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وجع الكنيسة "أفكار تمهيدية من افتتاحية كتاب  "

القديس نيكوال فيليميروفيتش
نقلته إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

إذا لم يكن للكنائس أي فضيلة سوى أنها حفظت المسيح كخزينة للعالم، فهي تتبرر بذلك. حتى ل��و ك��ان
يا رب! يا رب! وحسب، فهي تقوم فوق العالم ال�دهري. على األق�ل "ما كررته خالل القرون الماضية هو  "

هي تعرف َمن هو الرب، بينما العالم ال يعرف.
الكن�ائس ب�ل الكنيس�ة. ، لكن الكنيس�ة لن تختفي أب�ًدا. ألن عم�ل المس�يح ليس  الكن�ائس "ق�د تختفي  " " "

عالوة على ذلك، إذا اختفت الكنيس�ة كمؤسس�ة، فال يمكن أن يختفي ج�وهر الكنيس�ة. إن�ه مث�ل األنه�ار
والبحر والماء: عندما تختفي األنهار في البحر ، يبقى البحر ، وإذا اختفى البحر في البخار ، يبقى الماء.

لو أن المسيح قصد في يوم من األيام تشكيل الكنيسة كمؤسسة، فيك�ون ق�د قص�د أن يش�كلها ال كغاي�ة
بل كوسيلة، كمثل قارب لجلب ركابه بأمان عبر محيط الحياة العاصف إلى مرفأ ملكوته الهادئ.

ام، هك��ذا النفس تتع��رى في الكنيس��ة لتغتس��ل. ولكن بمج��رد أن نخ��رج، نلبس كمث��ل الجس��د في الحمّ��
أرواحنا إلخفائه�ا عن العين الفض�ولّية. أليس من غ�ير المنطقي أن نتج�رأ على إظه�ار عيوبن�ا إلى األك�ثر
كم�ااًل، بينم�ا نخج�ل من إظهاره�ا لمن هم غ�ير ك�املين وق�بيحين وغ�ير ط�اهرين مثلن�ا؟ الكنيس�ة، مث�ل

الحّمام، تكشف معظم القذارة.
إن فك�رة الكنيس�ة األولي�ة واألك�ثر وض�وًحا هي جم�ع الخطيئ�ة والخالص. فالص�الة منف�ردة ومن أج�ل

النفس أشبه باألكل على انفراد دون اعتبار لجوع اآلخرين.
عندما ترى الشمُس رجَل العلم أو الثروة أو السياسة، راكًعا في الص�الة م�ع الفق�راء والمتواض�عين، فإنه�ا

تذهب إلى راحتها مبتسمة.
الجماع��ات ءزهااهتمامه��ا بإفي ب��ل  رخائه��ا هي، في ةمس��يحيجماع��ة ن القيم��ة الحقيقي��ة ألي مكتال 

،بمحبةلكاثولي�ك اهتم�امهم باالمسيحية األخرى. ل�ذا، على س�بيل المث�ال، تكمن قيم�ة البروتس�تانت في 
والعكس صحيح.

ال�روح، أيمن جه�ة الجماعات المسيحية تك�اد تك�ون بال قيم�ة كل ر المذكور أعاله، نجد أن اباتباع المعي
ة، ألنه�ا تقتص�ر علىي�روحها قيمتها الفعلية مادية أكثر منإن ة غير العادية. َّبُِح الماق برعايتهّفي ما يتعل

منعشة مثل واحة في الصحراء.فهي االستثناءات أما . االعناية بنفسه
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ا تحتف؟ م��ا الس��بيل التص��الهماالكنيسة والدولة مثل النار والم��اء.  في حال��ة االتص��ال، تم�وت الن��ار دائمً��
الماء.
 توحيد الكنيسة والدولة، نحاول توحيد ما فصله اهلل منذ بداية عصرنا.تنامحاولفي 

يعني الفص��لبل هو إن فصل الكنيسة عن الدولة ال يعني، كما يعتقد الكثيرون، فصل الروح عن الجسد؛ 
…ين لبعضهما البعض.يين ومعادَبين روحين متعارضين تماًما غير مألوف

لقد نجحت دودة الراحة والجمود البشري في التوفي��ق بين المس��يحية والحكوم��ات العلماني��ة الوثني��ة،
مما أدى إلى شل الحركة األكثر إلهية في تاريخ البشرية. اذهب إلى أسفل كل تلك ال��دعوات الذكي��ة إلى

وحدة الكنيسة والدولة، وسوف تجد أن محركها األساسي هو دودة الراحة والجمود البشري.
ليست المسيحية ملكية وال جمهورية. إنها ال تهتم بالمؤسسات بل ب��الروح ال��ذي يعيش فيه��ا. المؤسس��ة
األفضل هي ال��تي تمتلئ ب��روح المس��يحية. من وجه��ة النظ��ر ه��ذه، ق��د تك��ون األوتوقراطي��ة أفض��ل من

الجمهورية أو العكس.
لقد كانت المسيحية الحقيقية مختفية عنا حيث كم��ا ك��ان الحدي��د والفحم مختفَيين عن رج��ال العص��ر
الحجري. لقد مشوا على الحديد والفحم لكنهم استخدموا الحجر والخشب فقط. كذلك نحن نسير فوق

المسيح وحوله، فيما ال نزال نّتكل في حياتنا اليومية على اآللهة الوثنية القديمة.
يقول البعض: اقرأ الكتاب المق��دس! أك��اد أق�ول: ال تلمس�ه لخمس س�نوات، واق�رأ أدب��ًا آخ�رًا خالل ه��ذه

الفترة، ثم عد واقرأ اإلنجيل مرة أخرى، وسترى عظمته الحقيقية وقوته وحالوته.
ا. النب�وءة هي أن األرض كله��ا ستص�بح جس�د معنى اإلفخارستّيا ليس الذكرى فقط ب�ل ه�و نب�وءة أيض�ً

المسيح، لحمه ودمه، حتى مهما أكلنا وشربنا نكون نأكله ونشربه هو.
يجب أن يكون هو طعامن��ا الي��ومي. أن ن��رى إلى ك��ل طعامن��ا من خالل المس��يح، فه��و لن يظه��ر يمظه��ر
الفريسة من الطبيعة ب�ل ب��األحرى يك��ون تض��حية الطبيع��ة من أجلن��ا، فت��ذكّرنا بتض��حية المس��يح، ومن

خاللها نتذكّر دعوتنا إلى التضحية.
عليك أن تختار بين أن تكون فخوًرا أو فقيًرا في الروح. األول يعني تدميًرا صاخًبا، والثاني يعني البناء

الهادئ.
ال نكشف عن قيمتنا الحقيقية أبًدا باستخدام حقوقنا بل من خالل قدرتنا على الخدمة والتضحية.

أن يحصل الرجل على حقوقه أسهل من أن يفقد كبريائه.
ما من شيء ساٍم وال لئيم في العالم كل��ه إال وج��دت ل��ه تم��ثياًل في نفس��ي، كم��ا لم أج��د ش��يئًا كنت في��ه

مَمثاًل بالكلية.
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إن أغنى وأقوى الناس، الذين نميل إلى أن ُنعجب بهم ونقتدي بهم، هم أكثر َمن يش��فق عليهم المس��يح.
اليوم، كما هو الحال دائًما، أصعب المهمات المسيحية هي تلك التي بين األغنياء.

التضحية بدون تذمر تحّول حياتنا العاصفة إلى يوم مقدس هادئ. نحن نمأل كل أيامن��ا بكالم عن أن��اس
يكرهون التضحية أو عن غيرهم الذين يجسرون عليها. االشمئزاز واإلعجاب هما حمامان تستحم فيهما
قلوبنا من شروق الشمس إلى غروبها. ال شيء يثير االشمئزاز من شخص ما كسماعه يقول إنه غير قادر

على التضحية. وإذا توّجهت هذه الجملة إلينا نشعر وكأننا قد خسرنا معركة الحياة بأكملها.
قيمة الُنُظم الماورائية أنها للعلم أكثر منها لتقدم البشرية األخالقي. يمكنك بناء علم جديد على هيج��ل،
أما على الرسول بولس وحده فيمكنك بناء حياة اجتماعية جديدة وسياسة عالمية جديدة. ه��ل فك��رت

يوًما أن القديس بولس هو أعظم أنبياء الفطنة السياسية المرجوة؟
ك��ل اإلمبراطوري��ات ال��تي ق��امت على أس��اس الحق��وق ق��د هلكت أو ال ب��ّد أن تهل��ك. المس��تقبل ه��و

إلمبراطورية القديس بولس، اإلمبراطورية التي تأسست على خدمة المحبة.
إن ص��البي المس��يح الحقيق��يين في عص��رنا هم أولئ��ك ال��ذين يعتق��دون أن إنجي��ل المس��يح ال يمكن أن
يؤخذ كأساس للسياسة العالمية. ألم تكن آخر كلماته للتالميذ: اذهبوا إلى ك��ل األمم؟ إن التعب��ير األخ��ير
واألسمى للمسيحية سوف يكون في العالقات بين األمم، ألن تعبيره��ا األول ك��ان العالق��ات بين األف��راد

من الناس. ما بين األفراد كان المدرسة االبتدائية للمسيحية. لذا ما بين األمم هو جامعتها.
أصل األرستقراطية غامض كمثل ظالم الليلة الماضية. قد يك��ون األرس��تقراطي العظيم في يومن��ا ه��ذا
من أصحاب أتعس األرواح، فيما المتسول عند بابه من النبالء. لكن احترموا كالهما على ق��دم المس��اواة

لعلمكم أن كلَيهما من نفس األصل الملكي. اهلل الفائق السمو يسمي كلَيهما أوالده. 
األخالق المسيحية، أي الخدم��ة والتض��حية البِهج��ة، هي أس�مى نت�ائج اإليم��ان الحقيقي باهلل. من خ�ٍط
يربط كوكبنا بمركز الكون أكثر ُقصرًا من الخط الذي يمر عبر المسيح. إن��ه أقص��ر الط��رق، كم��ا أن الخ��ط

المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين هندسيتين.
العبودية تعني الخدمة اإللزامي��ة؛ ل��ذا الحري��ة تع��ني الخدم��ة الطوعي��ة. الرج�ل أو األم��ة المتربي��ان على
ا رج��ل ح��ر أو أم��ة ح��رة. ك��ل نظري��ات الحري��ة األخ��رى هي أوه��ام. الخدمة الطوعية لجيرانهما هما حقً��
الحرية التي  تط�الب ب��الحقوق وليس بالخدم��ة الطوعي��ة تع�ني تناب��ذًا ال نهاي��ة ل�ه يت��وج جمي�ع أبطال��ه
بالتعاسة. لم تكن جمهورية بريكليس وال النظام أوكتافيوس الملكي دولتين للسعادة، إنما دولة الق��ديس
ماجن��ا كارت��ا واح��دة  للخدم��ة الطوعي��ة، س��وف تك��ون دول��ة الهن��اء (بولس لكل البش�ر، بوثيق��ة عظمى  (

العالمي.
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كل إنسان هو س��احة معرك��ة للعدي��د من األرواح النجس��ة، ال��تي تك��ون جريئ��ة ج��ًدا في غي��اب المس��يح
وخجولة ج��ًدا في حض��وره. كم من ه��ذه األرواح ال��تي تج��د فين��ا مس��كًنا س��هاًل، تجع��ل ح��تى الخن��ازير

تغضب وتجري على الجرف الشديد االنحدار إلى البحر!
هناك مفهوم يق��ول ب��أن عقلي��ة ميك��افيللي ومي��ترنيخ وبس��مارك وبيكونزفيل��د يمكن أن تؤخ��ذ كأس��اس
للسياسة، في حين أن ذلك غير ممكن لعقلية المسيح. هذا المفهوم يتبّناه ح��تى العدي��د من الالهوت��يين.
ومع ذلك، فإن المس��يح، دون ك�ل ه�ؤالء السياس��يين، بقي  كق�وة ال تم�وت، ألن��ه ببس��اطة األص��لح منهم

جميًعا.
نظرت إلى الناس وهم يصّلون ففكرت: هوذا المالئكة الس��اقطون! نظ��رت إليهم وهم يتش��اجرون ببغٍض

ففكرت: هوذا الشياطين القائمون!
الحيوانات قاسية ولكنه��ا ليس��ت مبتذل��ة. وم�ع ذل�ك، ف��إن اإلنس�ان يفوقهم��ا في القس�وة واالبت��ذال. إذا

جبرنا على اختيار احد الشّرين، يجب أن نفّضل القسوة على االبتذال. ا�
كل أيامنا هذه تفسدها ذكريات األمس وهم�وم الغ��د. وبالت��الي فإنن��ا ن�نزع الفردي��ة عن أيامن��ا الحاض��رة

ونفرغها ونحّطها حتى تصير مكان اجتماع ضبابي لألمس والغد.
من وجهة النظر المادية، فإن أعظم شيء في هذه الحي��اة ه��و س��رها. من وجه��ة النظ��ر األخالقي��ة، ف��إن

أعظم شيء في اإلنسان هو التفسير المتفائل لهذا السر. ما من تفاؤل عاقل خارج المسيحية.
ال يمكن ألي إنسان أن يكون طاغية ما لم يكن عبدًا لبعض العيوب األخالقية.

ال يمكن ألمة أن تطغى على أمة أخرى ما لم تكن بعض األوهام تستبد بها من قبل.
 نصير للحري��ة في ت��اريخُأعظمهكذا سّمى نفَسه أنه أسير المسيح. بيشعر الذي  إال ّال أحد في العالم حر

بولس .،"البشرية:  " أسير يسوع المسيح

Source: The Agony of The Church. By The Rev. Nicholai Velimirovic, D.D. of St Savva's College, Belgrade. Student
Christian Movement. Printed in Great Britain by Turnbull & Spears, Edinburgh. 1917

4


