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مثلث الرحمات
قدا�سة البابا �شنوده الثالث
بابا اال�سكندرية وبطريرك الكرازة املرق�سية ال 117

هذه ال�سل�سلة
تقدم املكتبة القبطية املسيحية األرثوذكسية ىلع االنرتنت
ً
لقرائها األعزاء يف هذه السلسلة بعضا من الرتاث اخلادل ملعلم
األجيال وذهيب فم القرن العرشين واحلادي والعرشين مثلث
الرمحات قداسة ابلابا شنوده اثلالث .اذلي أثرى حياتنا ،وحياة
املاليني من حمبيه عرب األجيال بأقواهل وتعايلمه وحياته ،فاكن
مصباح منري ،بل شمس ساطعة أضاءت بقوة اعملنا اذلي حيتاج
دوما إىل قدوة صاحلة تسري ىلع هدى السيد املسيح وتتبع خطواته
يف احلب وابلذل واالتضاع.
وهذا الكتاب هو كتابنا اثلاين عرش وهو جييب ىلع أسئلة
الشباب خبصوص الصالة والرهبنة ،نرشه األستاذ نظري جيد يف
جملة مدارس األحد عدد إبريل سنة 1951م.
نصيل إىل الرب أن ينيح روحه الطاهرة يف ملكوت السموات
وأن يمتعنا بربكه صالته عنا.
املكتبة القبطية امل�سيحية الأرثوذك�سية على االنرتنت  ،مايو 2012م
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م�شاكلك الروحية
حينما �أقف لل�صالة

سؤال« :إنين فتاة يف اثلاثلة والعرشين من عمري .حينما أقف
للصالة يف الصباح أو املساء أشعر كأنين أقوم بفريضة البد من تأديتها،
ً
وأختيل أفاكرا كثرية أثناء الصالة ،فيرتك عقيل الصالة ويلتفت إىل
األفاكر وأتلو كاليم برسعة وأنا أفكر مىت ينتيه ..أفعل هذا مع أين
أحب الصالة ..هناك هم آخر وهو اخلوف والفزع »..ف.ف .ب
NNN

ً
 +يساعدك جدا يا أختنا الكريمة أن توجيه أفاكرك
ً
ً
ومشاعرك توجيها روحيا قبل ابلدء يف الصالة .ال تنتقيل
مبارشة من االهتمامات واالنشغاالت العاملية الكثرية إىل

الوقوف أمام اهلل دون تمهيد مناسب .يمكن أن تقرأي يف
ً
الكتاب املقدس أو أي كتاب رويح .وتتأميل قليال أو كثريا
فيما تقرئينه ،ووسط هذا الوسط الرويح تسكبني نفسك أمام
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اهلل .أو يمكن أن تسبق صالتك حماسبة دقيقة نلفسك ،فإذا
ما شعرت حباجتك إىل معني يقودك وسط هذه الغربة ،وإذا
ما شعرت باحلسك و الشوك من حولك عندئذ ستقفني أمام
ً
أبيك احلنون وتطلبني منه من عمق أعماق قلبك غفرانا
ً
وحمبة وعونا .أو قد يكون تأملك يف فضل اهلل عليك
واملواقف الكثرية اليت ساعدك فيها ،وهكذا تصلني الهجة
بالشكر...

وهناك طرق تمهيدية كثرية للصالة ،اختاري منها ما
يروقك..
 +إذا رشد فكرك يف ناحية معينة أثناء الصالة فصيل من
أجل هذه انلاحية باذلات ،أو أعميل بمعونة اهلل وأب اعرتافك
ىلع معاجلة املشلكة اليت شغلتك أثناء الصالة...
 +إن رشود الفكر أثناء الصالة يدل ىلع أن الشخص
ً
اذلي يصيل غري مهتم كثريا بما يقوهل يف صالته ،ذللك عليك
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أن تصيل بفهم .ليس األمر جمرد تالوة أو قراءة وإنما هو
انساكب انلفس أمام اهلل  -وهلذا حيسن أن تتأميل يف أوقات
أخرى يف املعاين العميقة السامية اليت تتضمنها املزامري أو
القطع اليت تصلينها .أما إن اكنت صالة ارجتايلة فخاطيب اهلل
اكنه واقف أمامك ،افتيح أمامه قلبك وعقلك واعريض لك

ما فيهما برصاحة وحمية...

 +أختاري الوقت املناسب واملاكن املناسب للصالة حبيث
ال يكون سبب رشود فكرك ضيق وقتك ،أو تعبك ،أو
خوفك من أن يراك أحد وأنت تصلني أو...
NNN

�أريد حياة ال�صوم وال�صالة
سؤال" :أنا شاب يف العرشين وخادم بمدارس األحد منذ ثالث
سنوات .فكرت منذ بدأت أعمل يف هذا احلقل الطاهر يف الرهبنة
ً
وازددت تمساك بها يف هذه األيام ألين أنشد حياة أفضل تتمثل
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أمايم يف حياة الراهب .أريد حياة الصوم والصالة والعمق يف العبادة
واتلقرب إىل اهلل ...وأنا طالب جاميع أفكر يف أن أتمم دراسيت وأتلحق
باألكلرييكية ومن بعدهما إىل ادلير .فما رأيكم؟ أرجو اإلرشاد.
وزيادة ىلع ذلك أرجوكم تنبييه إىل الرتتيبات اخلاصة بالصوم والصالة
ً
اليت بها أستطيع أن أنال إرشاد الرب ..كما أرجو أن أعرف شيئا عن نظم
ادلراسة املسائية يف اللكية اإللكرييكية »...خادم
NNN

 +مدارس األحد والرهبنة واإللكرييكية وغري ذلك من
أنواع اخلدمات الروحية لكها طرق من املحبة يستطيع بها
اإلنسان أن يريض اهلل .ومن اخلطأ أن أفضل لك أحد هذه
الطرق ىلع غريه .اكن أنبا أثناسيوس يعمل يف العالم كبطريرك،
واكن مرشده الرويح أنبا أنطونيوس يتعبد كراهب يف ادلير.
ولك من هذين االثنني وصل إىل مرتبة سامية من القداسة،
ً
وصار مثال من األمثلة العليا يف حياة اخلدمة ،رغم اختالف
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طريق أحدهما عن طريق اآلخر .أما الكنيسة فاكنت حمتاجة
إىل لك من انلوعني.
ً
 +أما أنت يا أيخ احلبيب فحسن جدا أن تنشد احلياة
الفضىل ،وأن حتب الصوم والصالة والعمق يف العبادة واتلقرب
إىل اهلل ،ولكن هذه لكها ال تتمثل يف الراهب وحده ،فهناك
ممن يعيشون يف العالم نفر استطاعوا أن يفوقوا الرهبان يف
قداستهم .يف إحدى املرات حورب القديس األنبا ماكريوس
ً
الكبري أحد مؤسيس الرهبنة بالرب اذلايت إذ وجد نفسه أبا
لكثري من القديسني ،ولكن اهلل اذلي أراد أن حيطم هذا
ً
الرب اذلايت ،ويشعر القديس بضآلة نفسه ،بأن يرضب هل مثال
تفوقه يف الرب ،أمره أن يزنل إىل االسكندرية لريى ذلك املثال
ً
األىلع يف امرأتني مزتوجتني تعيشان معا يف بيت واحد.
 +ثم أن الكنيسة تمنع أن ينذر الشخص بتويلته يف هذه
السن املبكرة ،وإن اكنت ال تمنع مثل هذه الرغبة املقدسة،
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وذللك ىلع الشخص أن خيترب نفسه فرتة طويلة قبل أن يقدم
ىلع محل هذا انلري ،فكثريون  -بعد أن ترهبوا  -رجعوا إىل
العالم مرة أخرى.
 +ثم أن تركك دلراستك أمر هل عواقبه اخلطرية .إذ أنه قد
يدل ىلع تقلقل يف اتلفكري .إذ يفكر الشخص يف أمر ويرتكه
قبل أن يكمله يلبحث عن أمر آخر ،وربما يرتك هذا األمر
ً
اآلخر قبل أن يكمله أيضا ويبحث عن أمر ثالث ،إن هذه
السن يا أيخ احلبيب يه سن القلقلة الفكرية اليت لم تستقر
فيها املثل العليا بعد .ثم أنك إذا ذهبت إىل دير قبل أن
تكمل دراستك فربما حتاربك هذه الفكرة هناك ،وخاصة
إذا رأيت بني زمالئك الرهبان من أكملوا دراستهم اجلامعية،
أقول إنه ربما خياجلك وقتذاك شعور من انلدم .ثم أن هذا
األمر قد حيدث رد فعل عند اآلباء فيظنون أن مدارس األحد
ً
ً
ال خترج إال رهبانا .وهذا غري حقييق طبعا ،ألننا ندرس احلياة
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الفضىل ىلع خمتلف أشاكهلا ،وإنما الشخص اذلي داعه اهلل ،ال
نستطيع حنن أن نمنعه ،فليتقدم ىلع بركة اهلل.
 +ذللك أرى أن اقرتاحك يف إكمال دراستك اجلامعية،
ثم ادلراسة يف االلكرييكية ،وبعد ذلك االجتاه إىل ادلير  -إذا
أراد اهلل  -هو خري حل هلذا األمر .فإن ثبت دليك اتلمسك
بالرهبنة وحبها بعد تلك املدة الطويلة ،ولم يتقلقل شعورك
من حنوها أو يتغري ،فاذهب عند ذاك فربما يكون اهلل قد
أعدك لرسالة ال نعرفها حنن...
 +أما عن االلكرييكية ،فإن امللتحقني بها يشرتط أن
يكونوا قد خترجوا من إحدى اجلامعات املرصية أو ما
يعادهلا ،وهم يدرسون الالهوت انلظري والالهوت الطقيس و
الالهوت األديب والفلسفة املسيحية ودرس الكتاب املقدس
وتاريخ الكنيسة وقوانينها والوعظ والراعية واللغة القبطية.
ومدة ادلراسة ثالث سنوات يلومني أو ثالثة أيام لك أسبوع..
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