العدد التاسع ،حزيران 2022
السنة الثامنة عشرة
______________________________________________________________________________

حد عن الشر ،واصنع الخير
القديس نيكوال فيليميروفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
"حد عن الشر ،واصنع الخير" (مزمور .)15:34
تتضم ن هذه الكلمات كل الجهود التي يجب أن نبذلها هنا في العالم ،على األرض ،بجسدنا األرضي الط بيعي .م ا
ّ
ً
وثانيا ،فعل الخير.
المعنى الذي يحمله عملنا وماذا يجب أن يكون هدفه؟ اكتساب عاد َتين :أوالً ،تجنّب الشر؛
ضميرنا ما هو الخ ير وم ا ه و الش ر ،ولكن جزئي ًا فق ط وليس بوض وح ،ألن الخطيئ ة ُتظ ِلم ه .من ناحي ة
يخبرنا
ُ
شر ،فإن تعليم المسيح يتحدّ ث إلينا بشكل كامل وواضح.
أخرى ،في ما يتعلق بما هو صالح وما هو ّ

إخوتي وأخواتي :ما الذي يريده المسيح منّا؟

ً
دائما إلى الش رق ،فمثل ه تمام ًا يجب أن تتطل ع أرواحن ا دائم ًا
إنه يطلب التالي :كما أن ا ّتجاه هيكل كنائسنا هو
الشر وراءنا في الظالل؛ يجب أن نترك الشر في هاوي ة النس يان؛ يجب أن ن ترك الش ر
إلى الخير .يجب أن نترك
ّ
في ظالم الماضي .يجب أن نصل إلى الخير؛ يجب أن نفكّر في الخير؛ يجب أن نت وق للخ ير .يجب أن نتح دّ ث

عن الخير؛ وعلينا أن نفعل ما هو خير.

مخربين .إذا َبن َ
َيت ما هو جيد فإنك ،في نفس الوقت ومن خالل نفس اإلج راء ،ت دمر م ا
يريد المسيح بنّائين ال
ّ
ً
َ
قريبا كيفي ة بن اء الخ ير وستص بح فاع ل
شرعت في تدمير ما هو سيء ،فسوف تنسى
هو سيء .ومع ذلك ،إذا

ّ
ين َّ
ين ِب ْال َخ ْي ِر( ”.رومية  .)9:12أكره وا الشر ،ولكن ليس َمن
ّ
الش َّرُ ،م ْلتَ ِص ِق َ
ار ِه َ
شر .يعلمنا رسول المسيح" :كُو ُنوا ك َ ِ
يفع ل الش ر ،ألنهم ليس وا على م ا ي رام .إذا اس تطعت ،إش ِف ه ؤالء المرض ى ،لكن ال ْ
تقتلهم بكراهيت ك .تش بث
بالخير وبه وحده ،ألن الخير ينبع من اهلل وهو ُفلك كل شيء صالح.
الطيب والرحيمّ ،
عل ْمن ا أن نتجنّب الش ر ونفع ل الخ ير ،لمج دك وخالص نا .ألن ه يلي ق ب ك ك ل تمجي د
الرب
أيها
ّ
ّ
وعبادة إلى الدهور .آمين.
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