشد.ي مهمتر از حواس پنجحت مي گذرد  ما

آن   قاز طريهستند و ما  مي توانيم  از عملكرد ما ي مهم ينشانه  رايهستند ز م كه در درون ما هستند مه
كنند.    رييتوانند  تغ ي حال آنها به سرعت م نيبا ا  است. بد  چيزي  خوب و چه چيزي چه  دهيم  صتشخي

به   د يشود. شا يم   ليتبد   يد يناام ايبه غم  يچقدر زود شاد  ايشود،  ي م لي چقدر زود عشق به نفرت تبد 
برسم؟   يابد  ي توانم به زندگ ي: چگونه م د ي رفت و پرس   يسينزد ع ي بار مرد ك ياست كه  ل يدل نيهم

كجا    ؟نشود ليرا تجربه كنم كه به غم تبد  يكجا شاد   از همين دست: است يسؤال يابد  اتيح يمسئله 



نخواهم شد؟   د يكنم كه مطمئن باشم ناام دايپ يي به نفرت نشود؟ كجا جا لي را تجربه كنم كه تبد  يعشق
به آنچه در درون   بديازندگي  دادن وضيح  تكتاب مقدس براي  كه  نجاستيجالب ااست؟   كجا ي ابد  يزندگ

خداونْد  "د. كني م اشارهاحساست  نيبه هم قيعهد عت دريكي از معاصران عيسي  كند...   ياست اشاره مانسان 
را   اته يفكر خود محبت نما و  همسا ي قوّت و با تمام  يجان و با تمام يدل و با تمام ي خود را با تمام يخدا

  يابد  ي شد. آنگاه زندگ يد خوشحال خواه د، ير كناعشق رفت نيطبق هم رمحبت كن.»  اگ شتن يهمچون خو
كودك هم    كي يساده است. حت ار يكند بس ي نقل م نجايدر ا  يسيكه ع  ي. در واقع، فرمان اول يد د د يخواهرا 
را مانند خودشان دوست داشته باشند،   هيتواند بفهمد كه اگر همه مردم در سرتاسر جهان خدا و همسا يم
.  مي دار يي ها تي! چون محدودميستي! چرا؟ چون ما انسانها كامل نستين نطور ي. اما اد يد م يكامل خواه ييايدن

از عشق با   يكند. داستان  يم  انيرا ب يزيداستان شگفت انگ   يسيدارد. و سپس ع اندازه عشق ما هم  يحت
از اين  است. و  كين  يداستان سامر نيكران است. ا ي كه در آن عشق ب يآن، داستان ابلو در مق ت يمحدود

خود را از دست داد،   يي سارقان افتاد. او نه تنها تمام پول و دارا يحاصره در مُ  يماجرا مرد   نيدر ا :قرار است
  د ينور خورش  ريزنزديك بود  و  د ياز او سلب شد. سپس برهنه  در كنار جاده دراز كش زياو ن ت يثيبلكه ح

  ي مهم يفه ي ادامه داد، دو مرد آمدند كه وظ يسي ... و سپس، عكردي مبه او كمك  ي ، كسمگر اينكه... رديبم
بودند.   شيدر سر نداشتند. آنها كش فه ي جز وظ يزيبودند. چ  يسفر كار  كي توان گفت كه آنها در   يداشتند. م

واضح بود، كار    زيچ كي آنها بود.   فه ي وظ ني... اند رفتي م  ند به انجمن خود شان كه منتظر آنها بود يستيآنها با
وجود داشت. در آن زمان اعتقاد   ز ين خاص  زيچ كي كنار جاده نبود. در آن زمان در  مصدوم   ك يكمك به آنها 
  ينم گريشد نجس بودند. آن وقت د  ي م نيكنند. اگر چن سخون را لم  د ينبا نيبود كه افراد متد  نيبر ا

  را ي، زند كرد ي م زي تم ي اديز  دهيچ يپ يخودشان را با وضوها يستيرا انجام دهند. ابتدا با انكارش  ند توانست
خواستند به مجروح كمك  ينمها كشيش  ن ياروشن بود كه نه تنها  ، ند دآغشته كرده بو ي گريخود را با خون د

  ن يكردند! با اي نم فيخون مجروح كثد! دستشان را با نر را انجام دهاآن ك ند توانستمي ن حتي  آنها ، بلكهد نكن
دارد. آنچه در آن زمان بود،    ييها تيما، عشق محدود   يايخواهد به وضوح نشان دهد: در دني م  يسيكار، ع

  نيچندم ي دوست پسرم برا ي وقت  دارد. ييها تي كه عشق محدود مي دان ي است. ما هم م نطورياالن هم هم
. اگر دوست دخترم دست از آزار دادن من برندارد، در  ابد ي ي م انيپا نهايتكند، عشق در  ي م د يبار من را ناام

كه بچه ها   د يدان يرا م  نيدر خانواده هم ا  ي. حتد يدان ي خواهم كرد. شما استدالل ها را م د ياو را ناام تينها
به   ياد يزافراد زنند.   ي به فرزندان خود صدمه م ز ين نيكنند. والد   يم  د يو ناام  د دهن  يخود را آزار م  نيوالد 

را   يافراد  نيدارد. و اگر چن  ييها ت ياست كه عشق محدود ل يدل  نيدهند و  به ا ي روابط خود ادامه نم
  ح يترج ما  ايآ م؟يرا با مشكل آنها آلوده كن مانيدستها  د يبا ايآ ؟ ميده  ينشان م ي چه واكنش م يد يد ازمند ين

  يباالخره تو نم"ما خواهد بود. ... توان از   خارج  يگريد ز يهر چ م؟ يكه فقط به كار خودمان فكر كن م يده ينم
  ي به امور خصوص مي ده ي م ح يو بعد ترج م ييگو  ياست كه ما م  يز يچ نيا ". يرا نجات ده  ايكل دن  يتوان

فرد   درست مانند آن   ،ميبدان ميخواهي كند. م يحال آن كار ما را خوشحال نم  ن ي. و با اميكن  ي دگيخود رس 
از خوردن و خورده شدن وجود   شتر يب ي زيچ يزندگ ن يدر ا  ايآز آن وجود دارد؟ آ شتريب  اي«آ ، يسيزمان ع در



باشم چه   د يناام  اي دهيد بيآس  ن،ي؟ اگر غمگ شد مجروح كنار جاده باشم چه خواهد  خودمدارد؟» و اگر 
. اما كمك از چه  ميدار از يزود همه ما به كمك ن اي  ر يكند؟ بله، د  يم به من كمك  يد؟ پس چه كسش خواهد 

كمك    آسيب ديدگاناز مجروحان و  يار يدر زمان ما به بس  يكجاست؟ چه كس د و مرزح ؟ زهاچه اند و   ؟يكس
  يسيكه ع نجاستيندارد. و ا يدانند كه عشقشان حد و مرز   يم  يسوال را فقط كسان نيخواهد كرد؟ پاسخ ا

خود را داشت. اما   فياو هم وظا ان تفاوت داشت.گر يدكسي كه با كند.    يصحبت م يشخص سوم يدرباره 
با   توانستي او م  نيبود دشمن او بود. بنابرا دهيكه كنار جاده دراز كش كسي  هم وجود داشت.  ي گريد زيچ
  قاًي دقزخم  دارد! و نرا  اقتش يبه كمك به او ندارم. او هم ل ي ازي: «او دشمن من است، من ند يموجه بگو  ليدل

  شيپ فرد مجروح متفاوت از  انتظار  زي نگفت، همه چرا  نهاي از ا دامك  چي!» اما هوارد شدهبه شخص مناسب 
انجام داد. تمام وقتش را اهدا كرد. او تمام   معمول  دشمن باشد، همه كارها را بر خالف  د يمرد كه با نيرفت. ا

او را به   يحت ش،يهازخم  اميآن گمشده كمك كند. پس از التبه  خواستي م داًيخود را خرج كرد. او شد  پول
... آنچه به وضوح  خت كرداپردبود  الزم كه  را هم  ي گريشب، بلكه درمان د يهزينه برد و نه تنها  مارستانيب

است كه ما به طور معمول   ي گريد  زياز هر چ شتري ب  اريعشق بس نياست! و ا كرانيعشق ب مينيبي م نجا يدر ا
  يعشق حد و مرز  ي هست كه برا ي س: كد يبه ما بگو خواهد ي م ي سي. عميكن  ي تجربه م

اتفاق   يزمان نهاي. و همه امياگر ما ندان يكران وجود دارد. حت  ي. عشق بشناسد ينم
  ده يدان را  مضطربان نان،يوارد شود.  او  مجروحان،  غمگ  يسيكه خود ع افتد ي م

من خم   ي سو ه است. اوست كه ب ي سيخود عمري نيك در واقع امثال س ... رديگينم
.  ند يب يدرون را م  يكند و تمام زخم ها ي شود. اوست كه به قلب من نگاه م يم

به كمك است. او   ليدهد كه ما  يبه ما نشان م يسي كند. ع ي باز مرا كنم  كاره  نم چ اد ي نم رگ يكه د ييجاها
پرسد   ينم ي حت اودهد.  ي انجام مر ما ااز انتظ شتري ب يدهد. او حت  ياز آنچه الزم است انجام م  شينه تنها ب

  او  عكس از  كي نجايا   . نگاه كن.ميكن  يصحبت م  ي سيع ني.   ما در مورد اريخ  اي مي را دار  اقتشيما ل ايكه آ
  . همه متعلق به او رديپذ  يم  بازش همه مردم را با آغوش  ي عنيكرده است.   بازرا   شيدست ها كه هست 

دارد كه تمام   يعينه تنها بازوان وس  يسيرا ندارند. اما ع اقتش يكه ل  يكسان يدشمنان او. حت  حتي. ند سته
رسد. عشق او به خدا مطلق   مي دارد كه تا بهشت   يبزرگ  اريقلب بس ني. او همچنرديگ  يجهان را در بر م

. عشق او آنقدر گسترده، آنقدر بلند   مي كن ي ريآن را اندازه گ م يتوان  ينم ياست. آنقدر بزرگ است  كه حت
 . نيآم ي پيدا كنم. يجا آنجاتوانم در  ي است كه من هم م

 

 


