
 

  یرعادیغ واعظ کی

 ۱۸ـ  ۱۵،  ۷جامعه  

در این زندگی پوچ خیلی چیز ها دیدهام, از جمله 
حالی که وکاران زود می میرند در اینکه برخی نیک

ش از حد ان عمر طوالنی می کنند. پس بیبرخی بدکار
بین ببری, و  زند نباش مبادا خود را امنیکوکار و خرد

اجلت  بادا پیش ازق هم نباش مو احم رکابدبیش از حد 
س و از این دو افراط به دور باش تا بتر میری از خداب

 کامیاب شوی. 

 

 

حالی که برخی وکاران زود می میرند در برخی نیک"
 "ان عمر طوالنی می کنندبدکار

 

که  د،یبگو  یزیکند چ ینفر جرأت م کیمتن  نی. در امنک یم یناراحت متن را بشنوم، احساس نی:  اگر من ابگویم  صادقانه 

بازرگان موفق"   .است یهمه عاد یبرا ییزهایچ نیچن  است:  "عدالت ...و  انجام کار درست" یعموم اهدگید  مخالف

Hartz "تجارت. کار  دن درش موفق یاانجام داد بر یستیادانست چه ب یبود. او م تک سرپرستمادر  کی ریکودک فق کی
نگرش در  نی.  ادتواند به هدف برسبتا  دهدباز دست  را شگینددر ز یزیهر چ دیآماده باش دیبا نیسخت، مهارت ... و همچن

خودشان  یبرا دیآنها با ای"آ؟توانند آن را انجام دهند یکه  نم ندفکر کرد انسان ها را بعضی از پاداش خواهد گرفت. اما چ تینها
  کند. " یچگونه جهان ما کار م نیانابرب تالش کنند

 است. آن قیورد که الآ یدست مرا به  چیزی یهر کس

   می شود که سزاوار آن است.  چیزی یهر کس

 بودن است. قیطبق ال یزیهر چ یدوست داشتن اینفرت  لعنت،

 

.  میاست که ما امروز گوش داد نمت نیا دهیکس عقرعب قایدق نیآن را اعالم کردند. و ا Bad Onkelzگروه راک  بیرتت نیبه ا
کسی که عادل است مجازات خواهد شد و کسی که عادل نیست پاداش خواهد  کس خواهد شد.  یقآ برعامعه دقجبخشی از آن در 

عا از مله واقج نی. "امیو سپس بپرس میچشمانمان را پاک کن دیچالش بزرگ است. ابتدا با کی  ها نما انسا یبرا نیا    گرفت.
ما در مورد عدالت و انجام کار درست  شود. یم تلقی تیاهم ابهنوز هم  و  دیآ یاز کتاب مقدس مکتاب مقدس آمده؟" بله، آن 

ضد   مبارزه یمثل. برخای بر دهند یرا انجام م یکنند کار درست یکه فکر م یبه افرادنیم کب  ینگاه دییای. اما بمیکن یفکر م
 نیکنند. همچن یحمله م سیپلد و به سوزانن یها را م لیهرات کردند. در جنگ عادالنه آنها اتومبتظا دنبال جهانی شدن هستند. آنها

 میتوان یما م نیبه عدالت، ترور عدالت را انجام دادند. بنابرا دنیرس ی. و آنها در تالش براستیخوب ن نیمرده شده اند. ا یبرخ

و فراتر  رانیااز مردم  یاریبس د،یتهران  رس به شیسال پ 40 ینیخم هللا تیکه آ یهنگام ..میکن دایپ نرا در تمام جها یها نمونه
مردم جهنم  یبود که برا یدولت اله کیپس از آن  هدیه می دهد رانیعدالت را به مردم ا تیاز آن معتقد بودند که او در نها

 کینزد رهیدرست در دا یا به دنبال انجام کارها. چقدر اغلب منداردوجود  یاسیس یدر زندگتنها   تروریسم عدالتبود.  دهیرس
 نیبا ا خود یه  همساازو  م؟یکن هیدرست توج یکه اعمال خود را با انجام کارها  دنبال این هستیمو چگونه  ؟میخانواده خود هست

 م؟یکن یکار سوء استفاده م

سخنان موال اشتباه است. من از مع بیشترنشان دهد که عدالت ما  به خواهد ی. او مبترساندخواهد مردم را  یممتن  نیواعظ در ا
 تیکه اقدامات ما به موفق میریگ یرا به عهده م ما افرادی  موارد شتریکنند. در ب یم داریما را بون آنها  سگزارم، چسپا او 

 . ماکنیم ینندگی می گاو وحشی را برای همین مانند گله. میخودمان اعتماد دار بهما به طور کامل  نی. بنابراکنندمطلوب منجر 
درست است. اما  میکن یکه ما فکر م چون میکن یم یرویپ خوداراده ما از  است که  ینمع نیبه ا تیواقعاما  میرا دنبال کن تلعدا

دشوار  تیوضع نیخواهد ما را از ا ی. واعظ ممینکنترل ک ایترمز  میتوان ینم گریآنها در حال چرخش خودکار هستند که ما د
 یچه هدف یبرامن قدامات ما بپرسد. مورد هدف اخواهد در  یاو از ما م  ا قطع کند.ه ما رروزمر یخواهد زندگ یکند. او م داریب

 ای بایهمسر ز کی دیانجام دهم؟ چرا من با تیرا با موفق مامتحان خواهمیکسب کنم؟ چرا م یادیپول ز دیکنم؟ و چرا با یتالش م
ها اراده هد:  اگر ما تند یماسخ پسواالت ما  به ست؟ و واعظ امان کج یداشته باشم؟ و مفهوم زندگ برای خود پسر خوب  کی

 میخواه یدر آن زمان است که م یعدالت یب نیاغلب بدتر  .میرا نقض کن گرید یزیکار هر چ نیو با ا میخود را تحقق بخش
دهد. او  یرا مورد انتقاد قرار م یعدالت یب نی. اما واعظ همچنمیدنبال کن را یاراده خوباگر ما  ی. حتمیخود را اعمال کن خواست



ان فاجعه آمیزی پای زین ندیب یرا خوب احساس م یزیچهر   ایتنها آنچه را دوست دارد  یکس هرکند را آسان می خود  یگکه زند
در نظر خدا درست است کامال متفاوت  که یزی. اما چادعا و نه بی عدالتی زندگی را تعیین می کند نه عدالت مورد. خواهد داشت

 آید: پایان این پایم از واعظ می است.  در 

 "س و از این دو افراط به دور باش تا کامیاب شوی.بتر خدا"از

 

 

دا را در مرکاز  خواهد خ یواعظ م  رس است. تاما عاشق پوسته خالی بدون ندارند.  یاکثر مردم با داشتن عشق به خدا مشکل
  ماندازه اراده خود رازیهمه چ نموات ینم  .میخدا حساب کنروی  دیخواهد به ما نشان دهد که ما با یتفکر و عمل ما قرار دهد. او م

ن بکنم" "و به م دیکه چه باده بپرسم.  "خدا به من نشان  یخداوند م، هر روز  از ه می شومبمحاسکه من با خدا  ی. وقتکنم داجیا
  میمصت نم یزندگبرای دانم که خدا  یکنم، م یدعا م نیچن نیا یکرده ام". وقت چه اشتباهیدهم که  صیکمک کن تا تشخ

 یراه چیکه ه ییمشکل مهم است. و جا طیکند.  اما خدا هم در شرامی بهتر از من درک  اریمن را بس یخدا، که زندگ .ردیگ می 
را  ها یتمام بدبخت تیکنم که او در نها می  او را باوروعده داند. و من  یمن را م یدگزن مشکالتدانم که خدا  یکنم، م ینم دایپ

درس ده ما به لوتر  نی، مارتمده یخود را   تحت اراده اش قرار م یزندگ مشو یم سبهکه من با خدا محا نیا تمام خواهد کرد.
از خدا ترس داشته  زیاز هر چ شتریب دیما با»مارتین لوتر همیشه با این جمله شروع می کند و می گوید: دهد.  ینشان م را فرمان

لوتر ما را به عنوان متن امروز به  نیعبارت، مارت نیبا استفاده از ا  .اشیمداشته ب اداعتقبه او و  میاو را دوست داشته باش میباش
م و که من احترا یالزام آور است .. "با عشق و با ترس از خدا". وقت شهیخدا هم یكند. فرمان ها  یم تیمفهوم  اعمال مان هدا

االترین شخص زندگیم در نظر بگیرم و او را دوست بدارم, اگر من خدا را به عنوان بدارم.  یرابطه واقع کیعشق  دارم، من 
را متفاوت  زهایکه خدا چ می کند یپیش بین د،یگو یکه واعظ از خدا سخن م یهنگام اجرای ده فرمان برایم سخت نخواهد بود. 

ما در قضاوت خداوند، . اتجربه کنندرا  یطوالن یزندگ کی انیخدا یو ب رندیصالحان زود بم ایدن نیدر ا . ممکن استندیب یم
من چه  یهم کرد.  خداوند از زندگاوچه کار خ مندا یقضاوت خداوند است، من واقعا نم نزدمن  یمتفاوت است. اگر زندگ یزندگ

 نیدر آخر  یسیع ود دارد.جدادگاه و نیآخر در شهیهم یسیع انیحیما مس یخواهد؟    برا یخواهد؟ خداوند از اراده من چه م یم
 خواهد لیاعمال ظاهرا خوب ما، مانند کره، در آفتاب گرم به آب تبد ستادم،یاو ا شیکه من پ ی. وقتستادیمن خواهد ا ت کنارقضاو

 ام دادندجرا ان حیمس یسیع شیناهکارپهمانگونه است که انسان گ نیدر دادگاه وجود دارد. و ا ندنزنده ما یراه برا کیشد.  تنها 
, غ می گویمابل او دروقوفتی که من هر روز در ماست.  واعظ درست  گفت:    یسیع یپا  شیمن پ ی.  زندگو رحمت گرفت

عیسی واسطه میان عدالت و بی خدایی . برای عدالت تالش زیادی می شود. را محکوم کنمنمی توانم بی عدالتی همسایه خود 
 .نی. آممیکن یم دایخدا پ یبرا یراه یسیع قیاز طر. است


