
   حی تخت قضاوت مس ری تعصبات ز

 ۵ـ۱، ۴قرنتیان  ۱

به آنان    پس همگان باید به ما به دیدۀ خادمان مسیح و مباشرانی بنگرند که رازهای خدا 

رود این است که امین و حال انتظاری که از مباشر می 2 .به امانت سپرده شده است

انسانی دیگر چندان مهم نیست.  اّما برای من قضاوت شما یا قضاوت هر دادگاه 3 .باشد

بینم، اّما زیرا در خود عیبی نمی4 .کنممن حتی خود نیز دربارۀ خویشتن قضاوت نمی

پس  5 .کندسازد. بلکه خداوند است که دربارۀ من قضاوت میگناه نمیاین مرا بی

بلکه خداوند است که دربارۀ من قضاوت  دربارۀ هیچ چیز پیش از وقت قضاوت نکنید 

. او آنچه را که اکنون در تاریکْی نهان است، در روشنایی عیان خواهد کرد و  .دکن می

نّیتهای دلها را آشکار خواهد ساخت. آنگاه تشویق و تمجید هر کس از خود خدا خواهد  

 .بود

 

در ورزش   یداشت و استعداد فوق العاده ا   ی. در مدرسه نمرات متوسطبچه ها هی بقو خوشبخت بود، مثل   یدختر معمول ک ی سارا 

  ندهی آ آنها که کودک دی رس  ی به نظر م ز ی همه چ شن ی والد یداشت. برا ی ادی دوستان ز به این دلیل داشت و ُتلوصُنی ُخُ داشت. او 

سارا را هک کرده بود و    ل ی می در کالس آدرس ا ی کرد. شخص ریی تغ   نچشم به هم زد  کی در   زی خواهد داشت. همه چ  یدرخشان 

شد. او همه    لی دختر در کل مدرسه تبد نی تر نفور م  پخش کرده بود. ناگهان سارا به آدرس او را از طرف  یاخبار وحشتناک

وجود   ی اقعو  م   حتی مورد صحبت کند .  نی در ا نشی با والد   دی کش ی .  تنها مانده بود و خجالت مه بود را از دست داد  شدوستان 

. او فقط  بود افته ی . نمرات مدرسه او به شدت کاهش شودقائل   زی و دروغ تما قت ی حق نی دانست چگونه ب  ینم گری او دداشت که 

   یکه از اوج زندگ دی رس  یماند. به نظر م یدر رختخواب م داد و اغلب تمام روز   ی بود انجام م یرور را که کامال ض   ییکارها

  ک ی روانشناس ار کی      باشند؟  ری شر نقدری توانند ا یو چگونه کودکان م  را؟چ : نجاستی . و سوال ااست  دهی رس عمق تاریکیبه 

که مردم از قضاوت    دی رس    جهی نت  نی به ا  بزرگساالن«   یهای باز». در کتابش کرد ی م لی تحل را  یرفتار انسان  همین   برن 

هم جمع شوند و  دور  ندخواست  ی آن گروه  م اعضای دادند و می  انجام  ی گروه   کار را با   اینت  ااوق شتری . ب رندب  ی لذت م گرانی د

دانست.   ی م دهی پد نی برن در مورد ا کی مبارزه کنند. کتاب مقدس در واقع مدت ها قبل از اردیگری ک نفر ی  ای  گری گروه د کی با 

آدم و حوا به گناه افتادند. و چکار کردند؟ آدم، همسرش حوا را   یهر دو دهد.  ی بشر را به ما نشان م خی چگونه خدا آغاز تار دی ن یبب 

درنگ   ی حوا را به او داده بود. و حوا ب  نی او ا رای ، زبود خود خدا مقصر  دی به خود جرات داد  که بگو یسرزنش کرد و حت 

نگاه کرد و حسادت کرد و   لی به برادرش هاب  لی داستان بشر ادامه دارد. قاب  بی ترت  نی انداخت. و به ا  مار به گردن تقصیر 

شود. در جماعت   یم دهی د زی ن  انی حی مس نی در ب  یژگی و نی . متأسفانه اهرفت  ش ی الگو پ  نی بشر به هم خی بالفاصله او را کشت. تار

انتخاب کرده بودند و   انبرای خودشرا  یسوپراستار روحان   کی شده بود. آنها  می تقس ییهاقرنت  در آن زمان، جماعت به گروه 

  روانی از پ  گری د یپطرس ، برخ روانی از پ  یکردند. برخمی الگو محکوم  نی را با هم گرانی و د  دندی سنجمی افراد  نی خود را با ا

. مردم  دندی جنگمی  گری کد ی  هی و عل گری کدی با   یمذهب  های  آن فرقه ل ی دل نی پولس بودند. به هم روان ی از پ  گر ی د یآپولوس و برخ

  یحی جامعه مس  یمرگ معنو به  کار  نی . و انددادمی قرار   سای و آنها را در مرکز کل ند کردمی   سهی را مقا ی انسان  یها یژگی و

   است.   روحیمرگ  به معنی د،ی نشان ده   یگر ی درا به سمت     کایت شو انگشت  دی اگر دست خود را بلند کن . بله، شد   منجر

. فقط  می ن ی ب  یاشتباهات خود را نم گری و د می رانیم.   دور ار ی بسرا  حی مس می کن می  تی شکا گرانی که ضد د هثانی  نی در هم رای ز

ث ل باجگ ق ی از طر حی .  مسگرانی اشتباهات د در واقع مرد   یسی چقدر خطرناک است. فرآن کار   ،دهد یبه ما نشان م یسی و فر  ری م 

  نیککار   خواند.  می  وقفه دعا    یو ب   گرفت  می  و روزه   داد  می . به فقرا پول بودکرده  ی ادی ز ر ی خ یبود. کارها ی  کی ن 

او باطل شد. چون انگشت    یمعنو ی نگاه کرد و او را قضاوت کرد، همه دستاوردها شری باجگ   که به برادر ی، اما لحظه ا داشت

  را  قضاوت  گرانی خواهد د  یاست که م نی ا یاگر   ذات انسان  ز،ی گشت. جماعت عزمی  شکل به خودش بر  نی به هم قای دق شکایت

وجود   زی خطر در ما ن  نهمی  نی قی به  رای .  زمی با دقت گوش فرا ده دی با زی ِخصلت آنقدر خطرناک است، امروز ن  نی و اگر ا دکن 

  ی. ما ممی ست ی مصون ن  گرانی از تعصب نسبت به د نی و همچن   می ست ی و از خطر قضاوت کردن مصون ن  می هست  یانسان  زی دارد. ما ن 

 ،یپوستان، زنان آلمان  اه ی س ؟ ستی چ  افراد  این : نظر شما در مورددی : فقط تصور کن می کوچک را امتحان کن  شی آزما کی  می توان 

  یدر افکار درون  ییها لمی چه ف دی کن  ی افراد فکر م  نی به ا یوقت  ست؟ ی ها چ یران ی ا ا ی مردان عرب. و نظر شما در مورد افغان ها 

.  می کنیم نینااماحساس  قا  ی دهد که ما انسان ها در واقع عم یم حی خود توض ل ی برن در تحل ک ی روانشناس ار ؟دی ن ی ب  ی مخود 

که تعصبات ما   می گویدوجود دارد. او به طور خالصه  ها در درون ما انساندوست داشته شدن  یبرا یقی عم اری بس لی م نی همچن 

فکر و     ت ی اکثر شبیه قا  ی دق دی که با می کن  ی ما به اشتباه فکر م نی است. و بنابراشده  یناش ته نشدنداش و دوست   یاز احساس ناامن 

     تی در نها ،داشته باشیماعتقاد  تی اکثر به شکل که اگر  می کن  ی . ما به اشتباه فکر ممی دوست داشته شو  تی تا در نها می باور کن 

با   . خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شومثل شعر قدیمی که می گوید:     !یداشت. چه اشتباه بزرگیم خواه زیادی ی ها دوست 

  را  بت  ها    یاشتباه انسان  رافکاما از  .می انداخت فرو  تخت خود خدا را از   یما حت  ،شدنبا همرنگ جماعت و اعتماد کورکورانه 

خواهد ما را دوست داشته   یم نی تواند ما را دوست داشته باشد و همچن  یواقعا  م    یی را که به تنها یکار    کس نی . با امی ساخته ا

   یها ل ی می ا    ینادرست ! آنها  به هستندتعصبات دروغ  ن،ی کند. و عالوه بر ا یدور م حی مسرا از   ، ما . رفتار مامی کنیمباشد ترک 

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B5+%D9%86%DB%8C%D8%AA&id=43009


  گرانی از همه، او خود را کامال  از قضاوت د پیش. دهد  ی م یمتفاوت  اری بس ی ها هی ما توصبه و  انی سارا  هستند. پولس به قرنت 

  :  که    ست ی ن  این پولس   ورظ من اما  ست«ی چندان مهم ن  گری د یان قضاوت هر دادگاه انس ای من قضاوت شما  ی کند: » اّما برا یآزاد م

  رای نه، برعکس. ز  »دارم. یکی است که تنها وجدان ن  نی ا ی با آنها ندارم، نکته اصل ی چون کار   شوند صل ا ک ور  د  به  دی همه با»

از   شتری کند" پولس ب   ی قضاوت م ا کنم ... بلکه خداوند است که مر یخودم را قضاوت نم یدهد: "من حت  ی ادامه م نگونهی او ا

در راه اشتباه بود و   ی. خود پولس فصل طوالن می کن  هی به آن تک می که بتوان  ستی ن  یپناهگاه امن  زی دانست که وجدان ما ن  یم گرانی د

  زی ن  اندرون ما انسانها نهفته است. وجدخطر در  نی اشتباه داشت. ا فکر .    پولس است کرد که کامآل پاک  یزمان فکر م نی در هم

هُم  و  او آدم و حوا را در ت    گذارد. یتنها نم نقدری بکشاند. اما خدا ما را ا راههی تواند به شدت اشتباه باشد  و ما را به ب  یم

کار را   این ی.   وقت می کند    ر آشکا. خدا خودش را به ما کندمی را رها ن  گرانی خودپسندانه خود تنها نگذاشت. و بعد از آن هم د

، . و داوود در مزمور   »تو خواهد بود. بانی او  حافظ و پشت  قتی حق»خواند  ی م ۹۱. مزمور شونددور  دی ، باطل و دروغ بامی کند

ت  خپولس ما را به ت  لی دل نی به هم  .   «داردقرار خفا که در    ی را دوست دار قت ی حق تو« کرد:  درگاه خدا دعا  به  ۵۱توبه 

زنده را   حی توانست مس یپولس  خودش تجربه کرد  چگونه خدا چشمان روحش را باز کرد. او م. کرد یم هدایت اوت خدا ضق

حال پولس    نی . و با امی زدار خود را کن  ی قبل یزندگ   یست ی سخت بود. او بابرای او  خدا  قضاوتبا  برخورد  نی مالقات کند. ا

را رها کن. خود را   نی دروغ  ب ی فر« : کرد  ی م قی خواست. و لذا جماعت و ما را تشو ینم حی مس نی بودن به ا ک ی جز نزد  یزی چ

برگرد. به   حی مس رس . در عوض، به اصل دیشو  ی دور م حی از مس توکار،  نی را قضاوت نکن. با انجام ا گرانی تبرئه نکن. د

  ی که به شام اخر م یاز زمان  ستی واضح تر ن  ز ی همه چ ،ی گری نقطه د چی . در ه!«در آن است بازگرد  ی سی که خداوند ع یمرکز

روند. و   ی م نی ها از ب  ی داور شی قضاوت ها و همه پ نیه ااز همین ث . می شو ی م یکی  ما همه م،ی رس یخر مآ به شام  ی.  وقت می رس

  ی م ندهی آ حی و به مس می کن  یحال ما چشمان خود را بلند م  نی . و در عی گری در د حی در من و مس حی ماند. مسمی  یباق حی فقط مس

 چی حال ه نی . و در عحی مس نی ا یوجود ندارد، مگر داور  یگر ی د ی داور چی . همی تخت قضاوت او باش ری ز می خواه  ی. ما ممی نگر

  ی م یو در گناه زندگ  ین است. »در گناه متولد شد ی . و احی مس نی ا ی ربگذارد. جز داو   ری تواند بر من تأث  ینم یگر ی قضاوت د

 . نی . اما تو فقط  به خاطر خون من تبرئه باش! "آمیکرد


