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 حول العمل الروحي للذهن البشري
 * القديس سارافيم تشيتشاغوف

نقلته إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

. الذكاء الحقيقي هو أن نطيع اهلل في كل شيء1
 ال يستغرق األمر حياًة طويلة أو خبرة كبيرة إلقناع إنساٍن بأن عليه وْضَع كل ثقتسسه في السسربِّ وليس في نفسسسه.
 هذه الحقيقة معروفة بالفعل بشكٍل اختباري في الطفولة، عنسسد دراسسسة العلسسوم، والشسسّبان السسذين ينسسدفعون نحسسو
، سرعاَن ما يقتنعون في السسذهن والقلب بأنفسهم بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[حياة مستقلة ويرتكبون أخطاًء فادحًة بسبب الثقة المفرطة   بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[مهسفنأب]
ب. ولكْن ألجسسل حياتنسسا وخالصسسنا، ال يكفي أالP نثسسق بأنفسسسنا، وال أن نضسسع Pبالحاجة إلى وضع كل رجسسائهم في السسر 
ب فقط دون عمٍل روحي. إذا كان علينا، بحسِب كالِم المسيح، أن نولَسسد من المسساء والسسروح لُنصسسبح  رجاءنا في الرِّ

يوحنا   نأ ،حورلا بسحب شيعن ْنأ ،انتايح ىدم نييحيسم ىقبن يك ،ًاضيأ انيلع ٍّكش البف ،(، فبال شكٍّ علينا أيضسسًا، كي نبقى مسسسيحيين مسسدى حياتنسسا، أْن نعيش بحسسسب السسروح، أن5:3 انحوي)مسيحيين 
 نحيا حياًة روحية. والحياة الروحية كنايٌة عن جهاٍد مستمٍر للذهن والجسد والروح، وإنكاٍر للعالم في كل شيء،
ن، كذلك فإن النفس والقلب يخسسسران Pوأتعاٍب روحية غير منقطعة. تمامًا كما يضعف جسدنا إذا لم نتحرك ونتمر 

ن الذهن واإلرادة على العمل الروحي. القدرة على القتال إذا لم نمرِّ
  من الغموض والجهسسل. بالتسسدريب،لتخليِصهالعقل البشري جاهدًا لمعرفة الحقيقة، ومن الضروري تدريبه يسعى 

الذهن  نّيرًا، نقيًا، وقادرًا على تمييز الخير من الشرِّ والحقِّ من الباطل. وحده الذهن المنسسير النقي قسسادر بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[ُيصبح   بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[مهسفنأب]
 على صسسدِّ األهسسواء وتقويسسة النفس بالفضسسائل؛ وحسسده السسذهن السسذي يعسسرف الحقيقسسة يسسستطيع محاربسسة األهسسواء

 دومًا بالمكر والجهل واألفكار الخاطئة والخير الوهمي.يستتروالنقائص، ألن العدو 
. يشير اآلباء القديسون إلى طريقتين. األولى ولكْن كيف يمكننا تحقيق معرفة ونقاوة وإنارة الذهن؟ ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ."تسألون:   ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ."

 اإللهي في قلوبنسسا،نتلقى النعمسسة السستي تسسسكب النسسور  إلى الروِح القدِس واألهم هي الصالة. بصالٍة دافئٍة خاشعٍة
رين.  ولكْن شريطة أن نطلب بحسسٍق اإللسسه الواحسسد ومشسسيئته، ونسسسلم ذواتنسسا طوعسسًا لمشسسورة آبسساٍء روحسسيين ُمختِبسس

   القديسين الِعظام، أيالطريقة الثانية هي دراسة كلمة اهلل، وكتاباِت اآلباء القديسين، وشروحات رؤساء الكهنة
بين الذهن على أحكسسام الم  نطسسق السسسليم والسسروح القسسدس، وليس كمسساباقتناء تمييز األمور والحقيقِة اإللهيِة، ُمدرِّ

 تحكُم المشاعُر البشرية والعالم. عندها نتلقى الفهم الواضح بسسأن كسسل مسسا هسسو محبسسوٌب للعسسالم الفاسسسد هسسو ُبطالٌن
 االفسستراُء وتشسسويُه السسسمعةوأكاذيب؛ المجد والشرف والثروة ومتعة العالم ليست سوى أباطيل وموٍت للنفس؛ و

 نقصأحسسزان العسسالم، بسسسبب  التي َيضطهُد بها العالُم أولئك الذين يحَيون في اهلل، هي مجٌد حقيقي. والتجديف،
ات وتحقير حب الذات، هي فرٌح لمن يحيون بحسب الروح وليس بحسب الجسد. الشهامة Pالموارد ونقص الملذ 

الحقيقية هي مسامحُة األعداء والصالة من أجل الُمفَترين، ألنه بأفعاٍل وشَيٍم كهذه ُنشابه اهلل.
ه قويًا، بل من يبرهن على قوته وسلطته بإنكار العسسالم وأعمالسسه. ليس Pليس َمن يحكم العالم هو من يجب أن َنعد 

 ، بسسل أولئسسك السسذينبالسسسيطرة عليهمالروح هم من ُيخِضعون العظمسساء واألقويسساء صالبة من ُيظهرون الشجاعة و
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وأصعب أهم  لهي  المتواضعة  الذات  معرفة  إن  المسيح.  ألجل  الطاعة  بدافع  آلخرين  طوعًا  أنفسهم   يسلمون 
إخضسساع ر عن األمسسر هكسسذا:  Pىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ."وأكثر مجدًا بكثير من معرفة واسعة بالعلوم. حتى أن أحسسد الشسسيوخ القديسسسين عب 
 وإماتسسة نقائصسسنا وأهوائنسسا، مهمسسا تكن ضسسئيلة، تسسستحق ثنسساًء أعظم ممسسا يسسستحقه االسسستحواُذ على قالٍع كثسسيرة

. ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ."وتوجيُه الجحافل أو حتى صنع العجائب وإقامة الموتى

أذكيسساء ُتسسستخدم بشسسكل خسساطئ. بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[يقول القديس أنطونيوس الكبير بأن الناس ُيدَعون عادًة أذكياء ألن الكلمسسَة   بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[مهسفنأب]
 ليس أولئك الذين درسوا خطابات وكتابات الفالسفة القدماء هم األذكياء، بل أولئسسك السسذين نفوسسسهم ذكيسسة، من
 يستطيعون تمييز الخير من الشر؛ يهربون من الشر والمؤذي، فيما يفرحسسون بمسسا هسسو جيسسد ونسسافع للنفس؛ هسسؤالء
 فقط هم َمن بالحقيقة يجب أن ُيدَعوا بشرًا. اإلنسان الذكي بحقٍّ لديه اهتمام واحد: أن يطيع وُيسرP اهلل في كل

مًا الشكر في األحزان وال  ويالت، مؤمنًا أنها لَخيرنسسا. اإلنسسسان السسذكي هسسو من ُيفسسرح اهلل، ويكسسون أكسسثرشيء، مقدِّ
 لياًل فقط، ويقول ما هو ضروري وُيسر اهلل فحسب. الذهُن المقيُم في نفٍس نقيةصمتًا، أو إذا تكلم فإنه يتكلم ق

ُمحبٍة هلِل بالحقيقِة يرى اهلل، غيَر المولود الذي ال ُيرى وال ُيوَصف، النقي وحده ألنقياء القلوب.
يوحنسساقال  ُروَن  ُروَن َوَيْعَمى الPِذيَن ُيْبصسسِ َر الPِذيَن الَ ُيْبصسسِ ى ُيْبصسسِ Pالَِم، َحت لَى هسسَذا اْلَعسس َنسسا ا� َتْيُت ا� ِلَدْيُنوَنسسٍة ا� ب:  Pىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ." انحوي)الر  ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ."
نأ ،حورلا بسحب شيعن ْنأ ،انتايح ىدم نييحيسم ىقبن يك ،ًاضيأ انيلع ٍّكش البف ،(.39:9

، سسسماع كلمسساتكمسساءلم يستطع الح أي األبسسرار في نظسسر العسسالم حينهسسا بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[ المتكسسبرون والفريسسسيون وأبسسراُر العسسالم   بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[مهسفنأب]
 المسيح هذه بال مباالة. الكبرياء هي بشكٍل رئيسيٍّ خطيئة ذهنية، كمسسا أن التواضسسع هسسو بشسسكٍل رئيسسسيٍّ فضسسيلة
 ذهنية. لذلك فإن هذه الفضيلة غالبًا ما ُتسمى في األسفار المقدسة باتِّضاع الفكر. ما هو اتضاع الفكسسر؟ إنسسه فهم

القديس إغناطيوس بريانشنينوف، المجلد  ه فهُم اإلنساِن الصحيُح4 انحوي)اإلنساِن الصحيُح لإلنسانية  Pوبالتالي فإن ،  نأ ،حورلا بسحب شيعن ْنأ ،انتايح ىدم نييحيسم ىقبن يك ،ًاضيأ انيلع ٍّكش البف ،(
 لنفسه. يرى اإلنسان المتكبر نفسه ككائن ذاتي الوجود، وليس كخليقة اهلل؛ تبدو الحياة األرضية له غير منتهية،

ليس. يعترف بالعقل البشري والموت واألبدية غير موجودين. بالنسبة له، ال توجود عناية إلهية  ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ."كحاكٍم للعسسسالم. 
ولكْن أن تصسسبح غبيسسًا من الخطأ أن تكون غبيًا  ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ."بالطبيعة يقول السسذهبي الفم،   عسسبر إيسسذاء السسذهن هسسو أمسسر غسسيرىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ."

ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي .".ل ويستلزم عقابًا عظيمًامقبو
، يحلمون بأموٍر كثيرٍة حول أنفسسسهم ويسسسقطون في تعسساٍل  العالمية بلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[هكذا ُهم الذين، بسبب حكمتهم   فسسائق. إذابلقلاو نهذلا يف نوعنتقي ام َناعرس ،[مهسفنأب]

 كان بدء الحكمة مخافة الرب، فإن بدء الغباوة هو جهل الرب. األشخاص الذين ينقادون إلى الكبريسساء والتعسسالي،
 . ال يوجد ما هو أخطر من هذه الحالة، ألنه يصعُب ويستحيل تقريبًا عالجها. كبرياء الذهن أفسسدحيؤلِّهون عقلهم

 بكثير من كبرياء اإلرادة، وإلَيكم السبب: إن كبرياء اإلرادة تخضسسع لمراقبسسة السسذهن السسذي يسسستطيع أن ُيصسسرP على
 إخضاع اإلرادة له، ولكْن حين يكون الذهن متكبرًا ويفاخر بأن أفكاره وأحكامه ُمسسسلPٌم بهسسا أفضسسل من اآلخسسرين،

َحٌد َنْفَسُه. ا�ْنَمن أو ما الذي يمكنه عندها جعل هذا الذهن يس الَ َيْخَدَعنP ا�  ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ."تسلم؟ لذلك يكتب الرسول القديس: 
ْهِر، َفْلَيِصْر َجاِهاًل ِلكَْي َيِصيَر َحِكيًما!  Pُه َحِكيٌم َبْيَنكُْم ِفي هَذا الد Pن َحٌد َيُظنُّ ا� نأ ،حورلا بسحب شيعن ْنأ ،انتايح ىدم نييحيسم ىقبن يك ،ًاضيأ انيلع ٍّكش البف ،(.18:3 كورنثوس 1ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ." انحوي)كَاَن ا�

 وبالتالي، فإن العمل الروحي يدمر جهل الذهن الذي هو خطسسر للغايسسة على اإلنسسسان، ولكْن فليخَش المسسسيحيون
 نأ نكمملا نم ،ةيرورضلا ةفرعملا طسو يف هنأل ،لاطبلا لوضفلاو ةفرعملا نم َريثكلا يأ –العلPة المعاكسة  أي الكثسسيَر من المعرفسسة والفضسسول البطسسال، ألنسسه في وسسسط المعرفسسة الضسسرورية، من الممكن أن
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 فاضحة وباطلة ومؤذية، والتي فقط تضعف الذهن. عادة ما ُيخفي العدونحوز، بجهود عدوِّ الخالص، معرفًة 
الحقيقة.محاكاة مرارته تحت ستاِر الحالوة، ويبتكر خياالٍت جميلة وجذابة لكيما يغوي العقول عبر 

  عبرطريق الذهن، وذلك ليسود عليهمشديدة عن يحاول الشرير هزيمة أولئك الذين لديهم حياة روحية قوية و
هالذهن والقلب معًا.  Pعادًة ما يزرع فيهم أفكسسارًا متعاليسسة وثاقبسسة تسسذهل اإلنسسسان نفسسسهولتحقيق هذه الغاية فإن  

 قون وراء أفكسسارهم المتكسسبرة،وَمن َحوله؛ األشخاص األذكياء أكسسثر عرضسسة لإلذعسسان لهسسذا الخسسداع. وإْذ هم منسا
 ينسون أن يسهروا على نقاوة قلوبهم وأن يتضعوا بأذهسسانهم الذاتيسسة الرضسسى. لتجنب التعسسالي، ال يتعلسسق النسساس

 علسسق بهسسا، لسسذا فسسإنهم يظهسسرون بمظهسسرالروحيون حقًا بشؤون وأحداث العالم بشكٍل أهوائي. ال يَدعون قلوبهم تت
فليكن سماع األخبار العالمية مرارة بالنسبة لك،  ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ."أناٍس متخلِّفين وِضعاف. كما يقول القديس باسيليوس الكبير: 

ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ."وأما أقوال القديسين فلتكن كالعسل من القرص آمين.

. قوة مؤذية وُمهلكة: حول محاربة المخيلة2
 تحتفظ الذاكرة والمخيلة بكل شيء حسي قد رآه اإلنسان وسمعه وشّمه وتذّوقه ولمسه. لسسذلك يجب أن يكسسون
 للذاكرة والمخيلة كلتيهما أهمية عظيمة في حياتنا، كقوًى تقود قلوبنا في نفس الطرق الجيدة أو الخطيرة التي

 ه حواسنا الخارجيسسة، فإنسسه ليس من الصسسعبسلكتها حياُتنا في الماضي. ولكن بما أن نظام الحياة الدنيوية يشّو
 أن ندرك أيP شٍر عظيٍم تجلبه على الناس هذه القوى الجبارة، أي الذاكرة والمخيلة، محتفظًة بسسالكثير من األمسسور

ر وخالصي. في ضوء ذلك، على اإلنسانالخاطئة والُمهِلكِة في القلب والذهن، فيما تحف  ُظ القليل جدًا مما هو نيِّ
أن يحارب ألجل الخالص ضد الذاكرة والمخيلة أكثر مما يحارب ضد أهوائه ونقائصه الواضحة.

 إن المخيلة قوة ال عقالنية. تعمسسل ميكانيكيسسًا، كمسسا يقسسول اآلبسساء القديسسسون، بشسسكل تصسسويري، ُمصسسطَنع بحسسسب
تقوانين دمج الصور. يتوافق   هذا النشاط فقط مع نمط حياٍة دنيويٍة هي نفُسها مصطنعة وال حرية فيها. ُتشسستِّ

هة انتباههم إلى كسسل مسسا هسسو باطسسل وخسساطئ،  شةالمخيلة الناس عن اهلل، موجِّ   روحهم السسسالمية ومسسزاجهممشوِّ
 الجيد. إننا نعاني من المخيلة، ليس في الواقع وحسب، بل أيضًا في األحالم. وبالتالي فإن المخيلسسة باحتفاظهسسا
 بكل ما هو حسي وجسداني في أذهاننا وقلوبنا، تعرقل االرتقسساء نحسسو اهلل في الحيسساة الروحيسسة، تبعسسثر أفكارنسسا،
 وتلوثها بأفكاٍر دنسة وبذكريات سقطات وملذات الماضي. إن هذا ُيغيظ، إنه ينتزع سالمنا ويحرمنا من النعمسسة.

المخيلة هي قوة مؤذية ومهلكة للحياة الروحية.
 ومع ذلسسك، إذا كسسانت المخيلسسة في الحيسساة الدنيويسسة ال تجلب األذى وحسسده، بسسل الخسسيَر أيضسسًا، وذلسسك حين توجسسه

  الحيسساة المسسستقبلية، وحين تسسساعده على االنتقسسال إلى العسسالم السسسماوي، فِلمسساذا تكسسونفكسسرة بركةاإلنسسسان إلى 
المخيلة، في الحياة الروحية، مؤذية فقط؟

 . لسسذلك ال يمكن ويتجسساوز كسسل تخيلألن اهلل الكلي الوجود والكلي القسسدرة والكلي الصسسالح هسسو فسسوق كسسل مخيلة
َل إلى Pد اإلنسسسان باهلل. قسسد ثُبَت ذلسسك بسسسقطة المالك السسذي حلم بسسأن يكسسون مسسساويًا هلل وتحسسو  للمخيلسسة أن ُتتِحسس

 يليسسة وأصسسبح ُمخسستِرع هسسذه القسسوة السستي يسسستخدمها ليسسدمر البشسسر. يقسسول اآلبسساءالشسسيطان. مأل عقلسسه بصسسور تخ
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الشريرة لألفكار  مسكٍن  إلى  ويحولونها  البشر  أنفس  إلى  الشياطين  يدخل  المخيلة،  عبر  أنه،   القديسون 
والمقاِومة هلل. 

 إن ذهن اإلنسان األول، بحسب ما كتب القديس مكسيموس، كان نقيًا وخاليًا من الصور، ولم تؤثر فيه األغراض
 الحسية، ولكن قاتل الجنس البشري ذاَته، الشيطان، سقط بسبب أحالمه بالمساواة مع اهلل، لذا فقد قسساد آدم إلى
 نقطة الحلم بذات الشيء. بعد أن سقط اإلنسان في هذه الحالة الحالمة، ُولدت شتى أنواع األهسسواء فيسسه وغسسرق

مأل التعليم األخالقي بغوايسساٍت متنوعسسة،   وِعلَمىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ."في األكاذيب. بحسب تعبير اآلباء القديسسسين، فسسإن اإلنسسسان قسسد 
الفيزياء نأ ،حورلا بسحب شيعن ْنأ ،انتايح ىدم نييحيسم ىقبن يك ،ًاضيأ انيلع ٍّكش البف ،(الطبيعة    الالهسسوت بعقائسسَد وخرافسساٍت فاحشسسة وغسسير معقولسسة. إنَ بالكثيِر من التعاليم الخاطئسسة، وعلم انحوي)

نأ نكمملا نم ،ةيرورضلا ةفرعملا طسو يف هنأل ،لاطبلا لوضفلاو ةفرعملا نم َريثكلا يأ –القوة العليا للنفس عليها أن تعمل في اإلنسان  الذهن  الذي يجب قبل كل شيء أن يتنقى من الهوى والصسسور  نأ نكمملا نم ،ةيرورضلا ةفرعملا طسو يف هنأل ،لاطبلا لوضفلاو ةفرعملا نم َريثكلا يأ –
وا هذه الكذبة وتمسكوا بها بشسسدة كمسسا لسسو أنهسسا حقيقسسة  التخيلية. وما هو مؤٍذ بصورة خاصة هو أن الناس قد تبنُّ

ر عن الواقع. تعبِّ
 أيها األحباء، أليس من الواضح أن األشخاص الروحيين السسذين يرغبسسون بسسالتحرر من األهسسواء واألوهسسام ومكائسسد
 العسسدو ليسسسوا وحسسدهم َمن يجب أن يحسساربوا المخيلسسة بشسسجاعة، بسسل جميسسع النسساس؛ السسدهريون، وقسسادة الِعلم،
 والمعلِّمون، ورجال الدولة أيضًا يجب أن يشنوا حربًا داخليًة ضد الذاكرة وضد تخيل كل مسسا هسسو حسسسي، وذلسسك
دوا األذهان من الدنس ويدركوا الحقيقة عبر استنارة النسسور اإللهي! نسسور المسسسيح يضسسيء للجميسسع! بحسسسب  لُيجرِّ

. اتعب لتحفظ ذهنك بال لون، بال صور، بال أشكال، ونقيًا كما خلقه اهلل ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ."تعليم اآلباء القديسين:  ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ."

 هناك طريقة واحدة فقط لتحقيق ذلك: باإلغالق على السسذهن في القلب. علينسسا إعسسادة السسذهن، السسذي يطسسوف في
 العالم الخارجي، إلى منزله السابق والطبيعي، وذلك لُيحقق غايته، وُيصلي مسسع القلب، و ينتبسسه ألفعسسال القلب، و
 يتأمل اهلل، ويستريح فيه، وبالتالي أن ُيعَتق من األهواء والخطايا واألكاذيب. يتطلب ذلسسك اإلغالَق على السسذهن
 في مكاٍن ضيق داخل اإلنسان، بحيث ال ُيمكن تشتيته وصرف انتباهه. حين ُتزمع األفعى أن تخلع جلدها، فإنها
 تدخل في مكاٍن ضيق وتنزلق عبره بجٍد كبير. لذلك فإن الذهن الذي يتوق إلى سبيل الخالص يشق طريقه عسسبر

القلب، وبمساعدة الصالة غير المنقطعة يخلع رداء المخيلة ويصبح نقيًا، نّيرًا، وأهاًل لالتحاد باهلل.
 حارقًة أكثر عند تجميعهسسا في نقطسسة واحسسدة، كسسذلك فسسإنتمامًا كما أن أشعة الشمس تعمي األبصار أكثر وتصبح 

رًا ويحرق صور المخيلسسة. بهسسذه الط يين وغسسيرالعقل المركز في القلب يصبح نيِّ  ريقسسة ُمِنَح الكثسسير من النسساس األمِّ
ْخَفْيَت َك ا� Pَماِء َواال�ْرِض، ال�ن Pَها اآلُب، َربُّ السسس يُّ ْحَمُدَك ا� ا�  ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ."المتعلمين مواهب الروح القدس، ألن المسيح نفسه قال: 

لوقا   ْعلَْنَتَها ِلال�ْطَفاِل  نأ ،حورلا بسحب شيعن ْنأ ،انتايح ىدم نييحيسم ىقبن يك ،ًاضيأ انيلع ٍّكش البف ،(.21:10ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ." انحوي)هِذِه َعِن اْلُحكََماِء َواْلُفَهَماِء َوا�
 منأن ُنغلق على الذهن في القلب هو أمسسر جليٌّ ألن األهسسواء واألفكسسار تقبسسع، بحسسسب قسسول المسسسيح، في القلب، 

منسسا القسسديس غريغوريسسوس الالهسسوتي وكثسسير من اآلبسساء القديسسسين اآلخسسرين أن أعسسداءنا  حيث تبرز وتحاربنا. يعلِّ
  بجوار القلب، فالرب نفسه قال أنه، بعد المعمودية، يخرج الروح النجس من اإلنسان ويعسسود إليسسهيتخذون ملجا�

الحقًا حين يجد قلبه خاليًا من النعمة.
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 وبالتالي، فإن الصالة غير المنقطعة والتفكير باهلل وبملكوت السموات وُسكنى الذهن البشري في القلب تساهم
 اقتنسساء معرفسسة إيجابيسسة؛ وتسسساعد فيفي تنقية القلب والنفس من األهواء، وفي إنارتهما بسسالنور الحقيقي، وفي 

 العمل، وفي كسب وسيلة للعيش، أو على األقل في تتميم واجباتنا الكثسسيرة. إذا كسسان السسذهن يطسسوف في العسسالم
لة، فإنه عسسديم النفسسع لآلخسسرين، ومسسؤٍذ لنفسسسه، ومسسدفوٌن في Pالخارجي، وينساق وراء الصور واألحاسيس الُمتخي 

الحياة.
 اهللمن لهم آذاٌن للسمع فليسمعوا؛ فليفهموا بأذهانهم وقلوبهم؛ فليعرفوا الحقيقسسة العظيمسسة السستي يكشسسفها روح 

لكل من يريد بشكٍل واٍع اتباع الطريق التي أشار إليها اهلل.
مزمور  ْهِر، َوَشِريَعُتَك َحقٌّ  Pلَى الد ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ." انحوي)يا رب! َعْدُلَك َعْدٌل ا� نأ ،حورلا بسحب شيعن ْنأ ،انتايح ىدم نييحيسم ىقبن يك ،ًاضيأ انيلع ٍّكش البف ،(. آمين.142:118ىلوألا .نيتقيرط ىلإ نوسيدقلا ءابآلا ريشي ."

Source: St. Seraphim Chichigov, True Intelligence is to obey God in Everything: On the Spiritual Work of the Human 
Mind, Orthodoc Christianity, translated to English by Jesse Dominique, 11/12/2022, 

https://orthochristian.com/149887.htm  ,   12/12/2022,   https://orthochristian.com/149888.html  

  في سانت بطرسبرغ، لعائلة عسكرية، أعطي اسم1856 حزيران 9 *  القديس الميتروبوليت سيرافيم تشيتشاغوف ، ُولد في 
 ليونيد. تجّند كضابط مدفعية بعد االنتهاء من دراسته. تأّثر بتجربته في الحرب الروسية التركية ولقاءاته مننع القننديس يوحنننا
 كرونشننتادت، اسننتقال من الجيش وصننار كاهنننًا. بعنند وفنناة زوجتننه صننار راهبننًا ومن ثم رئيسننًا لنندير القننديس أفننثيميوس في

  وتنقننل بين عنندة أبرشننيات إلى أن انُتخب1905سوزدال، ومن ثم رئيسًا لدير أورشليم الجديدة في موسكو. انُتخب أسننقفًا في 
  بسبب تقدمه في السن واعتالل صحته. بعد أربع سنوات تم القبض عليننه1933.  تقاعد عام 1928ميتربوليتًا على بتروغراد في 

 . أعلَنت الكنيسنة1937 كنانون األول 11ووجهت إليننه تهمننة الدعايننة للملكيننة. حكم عليننه باإلعنندام رميننًا بالرصنناص، وأعننِدم في 
 كشهيد جديد.1997الروسية قداسته في 
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