
 

 یی قضاوت نها

 ۸ـ ۱،   ۱۶لوقا 

آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت: »توانگری را مباشری بود. چون شکایت به او رسید که مباشر اموال او را بر باد  

شنوم؟ حساب خود بازپس ده که دیگر مباشر من  خواند و پرسید: ”این چیست که دربارۀ تو می وی را فرا2دهد، می

کندن ندارم و از خواهد از کار برکنارم کند. یارای زمینمباشر با خود اندیشید: ”چه کنم؟ ارباب می»3 “.نتوانی بود

هایشان دانستم چه باید کرد تا چون از مباشرت برکنار شدم، کسانی باشند که مرا در خانه4 .گدایی نیز عار دارم

واند. از اّولی پرسید: ”چقدر به سرورم خ  پس، بدهکاران ارباب خویش را یک به یک به حضور فرا5 “.بپذیرند

روغن زیتون.“  .در اصل یونانی: ”صد باتوس“، احتماالً معادل سه هزار لیتر 16:6پاسخ داد: ”صد خمره6 “بدهکاری؟

سپس از دّومی پرسید: ”تو چقدر بدهکاری؟“  7 “!گفت: ”صورتحساب خود را بگیر، و زود بنشین و بنویس، پنجاه خمره

گندم.“ گفت:   .در اصل یونانی: ”صد کوروس“، احتماالً معادل سی و پنج هزار لیتر 16:7خروار پاسخ داد: ”صد

ارباب، مباشِر متقلب را تحسین کرد، زیرا عاقالنه عمل کرده »8 “!”صورتحساب خود را بگیر و بنویس هشتاد خروار

 .ن خویش از فرزندان نور عاقلترنددر مناسبات خود با همعصرا .“یا ”دنیا  16:8بود؛ چرا که فرزندان این عصر

 

 
 

خواهد   یم بیترت نیکنند. و به هم یم یادآور ی ما را  یزندگ  انی پا زند،یر  یکه از درختان م ییدر راه است. و برگها زمستان

  یموضوع نیبرسد. به هر حال، ا انی به پا دیبا ز،ییپا یبرگ ها زشیما، مانند ر  ی کند که زندگ یادآور یرا به ما  سا یسال کل انیپا

  یم یادآور ی ما را  یاشاره کرده و قضاوت خدا یزندگ انیدائماً به پا  ز ین یسیشود. ع یم مطرحاست که در سراسر کتاب مقدس 

بده تا   م یکند: "پروردگارا به ما تعل یم یادآور یبه ما  نیهمچن ۹۰. مزمور م یا دهیامروز شن لیکند. همانطور که در خواندن انج

است    لیما یسی. ع میفکر کن یزندگ انی. بله، عاقالنه است، که به پام یعاقل شو دی که دوران عمر ما چقدر کوتاه است، تا شا میبدان

  ست،ین نیمثال ا نیکند. منظور از ا یم جاد یمثل غالباً سوتفاهم ا نی: امی بگو دی بدهد. بالفاصله با ادیموضوع را با مثل به ما  نیا

کند، که   د یخواهد از همه مباشران امالک و مستغالت تمج  ینم یسی. و عمیتجارت کن ایدن  نیدهد، چگونه در ا فیا توصکه به م

زند   یتاجر شکست خورده و گناهکار را مثال م کیفقط  یسیخودش پرداخت کنند. ع یسودآور  یاجاره اشان را برا یها یبده

مباشر امالک و مستغالت خردمند بود،   نیعاقالنه بود. و به همان اندازه که ا ندهیحکم آ یدهد که برنامه او برا  یو به ما نشان م

 نی. به همدیرا فهم نیوجود نداشت. او ا یآن مباشر چاره ا  ی. برامیخردمند باش ز یخداوند ن ندهیدر مورد قضاوت آ می توان یما م

ً یدق  رایبعد او باهوش بود، ز  یباهوش بود. در وهله  لیدل خواست به   یانجام دهد. او نم  طیشرا نیدر ا  دیبا یت چه کار دانس  یم قا

برنامه و عمل   نیفقط ا یسینباشد. و ع ابانیکرد تا سرانجام در خ نیخود را تأم ندهیاو آ  نیو التماس کند. بنابرا رودب ابانیخ



ً ی: دقدی گو یکند و به ما م یعاقالنه تاجر ناعادل را انتخاب م . احمقانه  دیو احمق نباش  دیباهوش باش دی. شما بادی باش دیبا نگونهیا قا

اجتناب برسد.   رقابلیماند، تا مهلت غ ی منتظر م دیداد. او فقط با یانجام نم یکامل مقصر بودنش، کار  هبود اگر مباشر، با آن ک

 .قضاوت در راه است  رایاحمقانه است ز  نیا

ما انسانها   یهمه  نیدر آخر برنامه اش داشت. بنابرا یناعادالنه ا یسمباشر حسابر  نیا د،یخواهد به ما بگو یم یسیمثال ع نیا با

در آنجا وجود ندارد. و    یپناهگاه چیبود. ه م یخدا مقصر خواه شیما در پ یو سپس همه  میخدا آماده باش ییقضاوت نها یبرا دیبا

  ینم نی. ما همچنمیكن هیخودمان را توج میتوان یوجه نم چیو به ه م یندار  یدهد، كه ما اصالً فرصت یم یار یاو همچنان به ما هوش

را   نیا ی. هرکسمیر یدر نظر بگ یدالر  ونیلیرا به عنوان جبران خسارت م می تخت پنهان كرده ا ر یرا، که ز  ییسکه ها میتوان

ا فکر  خد یدر مورد موضوع داور  شتر یب یکنم ارزش دارد کم یم فکر بلکه هم احمق است.  ست،یامتحان کند نه تنها باهوش ن

  گران یخواهند خود را با د یم نیمردم نه تنها قضاوت خدا را در ذهن ندارند، بلکه همچن شتر یب رایارزشمند است، ز   نی. امیکن

. اما  کرد که از شما بدتر باشند  د یخواه دای را پ یافراد شهیکنند. مطمئناً شما هم سهیبا عدالت خدا مقا نکهیا یکنند به جا سهیمقا

  یچه اشتباه ستی. و مهم نمیشود. ما در برابر قضاوت خداوند تنها هست یقبل از قضاوت خداوند حساب نم گران یاعمال بد د

که   یاعمال قط مهم است.. ف میانجام نداده ا  ای م یدارد، آنچه انجام داده ا تیکه قبل از قضاوت خدا اهم یز یکرده اند. تنها چ گرانید

کرد،   می خواه دا یرا پ ییخود مکانها یهمه ما در زندگ م،ی. و اگر با هم صادق باشرندیگ یقرار م نیذره ب ر یز خودم انجام داده ام 

  ییها ت یخود محدود یخواستم؟ ما در زندگ یکه در واقع م ستم ی. چرا من قادر به انجام آن کار نمیکه در آن به اشتباه قرار گرفته ا

  گرانید  میتوان ینم نکهیکرده است. ما از ا فایرا ا یما نقش کم یخدا در زندگ یکه مهربان د،ی آ ی. و به نظر ممیکن یم جربهرا ت

.  میدوست داشته باش  میخواه یخدا را همانطور که م میتوان ی ما نم ،یگر ید ز یاز هر چ  شیب  .میبر  یرنج م م یرا دوست داشته باش

ً یوجود دارند که دق یار ی. افراد بسرد یگ یدرد م  شیشکسته شود، جا میخواست یکه واقعاً م یز یچ یو وقت با خرده   لیدل  نیبه هم قا

انجام دهند.   یبهتر  یخواهند کار  ینکرده اند و اکنون م هرا تجرب یادیعشق ز  یدر کودک یخود روبرو هستند. برخ یزندگ یها

  م یتوان یاست، که نم لیدل  نیو به ا میانسان هستتوانند آن را انجام دهند. ما   یکنند و نم یبرخورد م یبتون وار ید  کیاما آنها با 

ً یداند. او دق یکمبود ما را درک م یسی.! عمیمقصر هست لیدل نی. به امیانجام ده کیکار ن ما آشنا شده است.   یانسان ت یبا محدود قا

توانست به عنوان ناظر عادل ما را   یاز آن دو کار را انجام دهد. او م  یکیتوانست  یم یسیکامل ما، ع یو با توجه به ورشکستگ

. از دور  دیندار  یبدبخت نیبه خروج از ا یدیام  گر ید ن،ی ! و عالوه بر ادیبرو رونی" پس به بدینابود کند. "شما ورشکسته هست

 نیاو همچن  گر،یحرفها را بزند. از طرف د نیتوانست ا یم  یسیبا شما داشته باشم! «ع نیاز ا  شیب یخواهم کار  یمن نم د،یباش

  حیاشتباهات را تصح نیتا ا دیکار کن شتر یدو برابر ب د یکردم، حاال شما با دایمن هزاران خطا در حساب شما پ د،ی توانست بگو یم

اگر   ایببخشد،  گر یاشتباه د  کیممکن است خدا شما را به خاطر  د،ی اگر واقعاً تالش کن  نیبهم نخورد. بنابرا ار و دوباره ک دیکن

کند. او فقط به ما نشان دهد، که کامالً   یرا نم یکار  ن یچن یسیممکن است چشم بسته شود ... نه، ع د، ینشو ییمرتکب خطا

  یسیکند. ع یخوب درک م ی لیاو آمد. چون او ما انسانها را خ نیهم  ی. براتبد ما آشنا شده اس ط یبا شرا یسی. عمیبدهکار هست

داند که   یم نیتواند کار عدالت را انجام دهد. او همچن یکس نم چید که هدان ی . او مدی ایتواند نزد خدا ب یکس نم چیداند که ه یم

  لیدل نیدوست بدارد. به هم دی ه خود را آنطور که بایتواند همسا یقلب دوست داشته باشد و نم م یتواند خدا را از صم یکس نم چیه

خود را در   دیتوان ینم گر ی! دزانی: عز د یخواهد به ما بگو یکار او م  نیدهد. با ا یرا به ما نشان م یادیمثل بن نیا حیاست، که مس

شد!   دیصورت در قضاوت نابود خواه نیا ر یدر غ  د،یباش یگر یبه دنبال راه د دی! شما باد ی. شما شکسته ادیبرابر خدا درست بساز 

دهد، که    یدر برابر ما قرار دارد به ما نشان م  که ،ی. قضاوتمیخواهد به ما کمک کند تا با خود و با خدا صادق باش یم یسیع

  ی است، که م  ی. باهوش کسمیقرار ده یسیخود را در نور ع دی. در عوض، ما فقط بامیتا خود را معتبر کن م یکن یتالش چیه دینبا

  ست،یخوب ن ند یگو ید ماز افرا یار یکار را انجام دهم. امروزه بس نیتوانم ا ینم گر ی کنم: د یدانم و اعتراف م  یمن آن را م دیوگ

که وجدان مقصر داشته  ی. و کسدیبرو ش یپ یبا وجدان بد د یبا شهیکه پس شما هم ندیگو ی. آنها مدیکه به اشتباهات خود فکر کن

  ی. او نممیمکان قدم بزن نیبا وجدان مقصر در ا شهیکه ما هم ستین لیما یسیباشد. ع یدوست داشتن  یتیتواند شخص ینم ز یباشد ن

کند.   نییما تع یخواسته است در زندگ شهیخواهد آنچه را، که خدا هم یاست، که او م لیدل نیخواهد ما را ناراحت کند. و به هم

در   م یتوان یو نفرت باشد. اما آن انسان پاک را نم یعدالت یاز ب  یعار  و از گناه  یخواهد، که مانند آدم اول عار  ی را م یاو مرد

اشکار است! او به من قول داد، که کل   زشیهمان انسان است، که همه چ یسی. عمیابی یم یسین را در ع. ما آمیکن دا یعمق روح پ

آزاد    یزمان ،یآزاد کننده است! به طور کل نیپرداخت خواهد کرد! ا ز یمن را ن یها  یام را پرداخت کند! عدالت او تمام بده  یبده

آزادتر است!   ینخواهد داشت، حت یا نهیهز   چیما ه یکه برا م،یاگر بدان ی. حتدی ناگهان کامالً صادق باش دیکننده است، که بتوان

  یآن را م شهیخدا هم هک م،یبشو یآن فرزند میتوان ی. ما ممیشو لیتبد میباش میخواست یم شهیکه هم ،یبه همان فرد میتوان یم یحت

خدا   م یتوان ی م م،یخودمان را دوست داشته باش میتوان ی! ما مم یعادل باش میتوان ی! ما ممیدوست داشته باش می توان یخواست! ما م

 .میخود را دوست داشته باش ی هیهمسا می توان یما م م،یرا دوست داشته باش

 ن یخواهد واقعاً احمق است. آم یرا نم نیکه ا یاست. هرکس یعال هیهد کی نیا

  

 


