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مختارات تعليمية
القديس نكتاريوس أسقف المدن الخمس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

الطريق الى السعادة
 هلل. وم��ا ه�و أعظم من ع�رش اهلل؟ الًاال شيء أعظم من القلب الطاهر، ألن مثل هذا القلب يصبح عرش�

إله��ًاش��يء ب��الطبع. وعن أص��حاب القلب الط��اهر يق��ول اهلل: أعيش معهم وأس��ير بينهم؛ وأك��ون لهم 
ن يمكن أن يك��ون أس��عد من ه��ؤالء الن��اس؟ م��ا الش��يءَ(. إذن م16:6 رنث��وس كو2)ويكون��ون لي ش��عبًا 

ال يجدون كل األشياء الطيبة ومواهب الروح القدس في نفوس��همأالذي يمكن أن يفتقروا إليه؟ الَحَسن 
. في الحقيق�ة، ال ش�يء. ألن ل�ديهم أعظم خ�ير في قل�وبهم: اهللء ماذا يحتاجون أك�ثر؟ ال شي؟المباركة

نفسه.
كم هم مخدوعون أولئك ال�ذين يبحث�ون عن الس�عادة خ�ارج أنفس�هم، في بالد أجنبي�ة فيس�افرون، في
ع، في المل�ذات وك�ل الكمالي�ات واألباطي�ل ال�تي ت�ترك في الثراء والشهرة، في الممتلكات الكب�يرة والُمتَ�
ا م��ًرا. إذا قمَت ببن��اء ب��رج الس��عادة خ��ارج قلب��ك، ف��أنت تب��ني على أرٍض تهّزه��ا ال��زالزل النهاي��ة طعمً��

 سوف ينهار بسرعة.البناءالمستمرة. مثل هذا 
إخوتي وأخواتي، السعادة تكمن في أنفسنا ومباَركون هم الذين يدركون ذل�ك. افحص�وا قلبكم وانظ�روا
إلى حالت�ه الروحي�ة. ه�ل فق�دتم الج�رأة على مخاطب�ة اهلل؟ ه�ل ض�ميركم مض�طرب ألنكم لم تحفظ�وا
دين، أو ك�ذبتم أو أهملتم واجب�اتكم تج�اه اهلل وأخيكم؟ تطلع�وا وصاياه؟ ربما ي�دينكم ألنكم كنتم منتقِ�

وانظروا ما إذا كانت قلوبكم ممتلئة بالشر واألهواء. ربما انزلقتم في مسار متعرج وصخري.
لسوء الحظ، أولئك الذين أهملوا قلوبهم ُحرموا من كل األشياء الجيدة وسقطوا في العديد من الش��رور.

. لق�د ط�ردوا الس�الم واكتس�بوا القل�ق واالض�طرابّوا ب�المرارة والح�زن والهمؤلق�د ط�ردوا الف�رح وامتل�
بوا بالكراهية. أخيًرا، لقد طردوا كل مواهب وثمار الروح الق��دس ال��تيّ ورحةحبموالخوف. لقد طردوا ال

.تعساء بالكاملوا كل تلك الشرور التي تجعل الناس بائسين وّوها في المعمودية وتبنّتلق
 يريدنا جميًعا أن نكون سعداء، س��واء في ه��ذه الحي��اة أوةرحمالجزيل الخوات، إن اهلل األ وةخوأيها اإل

سنا ويصالحنا معه ويمنحن��اّرنا من الخطيئة ويقدّس كنيسته المقدسة: ليطهّ. لهذا أسالحياة األخرىفي 
بركات السماء. فتحت لنا الكنيسة ذراعيها ترحيًبا. إذا كان ضميرنا مثقاًل، فلنسرع إلى الكنيسة. إذا فعلنا
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 قلوبن�األميمنحن�ا الج�رأة على مخاطب�ة اهلل، ويا، وّ�رف�ع العبء الثقي�ل عنألن يذلك، فهو على استعداد 
بالسعادة والنعيم.

المعمودية المقّدسة
غالطية  )الwنَّ كُلَّكُُم الَِّذيَن اْعَتَمْدُتْم ِباْلَمِسيِح َقْد لَِبْسُتُم اْلَمِسيَح  " “27:3.)

دون ال يلبس�ون يا لعَظمة الحقيقة ال�تي يش�ير إليه��ا الق��ديس ب�ولس به��ذه الكلم��ات. المس�يحيون المعمّ��
اإلنسان القديم بأهوائه ورغباته اآلثمة، بل يرتدون إنساًنا جديًدا. لقد لبسوا المسيح نفسه، ال��ذي يس��كن
يلبس هنا ال تش��ير إلى بعض المالبس الخارجي��ة العادي��ة، ب�ل إلى ش�يء أك��ثر "اآلن في قلوبهم. وكلمة  "

عمًقا، شيء من الجوهر، شيء غير قابل للتحويل.
بإيماننا بالمسيح ومعموديتنا، نلبس المسيح نفسه ونصبح أبناء اهلل، أماكن س��كنى ال��روح الكلي قدس��ه،
هياكل هلل، قديسين وكاملين، آلهة بالنعمة. لقد تخّلصنا من الفنائّية  وارت��دينا مالبس غ��ير قابل��ة للتل��ف.
ْونا أنفس�نا ّر والنعم�ة. تخّلص�نا من الم�وت وكس�َ لقد وض�عنا جانبً�ا ش�خص الخطيئ�ة ولبس�نا ش�خص البِ�

بالخلود.
لقد تأّملنا أيًضا في االلتزامات العظيمة تجاه اهلل التي أخذناها على عاتقن��ا بمعموديتن��ا. نحن ن��درك اآلن
أنه من واجبنا أن نتصّرف كأبناء اهلل وإخوٍة وأخواٍت لرّبنا؛ أن علينا االل��تزام بمواءم��ة إرادتن��ا م��ع إرادة
اهلل؛ أننا، كأبنائه، يجب أن نتحّرر من الخطيئة؛ أن نحبه بكل قوتنا من أعماق نفوس��نا وقلوبن��ا؛ أن علين��ا
أن نعبَده ونسعى أن نّتحد به إلى األبد. هل اعتبرنا حًقا أن قلبن��ا يجب أن يفيض بالمحب��ة ح��تى تفيض
هذه المحبة على قريبنا؟ هل نشعر بأن علينا أن نصبح قّديس��ين وك��املين وص��ورًا هلل، أبن��اء هلل وورث��ة

لملكوت السماوات؟
خ. في الواقع، يا إخ��وتيّالأأن نجتهد علينا لكل هذه األسباب،   نكون غير مستحقين لدعوة اهلل، لئال ُنوبَّ

. دعونا ال نفق��د ش��جاعتنا، دعون��ا ال نهم��ل واجباتن��ا،لكي نغُلب للذات ٍ وإنكارٍنكافح بحماسةفلوأخواتي، 
دعونا ال نكون جبناء، دعونا ال نرتعد أمام مآزق الحياة الروحية. ألن اهلل عوننا وهو سيقّوينا على طريق

الفضيلة الصعب.

الروحيالجهاد 
 أبناء اهلل وورث��ة ملك��وت الس��ماوات. يجبنات أنِثبنسين. ليّدالهدف من حياتنا هو أن نصبح كاملين وق

؛ لئال نهمل هدف حياتنا بس��بباآلتيةحياة الم من َحرُهذه الحياة الحالية، نبسبب ى الحذر لئال، ّأن نتوخ
هموم الحياة اليومية واهتماماتها. الصوم والسهر والصالة ال تأتي من تلقاء نفسها بالثمار المرجوة، ألنه��ا

وسيلة لتحقيق هدفنا. بالنسبة لنا بل هي ليست هدف حياتنا 
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،مبكو ك��ل وس��خ قل��واف��ّ نظالنفس، على إخ��راج األه��واء من وا احرص��، ش��موع األعي��اد بالفض��ائلوان��ّزي
األحب��اء،ي��ا أبن��ائي  الروح القدس بعطاياه اإللهية. م ليغمركم،، فيأتي الرب ويقيم فيكة طاهراهوواحفظ
 كله��ام المستمرة. لتكن ص��التكم ورغبتكمهدفكفلتكن هذه . األمورهذه وانتباهكم لكل اهتمامكم فليكن 

وا، قف�ونه. وعن�دما تجدا ال خارجه��مبكو ال�رب ك�ل ي�وم ولكن في قل�واإلى اهلل حول هذه األم�ور. اطلب�
 سيكون عرش اهلل.م كما يفعل الشاروبيم والسيرافيم، ألن قلبكِعدةبخوف ور
 القلبييحب متواضعفيم������ا رين، ّ������ على األرض، ألن ال������رب يمقت المتكبواضعوا اهلل، توالكي تجد

أش�� ِد ِمْن كاَلَِمي  وِح َواْلُمْرَتعِ�� ِحِق ال��رُّ ِكيِن َواْلُمْنس��َ لَى اْلِمس��ْ �ْنُظُر: ا wلَى هَذا ا �ا )ويزورهم. ولهذا يقول:  " عياء"
2:66.)

. إنه مرآة حالتناأخطاءنا، نحدد نقاط ضعفنا وعيوبنا والجهاد. في م الجهاد الحسن واهلل يقويكواجاهد
 بعضمالصغيرة أيًضا. إذا أصابتكللتجاوزات  وا. انتبهمنفسكأ ون ال تعرفم فأنتواهداالروحية. إذا لم تج

.الق�ادر على تق�ويمكمأم�ام اهلل اس�جدوا  بس�رعة؛ َوا، ب�ل تع�افواالمعاصي بسبب قل�ة االنتب�اه فال تيأس�
 وخط��ير، وغالبً��ا م��ا يفاقم��هّ. إن اإلف��راط في الح��زن والي��أس مضرللكبري��اءغط��اء ه��و الح��زن الش��ديد 

م المجاهدين.ّتقدلكي يعيق الشيطان 
بعضب اها. ال يمكن قط��ع أي منه��َنقاط ضعف وعواطف وأخطاء عميقة الجذور ورثنا بعضإن في داخلنا 

الص��بر والمث��ابرة والرعاي��ة واالهتم��ام. الطري��قبفق��ط ب��ل  أو القلق أو الحزن العميق، المتشّنجةاألعمال 
 بص��بر، وبمج��ردم م�ع هف��واتكوا القوة. تعاملم إلى اهلل أن يمنحكّلواالمؤدي إلى الكمال طريق طويل. ص

 في نفس المك��ان، مث��ل طف��ل يس��قط ويبكي وين��وح بالواالجري مرة أخ��رى؛ ال تقف��عاودوا ، واأن تتعاف
هوادة.

انتبهوا وصّلوا لئال تدخلوا في تجربة. ح��تى ل��و اس��تمّريتم في الوق��وع في خطاي��ا قديم��ة، فال تيأس��وا.
العديد من هذه الخطايا قوية، بطبيعتها وعاداتها. لكْن ُيمكن مع الوقت هزيمتها بما يكفي من الثب��ات. ال

تدعوا أي شيء يجعلكم تيئسون.

التجارب
ُيس��مح بالتج��ارب ح��تى ُتظه��ر أهواؤن��ا الخفي��ة نفس��ها، فنتمكّن من محاربته��ا وبالت��الي ش��فاء أرواحن��ا.
التجارب هي أيضًا مثال عن رحمة اهلل. إذًا، ثق��وا باهلل واطلب��وا مس��اعدته ودعم��ه في جه��ادكم. الرج��اء
باهلل ال يق��ود إلى الي��أس. التج��ارب تجلب التواض��ع. يعلَم اهلل ق��درة ك��ٍل من��ا على االحتم��ال ويس��مح
بتجارب تتناسب مع قّوتن��ا. ولكْن فلنح��رص على أن نك��ون يقظين ومنتبهين، ح��تى ال نض��ع أنفس��نا في
طريق التجربة من تلقاء ذواتنا. ثقوا باهلل الصالح والقدير والحي وسوف ي��ريحكم. بع��د التج��ارب يتب��ع
الفرح الروحي. يراقب الرب كل الذين يمّرون بتجارب وأحزان ألجل محبته. لذلك ال تجبنوا وال تجفلوا.
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ال أري��دكم أن تحزن��وا وت��نزعجوا عن��دما ال تس��ير األم��ور كم��ا تري��دون، بغض النظ��ر عن م��دى ش��عوركم
بالتبرير. هذا الحزن دليل على وجود األنانية. احذروا األنانية التي تختبئ تحت غط��اء الت��برير. اح��ذروا
أيًضا من الحزن في َغْيِر َمَحّله إذا جاء بعد توبيخ ُمِحّق. الح�زن الش��ديد على ه��ذه األش��ياء ه��و تجرب��ة.
لكن يكون الحزن حقيقيًا بالفعل: عندما ندرك الحالة البائسة التي تتواجد نفس��نا فيه��ا. ال عالق��ة ألي من
األحزان األخرى بنعمة اهلل. احرصوا على أن تحرسوا في قلبكم فرح الروح القدس وال تس�محوا للش�رير

أن يسكب مرارته فيكم. احذروا. احذروا من أن يتحول الفردوس بداخلكم إلى جحيم.

لصالةا
د اهلل. ه��ذه هي الفريض��ة األنس��ب لن��ا وهي المهم��ة مهمتنا الرئيسية، كبشر، هي الصالة. لقد ُخلقنا لنمجّ��
زة داخ��ل الوحيدة التي تفّسر وضعنا الروحي في الوجود. إنها الشيء الوحيد الذي ي��برر مكانَتن��ا المتميّ��

الخليقة. لقد ُخلقنا لنعبد اهلل ونشارك في صالحه وبركاته.
كصورة اهلل التي نحن عليها، نتوق إليه ونسرع برغب��ة لالرتق��اء إلي��ه. نحن َنس��َعد بالص��لوات وال��ترانيم.
تفرح الروح والقلب يطفر. كّلما صلينا أكثر، كلما تجّردت النفس من الرغبات الدنيوية وامتألت بخ��يرات
السماء. بقدر ما تبتعد عن األشياء األرضية وملذات الحي��اة، تف��رح في بهج��ة الس��ماء. خبرتن��ا ومعرفتن��ا

المكتَسبة دليل على هذه الحقيقة.
نا وع��دم اس��تحقاقنا. لكن م له بالطريقة المناسبة، أي في إدراك كام�ٍل لنقص�ِ ُيَسّر اهلل بالصلوات التي ُتقدَّ
ه��ذا اإلدراك يتطلب نب��ذ أنفس��نا الش��ريرة والخض��وع لوص��ايا اهلل، يتطلب التواض��ع والجه��د ال��روحي
المستمر. ضعوا كل همومكم في يد اهلل وه��و يع��وُلكم. ال تكون�وا جبن�اء أو متقلّ��بين. َمن يفحص أعم��اق
روحنا الخفية يعرف رغباتكم ولديه القدرة على تحقيقها كم��ا يعلم ه�و بش�كل أفض�ل. فق�ط اس�ألوه وال
تخافوا. ال تعتقدوا أنكم، بسبب إخالص رغبتكم، تملكون الحق في التشكي إن لم ُتسَتَجب صالتكم. اهلل

يهتّم باحتياجاتكم بطريقة ال تفهمونها. ابقوا هادئين وادعوا اهلل.
الصلوات والِطلبات بحد ذاتها ال تقودنا إلى الكم��ال. إن ال��رّب يكّملن��ا عن��دما ي��أتي ويقيم فين��ا إذ نحف��ظ
وصاياه. وإحدى أولى هذه الوصايا هي أن إرادة اهلل يجب أن تتحق��ق في حياتن��ا، ال إرادتن��ا. ويجب أن
ي��ا رب، ال ا أن نق��ول:  "يتم ذلك بنفس الدقة التي تظهرها المالئكة في السماء. حتى نس��تطيع نحن أيض��ً

. إن لم يكن المس�يح فين�ا، لتكن مشيئتك كما في السماء ك�ذلك على األرض "كما أريد، بل كما تشاء ؛ و " "

تقودنا الصلوات والِطلبات إلى الضالل.
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السالم
السالم عطية إلهية ُتمنح بسخاء للذين يتصالحون مع اهلل ويلتزمون بوصاياه اإللهية. السالم نور يهرب

مين أب��دًا. جاه��دوا ض��د الخطيئ��ة وال ت��دعوا أيِمن الخطيئة التي هي الظلمة. الخط�أة ال يكون�ون مس�ال
 في جه��ادكم، يص��ير تزاي��د التج��ارب مص��در ف��رح وس��الماأله��واءاحتدام لألهواء يزعجكم. إذا هزمتم 

زمت -  ال س��مح اهلل  فحينئ��ٍذ ي��برز الح��زن واالض��طراب. ولكن م��رة أخ��رى، إذا س��ادتمجدي��دين. إذا هُ�� -

َع اْلَجِمي��ِع، الََم مَ�� وا الس��َّ ِاْتَبعُ�� ا بع��د ص��راع ش��اق، وانتم ثّبتم وانتص��رتم، يع��ود الس��الم.  "الخطيئ��ة مؤقتً��

عب بَّ  َحٌد الرَّ wَواْلَقَداَسَة الَِّتي ِبُدوِنَها لَْن َيَرى ا( (.14:12رانيين "
ق لرؤية وجه اهلل. السالم ه��و األس��اس ال��ذي ُتب��نى علي��هّشوتالسالم والقداسة شرطان ضروريان لمن ي

فيإقامت��ه ل الغض��ب طي�� مض��طرب وغاض��ب. عن��دما يٍالقداسة. القداسة ال تستطيع أن تسكن في قلب
م من نعمةَ. لهذا يجب أن نتصالح معهم بسرعة، لئال ُنحراإلخوةالقلب، فإنه يخلق عداوة وكراهية تجاه 

س أرواحنا.ّاهلل التي ُتقد
ا في س��الم م��ع إن  وفي س��الم م��ع اهلل. أمث��ال ه��ؤالءإخ��وتهم الذين هم في سالم مع أنفس��هم هم أيض��ً
فيهم.ساكن ن قداسة، ألن اهلل نفسه ئولتمم

المحبة
ابحثوا عن المحبة. اطلبوا المحبة من اهلل كل يوم، ألنه مع المحبة ت��أتي ك��ل مجموع��ة األم��ور الص��الحة
َمْن "والفضائل األخرى. أِحبّ��وا وس��وف يحّبكم اآلخ��رون. امنح��وا اهلل ك��ل قلبكم لتعيش��وا في المحب��ة. 

ِة، َيْثُبْت ِفي اهلِل َواهلُل ِفيِه  )َيْثُبْت ِفي اْلَمَحبَّ (. يجب أن تكونوا ح��ذرين ج��ًدا في عالق��اتكم16:4 يوحنا 1"
س��ين، كص��َوٍر هلل. ال تت��أثروا أب��ًدا بالجس��د أو الشخص��ية وأن تح��ترموا بعض��كم البعض كأش��خاص مقدَّ

الجمال، بل بالروح فقط.
انتبهوا إلى الشعور بالمحبة، ألن�ه عن�دما ال ي�دفأ القلب بالص�الة النقي��ة، ف�إن المحب�ة تتع�ّرض لخط�ر أن
تصبح جسدية وغير طبيعية قد تظِلم النوس وتلتهم القلب. يجب أن نتحرى يومًيا ما إذا كانت محبتن��ا

يح��افظونال��ذين ن ييقظإن المن ملء محبتنا لل��رب. ومع المسيح التي نتشاركها  المحبة اتحادتنبع من 
ة المسيحيةحبم يكونون في مأمن من أفخاخ الشرير الذي يحاول تدريجيًا تحويل الةهم نقيتحبمعلى 

 وعاطفي.مبتذلإلى حب 
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التمييز
 التط�رف. التقش�ف يعتم�د على الفض�ائل.واب��ّفي كل شيء. تجنأن تظِهروا التمييز واالنتباه أحّثكم على 

 مث��لالشظفالذين ليس لديهم الكثير من الفضائل ويحاولون مواكبة الكمال، ويحاولون العيش في إن 
م ثم يس��قطون. ه��ذا ه��و الس��بب في أن��ه عليكمس��تكِبرينض��ون لخط��ر أن يص��بحوا ّالكب��ار، معرالنّساك 

هيالجس��دي غاية النس��ك  أن وا. تذكرم بأعمال تفوق قدراتكمالمضي قدًما بحذر وعدم استنفاد جسدك
ّوا الروح على الوصول إلى الكمال الذي يتحقق في المقام األول من خالل جه��اد ال��روح. ال تشدةساعدم

ننالهكل ما نحصل عليه  عطاياه. ممنحكلكي ي اهلل وا أن تجبرم أكثر مما يتطلبه األمر. ليس عليكالخيط
من الرحمة اإللهية.

الفض��ائل المتناس��بة،كنتم قد اقتنيتم من خالل الحرمان الكبير إال إذا األعالي  إلى واصعدألن ت واال تسع
ال�ذين يس��عون للحص��ول علىإن  ب�الوقوع في ال�وهم بس�بب الغ�رور والج��رأة. ون عندئ��ٍذ تخ�اطرمألنك

رون، وبالت�الي مخ�دوعون.متف��اخ، هم حمقى وب�األهواءالمواهب اإللهية والرؤى السامية وهم مثقل�ون 
روا منّ��ل اله��دايا كمكاف��أة لل��ذين تطهِ. النعم��ة اإللهي��ة ترس��ذواتهميجب أن يك��ون همهم األول تطه��ير 

.ال يعرفونه وفي وقت ٍْتاألهواء. تأتي النعمة إليهم بصم

الكبرياء
غرور العقل هو الكبرياء الشيطاني، الذي ينكر اهلل ويجّدف على الروح القدس، وهذا ه�و س��بب ص�عوبة
عالج��ه. إن��ه ظلم��ة عميق��ة تمن�ع عي�ني ال�روح من رؤي��ة الن�ور ال��ذي ب�داخلها وال�ذي يق�ود إلى اهلل كم��ا

التواضع والرغبة في الخير.
من ناحية أخرى، إن غرور القلب ليس نتاج الكبرياء الشيطاني، بل ه��و ينش��أ عن مجموع��ة متنوع��ة من
ال�ذكاء الع�الي، )الظ�روف واألح�داث: ال�ثروات ، والثن�اء ، والتك�ريم ، والم�واهب الروحي�ة أو الجس�دية 

. كل هذه تنفخ رؤوس الحمقى فيصبحون بالت��الي ف��ارغين، لكن ليس��وا (الجمال، القوة، المهارة، وغيرها

خ��ون بش��كل من أش��كال الت��وبيخ اإللهي ملحدين. في كثير من األحيان، ي��رحم اهلل ه��ؤالء الن��اس، ويَوبَّ
ويعودون إلى رشدهم. تتحطم قلوبهم، ويكّفون عن َطلَب المديح والعبثيات، وبهذه الطريقة ُيعالَجون.

ريضمي ذالكالهوى األفعى السامة، كهناك مستكينة . هل الكبرياء م الروحية هي فحص قلبكممهمتكإن 
 إلى هذا الشر االنط��وائي.م كل انتباهكوام كل شيء؟ حّولّسميت كل فضيلة ويميي ذالكثير من الشر، ال

 المستمرة.مَك مهمتً ونهاراً ليالاالستجالءيجب أن يكون هذا 
مع ا الكبرياء والقضاء عليهنن من البحث عّ كل نضالنا الروحي يتكوأن نقول إنصحيح ال منأعتقد أنه 

 وأرسينا التواضع في قلوبنا، فعندئذ يكون لدينا كل شيء. ألنه حيثما يوج��دا. إذا تخلصنا منهاكل نسله
 المكان الذي ُتجمع فيه كل الفضائل التي ترفعنا إلى اهلل.يكونتواضع حقيقي شبيه بالمسيح، 
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النبل المسيحي
وا قديسين وكاملين. إن الكمال والقداسة محفوران أوالًيربحسب وصية الرب، على المسيحيين أن يص
تفيض، ا ختم أفك��ارهم ورغب��اتهم وأق��والهم وأفع��الهم. بهذّفي أعماق نفوس المسيحيين ومن هناك يتم

نعمة اهلل التي تكمن في روح اإلنسان إلى كل صفاته الخارجية.
موا الجميع. يجب أن تعكس أقوالهم وأعمالهم نعمة الروح الق��دس ال��تي تس��كنّعلى المسيحيين أن يكر

األفع��ال.في أيًضا مّتِزنون في الكالم المّتِزنين  إنبداخلهم، كشهادة على حياتهم المسيحية ومجد اهلل. 
نوك�� ينتهالوالقيام بها  التي هم على وشك األفعاليفكرون أيًضا في يتكّلموا الذين يفكرون قبل أن إن 

ةحب��مد الّ��اق��ة ولباق��ة. ه��ذا م��ا يولي والفاض��ل. يتكلم المس��يحيون بلط��ف ولالص��الحأبًدا حدود الس��لوك 
والس��الم والف��رح. من ناحي��ة أخ��رى، إن الكالم الف��ارغ ي��ؤدي إلى الكراهي��ة والع��داء والح��زن والج��دال

واالضطراب وحتى الحرب.
لذلك، لَنكُْن دائما مهّذبين. ال َنَدَعّن الكلمات الشريرة تعبر شفاهنا، تلك الكلمات ال�تي ال تتواف�ق م�ع نعم��ة

اهلل؛ بل الكلمات اللطيفة دائًما، الصالحة، والشاهدة على فكر المسيح ونضجنا الروحي.

لتسبيحا
 األح��وال، وبالت��اليكل اهلل بّ اهلل بجس��دهم وأرواحهم. كالهم��ا يخصيسّبحواعلى المسيحيين دائًما أن 

 بامتن��انا، يجب معاملتهم�وُمَجلَّينين َ مقدس��ا. نظ�ًرا لكونهم�ا أو إفس�ادهماهانتهم�إلليس لدينا الس�لطة 
ا،منهم��باطني�ًا  ًاوخوف�يكتسبون توق�يرًا ن إلى اهلل ياالذين يتذكرون أن جسدهم وروحهم ينتمإن كبير. 

ين من كل تلوث وفي شركة دائم��ة م��ع اهلل، ال��ذي بواس��طتهَيين وخالَ طاهراوهذا يجعلنا نحافظ عليهم
.ا وتحصينهما يتم تقديسهم

د إرادتن��ا م��عّ��سنا به واتحدنا به؛ ثم عندما نوحُِّدر أننا قّ اهلل بالجسد والروح أوالً عندما نتذكنحن نسّبح
ية والكامل��ة. إذا كن��ا مث��ل ه��ؤالءِرض��ُمإرادة اهلل، حتى نفعل دائًما ما يتواف��ق م��ع مش��يئته الص��الحة وال

 اهلل على ك�ل ش�يءس�ّبحالن�اس، فإنن�ا ال نحي��ا ألنفس�نا، ب�ل هلل. نحن نعم�ل لملك�وت اهلل على األرض. ن
االس��م اإللهي. إن حياتن�ا،لتس�بيح س�بب هي  في مص��لحة اآلخ�رين ّ. إن أفعالنا ال��تي تصبعماًلأقواالً و

ن لمَهلل لمإلى ا، تص��بح طريقتن��ا في الحي��اة دلياًل وهك��ذا بالنور اإللهي، تتألأل كالنور الساطع. المستنيرة
يعرفه بعد.

Source: Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως. Διδαχές. https://orthodoxfathers.com/Didaches-Agios-Nektarios-
Pentapoleos/Didaches-Agios-Nektarios-Pentapoleos
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