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من كتاب "وجع الكنيسة"()3

لمؤسس الكنيسة
الحكمة الشاملة
ِّ
القديس نيكوال فيليميروفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
ضم وربط ً
معا األدنى واألعلى ،الطبيعي والخارق للطبيعة :اإلسطبل والم ذود والقش واألغن ام والرع اة
بوالدتهّ ،
من جهة؛ النجوم والمالئكة والمجوس وأصلَ داود الملكي من جهة أخرى.

ود ويوحن ا المعم دان والناص ريين من جه ة .ومن ناحي ة أخ رى ،االحتف َ
ال
وش مل بحيات ه تقش َف الرهب ان الهن ِ
المناسبات الرسمية األخرى.
حفل الزواج وفي
بيوت األصدقاء ،عند
الكونفوشيوسي المعتدل ،في
ِ
ِ
ِ

ات الناس :الرج ال والنس اء واألطف ال ،اليه ود والوثن يين ،المل ك
اة جمي ِع طبق ِ
لقد تشابكت دراما حياته مع حي ِ

ه يرودوس والح اكم بيالطس ،الكهن ة والجن ود ،التج ار والمتس ولين ،المتعلمين من السفس طائيين والجهالء،

المرضى واألصحاء ،الصالحين والخطأة ،اليهود والمصريين ،اليونانيين والرومان ،وكل َمن يمكن االلتقاء ب ه في

فلسطين ،سوق األجناس والمعتقدات.
متحز ًبا كالفريسيين وعلماء الناموس .دع ا ك ً
ّ
ال من الفريس يين وأع دائهم ليتبع وه.
لم يكن بأي حال من األحوال

ً
أيضا لوحده في الص حراء .لق د حف ظ ي وم الس بت ،كم ا كس ر الس بت
ذهب إلى الهيكل ُليصلي ،لكنه كان يصلي

يأت لينقض الناموس ،بل أتى بشيء أعلى من الن اموس
بشفاء المرضى وعمل الخير في هذا اليوم المقدس .لم ِ

وحتى شمل الشريعة نفسها ،أي المحبة والرحمة.
لقد وبّخ الناس الذين كانوا يُ ّ
صلون مرددين "يا رب يا رب!" ،ومع ذلك فق د ص ّلى بنفس ه كث ً
يرا .وبّخ الص ائمين
ومع ذلك هو نفسه كان يصوم .ما كان يبحث عنه ً
الروح ال ذي في ه يُ ص ّلى أو
حقا لم يكن الصال َة وال الصوم ،بل
َ

يصام.

برز
لقد أمر الشعب أن يعطوا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل .لم ينتقد هذا الش كل أو ذاك من أش كال الحكم ،ولم ي ِ
كشكل أفض ل من اآلخ ر .في نظام ه ،تم تض مين جمي ع أش كال الحكم على
الملَكية أو الجمهورية أو االشتراكية
َ
ٍ
قدم المساواة ،على أنها تكون صالحة أو شريرة بحسب المكانة ال ذي تعطيه ا هلل ،والم واهب ال تي تق دّ مها على
النحو الواجب هلل ،والروح الذي تستوحي منه.

أمته ولم يخرقها أو يته رب منه ا عن عم د .ك ان يأك ل بحس ب الش ريعة ،ويغس ل يدي ه بحس ب
لقد ا ّتبع عادات ّ

الن اموس ،ويقص د المدين ة المقدس ة ويش ارك في العب ادة في الهيك ل (على ال رغم من أن ه ك ان "أعظم من
رف من أعراف العبادة أو الحي اة االجتماعي ة ،م ع أن ه
الهيكل") ،كما يقضي الناموس .ويبدو أنه لم
أي عُ ٍ
يستثن َّ
ِ

احتقر الروح النجسة والضعيفة التي مأل بها المنافقون هذه األعراف .أما في الجدال ،فقد حاول بشكل طبيعي،
َ
َ
روح نجس ة .ل ذلك
وهو رسول الروح الجديدة ،أن ينقذ الروح النقية حتى ولو بدون ش كل ،ال الش كل الممتلئ ب ٍ
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ً
ان" أو " اَألكْ ُل ِبَأ يْ ٍد َغ ْي ِر َم ْغ ُس ولَ ٍة َفالَ يُ ن َِّج ُس
نفسه
مضطرا أن يقول " :لَ ْي َس َما َيدْ ُخ ُل ْال َف َم يُ ن َِّج ُس اِإل ْن َس َ
أحس َ
ت َمتَ ى َص َّل ْي َ
ان" أو " َأ ْن َ
ت َفادْ ُخ ْل ِإ لَى ِم ْخدَ ِع َك" إلخ.
اِإل ْن َس َ
ومع ذلك ،فقد احتضن جميع الجنسيات واألع راق .بالنس بة ل ه ،لم يكن ش يء مم ا خلق ه اهلل نجس ًا ،إال األرواح
النجسة .عندما طلب قائد المئة الروماني المساعدة منه منحه إياها .وعندما صرخ إليه الناس من خ ارج ح دود

ئثاريّ ة ،ب ل حتّ ى هن اك ّ
وزع رحمت ه
إسرائيل ،من شواطئ صور وصيدا ،لم يستمع إلى تحذيرات تالمي ذه ِ
االس ِت ِ
ً
حريصا حتى على أهل نينوى .ولما َ
أوفد تالميذه أرسلهم إلى "كل األمم".
اإللهية .كان

ً
ضم ما هو طبيعي وما هو فوق الط بيعي .تح دث م ع األرواح .رأى الش يطان ك البرق يس قط من الس ماء.
أخيراّ ،
وقف بين بطرس ويوحنا ويعقوب من جه ة وموس ى وإيلي ا من جه ة أخ رى .رأى ك ل الن اس زن َ
ابق في الحق ل

وح د م ا
أن أب اه ألبس الزن ابق وأطعم العص افير .لق د ّ
وعصافير على السطح ،لكنه رأى أكثر من ذلك ،رأى كيف َّ
َ
هو طبيعي وما يفوق الطبيعة في تعاليمه.
اركُوا الَ ِع ِنيكُ ْمَ .أ ْح ِس نُوا ِإ لَى
أن "تحبوا ال ذين يحب ونكم" ،ك ان تعليم ًا طبيعي ًا .لكن ه أض افَ" :أ ِح ُّبوا َأ عْ دَ َ
اءكُ ْمَ .ب ِ
ٌ
خارق للطبيعة.
ون ِإ لَ ْيكُ ْم" ما هو
ين يُ ِسيُئ َ
ُم ْب ِغ ِضيكُ ْمَ ،و َص ُّلوا َأل ْج ِل َّال ِذ َ
ً
ً
طبيعيا .لكنه أضاف" :وللذين ال يعطونكم" ،وهذا أمر يفوق الطبيعة.
تعليما
أن "تعطوا َمن يعطيكم" كان

“باركوا الذين يباركونكم" .لكنه أضاف" :بل والذين يلعنونكم" ،وهذا كان يفوق الطبيعة.
وحد الطبيعي وما فوق الطبيع ة في موت ه .ت ّألم وم ات مع ّذ ًبا .ق ام من بين األم وات ،ن زل إلى الجحيم
كما أنه ّ

وصعد إلى السماوات .بالنسبة له ،كان هناك حدٌّ صغير بين السماء واألرض ،بين الطبيعة وما فوق الطبيع ة ،كم ا
بين إسرائيل وكنعان ،أو بين اإلنسان واإلنسان ،أو بين الشكل والشكل.

ً
شاملة من البداية إلى النهاية .ما الذي استبعده إال األرواح النجسة؟ كان تالميذه استئثاريين مثل
كانت حكمته

أي شخص آخر ،ذواتيين ( محبين لذاتهم) عند الحكم والتصرف بحسب الحكمة الطبيعية .ولكن لما نظ روا إلي ه
تصالحوا .لقد كان هو الحكمة المقدسة ،حيث يمكن لكل واح د أن يج د مس ً
كنا لنفس ه ،ولك ل تلمي ذ ،وك ل أم ة،
وكل شكل من أشكال العبادة ،وكل شيء ،ما عدا الروح النجس.
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