
2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                     العدد السابع، نيسان 
______________________________________________________________________________

نصائح عملية في الحياة الروحية
القديس أليكسي ميتشيف

نقلته إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 كل الخ%%ير وك%لْرّنفسك. كل مساء تذكل- تريد أن تعيش حياة روحية  احترس َنفسك. إذا كنتل ْاحترس•
 عن الشر.ُْبهلل على الخير وتاشكر اه، وَالشر الذي فعلت

عندما ُتمَدح، فيما  تدرك نقائصك، يجب أن تكون هذه المدائح قاطعًة كالسكين في قلبك مثيرًة الرغب%%ة•
في التحّسن.

انتبه من األفكار الدِنسة.•
بَت بارتكاِب خطيئة• ي%ا أم اإلل%ه الفائق%ة القداس%ة، بص%لواتإذا ُجرِّ "، فاسجد أمام سيدتنا م%رتين مص%ليًا: 

. ستنضم روحا والديك إلى روحك في الصالة. "والدّي أنقذيني أنا الخاطئ

كُْن متيقًظا أثناء قراءة اإلنجيل.•
بما أن الصالة الرّبية هي اختصار اإلنجيل، يجب أن تتهيأ بشكل مناسب قبل أن تقولها.•
إذا صمَت جسدًيا، ُصْم روحًيا. ال تكن وقًحا أبًدا، خاصة مع الشيوخ. إن الصوم على هذا المنوال يتفّوق•

على صوم الجسد.
اعم%ل على تنش%ئة إخوت%ك وأخوات%ك الص%غار. كن ق%دوة لهم وت%ذكّر أن%ه إذا ك%ان ل%ديك أي عي%وب، فق%د•

يقّلدونها بسهولة. وعليك أن تقّدم حسابًا للرب عن ذلك.
ضد • (.العبثية)فعل الخير واجبنا 
عليك بكل الوسائل أن تتابعه حتىفال ينبغي المباشرة بعمٍل مستحيل، ولكن إذا قررت القيام بشيء ما، •

ك%%لأنَّ لماذا فعلت أي شيء أصاًل طالم%%ا وتتساءل النهاية. وإال، فسوف تتخّلى عنه مرة، اثنتين، ثالث مرات،  
. إن الثبات في الخير ضروري للنمو الروحي.باِطلشيء هو 

ال تعامل اإلنجيل أبًدا ككتاب عرافة. إذا طرأ سؤال مهم فاطلب المشورة من شخص أكثر حكمة.•
يجب أن تدخل في جو الصالة قبل قراءة اإلنجيل.•
، وأن تستكين، وأن تكون وديًعا.تضبط نفسككن أكثر صرامة في صومك الروحي؛ أي تعّلم أن •
إذا أثقلت عليك األفك%%ارالمسبب.  أنت إذا رأيت شيئًا شريرًا من حولك، انظر إلى نفسك فورًا، فقد تكون•

.الشريرة ساعديني أيتها السيدة "، خاصة في الكنيسة، فعليك أن تدرك أمام َمن تقف، أو افتح روحك وقل:  "

الناتجة عن قلة اإليمان، إلخ فصلِّ فيما تقّبل أيقونة مقدسة • (إذا كنت منزعًجا من بعض األفكار  إلى أن)
.تزول األفكار

يجب أن تعت%%بر نفس%%ك أس%%وأ ش%%خص على اإلطالق. إذا كنت تري%د أن تفق%%د ه%%دوءك، أو أن تنتقم، أو أن•
أنفس%نا واآلخ%رين. يجب أن ت%راقب نفس%كتخليص ، فسوف تخسر نفسك عاجاًل. يجب علين%ا آخرتفعل شيئًا 
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وأن تكون متسامحًا م%%ع اآلخ%%رين، متفهم%%ًا إي%%اهم لكي تع%%املهم على النح%%و ال%ذي يتطلب%%ه وض%%عهم وم%%زاجهم
ة من ش%%خص وطبعهم. على سبيل المثال، رجل عصبي، غير متعلم، ق%%د يطلب اله%%دوء من ش%%خص م%%ا، والرقّ%%

آخر ، وغيرهما من شخص آخر . لكن هذا حماقة، لذا علينا أن نحفظ أنفسنا على نحٍو كامل.
ي%%ا رب، أؤمن،  عليكإذا ثارت• "أي أفكار متأتية من نقص اإليمان، خاصة قب%ل المناول%ة، ق%ْل على الف%%ور: 

"أِعْن عدم إيماني.

فال يكفي أن تكتب كل خطاياك وتتوقف عند ه%%ذا الح%%دِّ ب%%دون أن ينتج عنأما عن االعتراف المكتوب، •
 عن%%دما،كله%%ا من ال%%داخل، من داخ%%ل قلبكالخطاي%%ا . من الضروري أن تبغض خطاياك، وأن تح%%ترق ذلك شيء

-   عندها فقط تصبح الخطيئة بغيض%%ة وال تتك%%رر، وإال فإن%%ك تع%%ود إلى ك%%ل ذل%%ك مج%%ددًا.هاتبدأ في استذكار
وماذا لو نسيت خطاياك؟ ما يؤلم ال يمكن نسيانه. إذا كان مكان ما مؤلمًا، ال يسعني إال أن أعرف أنه موجود.

ك عليك دائمًا أن تقول الحقيقة. إذا ك%%ان أح%%د • على الك%%ذب فعلي%ك التح%دث إلي%%ه، وب%ذل قص%%ارىيرغمُ%%
لم أكذب قط ولن أفعل، وإذا كنت  في حاجة ماسٍة له%%ذا"جهدك إلنقاذه من هذه الخطيئة، على سبيل المثال: 

لكي أكذب (األمر  ، وما إلى ذلك.) "، قد أفعل ذلك فقط إذا كنت تتحمل المسؤولية

ال ينبغي أن تدين اآلخرين. إذا ُقّدم لك طعام غير صيامي في ي%وم ص%وم في م%نزل م%ا، ال ينبغي علي%ك•
االزدراء والرفض. عند عودتك إلى بيتك، يمكنك تعويض ذلك بص%وم جس%دي أك%%ثر ص%رامة، أو بص%وم روحي

ب اللوم وما إلى ذلك. ب الغضب، وتجنُّ أفضل: أي تجنُّ
)فييسوع المس%%يح ما كان لَيفعله -يجب أن تتبع دائًما قاعدة واحدة: إذا كان لديك ما تفعله  تذكّر أوالً •

في كل ما تفعله. وهكذا، فإن ك%ل م%ا ه%و رديء وخ%اطئ س%وف يترك%كذلك مرشًدا لك وليكن (نفس الموقف 
شيئًا فشيئًا.

من واجبناليس هناك من بركة أبًدا لقول ما ق%د يث%ير ش%ائعات عن أش%خاص آخ%رين. من ناحي%ة أخ%رى، •
قول األشياء المفيدة والبّناءة.

ل• إذا كنت تعيش بما يتوافق أكثر م%ع العق%ل واألفك%ار ولم يتط%ور قلب%ك، فعلي%ك العم%ل على ذل%ك: تخيّ%
نفسك مكان اآلخرين.

لكنا جميعًا قد أصبحنا قديسين بالفعل.لو كان الخالص شيئًا سهاًل، •
يجب أن نتعام%%ل م%%ع األش%%خاص من حولن%%ا بك%%ل اهتم%%ام ممكن وليس بالمب%%االة، وبع%%د أن ي%%رى ال%%رب•

اهتمامنا يهتم هو بنا أيضًا.
في الكنيسة، ابتعد عن الذين يحبون الثرثرة.•
الرب القائم يطلب قيامتنا.•
إنك ترى  الجزء الواحد بالمئ%ة ال%ذي س%اهمت ب%ه،. ليس هناك ما يدعو للفخر. التكّبرال تتجاسر أبًدا على •

وال ترى األجزاء التسعة والتسعين األخرى.
St. Alexei Mechev. No Impossible Deed Should Be Undertaken: Advice of the Elder Alexiy Mechev. Pravmir. 23 
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