
 یک حکم واضح 

 ۱۱ـ۳،  ۸یوحنا 

 

به  4در این هنگام، علمای دین و فَریسیان، زنی را که در حین زنا گرفتار شده بود آوردند، و او را در میان مردم به پا داشته، 

گونه زنان سنگسار شوند.  موسی در شریعت به ما حکم کرده که این5 .عیسی گفتند: »استاد، این زن در حین زنا گرفتار شده است

ن را گفتند تا او را بیازمایند و موردی برای متهم کردن او بیابند. اّما عیسی سر به زیر افکنده، با  ای 6 «گویی؟حال، تو چه می 

کردند، عیسی سر بلند کرد و بدیشان گفت: »از میان  ولی چون آنها همچنان از او سؤال می7 .نوشتانگشت خود بر زمین می 

با شنیدن این  9 .نوشتو باز سر به زیر افکنده، بر زمین می 8 «.ندگناه است، نخستین سنگ را به او بزشما، هر آن کس که بی 

 .سخن، آنها یکایک، از بزرگترین شروع کرده، آنجا را ترک گفتند و عیسی تنها به جا ماند، با آن زن که در میان ایستاده بود

کس، ای سرورم.«  پاسخ داد: »هیچ11 «کس تو را محکوم نکرد؟آنگاه سر بلند کرد و به او گفت: »ای زن، ایشان کجایند؟ هیچ10

 [«.کنم. برو و دیگر گناه مکنعیسی به او گفت: »من هم تو را محکوم نمی 

 

  یسی ع ی زنا گرفتار شده بود به جلو نی را که در ح یزن  یکردند وقت می فکر   انی سی است که فر  یز ی همان چ نی حکم واضح! ا کی 

 نی همهم ! به هر حال، نه تنها زن، بلکه مرد ردی بم دی با یفرد  نی روشن بود. چن  اری بس ی موارد نی در چن  ی موس عت ی . شرددن ی کش

  مردکشتن از    آسانتر کشتن زن  گفته نشده است. احتماال ... د شده بون  آوردهپیش عیسی داستان به  نی در ا یمرد  چرا طور. اما 

   ه.مرد بود  کی زن کمتر از  کی  یروزها ارزش زندگ   در   را ی ،  زبوده

  یمشخص است که طرف چه کس انسانهای مدرن ما  ی .   برااست  یمی قدنظر دین فریسیان  ن بر  عکسمدر ینظرانسان ها  اما

را که به گناه افتاده   یما زن  ساز سوی دیگر ما مقصر هستند!    ی برا  کشننددفاع را ب  یب  یخواستند زن   یکه م انی سی . فرمی هست 

با  که  می کن  ی را درک م یافراد  . می کن  ی م یشوند، همدرد  یکه مرتکب زنا م  ی ما با افراد  ب،ی ترت  نی . به هممی کن  ی م کبود  در 

به عنون  می کنیم ... تبرئه را   آنها    درک می کنیم و خیلی ساده      داشته اندجنسی ارتبات است کرده ازدواج ن ا آنهکسی که با او 

  یکس ی برا ی . ما دلسوزهشد ی م  ی گری د ی جذوب فردم نی و بنابرا     نبوده رازی واجش دتمال زیاد از از مثال تایید می کنیم:  به اخ

همه  شود   یبرا یاگر زنا  باعث رنج وحشتناک یباشد. حت  ی گری کند تا با د ی که در لحظه ضعف،   ازدواج خود را رها م می دار

  یاز زندگ یبخش نهای که همه ا می کن  یم دیی مادر بزرگ شوند. ما تا ای اغلب مجبورند بدون پدر که کودکان رای ب و به خصوص 

   دی با ای :  آدی آ  یم شی سوال از ابتدا پ  نی ا نی . و بنابرامی ری که زنا را بپذ داریمت   دااست و مردم همان گونه هستند که هستند. ما ع
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حکم مرگ را  زنا  یبرا ستندی که مردم مجبور ن  م ی همه ما قبول دار م؟ی ری بگ دهی را ند ی فرمان موس   و   دهیم ریی تغ را  فرمان ششم

    در مورد آن جور دیبا نی که فرمان ششم منسوخ شده است و بنابرا میی بگو دی اصالً با ای که آ نجاست ی اما سوال ا . دریافت کنند

به   می تصم ای نه؟  و آ ای کند  یزندگ  یبا چه کس  ردی بگ می تصم خودش  دی با ی به اصطالح، هر فرد  ر؟ی خ ای  می کن می فکر  یگری د

مهم  نیز خدا  نظز  و به   ست ی ن ازدواج در اهمیت که  میی بگو می خواه ی م ای شود؟ آ یمن  ده ی افراد  د ی ر حوزه خصوصد زی ن  طالق 

امروز در   ی سی دهد. ع ی واکنش نشان م همه  ه چگونه ب  یس ی است که ع نی مهم ا یو سوال ؟یا نه  شود ازدواج شکست نیست اگر 

در وسط   یسی سر چشمه گرفته است.  ع یسی از ع ز ی در متن امروز واضح است.  همه چ  زی چ   کی   مورد زنا چه خواهد گفت؟  

  یبه ما نم ی واضح  در مورد حکم موس  یری اصالً تفس یس ی حال، ع  نی با ا . دی گو ی در مورد زنا م یزی چه چ ی سی ع. ستدی ا یم

  یسی نگفت که فرمان ششم باطل شده است. ع نگونهی را دارند و هم ی موس عت ی شر  یکه آنها حق اجرا  هنگفت  انی سی دهد. او  به فر

،  دید انی سی تر از فریدقانون ازدواج را  شد  یحت  یسی ع گر،ی د یست است: در بحش رف آن دخالپا بگذارد.  ر ی تا قانون را ز امدی ن 

به  .   شده استمحکوم       به آن کردن  ته حکم خدا است اما حتی فکر حطوری عملی ت   کرد که نه تنها زنا بهمی تایید  همیشه  چون

گذارد. او   یکند و به آن احترام م یم سی قانون خدا را تقد  یسی دانستند که ع ی م یبه خوب  انی سی همان اندازه واضح بود که فر

می  زن را محکوم  یسی ل گذاشته اند: اگر عدام کام  ک ی کردند که  ی گذاشت، حاال آنها فکر م  یپا نم ری فرمان ششم ازدواج را ز

  ی اثر م ی، فرمان ششم ب می کردزن را آزاد  نی . اما اگر او اه بود گذاشت  پا   ری کرد، قانون عشق را زمی  و او را سنگسار   کرد

  نی ا جهی . حاال نت ابدی  یآن نمبرای  یاو گذاشته اند که جواب  یبرا  یکرده و تله ا  ری را غافلگ یسی گمان کردند که ع  انی سی د. پس فرش

شدند. در   لی به متهم تبد ها یضا خواستند قضاوت کنند متهم شدند. ق ی که م یکسان  هاست ک  ن ی ماجرا ا نی ا جهی نت  ست؟ ی ماجرا چ

شن نوشت. به هر    یفرمان را  رو ۱۰ ای . را در آنجا نوشت  انی سی گناه فر دی . شانوشت شن  ی نگفت، فقط رو یزی چ یسی ابتدا ع

 گناهی شما، هر آن کس که ب  انی : »از مبودمشخص همه چیز خود را به زبان آورد،  ن روشبرخاست و سخن  ی سی ع یحال، وقت 

داستان   ک ی  نی افتادند. ا نی بر زم ی گری پس از د یکی از آنها متأثر شدند و سنگ ها  ک ی سنگ را به او بزند!« هر  نی است، نخست 

  نجای ا در آنچه  را ی . زتبدیل شدندمقصر  ها به  ی ضاشود که ق  یم دای لحظه  پ     نی داستان در ا نی است. راز ا  رگذاری فوق العاده و تاث 

پس   نی که از ا دی گو ینم یسی کند. ع یرا باطل نم عت ی شر یس ی حق قضاوت هم نداشتند! ع  یداوران حت  نی است که هم نی ا می ن ی ب  یم

  ی به وضوح نشان م یسی حق را دارد. ع نی انسان ها اصال حق قضاوت  ندارند. فقط خدا ا  د ی گو ی . او مستی معتبر ن  گری زنا د

، گناهان گوناگون باشندزنا کرده اند. و اگر زنا نکرده  زی بودند ن  ستادهی که در آنجا ا گرانی از د  کی هر  لکهزن، ب  نی دهد: نه تنها ا

کند.   یصدق م  زی در مورد ما ن  ناست اد نی قضاوت کند. ا ی راگری مجرم د مجرم   کی که  ستی درست ن  .  اند مرتکب شده  یگری د

را  حق خدا     ها که انسان وجود داشته   وحشتناک   یداستان ها  نی ا یحی مس یسای کل خی . در طول تارمی ما انسانها اجازه قضاوت ندار

که در حکم خدا گناهکار   ی! کسنیست ممکن  دهد:  یداستان به ما نشان م نی در ا یسی را  قضاوت کنند. ع  گرانی ربوده اند تا د

ما   انی ! متأسفانه، من بارها و بارها در ممی کن  اوترا قض  یکس هیچ می توان  ی را قضاوت کند! ما نم یگری گناهکار د دی است، نبا

ً   یفرد    : »اوه، آن  د ی گو یم یگری د به  یکی . به عنوان مثال، م ه ادیدرا  وسوسه قضاوت کردن  انی حی مس . او  ست ی ن  یحی مس واقعا

قلب    درچه که آن  دی توان  یم  ای آ د؟ ی دان  یرا م این !« از کجاازی می کند که یک مسیحی استسظاهر اجازه اقامت گرفتن  یفقط برا

 یحق پناهندگ ل ی که به دل  ی افراد داردامکان  ?دی کن  یقضاوت  نی چن  د ی باشد، پس شما حق دار نی اگر چن  یو حت  د؟ی ن ی بب  است مردم

   یسی عدر داستان ما،     .می کن می کار خدا را خراب   می کن   قضاوت   را آورد. اگر ما آن کس بی  مانی ا   ابعداً  رد، ی گ یم دی خود تعم

  یم ی جد  اری قانون ازدواج،   را بس ی سی کرده. ع دیی بلکه بر عکس آن را تا کرده ن آن را کاهش  ای لغو نکرده،  قانون ازدواج  

،  کنداگراو را تبرئه   بخشد؟یم ییرها ای  کندی زنا افتاده بود قضاوت م به دام را که  یزن  یسی ع  ای : آنجاست ی سؤال ا نی . بنابراردی گ

شود   ی مشخص مدست کم . اکنون کرده شکنجه   شود که زن را   یرحم م یاگر قضاوت کند ب  و گرفته است  دهی فرمان ششم را ناد

 انی سی نداشتند. در عوض، فر  فرمان نی به ششم ی عالقه ا چی ه نی زن نداشتند. آنها همچن  نی به ا ی عالقه ا چی در واقع ه انی سی که فر

و    ستی ن  حی مس یسی همه روشن شود که ع یبگذارند تا برا ه تَل ی سی ع یخواستند برا ی غلبه کنند. آنها م یسی بر عبودند عالقه مند 

: آنها از قبل  بود روشن  اری را قضاوت کنند و نه زن را. و نقشه آنها بس ی سی خواستند در وهله اول ع یم انی سی . فرستی پسر خدا ن 

گناهکار  ی فرد اوت ضاز ق  یسی دانستند که ع یاست. آنها از ابتدا م ض ی سرشار از عشق و سرشار از ف ی سی دانستند که ع یم

ما در   ی. جا ستی قضاوت ن   گاهی ما در جا ی. جا می ا ستادهی ا  یسی ما در برابر ع ی  روشن است که همه پس  نی از ا . یستحوشنود ن 

اساس در مورد مجازات چانه   نی کند و بر هم ینم  گناه یی در مورد بزرگ یبحث  چی ه  یسی که  ع نجاستی اسکله گناه است. جالب ا

!« نه، او تمام قانون  می کم کن  یبد است.  آن را کم یکنم که زن گناه کرده است، اما حکم اعدام کم ی«قبول م دی گو ی نزد.  مثالً نم

  انی سی که فر ییجا   تواند آن کار را بکند.  اما داستان در  ی انسان ها حق قضاوت ندارند فقط خدا م  د ی گو ی. و مردی پذ یرا م

  یسی گناهکار و با ع زن با   . داستان ادامه دارد. می آیدسر ن    کردند  یند و فرار مخت اندا یم نی به زم  یگری سنگ ها را   پس از د

. واضح است که او در  نیست زن گناهکار هنوز روشن  نی است. سرنوشت ا ستادهی ا یسی ادامه دارد. زن اکنون تنها در برابر ع

  ی کس ای آ تند،کجا هس ی هاضا : "قد ی از زن پرس یسی . عرد حق قضاوت دا ی سی تواند قضاوت کند. ع ی است که م ی کسی برابر تنها 

می  ن  یسی کنم" ع یوم نمکمح زی » من تو را ن  ایدفرممی  ی سی کس."  و ع چی است: "ه نی تو را محکوم نکرده است؟" و پاسخ ا

به عنوان مدرک  که   یادی پول ز دی .  بایکن  ثابتتا توبه را  یانجام ده ی کار دی ...حاال با  ؟درست است ،ی:  «تو گناه کرد گوید

    « یداشته باش یخوب  یبه بعد زندگ نی از ا یخواه  یواقعاً م نمی تا بب  ی انجام ده ی ادی خوب ز یکارها دی با ای ! یبپرداز ی توبه کرده ا

 گناه نکن« گری پس د نی کرد: »از ا ی جمله ساده از زن خداحافظ  نی با ا یسی . عدی و شرط بخش دی کامالً بدون ق ی سی نه!« ع

  یانجام م شهی هم یسی است که ع ی کار نی ا ... و شرط. دی دوباره بدهد. بدون ق یفرصت    یکه به زن  کردخطر را  نی ا حی مس یسی ع 

پا   ر ی ز یدهد. نه برا  ینم ی حق چی به من ه نی . امرگ   ف بهوفو با وجود   یما وارد شد.   حت  یای به دن   نطوری هم ی سی داد. ع
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کنم:   یو دعا م می می زن   اندازم  زانو  یم   نی لرزان سنگ اتهام را برزم ی. اما با دستان گرانی گذاشتن احکام خدا و نه قضاوت د

 نی »پروردگارا رحم کن!« آم


