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 احلُكم العادل 

 أندرو سارنيك بقلم  

ا اكذلي يثريه موضوع  القليل من املوضواعت املتعلِّقة باحلياة املسيحية يبدو أنها تثري عدم ثقة بانلفس، وتوتر   ا، وقلق 
ا أكرث فأكرث. فإننا نرهق أذهاننا   اتلميزي واحلُكم ىلع األمور. فإن هذا رصاع داخيل ال ينتيه يبدو أنه يزداد تعقيد 
باستمرار باتلفكري فيما يعنيه أن نتلكَّم بالصدق يف املحبة. فإننا نريد أن نكون حمبِّني لآلخرين، وشفوقني، وأن 

ا أننا مدعوون أال نقدم تنازالت، نكون قدوة يف  االتضاع والوداعة املتمثِّلني باملسيح. ويف الوقت نفسه، نَعلَم جيد 
وأن نكون راسخني يف اتباع الرب واملناداة حبق اهلل ولكمته. ونَعلَم أن هذا يعين يف كثري من األحيان أنه قد يتوجب  

إ األقرب  لألشخاص  سواء  ا صعب ا  نقول الكم  أن  احلاتلني  علينا  من  حالة  وللك  ا.  تمام  عنا  غرباء  ألناٍس  أو  يلنا، 
 صعوبتها اخلاصة. 

ا. فقد اعنيُت من هذا الشد واجلذب بصفة شخصية ومستمرة عندما كنُت أعيش يف   ربما تعرف هذا الشعور جيد 
تيحت يل الفرصة ألخدم لكَّ أسبوع مع جون باروس أمام مركز السيدات يف أور

ُ
الندو، اذلي اكن  سنرتال فلوريدا، وأ

األعمار من لك  والنساء  الرجال  أرى  كنُت  أسبوع،  لكِّ  ويف  حملية.  إجهاض  عيادة  عن  وأحباء،   -عبارة  أزواج، 
يصحبون الشابات إىل هذه العيادة ليشهدوا قتل اجلنني اذلي حيملنه   -وأصدقاء، وآباء، وأمهات، وأجداد، وجدات

 يف رمحهن، واتلخلُّص منه.

اكن يدخل إىل هذا املاكن، كنا نستطيع رؤية املشاعر نفسها من ألم، وحرية، ومرارة، وغضب. وذلا،   وىلع وجه لكِّ من
كنا حناول أن خندمهم عن طريق اإلقرار بمدى ايلأس اذلي ال بد أنهم يشعرون به، ثم عرض تقديم مساعدات  

هم ىلع وشك ارتكابه، وإىل أن    حمددة هلم، فيما ندعوهم بوضوح يف الوقت نفسه إىل أن يدركوا مدى الرش اذلي 
يتوبوا عنه، ويبقوا ىلع حياة الطفل. وبينما كنا نتوسل إيلهم وحنن واقفون معهم ىلع رصيف املشاة، اكن الردُّ األشهر 

 اذلي نتلقاه هو: "لَم حتكمون يلعَّ وتدينوين؟ لستم تعرفونين. اهلل وحده هو اذلي يمكن أن يدينين". 

يُت فيها هذا الرد، وقرَّرت أن أجتاهله ببساطة باعتباره حماولة هروب دفاعية   بغض انلظر عن عدد املرات اليت تلقَّ
، أن ينظر العالم إيلَّ ىلع   من شخص يعاين قساوة روحية، إال أن اللكمات ال تزال تؤملين، ألنين لسُت أريد، كمسييحٍّ

ا ألنه بقدر حماواليت ملقاومة الفكرة، لكنين ال زلُت أعيش يف وسط    أنين ديَّان لآلخرين. وتؤملين هذه اللكمات أيض 
ثقايف طبع ىلع ذهين منذ زمان طويل الفكرة القائلة بأن اتلعاطف والتسامح هما أعظم الفضائل ىلع اإلطالق، 
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ة يمكن بأي  وباتلايل أنه من قبيل اإلدانة أو عدم املرااعة ملشاعر اآلخرين أن ننطق بكلمات تبكيت أو معارض
 حال أن تؤذي املشاعر، أو تدفع أحدهم إىل االمتثال ليشء خمالف الختباره الشخيص. 

ويف هذا العالم املتسم بالضبابية األخالقية، كيف للمسييح أن يَعلَم عن يقني كيف يطبِّق بشلك سليم لكمات يسوع  
ا   24:  7يف يوحنا   بَِل  اِهِر  الظَّ "اَل حَتُْكُموا َحَسَب  "؟ ما اذلي قصده الرب يسوع بتعبري القائلة:  ا اَعِدال  ْحُكُموا ُحْكم 

 "احلكم العادل"، وكيف اكن يتوقع من مستمعيه أن يطبِّقوا ذلك؟ 

مه يسوع. فيف يوحنا   ، اكن  7بينما نسىع إىل اإلجابة عن هذه األسئلة، سيفيدنا فحص سياق هذا اتلعليم اذلي قدَّ
ا لم يدرس قط يمكن أن   يسوع يعلِّم عالنية يف اهليلك، يف عيد ب ايلهود اذلين سمعوه من أن شخص  املظال، فتعجَّ

ا هكذا. ثم قال يسوع يف اآليات   : 18-16يكون متعلِّم 

ْن َيْعَمَل َمِشيئَتَُه َيْعرُِف اتلَّْعِليَم، َهْل ُهوَ 
َ
َحٌد أ

َ
رَْسليَِن. إِْن َشاَء أ

َ
ي أ ِ  ِمَن اهلِل، "َتْعِليِِم لَيَْس يِل بَْل لَِّلَّ

ا َمْن َيْطلُُب ََمَْد ا مَّ
َ
نَا ِمْن َنْفِِس. َمْن َيتَلَكَُّم ِمْن َنْفِسِه َيْطلُُب ََمَْد َنْفِسِه، َوأ

َ
تََكلَُّم أ

َ
ْم أ

َ
رَْسلَُه أ

َ
ِي أ ذلَّ

 . َفُهَو َصاِدٌق َولَيَْس ِفيِه ُظلٌْم"

ن هؤالء ايلهود   من أن حيكموا عليه وىلع تعليمه أرىس يسوع أسس املناقشة هنا عن طريق حتديد ما يَلَزم يك يتمكَّ
. وبشلك أسايس، وضع يسوع أمامهم السؤال اتلايل: "أتطلبون َمد اهلل أم َمد أنفسكم؟" فقد أثبتت   ا اعدال  ُحكم 

أي أن يسلك    -حياة يسوع وخدمته بوضوح أن أعمق رغباته اكنت أن يعمل مشيئة أبيه اذلي أرسله ويطلب َمده  
ا جلميع  بالرب، ويرشد حبكمة، ويتلكَّ  ا، لم يكن يف يسوع أيُّ ظلم، األمر اذلي اكن واضح  م حبق اهلل يف لك حني. فحقًّ
 اذلين دليهم أعني يلبرصوا.

لكن، يبنيِّ بقية األصحاح كيف كشف أعداء يسوع عن نوايا قلوبهم احلقيقية، أال ويه طلب َمد أنفسهم، وذلك  
ا ملا بدا هلم   حبسب الظاهر. فقد افتضح هؤالء أنفسهم، وأظهروا أنهم ديَّانون  ألنهم حاولوا تشويه سمعة يسوع وفق 

، ألنهم سعوا إىل طلب َمد أنفسهم، عن طريق السيع إىل تشويه سمعة يسوع والتشهري به. فقد اكنوا   ومراؤون حبقٍّ
ا اعدال   ، جرَّدوا أنفسهم من مصداقية احلكم حكم  ، فسقطوا  يتلكَّمون من أنفسهم، ويطلبون َمد أنفسهم، ومن َثمَّ

 يف خطأ اإلدانة. 

س   ا. فهل أرغب يف أن أرى اسم اهلل يتمجد؟ وهل أتقدَّ مة إيلنا حنن أيض  هذه ادلعوة نفسها إىل فحص اذلات مقدَّ
بروح املسيح ألنمو يف االتضاع واالتكال عليه، فيما أتعلَّم من لكمته وروحه كيف أنمو يف املعرفة واتلكريس  

ا ديَّان ا، يطلب َمده الشخيص، بإدانته لآلخرين. لكن إذا  للحق وانلعمة؟ إذا لم أكن   كذلك، فربما أكون شخص 
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ا   ا، وأن أحبَّ اآلخرين بمحبة املسيح، اعلم  ، فعيلَّ أن أقف راسخ  ، طابل ا ملكوته أوال  كنُت متًلك  ىلع الرب يسوع حبقٍّ
 أن ُحكِم اعدل، ألنه مستنٌد ىلع الرب نفسه. 

 

سارنيك  أندرو  والية    هو   القس  وورث،  فورت  بمدينة  املشيخية  كوميونييت  جريس  بكنيسة  املساعد  القس 
 تكساس. 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف َملة
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