العدد الرابع ،كانون الثاني 2022
السنة الثامنة عشرة
______________________________________________________________________________

العدالة الروحية في تعليم القديس يوسف الهدوئي

قسطنطين كيناس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
في الوقت الحاضر ،حقوق اإلنسان ًمصانة ومحمية في جميع أنحاء العالم .وهذا بال ريب تق دم وإنج از
مهما في الدفاع عن حق وق اإلنس ان ،معلن ًا أن اإلنس ان مق دس
لحضارتنا .لعب الالهوت المسيحي دو ًرا ً
ومخلوق على صورة اهلل .وبهذه الطريقة ،دخ ل مفه وم الكرام ة اإلنس انية إلى الخط اب الع ام ولم يع د

موضع تساؤل .ومع ذلك ،على المستوى الشخصي ،بس بب الترك يز المف رط على حق وق اإلنس ان ،يظه ر
ً
أيضا للغاية .بالنس بة للمؤم نين على وج ه الخص وص،
االرتباك الروحي كخطر كامن ،ألن الفردية تتطور
فإن االتجاه نحو تبرير الذات والسعي وراء مصالح المرء ال يفيد.على العكس من ذل ك ،يمكن أن تس اهم

إدانة الذات واحترام القريب في تعزيز الحياة المسيحية.

في التعليم المس يحي ،حيث يحت ل التواض ع والمحب ة مكان ة مركزي ة ،ف إن محاول ة الس يطرة على
اآلخرين بأي وسيلة متاحة هي بالتأكي د أم ر غ ير مالئم .وبش كل أك ثر تحدي دً ا ،يؤك د قدّ يس و الكنيس ة
األرثوذكسية ،الحاضنة لتعاليم المسيح ،على قيمة التواض ع .يالح ظ الق ديس باييس يوس اآلثوس ي أن

«العدالة الروحية هي أن تشعر بأعباء اآلخرين على أنها أعباؤك .العدل اإللهي هو أن تفع ل أش ياء تجلب
الع زاء لآلخ رين .بعب ارة أخ رى ،أن تفض ّل التض حيةَ بحق ك لتق ديم التعزية والمس اعدة لش خص ما».

أخبر الشخص اآلخر أنه على حق .هل تعرف عدد األشخاص الذين ذهب وا إلى الجحيم لك ونهم
ويؤكدِ « :

"على حق"؟ إن األشخاص الذين يتمتعون بمحب ة كب يرة هم فق ط من يجمّع ون الظلم وي تركون الح ق
لآلخرين .المسيح وحده قَِبل كلّ الظلم وحمل صليبه من أجلنا».

يرا من تعاليم ه له ذه الفض يلة "االجتماعي ة" ،وه ذا م ا يعطي
ّ
زءا كب ً
يكرس القديس يوسف الهدوئي ج ً
كبير ا .يمكن العثور على النصائح حول هذا الموضوع مبعثر ًة في جميع أنحاء رسائله.
انطباعً ا
ً

َ
فعلت ذل ك ،تك ون في الخط أ .ب داًل من
بكلماته الخاصة« :ال تس عَ أب دً ا إلى أن تك ون على ح ق ،ألن ك إذا
ذلكّ ،
تعل م أن تتحمل بشجاعة ما يسمح به الرب .ال تختلق األعذار بل فقط ْ
قل "إن ش اء اهلل" .واع ترف

بأن ك مخطئ دون أن تخطئ .ب إدراك لل ذات ،ق ْل أن ك ارتكبت خط أ ،ال من أج ل االس تهالك الخ ارجي،

ْ
واحتفظ بأحكامك لنفسك .إذا كنت تسعى إلى أن تكون على حق بشأن شيء عامل ك في ه ج ارك بش كل
غير عادل ،أو أها َنك ،أو شتمك ،أو ض ربك ،أو اض طهدك ،أو ت آمر على حيات ك ،ف أنت ال ت زال مخطًئ ا إذا
كنت تعتقد أنه السبب في ذلك ،أو إذا وجهت اتهامات كيدية ضده .ألنك تطلب منه شيًئ ا لم يمنح ه اهلل
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إياه .إذا فهمت ما أقوله لك ،فلن يكون أي شخص آخر مسؤوالً عن الخطأ وأنت وحدك ستكون مس ؤوالً

عن كل شيء.

دائم ا ول ذلك س يكون من
وإذا حاولت أن تكون على حق عَ بر بعض الوسائل األخرى ،فس تكون مخطًئ ا ً
الضروري أن تأتي النعمة وتذهب قبل أن تج د الراح ة في روح ك .ألن للن اس الح ق في الحص ول على

نفس القدر من النعمة التي اجتذبتهم من خالل تحمل التجارب بك ل س رور ،وهم تحمل وا عبء ق ريبهم
دون شكوى .مهما حدث ،لن أعبّر عن إرادتي ،لن أعطي رأي ًا ،لن أشاجر .إذا كان هناك ش يء منح رف ،أياً
كان األمر الذي أوجبني القيام به ،فهو كالصليب .سأفعل ذلك ب دون س ؤال وأدع اهلل ي رى م ا في قل بي

ويخفف الحرب ضدي .ال تحاول اإلشارة إلى أخطاء اآلخرين .ال تسعَ إلى أن تكون على حق ،ب ل اس كت
ترم ال ذين يعض ّون ألس نتهم ح تى أن اللع اب في
ح تى الم وت وتغلب على التجربة واالض طراب .اح ْ
وتكرمهم كش هداء ومع ترفين .ه ؤالء هم األش خاص ال ذين
ّ
تبجلهم
أفواههم يتحول إلى دم .وعلي ك أن ّ

أحبهم ،ه ؤالء هم األش خاص ال ذين أحبهم ويجب أن أب ذل ك ل قط رة دم من أجلهم ك ل ي وم ،بمحب ة

تة بدالً من ترك كلمة باردة تعبر شفاههم.
المسيح .إنك تراهم يتحلّون بالصبر ويفضلون ألف ِم ْي ٍ
ْ
حاول كل يوم أن تتعلم نقاط ض عفك بطريق ة محسوس ة وأن تتحلى بالص بر م ع من يخطئون .ال ت ِدن
ْ
تحملهم .لنفترض ،على سبيل المثال ،أن ك في الكنيس ة وأن ك م نزعج من حقيق ة
الناس إذا أخطأوا ،بل

شخصا آخر ير ّتل كل مرة يحين دورك .فقط ْ
قل لنفس ك أن ه من األفض ل أن يكون وا مرت احين وليس
أن
ً

أنت .لنف رض أن الفك رة اس تمرت :لكن لم اذا؟ ه ذا فق ط ص حيح وع ادل .ق ل" :أيه ا الش يطان! اترك ني
ً
اهزا لالنفج ار من
واهتم بص الة يس وع .الش يطان ال ذي يزعج ك س وف ي ذهب بعي دً ا وج
وح دي”،
َّ
الغضب...

ً
توبيخ ا أو
إذا كنت تؤدي مهام نسكك اليومية بصبر ،ففي كل مرة تجبر نفسك على تحمل كلمة باردة أو
ً
ويعتََبر استشهاداً يومياً امام اهلل».
معترفا .في كل مرة تصبر تنال تاج ًا ُ
سخرية ،فإنك تصير
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