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مختارات من حكمة القديس نيقوال فيليميروفيتش
إعداد أسرة التراث اﻷرثوذكسي
عدم المساواة

إن عدم المساواة هععو أكععثر حكمععة من المسععاواة َ
تم ا ّتخععاذ عععدم المسععاواة كأسععاس للعععالم
ومف َّضع ٌل عليهععا .لقععد ّ

المخلععوق .يجب أن نفععرح بهععذه الالمسععاواة وال نتمععرد عليهععا ،ألنهععا ُو ِض ععَ ت بالمحبععة ال بالكراهيععة ،بالحكمععة ال

باالختالل .حياتنا ليست بائسة بسبب نقص المساواة ،بل بسبب نقص المحبععة والتفععاهم الععروحي في مععا بيننععا.
ً
ً
روحيا أفضل للحياة وسترى أ ّنه حتى ُضعف عدم المساواة ال يمكن أن يبطععل
وفهما
أض ْف المزيد من محبة اهلل
ِ
النعيم الذي سيشعر به الناس .الناس غير متساويين ألن الحاجععة إليهم ليسععت نفسععها :لم يكن اإلسععكندر األكععبر
وديوجين على نفس الضعععف؛ بطععرس وأليكسععيوس أيضع ًعا لم يكونععا قععادرين على المحبععة بنفس القععدْ ر؛ لم يكن

متساو.
بولس ويهوذا مناسبين للعدالة بشكل
ٍ
ً
متساويا يؤدي إلى إضعاف الخليقة .تقوم الحياة على عدم المساواة.
إن جعل كل شيء

ً
فعليا ال تريد المساواة .ما تريده في الواقع هو رفع الصغير والضعععيف
إذا نظرت بعناية إلى نفسك ،فسترى أنك
ً
جدا .ولكن ،ألنك ال تملك القدرة على رفع الصغير والضعيف،
إلى نفس مستوى العظيم والقوي .هذا طموح نبيل

فإنك ّ
تخفض العظماء واألقوياء إلى المستوى األدنى.
ً
أيضا أنك تهتم بالفوز .لكن الحياة التي تحتوي على كلمة انتصار ،يجب أن تحتوي
إذا كنت تهتم بالحياة ،فال بد

ً
أيضا على كلمة عدم المساواة .أعطى اهلل القوة لألقوياء حتى يتمكنوا من مسععاعدة الضعععيف ،الععثروة لألثريععاء
ّ
فهموا الحمقى.
حتى يتمكنوا من القيام بأعمال الخير ،الحكمة للحكماء ليعلموا الجاهل ويُ ِ
لقد شارك الرب مواهبه بين الناس بطريقة غير متكافئة ،وبسبب هذا التفاوت ،سيكون هناك نشععاط مسععتمر في
حياة الناس .ال يالم أحدٌ على أنععه لم يععدخل هععذه الحيععاة بإمكانيععات أكععبر ،لكنععه سععيكون مسععؤوالً إن لم يطععوّ ر
مواهبه إلى أقصى حد ،إن لم يستخدم مواهبه لتبرير وجوده وإتمام رسالته.

 رومزم( "ريخلا ْعنصاو ،رشلا نع ْدح“ ْ
ْ
واصنع الخير رومزم( "  رومزم(مزمور )15:33
حد عن الشر،

تلخص هذه الكلمات كل الجهود التي يجب أن نبذلها هنا في العالم ،على األرض ،بجسدنا األرضي الطععبيعي .مععا
المعنى الذي يجب أن يكون لعملنا وماذا يجب أن يكون هدفه؟ إنععه اكتسععاب عععادتين :أوالً تجنب الشععر؛ وثانيع ًعا

فعل الخير.

ً
ً
واضحا ،ألن الخطيئة ْ
تظ ِلمععه .من ناحيععة
جزئيا فقط دون أن يكون
يخبرنا ضميرنا ما هو خير وما هو شر ،ولكن
أخرى ،في ما يتعلق بما هو صالح وما هو شرير ،فإن تعليم المسيح يتحدث إلينا بشكل كامل وواضح.

أيها اإلخوة واألخوات ،ما الذي يريده المسيح منا؟
ً
ً
دائما إلى الشرق ،كذلك يجب أن تتطلع أرواحنا دائمع ًعا نحععو الخععير.
تماما كما يتّ جه هيكل كنائسنا
إنه يطلب أنه،
يجب أن نترك الشر وراءنا في الظععل؛ يجب أن نععترك الشععر في هاويععة النسععيان؛ يجب أن نععترك الشععر في ظالم
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الماضي .يجب أن نصل إلى الخير؛ يجب أن نفكّر في الخير؛ يجب أن نتوق إلى الخير .يجب أن نتحدّ ث عن

الخير؛ وأن نفعل ما هو صالح.

َ
عدمر مععا
المسيح يريد بُنا ًة ال مدمرين .إذا
بنيت ما هو صالح ،في نفس الوقت ،ومن خالل نفس اإلجراء ،فإنععك تع ّ
قريبا كيفيععة بنععاء الخععير وستصععبح فع ً
ً
َ
عاعال
شرعت في تدمير ما هو سيئ ،فسوف تنسى
هو سيئ .ومع ذلك ،إذا
ً ّ
ين َّ
ين ِب ْال َخ ْي ِر ةيمور( ”  ةيمور(رومية 9:12نَم سيل نكلو ،رشلا هركأ  .).أكره الشععر ،ولكن ليس َمن
الش َّرُ ،م ْلتَ ِص ِق َ
ار ِه َ
شريرا .يعلمنا رسول المسيح :كُو ُنوا ك َ ِ
َ
شف هؤالء المرضععى ،لكن ال تقتلهم بكراهيتععك .تش ع ّبث بععالخير
يفعل الشر ،ألنه ليس على ما يرام .إذا
استطعتِ ،ا ِ

وبه وحده ،ألن الخير ينبع من اهلل وهو تابوت عهد كل شيء صالح.
أيها الرب الصالح الكلي الرحمةّ ،
علمنا أن نتج ّن ب الشر ونفعل الخير،لمجدك وخالصنا ،ألنه بععك يليععق كععل إكععرام
وعبادة إلى الدهور .آمين.
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