ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن!

اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای ﻟﻌﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و ﺑﻪ

آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت ﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺴﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺤﺶ دﻫﺪ و ﺟﻔﺎ رﺳﺎﻧﺪ ،دﻋﺎی ﺧﯿﺮ
ﮐﻨﯿﺪ:ﻣﺘ ۵ آﯾﻪ ۴۴
دﻋﺎ ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن ﯾ از ﻋﻤﯿﻘﺘﺮﯾﻦ راﻫﻬﺎی ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎً ﻣ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﯾ اﺗﻔﺎق ﺧﻮب ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن ،ﺑﺪون اﯾﻨﻪ

ﺗﻤﺎﯾﻠ در اﯾﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ وﻗﻒ ﻣﺮادﺷﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،وﻟ دﻋﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﮐﻪ از ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ واﻗﻒ اﺳﺖ و دﻋﺎ ﯾﻌﻨ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﻬﺎ.
دﻋﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﻮﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری و آﮔﺎﻫ از اﯾﻨﻪ در ﻗﻠﺒﺸﺎن دﺷﻤﻨ و
ﮐﻨﯿﻪ دارﻧﺪ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ دﻋﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻘﻮط در ﮔﻨﺎه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺘ اﮔﺮ اﯾﻨﺎر از ﻃﺮﯾﻖ

ﯾ ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺗﻔّﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﻣﺎ دﻋﺎﯾ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ در ﻧﻈﺮ دارد ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺧﻮﺑ
آﻧﻬﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ اﻧﺠﺎم داد ” :ﭘﺪر آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﺨﺶ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤ داﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ” ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۲۳آﯾﻪ ۳۴
و ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎن ﻫﻨﺎم ﺳﻨﺴﺎر ﺷﺪن اﻧﺠﺎم داد ” :ﭘﺲ زاﻧﻮ زده ،ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا در داد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪا
اﯾﻦ ﮔﻨﺎه را ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯿﺮ .اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺧﻮاﺑﯿﺪ” اﻋﻤﺎل ﺑﺎب  ۷آﯾﻪ ۶۰
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ را ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺑﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺒ ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎﻧﻤﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼم
ﮐﺮدن و ﺧﻮش آﻣﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﮐﻤ ﮐﺮدن در رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﺸﺎن )ﻣﺘ ،(۴۷:۵ او ﻫﻤﭽﻨﺒﻦ ﻣﺎ را ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ
ﺗﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﺑﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را در دﻋﺎ ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ ،ﺣﺘ اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ در آن ﺣﻮاﻟ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ و ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﻠﻮت آﺳﻤﺎن و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ اﺑﺪی آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ را ﺑﻪ ﻣﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﮔﺮدش ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دﻋﺎ ﻣ ﮐﺮد ،ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
ای ﺑﺮادران ﺧﻮﺷ دل ﻣﻦ و دﻋﺎی ﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺠﻬﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﺸﺎن اﺳﺘﺮوﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۰آﯾﻪ
.۱

(John Piper ) ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭙﺮ

