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 دوستان عزيزم ، به يكديگر عشق بورزيد ، چراكه "
عاشق از . عشق از خداوند سرچشمه گرفته است 

را ميشناسد ، آنكه عاشق خداوند متولد شده و او 
  .نيست خدا را نمي شناسد، چون خداوند عشق است

  8-7 آيات 4نامه اول يوحنا باب         

  صليب و مدارا

عيسي مسيح مصلوي گرديد تا نمونه اي الهي باشد براي آنان كه به خاطر اطاعت   
بود كه به او مسيح كامال ً مبري از تهمت هايي . و فرمانبرداريشان از خداوند ، در رنجند 

ميزدند اما با وجود اينكه نا عادالنه با او رفتار كردند نه تنها به دنبال تهديد و انتقام جوئي 
نرفت بلكه در واكنشي شگفت انگيز و عاشقانه براي آناني كه به صليبش كشيدند طلب 
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به همين جهت ) 34: 23لوقا  (" پدر جان انان را ببخش": بخشش و فيض نموده و گفت 
  .يب عيسي بنيادي الهي براي مدارا ست لص

پطرس رسول در اولين نامه خود از مسيحيان ميخواهد كه همچون عيسي مسيح در   
  :اطاعت و عشق ورزي بكوشند 

شما به اين خاطر خوانده شده ايد كه زجري را كه مسيح "
او كامال ً بي . كشيد الگو قرار داده و به دنبال او روان شويد 

وقتي به او . گز خدعه و نيرنگي بكار نبست گناه بود و هر
توهين كردند تالفي نكرد و وقتي زجر ميكشيد كسي را 
تهديد نكرد و تمام تكيه و اعتماد خود را بر كسي گذاشت 

  .كه عادالنه قضاوت خواهد كرد 
  23-21آيه  2 نامه اول پطرس  باب 

ند كه خالصانه از پطرس رسول از عيسي به عنوان نمونه اي كامل و پاك ياد ميك  
. نمونه عيسي الگوئي كامل از عشق و اطاعت است .خداوند قادر متعال اطاعت ميكرد

پيامبران ديگر خداوند نيز در هنگاميكه مورد آزار و شكنجه قرار ميگرفتند تنها از خداوند 
در انجيل متي از زبان عيسي نقل شده است كه پيامبران گذشته نيز با . اطاعت ميكردند 

كه تحت آزار و شكنجه بودند مومنانه از خداوند اطاعت كردند و با تحمل درد و رنج آن
  . اطاعت محض خود را از خداوند جهان نشان دادند 

 خوشبحال شما هنگامي كه به خاطر من مورد آزار و "
شكنجه قرار ميگيريد ، مسرور و شاد باشيد چرا كه 

مبراني است كه بزرگترين پاداشها در آسمان منتظر شما و پيا
  ".پيش از شما مورد آزار قرار گرفتند 

  12-11 آيات 5متي باب         



در قران نيز از پيامبراني صحبت به ميان ميايد كه مورد آزار و اذيت قرار گرفتند اما 
با صبر و بردباري ، تمام مشقات را تحمل نموده و اعتماد خود را جهت رستگاري بر خدا 

اگر چه كه محمد در باره . (ست گرفتند و نه به انتقام برخاستندنهادند و نه شمشير به د
نحوه سلوك پيامبران الهي ميدانست اما اين نمونه ها را ناديده گرفت و به جاي اعتماد بر 

  .)اهللا ، توكل خود را بر شمشير خونين مرگ نهاد 

 پيامبران ِ پيش از تو نيز مورد آزار و شكنجه واقع شدند و "
ما آنها صبر و بردباري را پيشه كردند تا ما آنها ترد گشتند ا

را ياري نموديم و هيچ تغييري در كالم اهللا پيش نخواهدآمد 
  ".همچنان كه براي تو نيز مانند پيامبران ديگرخواهد آمد 

  34: 6سوره االنعام           

پولس رسول نيز بر پيغام عيسي مسيح و نمونه هاي ديگر از پيامبران صحه گذارده 
او معتقد . او آشكارا اعتقاد به انتقام را به خاطر ايمان به خداوند مردود ميداند  . است

است كه انتقام الهي منحصرا ً تحت اختيار خداوند است كه كامال ً آگاه و كامال ً عادل 
او معتقد بود كه به آساني ميتوان تصور كرد كه ظلمي رخ داده و آنرا دستاويز و . ميباشد 

  ...ار داد براي جنگ و خونريزيبهانه اي قر

 دوستان من در پي انتقام جوئي نباشيد و خشم و غضب را "
تالفي : به خداوند واگذار كنيد چرا كه خداوند ميفرمايد 
چنانكه . جوئي براي من است ، و من تالفي خواهم نمود

دشمن شما گرسنه باشد او را سير كنيد اگر تشنه بود به او 
يد و اين مانند آن است كه بر سر او چيزي براي نوشيدن ده

اجازه ندهيد بدي بر شما . منقلي از آتش گذاشته باشيد 
  ".چيره شود بلكه خوبي را به بدي پيروز گردانيد

   21 -19   آيات 12روميان باب             



پس مالحظه ميكنيد كه تحمل الهي بر پايه زجري بنا شد كه مسيح از آدميان ظالم 
بنا بر اين به مسيحيان توصيه شده كه در زندگي با ديگران مدارا را پيشه . و نابكار كشيد 

اين فرمان ِ مدارا . ي خود سازند و حتي با آناني كه آزارشان ميدهند كينه جوئي نكنند 
بستري  فراهم مياورد براي صلح واقعي براي تمامي بشريت چرا كه اين رفتار از محبتي 

نان نيز ابراز ميشود به عبارت ديگر ابراز محبت به سرچشمه ميگيرد كه حتي به دشم
دشمنان منشائي الهي دارد و برانگيختگي و احساس انتقام جوئي نسبت به بي عدالتي ها 

  ...ناشي از طبيعتي است حيواني

  اسالم و مدارا

اسالم ، به صليب كشيده شدن عيسي مسيح را قبول نميكند و به همين خاطر هيچ 
 با آنها بجنگيد تا ": دليلي براي مدارا نميبيند در واقع قران به مسلمين دستور ميدهد كه 

 كامال ً نقطه مقابل ايمان  اين رفتار .193آيه  سوره بقره "آزاري وجود نداشته باشد 
اما محمد .)  توجه فرمائيد34به سوره االنعام آيه . (  الهي است مسيحي و ديگر پيامبران

كشتار حين جنگ را به تحمل ِ آزار ترجيح ميداد و اين يكي از دستورات ِ نامعقول در  
قران است چرا كه طبيعتا ً كشتار و قتل عام بسيار بد تر از آزار و شكنجه است ، چرا كه 

به خاطر همين تفكر . اي تمسخر و آزار است هميشه جزاي قتل بسيار سنگينتر از جز
نامعقول است كه مسلماناني كه مورد آزار واقع ميشوند به انديشه جهاد و جنگ مي افتند و 
به جاي اطاعت از خدا ، محمد پيروان خود را ترغيب نمود كه به شمشير و جهاد تكيه 

  .نمايند

نمائيد  و بكشيد آنان را هر جا كه يافتيد و آنان را اخراج "
از جائي كه شما را راندند چرا كه شكنجه بسيار سختتر از 
قتل است و با آنها نجنگيد در مكانهاي مقدس مگر اينكه 



پس اگر جنگيدند . آنها با شما در آنجا به جنگ آيند 
                           "بكشيدشان تا عبرتي شود براي بي ايمانان 

  191                     سوره بقره                                

اين جنگ بر عليه غير مسلمين ادامه خواهد داشت تا زماني كه هيچگونه تحديدي 
. بر عليه مسلمانان باقي نماند و تا زماني كه همگان تحت سيطره دين محمد واقع شوند 

  .اما اين بدترين و خودخواهانه ترين ِ دستورات است بر عليه انسانيت
گيد با آنان تا فتنه اي باقي نماند و فقط دين اهللا  و بجن"

حاكم گردد اما اگر آنان دست برداشتند مطمئنا ً اهللا خواهد 
   "ديد آنچه را كه آنان انجام ميدهند 

  39                                                    سوره االنفال 

يه بپردازند تا برتري و قدرت غير مسلمين ميبايد از دين محمد اطاعت نمايند و جز
قران براي مسلمين جايز ميشمارد كه غير مسلمانان را در مضيقه .( مسلمين آشكار گردد 

  .)قرار داده و حقوق آنان را در جامعه اسالمي محدود نمايند

با آناني كه به اهللا ايمان ندارند و به دستورات خدا و 
واقعي پيروي پيامبرش گردن نمينهند و آناني كه از اديان 

نميكنند بجنگيد بجز اهل كتاب ، آنها بايد جزيه پرداخت 
  .نمايند چرا كه در استيالي مسلمين ميباشند

  29                                                      سوره توبه 

با توجه به آيات قران واضح و مشخص است كه مسلمين نبايد مورد آزار و اذيت 
رچه كه آنان مجاز هستند غير مسلمانان را مورد آزار قرار دهند تا زماني كه قرار بگيرند اگ

اين بسيار عجيب به نظر ميرسد كه آزار و شكنجه براي . غير مسلمين مطيع و رام گردند 
  .مسلمين عملي بد و ناميمون است اما براي ديگران كامال ً روا و زيباست



در   .صبات و كينه توزي ها شده است و اين تناقض اخالقي در قران منشا تمام تع
 ما بايد با ديگران به گونه اي رفتار كنيم كه انتظار ": موعظه سر كوه عيسي مسيح گفت 

داريم آنان با ما رفتار نمايند و اين ماحصل تمام قوانين پيامبران است اما اين پيغام الهي را 
  .محمد ناديده گرفت و خوار شمرد

با ديگران بگونه اي رفتار كنيد كه بنابر اين در همه چيز "
توقع داريد ديگران با شما رفتار نمايند چرا كه اين ما حصل 

  ".تمام قوانين پيامبران است 
  12: 7متي             

   نتيجه

از آنجاكه اسالم تاثير تاريخي مرگ عيسي مسيح را بر صليب ناديده گرفته است   
به عبارت ديگر . ا اطاعت نميكنند ندارد پس دليلي براي مدارا با آناني كه دستورات او ر

مسيحيان مرگ و شكنجه مسيح را راهي ميدانند براي نشان دادن لطف و مهر و شفقت 
. يكسان به پارسا ، گناهكار يا كافر نه اعتماد بر قدرت شمشير بر ضد آزار و شكنجه

عادل است و مسيحيان نيز مانند پيامبران ِ پيش از مسيح اعتماد شان بر خدائي است كه 
  .حافظي ابدي براي بشريت 

  . خوش به حال فروتنان ، چون وارث زمين خواهند شد "
خوش به حال گرسنگان و تشنگان عدالت چون سير 

  .خواهند شد 
  .خوش به حال بخشندگان چون بخشيده خواهند شد 

  .خوش به حال پاكدالن چون خدا را خواهند ديد
خدا ناميده خوش به حال صلح جويان چون فرزندان 

  .خواهند شد



خوش به حال آنان كه به خاطر پارسائي آزار ميبينند چون 
  .ملكوت آسمان از آن ايشان است 

خوش به حال شما كه به خاطر من مورد توهين و آزار قرار 
ميگيريد ، شاد باشيد چرا كه بزرگترين پاداشها در 
آسمان منتظر شماست همانگونه كه پيامبراني كه قبل از 

  . مورد آزار قرار گرفتند ، پاداش خواهند گرفت شما
 12-3 آيه 5                                             متي باب 

  
 

  




