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بابييداالقديس سمعان من 
9-مختارات من تعاليمه  

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

،كب��يرة، من الضروري التحدث بصوت عاٍل، وعندما يكون هن��اك خطيئ��ة الرحى. عندما يطحن حجر 161
من الضروري الصالة كثيًرا.

ا، في نفس ال�وقت، العم�ل162 . إذا كان الخياط يستطيع الخياطة والغناء في نفس الوقت، يمكن�ك أيض�ً
والصالة بحرارة إلى اهلل.

. ال تقاطع رجاًل يتكّلم، وال تفكر في أشياء أخرى أثناء الصالة، فهذا أمر فظيع وخاطئ.163
ا164 . عندما ترى كنيسة في طريقك، قم برسم إشارة الصليب، كم�ا ه�و الح�ال عن�دما تقاب�ل رجاًل حكيمً�

في الحياة تفيدك معرفته.
. صلِّ إلى اهلل عندما تشبع حتى ال تخجل عندما تقف جائًعا في الصالة أمامه.165
. ال شيء يروي العطش أفضل من الماء الصافي، وال خالص لإلنسان أعظم من الصالة الحقيقية.166
. ال ترفع الدجاجة رأسها إال عندما تشرب الماء، بينما المسيحي الصالح فيرفع أفكاره دائًما إلى اهلل.167
. يحتاج الراعي إلى قربة للماء، بينما يحتاج الرجل إلى الصمت للص�الة. يمكن كس�ر القرب�ة بس�هولة،168

تماًما كما يمكن أن تتعطل صالة الرجل.
. الرياح تحّرك البحر كما تحّرك الخطيئة اإلنس�ان. ه�ّدأ المس�يح البح�ر، إذًا ه�و ق�ادر على أن يمنح�ك169

متى  خّلصنا يا رب، فإننا نهلك  )الراحة أيًضا. المطلوب هو صالة الرسول:  " (.24: 8 ، لوقا 38: 4"
. ال تطلب ابنة اإلمبراطور البنك، وال تبحث عن عجائب اهلل للنفس. يص�بح الم�رء عض�ًوا مش�اركًا في170

، بينما تتم المعجزات بدافع الضرورة والتفاني. في المجتمع [العائلة المالكة بحكم موقعه  [

. ما اس�م المدرس�ة حيث تتعّلم العنكب�وت نس�ج ش�بكتها؟ إذا كنت ال تع�رف الج�واب، كي�ف تس�تطيع171
معرفة أسرار خالق الكون؟

. يتخلى الراهب عن العالم الذي يمثل عقبة أمام هدف عظيم. إلى ذلك، هو يتخلى عن نفس�ه مق�ّدمًا172
هلل أعظم ذبيحة يمكن أن ًتقدم هلل: حياته الخاصة.

. أول األمور وأهمها مما ينبغي بالراهب المتنّسك أن يقتنيه هي القناعة الثابت��ة بخدم��ة اهلل بح��رارة173
إلى آخر س�اعة من حيات�ه، متج�اهاًل العقب�ات ال�تي تق�ف في طريق�ه، ب�ل مؤمن�ًا دائم�ًا ب�أن المس�يح ه�و
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راج��عهذا ما معونته.  )يمدحه بولس بقوله إنه يستطيع أن يفعل كل شيء بواس��طته، إذ يمنح��ه الق��وة. 

،������������������������������������������������ 4فيلي������������������������������������������������بي   13)
. كما نبحث عن معلم ومرشد للعلوم العادية في العالم والفنون والطب والرسم وم��ا إلى ذل��ك، يجب174

أن نشعر بمسؤولية أكبر للعثور على معلم للحياة الرهبانية.
. إذا لم يخَتر الناسك الجديد أًبا روحًيا ومعلًما، وإن لم يكن خاضًعا للطاعة، فلن يفش��ل وحس��ب في175

محاولته للوص��ول إلى اله��دف المنش��ود، أي اإلنج��از ال��روحي والخالص األب��دي، ولكن في فع��ل إرادت��ه،
أمثال  عندما تنقص الفطنة يسقط الناس  )سيموت كما يقال.  " "14:11.)

د ع��دو خالص��نا، هي176 - إن الوس��يلة األولى واألك��ثر أهمي��ة للحف��اظ على روح الطاع��ة، وال��تي تقيّ��
التواضع الحقيقي: اعتبر نفسك أكثر الناس عجًزا، حتى لو مّجدك الناس في كل العلوم.

. إن كشف أفكارك الخاطئة ألبيك الروحي ال يقل أهمية عن كشف مؤامرة األشرار للعالم.177
. كم��ا يجب أن نبقي الن��ار تحت المقالة أثن��اء طهي الوجب��ة ح��تى ال ت��برد، علين��ا الحف��اظ على روح178

الصالة حتى ال تبرد الروح في محبتها هلل، بل تظل في االلتزام الَحَسن، لقيادة المعركة ضد الشرير.
. يزخر عصرنا برفاهية الجسد والبطون الممتلئة التي تلد كل األه��واء. اح��ذر من ال��ذين ي��أتون إلي��ك179

بهذه الروح سواء كانوا علمانيين أو رهباًنا. ال تستقبْلهم بترحاب، بل اطردهم تماًما.
. الهدوء س��الح عظيم ض��د الغض��ب. لكن تحت س��طح اله��دوء، يمكن للم��رء أن يخفي ذك�رى األفع��ال180

السيئة، ما هو أسوأ من ذلك. شخص ما في قبضة الغضب لن يأك��ل، ومن هن��اك، يمنح المزي��د من الق��وة
لذلك الهوى. غالًبا ما تساعد التعزية المعتدلة في مواجهة الغضب، ولهذا السبب تتطلب المعركة مع ه��ذا

الهوى فطنة كبيرة.
. الكاهن، الذي يعرف دعوته السامية والنعمة التي منحه��ا ل��ه اهلل، يجب أال يمح��و من عقل��ه العقوب��ة181

راج��ع حزقي��ال  -13:�� 23 ؛ م��تى 10-� 3:�� 34)الرهيبة التي تنتظره إذا أظهر أنه ال يستحق دعوته السامية 
33)
. على الكاهن أن يتصرف كما لو أن حياته كلها مثال جي��د ألبنائ��ه، كعام��ل مس��تحق أم��ام اهلل، ينش��ر182

راجع تيموثاوس  (.15:2)كلمة الحق باستقامة. 
بر االهتم��ام بالن��اس. إن��ه ط��بيب183 . على الكاهن أن يكتس��ب بجه��وده محب��ة الن��اس، وه��ذا يتحق��ق عِ��

النفوس ومعّلمهم أيًضا ألن العظات تحمل علم الخالص.
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