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أبنائي األحباء،
ً
ً
ما هي العدالة؟ في مقاييس العالم ،العدالة هي نوال املكافأة أو العقاب ،ملا تم عمله إن كان خيرا أو شرا .فعندما يعمل شخص ما في موقف معين
ً
ً
عمال جيدا ،يكون من املتوقع أن ينال هذا الشخص الكرامة والتقدير ،ومن ثم فمن املفروض عندما يخطئ هذا الشخص ينال العقوبة.
ً
ً
حسنا ...فماذا إذا لم تسير األمور تماما كما هو متوقع؟!
حسب مقاييس العالم ،يتم السعي إلى تحقيق العدالة بكل وسيلة ممكنة ،ولن توجد الراحة حتى يسود العدل.
ً
ُ
ظهر لآلخرين
مثل هذه الرحالت في الصراع نحو تحقيق العدالة ،غالبا ما تجلب علينا الكثير من اإلرهاق وخيبة األمل ،ونحن نحاول في داخلنا أن ن ِ
إن ما يفعلونه هو خطأ!!
ولكن بمقاييس السماء ،ما هو عادل لن يتحقق إال في السماء .ونحن ال نتوقع تحقيق العدالة لنا على األرض.
نحن نسعى إلى الرحمة والسالم واملحبة ،هذه األشياء التي ُيسر الرب بها ،ال ألن نقف مطالبين بحقوقنا راغبين في االنتقام ،هذه األشياء التي لم
نتعلمها قط من سيدنا املسيح.
ُ
ولكن ملاذا يجب علينا أتباع مثل هذه املثل الصعبة؟! ألننا إن كنا نحيا بمقاييس العالم فسنرث العالم ،ولكن إن كنا نحيا بمقاييس السماء فسنرث
السماء .إنها معادلة بسيطة ،فمن أين تأتي الصراعات؟! إال إذا كنا نتوقع أن نرث حياة معينة (سمائية أو أرضية) ،بينما نحن نحيا بمقاييس الحياة
األخرى.

ً
لقد عاش ربنا يسوع املسيح على األرض حياة مملؤة بأقس ى وأصعب الخبرات .لقد وضع نفسه وعاش حياة الخدمة الكاملة لخليقته ،كان يشفي
ً
ً
ً
ً
املرض ى ،يقيم املوتى ،يعزي الحزانى ،يشجع الضعفاء ،يوجه األقوياء ،يخلص النفوس .كان وديعا ،رحيما ،مساملا ،محبا ...وفي املقابل لقد أهانوه،
لم يصدقوه ،لم يكرموه ،خانوه ،أسلموه ،تركوه ،وصلبوه .لم يتعامل معه الناس بالعدل في حياته على األرض ،واألهم من ذلك أنه علمنا أن نسعى

الحتمال نفس اآلالم .لقد علمنا ربنا يسوع املسيح أن نتوقع نفس هذه األشياء في الحياة الحاضرة ،وأن ال نيأس ألنه لن يتركنا ولن يهملنا (تث :31
 ،)6وأن ال نخاف ألنه معنا (أش .)10 :41
نحن كرهبان وراهبات أخترنا بإرادتنا أن نحيا حياة النسك ،وأن نسلك طريق إنكار الذات من خالل نذور الفقر االختياري ،العفة ،والطاعة.
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"إن كنا نتأل ُم َم َع ُه ِلكي نت َم َّج َد أي ًضا َم َع ُه" (رو:8
ونحن بمحض إرادتنا وكامل وعينا اخترنا أن نحمل صليبنا كل يوم ونتبع سيدنا في الطريق الضيق ِ
.)17
ً
وهكذا نحن ال يليق بنا أن نهمل الجهاد املوضوع أمامنا الذي يحثنا لعمل ما هو حق بدال من ما هو عدل .ألن ما هو حق هو أن نتبع وصايا ربنا،
ً
وأن نسعى دائما للتحلي بالفكر الروحاني ،وأما ما هو عدل فهو أن نتبع قانون املجتمع ،وأن نعتمد على فكرنا الجسداني.
يقول القديس مارإسحق السرياني" :البار غير الحكيم هو مصباح في الشمس .صالة من يتذكر األخطاء هي بذرة على صخرة .الناسك غير
ً
الرحوم هو شجرة غيرمثمرة .التوبيخ الصادرمن الحسد هو سهم مسموم [ ،]...أجلس وسط األسود وال تجلس وسط املتكبرين .كن مضطهدا

( )1الميامر النسكية لمارإسحق السرياني ،الميمر " ،51على الضرر الناتج من الحماسة الحمقاء والمعونة التي تأتي من الرأفة" ،دير السيدة
العذراء برموس ،الطبعة األولى  ،2017ترجمة نيافة أنبا سارافيم ،ص .473 ،472

ً
ً
ً
ً
اقتن الر أفة وليس الغيرة فيما يختص
ولكن ال تضطهد؛ كن مصلوبا ال صالبا؛ كن مظلوما ال ظاملا؛ كن مفتري عليه ولكن ال تفتري على أحدِ .
بالشر( .تمسك بالطيبة وليس بالعدالة) ،العدالة ال تنتمي إلى أسلوب الحياة املسيحية ،وال يوجد لها ٌ
ذكرفي تعليم املسيح")1( .
ً
ً
ً
دعونا نسأل أنفسنا سؤاال أخيرا" :ملاذا مقاييس السماء هكذا؟ وملاذا لم تكن العكس؟ وملاذا هذه اآلالم الكثيرة؟" حسنا ،في الحقيقة إن
ً
ً
الطريق ليس خاليا من اآلالم ،وال خاليا من العدل ،بل إذا أردنا معرفة ذلك نجد أنه خالل رحلة حياتنا ،منذ بدايتها وحتى األبدية ،يوجد هناك توازن
بين العدل واأللم ،ولذلك فإنه يجب علينا أن نسأل أنفسنا السؤال اآلتي" :في أي مرحلة من حياتنا كان مؤشر حياتنا متجه نحو العدل ،وفي أي
مرحلة من حياتنا كان املؤشرمتجه نحو قبولنا ملا يسمح به هللا لنا من اآلالم؟"
ليكن سالم ومحبة ربنا يسوع املسيح مع جميعكم.
ً ً
واملجد هلل دائما أبديا .آمين.

