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وجع الكنيسةمن  ")كتاب  حكمة الكنيسة(: 2"
القديس نيكوال فيليميروفيتش

نقلته إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

الفصل األول
(صوفيا)حكمة الكنيسة 

، في حين أناألّيا في الكنائس الشرقية اسم أكثر المقامات جالالً  على قَُيطل الحكمة المقدس+ة (صوفيا  (

الق++ديس بط++رس، أو الق++ديس ب++ولس، أو الق++ديسعلى اس++م  ّىتسمأروع المعاب++د في الكن++ائس الغربي++ة 
تك+ريسذلك ك+راح+ة ي+دنا أهمي+ة معين+ة،  وكما أن لكل ش+عرة على رؤوس+نا أو ك+ل خ+ِط في يوحنا، إلخ.

 الش++رق والغ+رب.بحس++ب معتق++د ك+ل من نوعّية األهمية. وه++ذه فيها ّالكنيس++ة ل++ه أهمي++ة مؤك++دة ال شك
 شخص++ية ه++ذا الرس++ول أو ذاكلتّفض++، الفتّية على أرض الفرداني++ة َتمَنالمس++يحية الغربي++ة، ال++تي ف

 من الرج++الوتعبس++ئم الطموح++ات الفردي++ة، إذ ق++د الش++رق الق++ديم، أم++ا  ل++ه أفض++ل معاب++دها. ستّوكر
ا لش+يء ك+ان  العظم+ة البش+رية، وجل+ده س+رابالعظم+اء،  وأك+ثر ص+البة من أي شخص+يةأس+مى متعطش+ً

ط حكمة هذا العالم، األشخاص العظماء هي عبادة ولما كانت بشرية.   ف+وقٍمث+النح+و الش+رق يدي+ه َبس+َ
الحكمة المقدسة.نحو اإلنسان، 

 العم+ر في القداس+ة. لق+دّموتقدعظم+ة الشخص+ية الإنها لحقيقة نفسية أن يرى الشباب مثال+ه األعلى في 
 من بطرس أو بولس أو يوحن+ا. هن+اك حكم+ة وهن+اك حكم+ة مقدس+ة. ك+انتيةأبدأكثر طلب الشرق شيًئا 

الحكمة الفلسفية أو الشخصية موجودة منذ بداية البشرية، لكن الحكمة المقدسة دخلت الع++الم بيس++وع
ف++وق ك++ل حكم++ةتقوم المسيح. كان المسيح تجسيًدا لحكمة اهلل، تجسًدا للحكمة المقدسة. هذه الحكمة 

 األساسية لبطرس وبولس ويوحن++ا وأي رس++ولَ الحكمة المقدسة الحكمةتجَمعبشرية وتحييها وتنيرها. 
مياه أنهار عديدة.من المحيط كّما يتشكّل  آخر أو أي شيء أو مخلوق آخر، نبيأو 

 على الرسل العظام،ًا أو عدم اليقين أو المعاناة، لم يعتمد الشرق المسيحي كثيرالتنافرفي أحلك أوقات 
سواء بطرس أو بولس أو يوحن+ا، ب+ل نظ+ر إلى م+ا وراء الزم+ان والمك+ان إلى المس+يح األب+دي، كلم+ة اهلل،

 صوفيا، كرمز مق++دسألّيااإلى األبدية من خالل هذه الكنيسة في القسطنطينية، تطلع قد لالنور. طلب و
بطرس أو بولس أو يوحنا أو أي رس+ول أو ن+بي آخ+ر  األس+اس ال+ذيصار . عندما ٍ للجميعِحومصالشامل 

والشفاء من انحيازهم الفكري وسوء نيتهم.الملجأ الحكمة المقدسة طلبوا في المؤمنون، اختلف حوله 
إن الحكم+ة المقدس+ةإال ، ًا فق+ط في الش+رق رائع+ًا مرئي+ًاك+ان للحكم+ة المقدس+ة رمزح+تى ل+و ومع ذل+ك، 

الجامع++ةلكنيس++ة الش++رقية، نعم الكنيس++ة كم++ا اليست أقل من أساس ومضمون وهدف الكنيسة الغربية 
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. ألن المسيحية لم تكن موجهة للشرق وحده وال للغرب وح+ده، ب+ل للع+الم كل++ه. وم+اذا تع+ني[1]الواحدة
ا مع++نى الحكم++ة اإللهي++ة كم++اغير الشاملة ًا التي ُيساء استخدامها كثيرجامعةكلمة  ؟ حتى هذا ه++و أيض++ً

كشفت عنها المسيحية منذ البداية.
ي++ًا، التي تجلت منذ البداية، أوالً في مؤس++س الكنيس++ة، وثانهذهالشاملة الكنيسة سأحاول إظهار حكمة 

الكنيسة.وجهة  في ًافي تنظيم الكنيسة، وثالث
يتبع

[ معروف أن القديس نيقوال فيليميروفيتش كان في البداية متحمسًا للحرك00ة المس00كونية، لكن00ه بع00د انخراط00ه فيه00ا تراج00ع وكتب1]
-كالمًا قاسيًا عنها  المترجم
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