بخشیذن دیگران
شٍادت زوذگی واصر در مُرد تجربً بخشش:

ًبصز  ،پظزی کَ سادگبُغ ػِز هؼِذ اطت  ،ثخبعز کبرُبیی کَ پذرع اًدبم داد اس ًظز رّحی ثظیبر آطیت دیذ.پذر اّ ُزگش
اّ را هحجت ًکزد ّ ثزای اسدّاج ثب یک سى دیگز هبدرع را ـزیت داد.ثزای طبلِب اّ ًوی خْاطت پذرع را ثجخؼذ.یکظبل ثعذ
اس ایٌکَ اّ ثَ هظیح ایوبى آّرد  ،اّ هتْخَ ػذ کَ ثبیذ اس خذا اعبعت کٌذ ّ اس سًذاى ًفزت خْدع  ،آساد ػْد.اّ تصوین خْد
را گزـت ّ ثعذ اس طبلِب ًذیذى پذرع ثَ دیذى اّ رـت  .خذا ثَ عولی کَ اّ اًدبم داد احتزام گذاػت ّ ثَ اّ کوک کزد تب ثتْاًذ
پذرع را کبهال ثجخؼذً .بصز در حبل حبضز یک خبدم خذاًّذ اطت ّ در کلیظبیی در طبکزاهٌتْ خذهت هی کٌذ.
ثزای هظیحیبى ایي ثظیبر ؼیز عجیعی ًیظت کَ در هْرد ثخؼغ طْاالتی داػتَ ثبػٌذ.ثخؼیذى ثزای اؼلت هب آطبى ًیظت.حض
عجیعی هب ایي اطت کَ ّقتی کظی ثبعث رًدغ هب هی ػْد  ،ثزای دـبع اس خْدهبى ّاکٌغ ًؼبى هی دُین.هعوْال ّقتی کظی
ثبعث رًدغ هب هی ػْد ،هب اس احظبص رحوت  ،ـیض ّ ثخؼغ پز ًوی ػْین.
آیب ثخؼغ یک اًتخبة آگبُبًَ اطت؟  ،یب یک عول عجیعی کَ ثب خْاطت هب در ارتجبط اطت ؟  ،یب ایي ـقظ یک احظبص یعٌی یک
ّضعیت احظبطی در ػخص اطت؟اگز ػخصی کَ هب ثبیذ اّ را ثجخؼین یک ایوبًذار ًجبػذ چَ؟
چغْر هب ثبیذ هغوئي ػْین کَ ػخصی را ّاقعب ثخؼیذٍ این؟
کتبة هقذص در هْرد هْضْع ثخؼغ ّ طْاالت دیگزی کَ هعوْال در ایي ثبرٍ هی ػْد  ،دیذگبٍ ُب ّ خْاة ُبی کبهلی را
ارائَ هی کٌذ .هب هی خْاُین ثَ چٌذ طْال ثظیبر هعوْل در ایي سهیٌَ ًگبٍ کٌین ّ ثفِوین کتبة هقذص در هْرد ثخؼغ چَ هی
گْیذ.

آیا بخشش یک اوتخاب آگاٌاوً است  ،یا یک َضعیت احساسی می باشذ؟
هي ایوبى دارم ثخؼغ یک اًتخبة اطت کَ هب ثب ارادٍ آساد آًزا اًدبم هی دُین  ّ ،اًگیشٍ اًدبم آى ُن اعبعت اس خذا ّ دطتْر اّ
در هْرد ثخؼغ اطت.
کتبة هقذص ثَ هب دطتْر هی دُذ کَ ُوبًغْرکَ خذا هب را ثخؼیذٍ هب ُن دیگزاى را ثجخؼین:
کْلظیبى 13 : 3
 َ 13رفتبر ديگزان را حتمم كىيذ َ آمبدي ببشيذ تب ايشبن را ببخشيذٌ .زگش اس يكذيگز
كيىً بً دل وگرييذ .اس يبد وربيذ كً مظيح مشب را خبشيذي اطت ؛ پض مشب ويش ببيذ ديگزان
را ببخشيذ.

چطُر دیگران را ببخشیم در حالیکً چىیه احساسی وذاریم؟چطُر تصمیم بخشش را تبذیل بً یک تغییر قلبی
بکىیم؟
اگز ـقظ یک دلیل ثزای ثخؼغ دیگزاى ّخْد داػت – دطتْر خذا(هزقض  -) 25 :11پض ثَ ثخؼغ ثبیذ ثعٌْاى عولی ثزای
اعبعت ًگبٍ کزد " ّ ،داػتي چٌیي احظبطی" ًجبیذ سیبد ضزّری ثبػذ.
عیظی اس ًظز "احظبطی دّطت ًذاػت" ثز صلیت ثزّد .در ثبغ ختظیوبًی  ،احظبطبت اّ ـزیبد هی سدًذ ! ًَ"،هي ًوی تْاًن ایي
کبر را اًدبم دُن"(لْقب .)44 : 22اّ ؼوگیي ثْد(هتی ّ .) 35: 14لی علیزؼن احظبطبتغ  ،ثعٌْاى یک عول داّعلجبًَ  ،اّ

خْدع را ّقؿ ارادٍ پذر کزد(هزقض  ، )14:36اّ صلیجغ را تحول کزد  ،علیزؼن ایٌکَ ّضعیتی خدبلت آّری ثْد(عجزاًیبى
.)2: 12عشم خشم اّ ثزای اًدبم ارادٍ پذر ّ رًح کؼیذى ّ هزدى ثعٌْاى "ثزخْد گیزًذٍ گٌبُبى هب" ثبعث ػذ کَ اّ رًح صلیت
را تحول کٌذ،اگزچَ لؼکزُبی ـزػتگبى هی تْاًظتٌذ اّ را ًدبت دٌُذ(هتی .) 53 : 26

هب ثب ایوبى ّ اس رّی اعبعت هی ثخؼین .اس آًدبیی کَ ثخؼغ ثزخالؾ عجیعت هب اطت  ،هب ثبیذ ثب ایوبى ثجخؼین  ،چَ اس ًظز
احظبطی هب دّطت داػتَ ثبػین ،چَ دّطت ًذاػتَ ثبػین  .هب ثبیذ در هْرد کبری کَ خذا ثبیذ در ّخْد هب اًدبم دُذ تب ایي ثخؼغ
کبهل ػْد ثَ خذا اعتوبد کٌین.
ّقتی ػوب ضزة الوثل دّ خذهتکبر را هی خْاًیذ ،آى داطتبى ثب ثبس کزدى کتبة تْطظ پبدػبٍ ػزّع هی ػْد.هتی24: 18
پبدػبٍ ُوَ چیش را هحبطجَ کزد.ثخؼیذى ثب خذی گزـتي ضبیعَ آؼبس هی ػْد.حتی خذا ُن ایٌغْر عول هی کٌذ.پبدػبٍ دقیقب هی
داًظت کَ اّ هی خْاُذ چَ چیشی را ثجخؼذ.اّ ُوَ چیش را حظبة کزد.پض ثزای آّردى ثخؼغ اس ارادٍ ثَ داخل قلت خْد ،
خْة اطت کَ ایي کبر را ثب درطت کزدى یک ـِزطت اس هْا ردی کَ در هْرد آًِب رًدیذٍ ػذٍ ایذ آؼبس کٌیذ ّ .ثعذ ثَ خذا
ثگْییذ "،ـالى ػخص را در هْرد کبرُبیی کَ اًدبم دادٍ هی ثخؼیذ (هثال ثخبعز ایٌکَ ثب رد کزدى دعْتتبى ػوب را رًدبًذٍ ّ
ثبؼث ػذٍ ػوب احظبص ثی ارسع ثْدى  ،ثی اُویت ثْدى ّ خفت ثکٌیذ).هي هی ثخؼن سیزا تْ هزا ثخؼیذی.
در هْاخَ ثب رًح ّ آسردگی  ،ثخؼغ اًتخبثی اطت کَ هب هی تْاًین اًدبم دُین.
هي ایوبى دارم کَ ّقتی هب خْد را ّقؿ اعبعت کزدى اس خذا هی کٌین ّ ّقتی هی ثخؼین چْى اػتیبق دارین کَ اّ را خؼٌْد
کٌین  ،اّ ثَ ایي رّحیَ هب احتزام هی گذارد.اّ در سهبى خْدع عول خْد را کبهل هی کٌذ.هب ثبیذ ثَ ثخؼیذى ثب ایوبى اداهَ
ثذُین(طِن هب)  ،تب سهبًی کَ عول ثخؼغ در قلت هب اًدبم گزدد(طِن خذا).
ـیلیپیبى 6 :1
 6اطميىبن دارم خذا كً ايه عمم ويكُ را در مشب آغبس منُد ،مشب را يبري خُاٌذ داد تب
در فيض اَ رشذ كىيذ تب بً ٌىگبم ببسگشت عيظي مظيح  ،كبر اَ در مشب تكميم شذي ببشذ.

ما از کجا می تُاویم بفٍمیم کً براستی کسی را بخشیذي ایم؟
کْری تي ثْم  ،یک سى هظیحی کَ اس ثبسداػتگبٍ ُبی ًبسی در حیي قتل عبم یِْدیبى ًدبت پیذا کزد ،هی گْیذ" ،ثخؼغ هثل
آسادکزدى یک سًذاًی اطت ّ ،تؼخیص دادى ایي حقیقت کَ ایي سًذاًی خْد ػوب ُظتیذ".
ّقتی کَ هب آى آسادی را کَ در اثز ثخؼیذى کظی هی تْاى ثذطت آّرد تدزثَ هی کٌین  ،هی داًین کَ ّاقعب تْاًظتَ این ثجخؼین.
ّقتی هب تصوین هی گیزین کظی را ًجخؼین  ،خْد هب ثیؼتز اس ُز کض دیگز رًح هی کؼینّ.قتی هب هی ثخؼین ،خذاًّذ قلت هب را
اس خؼن  ،تلخی  ،رًدغ ّ آطیجی کَ دیذٍ این ّ قجال ثخبعز آى اطیز ػذٍ ثْدین ًدبت هی دُذ.
ثِزحبل،ثیؼتز اّقبت  ،ثخؼغ یک هزحلَ رّساًَ ّ کٌذ اطت.ایي عول هثل ـؼبر دادى یک دگوَ ًیظت.
هتی 22-21: 18
 21در ايه ٌىگبم پطزص پيش آمذ َ پزطيذ« :اطتبد ،بزادري را كً بً مه بذي مي كىذ ،تب
چىذ مزتبً ببيذببخشم ؟ آيب ٌفت ببر؟ 22عيظي جُاة داد« :وً ٌ ،فتبد مزتبً ٌفت ببر!»

خْاثی کَ عیظی داد ایي را رّػي هی کٌذ کَ ثزای هب ثخؼیذى کبر طبدٍ ای ًیظت .ایي تصویوی ًیظت کَ هب یکجبر ثگیزین ّ ثعذ
ثغْر اتْهبتیک در ّضعیت ثخؼغ سًذگی ثکٌین.ثخؼغ هوکي اطت ًیبس ثَ یک عوز گذػت کزدى دارد.اهب ایي کبرثزای هب هِن
هی ثبػذ .هب ثبیذ تب ّقتی ایي هْضْع در قلت هب تثجیت ػْد ثَ ثخؼیذى اداهَ دُین.

اگر کسی کً ما بایذ ببخشیم ایماوذار وباشذ چً؟
هي هتْخَ ػذٍ ام کَ دعب یکی اس ثِتزیي راٍ ُب ثزای ػکظتي دیْار عذم ثخؼغ در قلت ُب هی ثبػذّ.قتی هي ػزّع ثَ دعب
کزدى ثزای کظی هی کٌن کَ هزا ًبراحت کزدٍ اطت  ،خذا ثَ هي چؼوبى خذیذی هی دُذ تب اّ را اس ساّیَ دیگزی ثجیٌنّ .
ُویٌغْر ثَ هي قلت خذیذی هی دُذ تب ثتْاًن ثب هحجت ثَ اّ تْخَ کٌنّ.قتی هي دعب هی کٌن هی تْاًن اّ را آًغْر کَ خذا هی ثیٌذ
 ،ثجیٌن ّ .هي هی تْاًن تؼخیص دُن کَ آى ػخص ثزای خذا ثب ارسع اطتُ.ویٌغْر هي خْد را در ًْر تبسٍ ای هی ثیٌن ّ ،

درک هی کٌن کَ هي ُن هثل آى ػخص گٌبُکبر ّ هقصز ُظتن.هي ًیش ثَ ثخؼغ احتیبج دارم.اگز خذا ثخؼغ خْد را اس هي ثبس
ًذاػتَ اطت  ،چزا هي ثبیذ ثخؼؼن را اس ػخص دیگزی دریػ کٌن؟

آیا داشته احساس عصباویت َ خُاستار اجرای عذالت در مُرد کسی کً ما بایذ ببخشیم  ،کار درستی است؟
ایي طْال ،یک دلیل دیگز در هْرد دعب ،ثزای کظی کَ ثبیذ ثجخؼین را  ،ثَ هب یبد آّری هی کٌذ.هب هی تْاًین در دعب اس خذا
ثخْاُین در هْرد ثی عذالتی ُبی اًدبم ػذٍ کبری اًدبم دُذ  ،تب خذا سًذگی آى ػخص را هْرد داّری قزار دُذ ّ ،هب دیگز آى
خؼن را در درّى خْد ًذاػتَ ثبػین .اگزچَ ایي ثظیبر عجیعی اطت کَ در ثزاثز گٌبٍ ّ ثی عذالتی خؼوگیي ػْین  ،اهب ّظیفَ هب
داّری کزدى دیگزاى ثخبعز گٌبُبًؼبى ًیظت.
لْقب : 6
« 37ايزاد وگرييذ تب اس مشب ايزاد وگريوذ .ديگزان را حمكُم وكىيذ تب خذا مشب را حمكُم
وكىذ .گذشت داشتً ببشيذ تب وظبت بً مشب ببگذشت ببشىذ37.

ثخبعز آّریذ ،ثخؼیذى هب ثبعث عبدل ّ ثی گٌبٍ ػذى کظی یب کبری ًوی ػْد ُ ،ویٌغْرثبعث ًوی ػْد ثخؼغ خذا ثزای اعوبل
سػت آًِب هِیب ػْد ،سیزا ـقظ خْد خذا هی تْاًذ ایي کبر را اًدبم دُذ .در حبلیکَ گذػتَ ؼیز قبثل تؽییز اطت ،هب هی تْاًین
درثبرٍ حبل ّ آیٌذٍ خْد کبری اًدبم دُین.ثخؼیذى دیگزاى راُی ثزای ػفب یبـتي خْد هب ثبس هی ًوبیذ.

چرا بایذ بخشیذ؟
هب ثزای ثخؼیذى ًوًَْ ای الِی دارین! خذا هی داًظت کَ هب احتیبج ثَ ثخؼغ دارین  ،پض اّ پظزع عیظی را ثزای ًدبت ُوَ
اًظبًِب اس عْاقت گٌبُبًؼبى  ،ثَ ایي خِبى ـزطتبد(اّل یْحٌب ) 10 – 9: 4
ثِتزیي دلیل ثزای ثخؼیذى ایي اطت کَ عیظی ثَ هب دطتْر داد تب ثجخؼین.هب اس کتبة هقذص یبد هی گیزین کَ اگز ًجخؼین  ،خْد هب
ُن ثخؼیذٍ ًوی ػْین:
هتی 16 -14 : 6
« 15َ14پذر آمسبوي  ،مشب را بشزطي خُاٌذ خبشيذ كً مشب ويش آوبوي را كً بً مشب بذي كزدي
اوذ ،ببخشيذ.
 َ« 16امب درببري رَسي َ .قيت رَسي مي گرييذ ،مبوىذ ريبكبران خُد را افظزدي َ وبتُان
وشبن وذٌيذ .ايشبن بب ايه كبر مي خُاٌىذ بً مزدم بفٍمبوىذ كً رَسي گزفتً اوذ.
مطمئه ببشيذ كً ايشبن متبم اجز خُد را بً مهني صُرت اس مزدم مي گريوذ.

ُوچٌیي هب ثبیذ ثجخؼین تب گٌبُبًوبى در حضْر خذا ػٌیذٍ ػْد:
هزقض 25 : 11
َ« 25يل َقيت دعب مي كىيذ اگز وظبت بً كظي كيىً داريذ ،اَ را ببخشيذ ،تب پذر آمسبوي
مشب ويش اس طز تقصريات مشب بگذرد َ مشب را ببخشذ».

ثغْر خالصَ ّ در پبیبى  ،هب اس رّی اعبعت اس خذاًّذ هی ثخؼین.ایه یک اوتخاب است  ،تصمیمی کً ما بایذ بگیریم.ثِزحبل
ّ ،قتی هب هی ثخؼین ،درک هی کٌین کَ ایي ـزهبى ثَ خیزیت خْدهبى ُن ُظت ّ ،هب پبداع ثخؼغ یعٌی آزادی را ثذطت هی
آّرین.
اگز هی خْاُیذ کظی را ثجخؼیذ  ،اهب هغوئي ًیظتیذ کَ چغْر ایي کبر را اًدبم دُیذ  ،ثَ ایي دعب تْخَ کٌیذ:
خذای پذر  ،هي ثَ کوک ّ ثصیزت تْ احتیبج دارم .اهزّس هي درک ثِتزی اس ثخؼغ دیگزاى ثَ کوک تْ ثذطت آّردٍ ام ،هي
اس تَ قلت خْد اّ را هی ثخؼنُ .وبًغْر کَ تْ ُن هزا ثصْرت رایگبى ّ ثذّى ُیچ ثِبیی ثخؼیذی  ،هي ُن آًِب را هی ثخؼن.
پذر  ،اس تْ هی خْاُن هزا ثجخؼی کَ ثخبعز ًبراحتی ُبی خْدم دیگزاى را ًبراحت کزدم ّ.خْاُغ هی کٌن راثغَ هزا ثب
دیگزاى ػفب ثذٍ .هي ُوَ ایي دعب ُب را در ًبم گزاًجِبی عیظی هی کٌن ،کظی کَ ثبعث ػذ ثخؼغ ّ ػفب ثزای هي هوکي
ػْد.هتؼکزم کَ تْ هزا ثؼکلی کَ هبـْق تصْر هي اطت دّطت داری.در ًبم عیظی  ،آهیي.
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