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كيف ُي َ
عالج الميل إلى إدانة اآلخرين
الشيخ يوسف الفاتوبيذي

نقلتها إلى العربية أسرة التراث اﻷرثوذكسي
ً
تكمه ل وتحفههظ كههل شههيء ،ألنههها
يمكن اعتبار كل شخصية بشرية
ضعيفة إذا كههانت تفتقههر إلى نعمههة اهلل الههتي ّ
ً
شيئاانحوي( " انحوي(يوحنا
وتكمل كل ضعف  .هذا ما يؤكّده الرب بقوله :انحوي( " بدوني ال تستطيعون أن تفعلوا
انحوي( "تشفي كل مرض
ّ
ً
أيضا هههو التجههاوب والتعههاون البشههري الههذي ،وفههق الوصههايا
بمعزل عن حضور النعمة ،فإن ما يلزم
 .). 5:15ه ولكن
ٍ
اإللهية والقواعد األخالقية للمنطق ،سيجلب التدخل اإللهي.

إن األشخاص الذين يسارعون إلى الحكم على اآلخرين يفعلون ذلك ألنهم معتههادون على فحص أفكههار وأفعههال

اآلخههرين بههدالً من أفكههارهم وأفعههالهم هم .إنهم ينسههون كلمههات الكتههاب المقههدس :انحوي( "ال تههدينوا كي ال ُتههدانواانحوي( " و

انحوي( "بحسب ما تدين ،سوف ُتدانانحوي( ".

إن العادة البليدة بإدانة كالم وأفعههال اآلخههرين هي مههرض روحي يتههأتى من انحطههاط القههوة العقالنيههة للعقههل،

والذي هو نفسه نتاج األنانية على األرجح.
مصحوبا بالنقد الذاتي ،أساسه ً
ً
هيا لتشههخيص أخطائنهها وهفواتنهها الذاتيههة وتمييزههها .إن
يُ عتبر االنكفاء على الذات،

القاعدة والعقيدة الضرورية للحياة هي تشريعات اإلنجيل ،والتي بدونها ال يمكن للنههاس أن يجههدوا أنفسهههم .إن
اةانحوي( " انحوي(رومية  ،). 2:8القادر على تحريرنا من الموت الههذي وقعنهها فيههه ،يرسههم لنهها طرقه ًها جديههدة
وح ْال َح َي ِ
انحوي( " َن ُ
ام َ
وس ُر ِ
وشعورا بالشههركة .إنههها ّ
ً
تعلمنهها أنّ علينهها أن نضههع
المتفرقين إلى واحدانحوي( " وتخلق رابطة
تجمع انحوي( "
ّ
للحياة .إن المحبة َ
أرواحنا من أجل إخوتنا وأخواتنهها انحوي( 1يوحنهها  ،). 16:3وأن نحمههل أعبههاء بعضههنا البعض انحوي(غالطيههة  ). 2:6وأن نصههبح
ً
ً
واحدا في المحبة انحوي( 1كورنثوس .). 14:16
جميعا

إن الج هل بتعليم اإلنجيل يضعنا تحت رحمة الالعقالنيين ويبعههدنا عن النعمههة اإللهيههة .النههاس الههذين لم يقتنههوا
هاء في أحكههامهم .وهنهها يكتشههفون الحههق في السههؤال
معرفههة اهلل وبالتههالي هم غههير مسههتنيرين ،يرتكبههون أخطه ً

انحوي( "لماذاانحوي( " وانحوي( "إذاانحوي( " وانحوي( "ر ّب ماانحوي( "  .وهنا يبدؤون بالعثور على الخطأ ،ويصبحون معاندين ،غير طائعين ،كارهين ،وبالعموم
ً
أشرارا  .يستطيع الرب أن يرفع عنا كههل هههذا عنههدما يقههول أنههه يعطينهها وصههية جديههدة :أن نحب بعضههنا البعض

انحوي(يوحنا  ). 34:13وأن الناس سههيعرفون تالميههذه ألن المحبههة ستسههود بينهم انحوي( .). 35إن الههذين حرصههوا على حفههظ
ثم هم ال يههدينون ،ال يتههآمرون
شريعة محبة اإلنجيل ،بحسب وصية الرب ،تحرروا من كل الشرور الشههاملة .من ّ
وال يخطئون .بدون أي جهد ،قد تحرروا من ذواتهم السههابقة ومن قههانون الفسههاد ،ألن كههل شههيء يقههع في كنههف

المحبة.
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