العدد األول ،تشرين األول 2021
السنة الثامنة عشرة
______________________________________________________________________________

كيف يشفى الناس من اإلدانة؟
الشيخ يوسف الفاتوبيذي
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
كل شخصية بشرية تثعتبر مريضة متى غ ابت عنه ا النعم ة اإللهي ة ،ألن ه ذه النعم ة تكمّ ل وتحف ظ كل
كم ل ك ل نقص" .يش دد ال رب على ه ذا عن دما يق ول" :ب دوني ال
ش يء ،إذ هي "تش في األم راض وت ّ
تس تطيعون أن تفعل وا ش يًئ ا" (يوحن ا  .)5:15ولكن إلى حض ور النعم ة ،من الض روري ً
أيض ا أن نقتني

االستعداد البشري للتعاون ،بحسب قواعد العقل األخالقية والوصايا اإللهية ،ألن هذا يس تدعي الت دخل

اإللهي .إن األشخاص الذين يسارعون إلى إدانة اآلخرين إنما يفعلون ذلك ألنهم معتادون على التحقي ق
في أفكار وأفعال اآلخرين ،بدالً من أفك ارهم وأفع الهم .تغيب عنهم كلم ات الكت اب المق دس" :ال ت دينوا
ون يُ ك َ ُ
لئال تدانوا"؛ و" ِب ْالك َ ْيل َّال ِذي ِب ِه َت ِك ُ
ال لَكُ ْم" (مرقس .)24:4
يل َ
ِ
إن الحكم على أقوال اآلخرين وأفعالهم هو عادة َسهلة لكنه ا م رض روحي ن اتج عن ف رط نش اط الق وة
ً
وغالبا ما هي نتاج األنانية.
الذهنية للعقل

يُ عتَ َبر اال ّتضاع ،المصحوب بإدانة الذات ،ضروريً ا لتشخيص أخطائنا ورذائلنا والتعرف عليها .إن القاعدة

والعقيدة األساسية للحياة هي شريعة اإلنجيل ،والتي ب دونها ال يمكن للن اس أن يس يروا باس تقامة .إن
اة" (رومية  ،)2:8القادر على تحريرنا من الم وت ال ذي نس ير نح وه ،يرس م لن ا طرقً ا
وح ْال َح َي ِ
" ُ
نام َ
وس ُر ِ
رباطا ،شركة .إنها ّ
ً
وس نَا
توحد "المنفصلين في واحد" وتخلق
جديدة للحياة .المحبة ّ
تعلمن ا "َأ ْن َن َض عَ ُن ُف َ
اح ِم ُلوا بَعْ ُضكُ ْم َأ ْث َق َ
ض (غالطي ة )2:6؛ وأن تص ير ك ل أمورن ا
ال بَعْ ٍ"
َأل ْج ِل اِإل ْخ َو ِة" ( 1يوحنا )16:3؛ أن" ْ
في المحبة (راجع  1كورنثوس .)14:16
يقتن الن اس معرف ة
إن الجهل لتعليم اإلنجيل يجعلنا نتأ ّثر بما هو سخيف ،ويطرد النعمة اإللهي ة .إن لم
ِ
اهلل وبالتالي لم يستنيروا بعد ،فإنهم يخطئون في أحكامهم .هذا هو المكان الذي نعطي نفسنا الحق في
والشر بشكل عام.
والتمرد والعصيان والبغضاء،
أن نسأل "لماذا" و"إذا" و"ربما"؛ فهنا تبدأ اإلدانة
ّ
ّ
إن الرب يمنحنا الراحة من كل ذلك بقولهَ " :و ِص َّي ًة َج ِديدَ ًة َأ َنا ُأ عْ ِطيكُ ْمَ :أ ْن ُت ِح ُّبوا بَعْ ُضكُ ْم بَعْ ًض ا" (يوحن ا

 )34:13؛ " ِب َ
ض (يوحن ا  .)35:13إن ال ذين
ان لَكُ ْم ُح ٌّب بَعْ ًض ا ِل َبعْ ٍ"
هذا َيعْ ِر ُف ْال َج ِمي عُ َأ َّنكُ ْم َتالَ ِمي ِذيِ :إ ْن ك َ َ

ثم
حرصوا على االلتزام بشريعة محبة اإلنجيل ،بحسب وصية ربنا ،تحرروا من كل الشرور الشاملة .من ّ
ّ
ّ
التخلص من الش خص
يكف ون عن اإلدانة أو المهاجمة أو اإلساءة .بدون أي جهد خاص ،هم قادرون على
ً
خاضعا للمحبة.
الذي كانوا عليه ومن كل ما يحكمه قانون اإلثم .ألن كل شيء لديهم أصبح
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