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من أنت تلدين؟

بقلم جرجيوري كولك
َ َ
"ال ت ِدينُوا" (مىت  )1 :7يه إحدى آيات الكتاب املقدس اليت يعتقد حىت انلقاد أنها موىح بها من اهلل ،أو هكذا
يبدو األمر ىلع أساس استخدامهم هلا بثقة ضد املسيحيني .ولكن من السهل للغاية مواجهة إساءة استخدام هذه
اآلية بمجرد أن ترى ما يدور فيها.

ً
أوال ،الوصف .اإلدانة يه العثور ىلع خطأ ،واخلطأ احلقييق — أي اذلنب األخاليق احلقييق — هو أمر أسايس يف

الرسالة املسيحية .إن األخبار السيئة يه اليت جتعل األخبار السارة بالفعل سارة .إذا اكن العثور ىلع خطأ هو توجهنا،
ً
ً
ُ
إذا هذا اجتاه خاطئ .إذا اكن حكمنا هو جمرد تعايل وكربياء ،إذا علينا أن نعطي حسابًا للمسيح عن ذلك .جيب أال
ً
ً
واضحا.
نتوقع أبدا أن يتصف غري املؤمنني مثل املؤمنني .فليس يف وسعهم القيام بذلك .جيب أن يكون هذا
ُ
ومع ذلك ،ال أعتقد أن اتلعايل هو اعدة املشلكة .بشلك اعم ،هناك يشء آخر يدور هنا .من ناحية ،إذا أخذ األمر يف
ً
ظاهره ،نرى أن تهمة "من أنت تلدين؟" تستند إىل سوء فهم .فإن اكن هذا سؤاال بسب مؤهالتنا األخالقية ،فليس
ُ
دلينا ما نقدمه .إننا ال نقوم بوضع القواعد اليت حتكم السلوك .وحنن خنضع هلذه القواعد — ومدانون بها —

مثلنا مثل اجلميع.

ُ
يف الواقع ،وحنن أنفسنا جمرمون ،قد أظهر نلا طريق املغفرة ،وببساطة ننقل هذه األخبار السارة إىل األخرين .إن اهلل
صالح ،وحنن لسنا كذلك .هناك عدالة ،وبدون الرمحة ،سوف نشعر بتلك العدالة .إن توضيح ذلك لآلخرين هو
لطف يف ذاته ،وليس تعايل.

ً
إذا كنت مسا ً
فرا يف سيارة أحد األصدقاء وقلت" :يف حال لم تالحظ ،فأنت مرسع جدا ،وهناك رشيط يف الشارع"،
ً
يف الغالب سيعتقد صديقك أنك تقدم هل خدمة .وهذا ما كنت تفعله حقا .بالطبع هذا التشبيه حمدود ،ولكن
أعتقد أنك أدركت ما أريد قوهل.

مع ذلك ،هناك يشء آخر ،ال أريدك أن تغفله .إنه أهم يشء جيب معرفته حول هذا اتلحدي .اتضح أن "من أنت
ً
سؤاال ىلع اإلطالق ،لكنه جمرد عبارة للتمويه" :ال ي ُسمح ألحد أن يصدر ُح ً
كما من أي نوع" .بما أن
تلدين؟" ليس
األخالق يه جمرد مسألة رأي شخيص ،فإن مجيع األحاكم تصبح خارج احلدود وغري مسموح بها .وهذه يه خدعة

النسبية.
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بطبيعة احلالً ،
دائما ما خيدع مؤيد النسبية نفسه بشأن هذا الصدد .فعىل الرغم من أنه قد أقنع نفسه بذلك يف
ً
الوقت الراهن ،إال أن هذا ليس ما يؤمن به حقا ،ألنه يمتلئ باإلدانة عندما يناسبه األمر .يف الواقع — وربما
الحظت ذلك — إن االعرتاض يهزم نفسه ،ألنه يف حد ذاته ُحكم ضمين ىلع املؤمن.
ً
ً
َ َ
كما اتضح ،عندما يفرض انلقاد أي نسخة من "ال ت ِدينُوا" ،فهذه ليست دعوة تلصبح إنسانا فاضال وتقيا؛ بل مطلب

أن ترتكهم وحدهم .فهم يستشهدون بيسوع ليس بدافع االقتناع بل بدافع املالئمة والراحة ،وعدم الرغبة يف أن
يكونوا عرضة ألي نقد أخاليق.

ً
ً
إذا ،كيف يمكننا أن نناور بنعمة ،ولكن أيضا بفطنة ،عند مواجهة هذا اتلحدي؟ أجد أنه من األفضل تناول هذه
احلاالت عن طريق طرح أسئلة .يف ضوء املالحظات أعاله ،إيلك بعض األسئلة اليت تتبادر إىل اذلهن.
ً
خطوتك األوىل عندما تواجه أي حتدي يه ببساطة أن تسأل" ،ماذا تقصد؟" ثم انتظر الرد .دع صديقك يرشح قليال
ما يزعجه .إن احلصول ىلع املزيد من املعلومات سيمنحك املزيد للتعامل معه .إذا تبني أن ُ
حكمك اكن بدافع
ً
االزدراء أو اتلحقري ،إذا جيب عليك االعتذار.

يمكنك أيضا ً املجازفة بأن تقول" :أنا حائر بشأن سؤالك .هل تعتقد أنين كنت أفرض عليك معياري اخلاص؟ إذا

تسببت يف هذا االنطباع ،فأنا آسف .قصدت فقط أن أحذرك بشأن معيار اهلل ،وهو نفس املعيار اذلي أخضع هل".

ً
إذا اكن يبدو أنه يلعب ببطاقة النسبية ،اسأل" ،هل تقول إنه ليس من الصواب أبدا اإلشارة إىل خطأ ما؟ إذا اكن
األمر كذلك ،فلماذا تفعل ذلك ميع اآلن؟" ثم دعه جييب .ساعده ىلع رؤية أن لعبة النسبية يمكن ممارستها بسهولة

يف االجتاه املعاكس .إذا قال" ،من أنت تلدين؟" اسأل" ،من أنت تلجد خطأ؟"

ً
ُ
اهلدف من ذلك ليس أن تكون ذكيا أو بلقا بل أن تظهر هل أنه خيتبئ من املشلكة احلقيقية ويه :ذنبه أمام اهلل.

أكد هل أنك ال تنظر إيله نظرة دونية .لكن ىلع العكس ،أنت جمرد تنقل هل املعلومات اليت يمكن أن تنقذه من
خالل إبعاده عن خطيته وذنبه وحتوهل حنو رمحة اهلل.

جرجيوري كولك هو رئيس خدمة  )STR.org( Stand to Reasonومؤلف كتاب ( Tactics: A Game Plan for
 )Discussing Your Christian Convictionsوكتاب ( The Story of Reality: How the World Began, How

.)It Ends, and Everything Important that Happens in Between
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تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة تيبوتلوك.
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