
 كامل تحمل يومياته التي يرة بخط يد أبينا الحبيب القمص بيشووهذه المذكرة سبق أن صدرت مص

 . هناكا حيث أمضى فترة خلوته األربعين يوم.  العامر- السريان-كان قد سجلها بيده في دير السيدة العذراء

يستخدمها ربنا يسوع راجين أن .  لكتيباتهالطبيعيوقد رأينا أن نعيد طبعها لتخرج بالحجم الصغير 

وببركة صلوات الجالس على عرش مارمرقس راعينا الحبيب البابا .  المنفعة ببركة صلواته عناطالبيلفائدة 

 .شنوده الثالث

 جلدتهالتي كتبها كل كما نضيف هنا أيضا قراءات يوم الرسامة ويوم الجمعة القداس األول في الدير 

22ة في مقراءات يوم الرسا... نيم وجهها إليه ربنا يسع في هذين اليوبكلمة اهللا التيا أبصلموديته اعتزاز 

 :رتوها

 .27 -14: 8البولس رو 

 .17 -11: 2  بط1كاثو 

 .20-11 :19ابركسيس 

 .14، 13، 12 :65مز 

 .19 -12: 21إنجيل لو 

 :  هاتور24قراءات يوم الجمعة في الدير 

 .2: 6 -17: 5  تي1البولس 

 .14-1: 5  بط1كاثو 

 .12 -6: 15بركسيس ا

 .18، 17، 7، 6 :131مز 

 .17 -1: 1اإلنجيل يو 



 .خطيتي أمامي في كل حين، لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت

 .أخطأت يا أبتاه إلى السماء وقدامك ولست مستحقًا أن أدعى لك ابنًا بل اجعلني كأحد أجراك

 :4/12الجمعة 

واإلنجيل .  عن كهنوت هارون وصموئيل اإلنجيلمزمورحضرنا القداس األول في الدير وقد كان 

 أن كل واضحا وهكذا صار. مما كانشيء  به كان وبغيره لم يكن شيءكل .. .في البدء كان الكلمة"عن 

 .واهللا دعوته أكيدة وواضحة. شيء به كان

ن الذي أفأيضا يجب .  و يضعونه تحت المكيال بل على المنارةسراجايوقدون  إن كانوا ال: كيف نخدم 

 .مظلما وليس سراجايوضع على المنارة أن يكون 

 .تالميذالقفة بعد أن شبع   عشرأثنىشبع الجموع ورفعوا : وكيف نشبع الجموع  

 .و يعطى اهللا الروح بال كيل.. . الرب تعمل بال حسابة بركاوهكذ   

 .موضوعاهللا ألجل هذا ال  لأللحان بسيط جدا وأحسست أنه البد أن أطلب منحفظي كان  

وسهرت أسجل ما أريد وأقرأ وأدرس . بي أقيم فيها فشكرت اهللا على اهتمامه وحدي قالية أعطيت  

 .وأكتب

 :  مركزة فييلواتص طلبات  

 .وطلب معونة الرب.  للخدمةاستحقاقي عدم -1

 . الصالة من أجل الحياة الزوجية-2

 . الصالة من أجل شفاء بابا وميشيل-3

 . والسالم ألهل العروسينتماماية الكاملة  الصالة من أجل التعز-4

 . الصالة من أجل خدمة كنيسة العذراء-5

 . الصالة من أجل حفظ األلحان-6

 : السبت

ا اكان يومعادي. 

 :  هاتور26األحد 

 إلى قوة جسد الرب - بل وأكثرعلمانيا كما كان - يحتاج الكاهن في أثناء صالة القداس أن يشعر بحاجته 

 - والطلبة ألجل الجميع-ان العميقيمواإل. دمالارة عن طريق الجسد وهاجته إلى الطوح... ودمه

 . بقوة الروح القدسواإلحساس

 .، واألمور الشكليةبالصوت وبينما يهتم باألمور السابقة عليه أن ال ينشغل  



 . وللجميع أيضا- بالمحبة للمسيح واالتحاد معهممتلًئا وعلى القلب أن يكون  

وشعرنا . مع أبونا أثناسيوس والقس قسطنطين ول قداس اشتركت فيه من أول رفع بخور كان هذا أ 

 .بتعزية وحب اآلباء لنا وخاصة أبونا مكاريوس

 وأحسست بسرعة استجابته لهذه قلبيمن   وشكرت اهللا- أحسست بتقدم كبير جدا في حفظ األلحان 

 .الطلبة

 - الرب نعمة كبيرة في عينيهوأعطاني.  بمحبة كاملة، وسلم علىظهرا 12 وصل األسقف الدير الساعة  

 .له الحبيب يسوعلإل فشكرا. كما في أعين الباقين

والسر في وصوله أنه في اليوم .  في الديرى واختفسرا من مغارته ييوس السرياننوأنط وصل األب  

 لييرشدهم و يص لنهار ولذلك كان عليه أن يمكث معهم طول الليل وا- من تالميذه- سيرسم راهبينالتالي

 .)الرعاية األمينة(معهم 

 .من هذه األمانة 0.1  ولواأمينًفطلبت من اهللا أن أكون 

. في القداس طلبت من أجل خطايا الشعب ولكن اليوم...  باستمرارنفسيطلب من أجل خطية أ كنت  

 أعطانيالخاصة  أخطائيإذ أن .  شعرت في نفس الوقت بنعمة اهللايولكن... وأحسست بكبر المسئولية

 .يالرب نعمة كبيرة للتحرر منها ليتمجد اسم اهللا ف

كما أن درس . ع أكثر بكثيرد الجديدة تحتاج إلى انسكاب في الصالة في المخخدمتي أشعر باستمرار أن  

 .11وختم اليوم بالصالة الساعة . الكتاب يجب أن ينظم

لذلك أصرخ .  اآلخرين أسقط أنا فيها فياهامن مرة أن العيوب التي أر  الرب في أكثرلي لقد أوضح  

 ". إليكأخطئ ال كي ا لشفتي حصينًا وبابلفمي حارساضع "إليك يارب 

.  في اجتماعكأنيفرأيت . وكانت مركزة على الموضوع الخاص. م خفيف بعد الصالةو أخذت في ن 

 سيقابله وضوعلمفأحسست أن هذا ا. وني ورفعوني ولكن في اآلخر مجدينونوجميع الناس يحتقر

 .صعوبات كثيرة ولكنه سيكلل بالمجد فيما بعد

 : 7/12 االثنين

اهتم بها جميع اآلباء . وخدمة المرضى وزيارتهم رسالة محبة مسيحية.  حضرنا قنديل ألحد المرضى 

 ".وني فزرتممريضاكنت  "لي فعنا وهذا درس. بالغًا اهتماما

 :ح أهمهائيوس عدة نصاونأنط أبونا ليوقدم .  بعد القنديل دخلت المكتبة 

 . عدم التدخل في السياسات العليا-1

 . عدم ذكر سيرتهم وسير المشاكل العامة-2

 . اآلباء الكهنةيع العالقة الحسنة مع جم-3

 . االهتمام باعترافات الشباب-4



 .لتقويني محتاج إلى نعمة كبيرة يولكن.. .أفكاريوكنت أشعر أنها 

 داعي فيه الصالة الروحانية على المصلين ولكن ال تماماوعلمت . سيوس القداون صلى أبونا أنط 

 . من الملل وحرب الشيطانخوفًاللتطويل 

 . مشروع القصة الذي سبق أن فكرنا فيهوأثار في...  كان السنكسار لطيف عن األقطع 

 ). يزبدأوالد " (الجلوس عن يمين اهللا" اإلنجيل كان عن  

 .الكأس التي شربهاسيح أن يشرب خدامه لموأصر ا

 .فساعدنيوأنا يارب سأشربها حتى النهاية 

 - الروحيةالنواحي على النفسيوس على األكل عن األمور الجسدية وتأثيرها وني كان حديث أبونا أنط 

 ...مثال ذلك االحتراس بعد التناول من التف و

 .م عن الموت عن العالواضحاوكان الدرس ...  في المساء كان رسامة راهبين 

 :8/12 الثالثاء

بل ذهبت ومسكته . بالمرة لموته  ولم أتأثر- في الصباح كان موت أحد الرهبان القمص عبد المالك 

 سيوحولت الدرس إلى نف. وأنه سعيد بوصوله للسماء.  أنه قديسركان شعو... وغطيته وحملت نعشه

 ...نفسي يا اسهريف. ..د الروح ويترك الجسدتصعو عاجالً أو آجالً سأترك العالم إن يأن

 .الخارجيال يقل عن الجهاد   وهوالداخلي كان موضوع حديث المساء عن جهاد الراهب  

 . لهفشكرا بارك الرب في حفظ األلحان  

 - الكثيرة فيهاالتهانيوقرأت .  من مجهول يطلب الصالة ألجلهينط جريدة األهرام وووصلتني  

 بدل أن ذليالً أن أعيش وأعطني يارب ارحمني -ياء ثم الكبرألخوتيوأحسست بنشوة الفرح والمحبة 

 ومسكنة أتضاعا وأعطني يارب يأعن. ترابيفأصير مجرد إنسان . ي وأغتر فتمتنع نعمتك عنأتكبر

 .حبالرو

 :9/12 األربعاء

وهكذا . وشعرت للمرة األولى بالصالة في أثناء القداس. صباحا حضرنا القداس واشتركنا في الخدمة  

 :راعى في صالة القداس للكاهن أن يينبغي

 .ق واالحتياجقاعدم االستح: أوالً

الصالة والتأمل: اثاني. 

 وعن الحياة -العفة عن أوالً وأبونا أثناسيوس تحدثنا أبونا أنطونيوس في المساء كانت جلسة جميلة مع  

 يعلجنسية على جم ورأى المسيحية والكتاب المقدس في الناحية الجنسية ومدى سيطرة الناحية ا-الزوجية

وتحدثنا عن التبتل . الجنسي المعنى في وعن السمو - وعن  تحديد النسل- وعن الحب- األخرىالنواحي

وعن كثيرين في عصور . البتولية بة تعيدووأن الت.  وعن بتولية الرهبان الذين زنوا-ومعنى البتولية



... وأبو مقار والقديس ديمتريوسوجين ولكنهم متبتلين مثل القديس آمون زمختلفة عاشوا كأنهم مت

 . على اتفاقوناعلى شرط أن يك... وغيرهم

 -منظماوأن يكون االعتراف    .   أب اعتراف  وجوبوخرجنا بضرورة   .   عن االعتراف  ثانياوتحدثنا  

 . عما نتج منهنادما وأهم شيء أن يخرج الذي يعترف -وبتدقيق

 .صندوق ولجنة لهاوعمل ...  موضوع عن المطبوعات وأهميتهابذهنيوخطر  

 .عاتقي الكبير لها وثقل المسئولية الملقاة على باحتياجي جدا للصالة وشاعر محتاجا كنت  

.  في القداس  ويوالمرات التي ذكر فيها كلمة بيش     .  يوس عن أنبا بيشو   وني في أثناء الغذاء تحدث أبونا أنط      

 .يموجود بالمجمع من أنبا بيشو  آخرجزءا  ليوطلبت منه أن يذكر

 ...عن طريق عمل قداسات لهم. حياء أعياد القديسينإ تحدث أبونا أثناسيوس في الصباح عن  

 ...ـ عن عمل مكتبة في الكنيسة لالستعارة والإبراهيم وتحدث األخ الزائر  

 ومن صفات األنبا بيشوى

 . حبه للرحمة-1

 .قصة اسحق تلميذه الذي سقط في الزنا وخوفه من المرأة:  االتضاع-2

 ...المحبة -3

 . وعن طريق الصالة بدرس الكتاب- بدأت في درس كتاب مسبوق بالصالة 

 10/12الخميس 

ل أنه بنى كنيسة  يقو أن ليس إلنسان أننا وري-تأملنا في كيف تبنى كنيسة مارجرجس باسبورتنج

 .اجيبعدبر األمر بأسيجمع وي. وعلينا إن كنا نهتم فلنهتم ببيوتنا وليس بيت اهللا.  بيتهيالذي يبنو ألن اهللا ه

 .لوم الشعب معنى العطاء المقبلّ علينا أن نع 

 .صبع بتيس أن يكون من القلب ول 

 . في المسيححبا  

 .فاءخ في ال 

 . الذي يكسب وليس الذي يأخذو أنه هي أن يشعر الذي يعط 

 :11/12الجمعة 

 .ألول مرة  قمت برفع بخورصباحا  

.  دير البراموسربيتةلقديس ورجعنا لعمل القداس مع أبونا متى  وأخذنا بركة هذا اي ذهبنا لألنبا بيشو 

 .ووصلوا الدير في نهاية القداس.  وشكرناهم على حبهم وسؤالهم عنامتىواتصلنا بيوسف 



 إسكندريةمن المعاملة الطيبة التي القاها في   يحمل كل حب وتقديرإسكندرية وصل أبونا فلتاؤس من  

 . يطرف فايز باسيل

 .لنفسي وتعزية كبيرة اوكان لهما أثر. نجيلإسليمان و طابين من سمير خ ليوأحضر

 :12/12السبت 

 .بدأت تسابيح كيهك وعند الظهر.  أمضيت الصباح في الجنينة 

 .يللمدرسة على شعورهم نحو  كتبت خطاب شكر 

 :13/12األحد 

.  أبونا متاؤسواشتركت في خدمة القداس مع. بنفسيرفعت البخور و صباحا 12.30قمنا الساعة 

لذلك .  جسد الرب ودمهى فاإلنسان الكاهن يحتاج أكثر وأكثر إل-وكان قداس طيب شعرت فيه بلذة الصالة

 .أيضا  القداس صالة ألجل الغيرفيوأن تكون كل كلمة . يجب أن يقوى عنده شعور االحتياج

وبساطتهم . تهم كبيرة جداوكان شعورهم ومحب.  درس مدارس أحد لفالحين الديربإلقاء في المساء قمت  

 عن اإليمان البسيط والمحبة دروساوتعلمت منهم .  مما لهمليلذلك كان الدرس أفيد . وإيمانهم كبير

 .وشكرت اهللا على ذلك. العاملة

ولكن بالصالة والفهم للمعنى .  بالصوتاإلعجاب فال يكون أن نهتم في القداس بروح الصالة يجب  

 . بالشمامسةاالهتمام كذلك... القبطي

 .  دوس به نصائح جميلةإبراهيم األستاذ خطاب من وصلني  

 :14/12االثنين 

 .بقية اليوم في الحديقة في حفظ األلحان ثم أكملنا.  في الصباح المبكر قمت لحفظ بعض األلحان 

لو أعطى اإلنسان نفسه  اويا حبذ -وفي الواقع الجسد والنفس محتاجين إلى مثل هذه الرياضيات

 .روحية خفيفة ت استجمام يصحبها قراءات وألحان وأمورفترا

 :هي الضرورية للتأمل المبادئوأهم .  ومقالة لمارفليكسينوس عن التجرد- قرأت كتاب أنبا بيشوى 

 - القراءة في الكتاب المقدس- المحبة-)مارفليكسينوس( التجرد - عدم الغضب والدينونة-عاالتضا

 ).لصالةواالصوم  (الروحي الجهاد -الصدقة

في الواقع تعزية كبيرة جدا من اهللا   وكانت- من كتاب الرعاية للقديس جريجروىجزءا ترجمت  

اج تاإلنسان محإن : ت بنتيجة هامة جداجوخر. وشكرت المسيح جدا عليها. حياتيالنطباقها على 

 باسبورتنج االستعارية يثبت فكرة البدء في المكتبة وهذا ما. للقراءة في كتب اآلباء والترجمة باستمرار

 .اسمهالرب يبارك العمل لمجد ... ألهميتها الكبرى

وال ... الدو وال أ... وال-، ال منزلفقط الهامة عن التجرد هو أن اإلنسان يبحث عن المسيح المبادئ من  

 ...رغيط وليس فقمادية وال كرامة وال مجد بل المسيح  آباء وال أمور



 اإذً.  كاهن آخرأي أيضا أخطاء أكثر من يوكان ل. شابا كنت - ككاهنيفي أن.  كنت أتأمل في الصالة 

ثر من الجميع لعمل النعمة أك وأنا المحتاج -يرخ فأنا األ- أضعف إنسان بينهمألنيتاج التضاع أكثر محأنا 

 الماضي من ييطهر، وينق لكيوأحتاج بالضرورة إلى الروح القدس .  وبالتأكيد أنا ضعيف- من اهللايالقو

 .رضافظ في الحايحولست أنا و ويعمل هو

 فتوري...  ضعفي كشابوإنساني -زمالئي، من غيري أفضل من بأني الشيطان ألفكر دفعنيلقد 

، كل هذه األمور ي، عدم التجرد، واالشتهاء لمجد العالم، والشهرة العاملة فدموعي في الصالة، جفاف الماضي

 .ن من ملكوت السموات اإلنسامال تدارك نعمة اهللا تحروالتي ل

 كأني شعرت كتابارأت قمن أنا إذا  ...نفسيحساس بقيمة إ وانسحاق وأتضاع أعطنييارب يارب 

م المتضعين بدون لّونسيت أن اهللا يع. اختباري ليست من هي. لمجرد معلومات فكرية... عالم أعلم كل شيء

  محتاجوإني.  أن يكون صالةينبغي كان خدمتيف وقت نصونسيت أن ... ذا صليت صالة طويلةوإ. كتاب

وأنا اإلنسان المحترم أمام الناس أخور في أبسط المشاكل .. . تجارب كثيرةيباألكثر إلى صالة كثيرة لتفاد

 ...وأشط في حلها

 . ياربنفسي أعرف حقيقة ليتني.  أنا أقل الجميع 

اا تعطينيأن  كوأرج. نفسي ال ابتلع من اليأس وتنهارئ لإن كنت تستر علىتعطيني أن أكون . تضاع

 ترك أمور - صالة ألجل اآلخرين-بساطة وحب للجميع...  في اآلخرمكاني -غير مهتم بمجد الناس

... أرشدنيولن أتدخل إال بأمر اهللا وبرسالة من السماء يارب . لمن يفهمون فيها. السياسات العامة في الكنيسة

 حفظني.  بجمرة ملتهبةفميدس ق... أنا ولد. اخترتنيي أنا أبنك وأنت الذ... فهمني... دربني... علمني

 ... إليكأخطيء ال كيوصاياك 

 :15/12 الثالثاء

 الرب رهبة أكثر لهذه يعطيني بحرارة وشعرت بلذة كبيرة وطلبت أن يداس اليوم وكنت أصلق حضرت  

 .ارج يقولون أخدم بجرأة وال تخف وال ترتعبخ مع أن الناس في ال-الخدمة

 .ذه الذبيحة المرعبةله تقديراب  يارأعطني

 .ر للجميعيخال ي ومحبة وتمن-نةو صليت من أجل عدم الدين 

 على ن واآل- األخير في الكنيسةسي في كنيسة العذراء محرم بك الذي كان في الكرمكاني تأملت في  

على  األذالء وتجلسهم فع نعم يارب أنت تر-مذبح الرب في مكان المالئكة الذين يسترون وجوههم

 .ا متضعا منسحقًقلبا أعطني -الكراسي

في شارع مرتفع ألعلى  كنت أسير.  بعد الصالة نمت ثم استيقظت على حلم عميقاالثنين في مساء  

 ثم وصلت آلخر الشارع في مكان - بسوءتمسني ولكن لم عضي كالب حاولت وقابلتني -ومظلم وشاق

 فوقفت في - خطأ بسيط يؤدى للسقوط والموتأي - من كل ناحية فوجدت هاويةحوليمرتفع وتأملت من 

 . فلم أسقط وقمتمحترسا مكاني



وهذا . الذي أفكر فيه) س... (هل هذا الحلم يعبر عن طريقة الخدمة الذي سأجتازه أم عن موضوع

 .أوالًضوع هو الذي تذكرته والم

 :19/12 ليلة األحد -السبت

 .أمضيت الليلة في سبعة وأربعة

 صليت ألنيفت بعد ذلك سوتأ. دكتور تادرس  نزلت من أجلي للراحة ولكنلميليل  حاولت أن أتكاس 

  وال يعتذركل فرصة فيلذلك يجب أن يذهب اإلنسان للكنيسة . بفرح وسالم في هذه الليلة في الكنيسة

 .بحجة الراحة والصالة في المنزل

ن وتحسست كم يجب أن يكر واألفكار السابقة وو في األموسقوطي صليت بحرارة من أجل انحرافي  

 أن يكون في حالة عالية ينبغيوكم ...  للمسيحوحامالً طاهران ويك الكاهن الذي به يحول الخبز والخمر

 . الرب طهارة كاملةيعطينيصليت أن و... جدا من نقاوة الفكر والقلب

 . وكيف يجب أن يكون الشفيع له دالة عند اهللا 

 :20/12األحد 

 . مازلت أحتاج إلى تلمس بركة اهللا أكثريكثر من السابق ولكن صليت القداس برهبة أ 

 :22/12 الثالثاء

 بيديومسكت اهللا . مرلخوا  واشتركت مع الروح القدس في تحويل الخبزصباحااستلمت الذبيحة 

 . وإشعياءءرمياأ مع كل من وهذا ال يقل عما صنعه اهللا. وأكلته

 ...د معك يارب أمانة وطهارة حتى استحق االتحااعطني

 نحو الشبان الراعيوأخذ يكلمنا عن الرعاية ومسئولية .  في المساء زرنا أبونا عبد المسيح المتوحد 

 ...والرجال والمتزوجين و

 .وزرنا في دير البرموس جسد أنبا أرسانيوس، ايسيذورس، موسى األسود، مكسيموس ودوماديوس

ا بهذه الحياة التي كنت أتمناها يومإياهايضنومن اهللا أن يع وطلبت.  مااوتأثرت جد . 

 .أرمياء وتعزيت جدا وقرأت في سفر. ..ووصلنا بسالم... بعد أن توهنا في الصحراء. رجعنا للدير

 :23/12 األربعاء

 .خدمت بدل الشعب في القداس مع أبونا قسطنطين

عب وطلب  القديم من ناحية وقوفي كفرد من الشوضعي نفسي الذي أثار في -ما أجمل هذا الوضع

 .التناول من الكاهن

في حفظ األلحان في المساء سهرنا في قالية أبونا متياس إلى الساعة الواحدة مساء. 

 



 :24/12الخميس 

 - واالتضاع- االنسحاق قبل هذه الخدمة المقدسةىومحتاج أيضا باألكثر إل. قمت بالقداس باكر

 . والصالة أكثر من التلذذ باللحن-هللاوالتسليم 

 :25/12ة الجمع

وقد ظن . الداخلي وكان اليوم مملوء بالصمت والسالم -وشعرت بلذة أكثر. الثانيخدمت القداس 

 . متضايقيالبعض أن

 . ما أجمل التأمل في معنى اللحن قبل حفظه 

 . ما أحلى ترديد صلوات القداس طول اليوم والتأمل فيها 

 :ي العالم في أمور أهمهاوتحدث عن الخدمة ف. في المساء سهرنا عند أبونا مكاريوس

 .شمامسة الفتقاد العائالت، ومساعدة الكاهن في ذلك  عمل مجموعة من الرجال الكبار-1

 . للحركات الكثيرةالروحي شرح األمور الطقسية في القداس لفهم المعنى -2

 . عنها أبونا ميناكلمني  وفكرت أنا في عدم االنهماك الكثير في األمور العامة التي-3

 نعمة في ذلك يعطيني  الرب -جديا تفكيراضوع ترجمة كتاب أغريغرريوس وكرت في م ف-4

 .المجهود الكبير

 .  السنكسار والتنبيه عليه واالستفادة من شفاعة القديسين-5

 :26/12السبت 

 وأن - للغيرمحبتيوأن تتسع .  أحتاج إلى أن أتعلم كيف أحمل الصليب في صبر- النرفزةع كنت سري 

 ... هو الدينونة:والثاني. هو الشهادة للحق:  األول- أمرينأمامي أصبح يختلط - للغيرونتي دينأقلل من

 لكيكهنوت والناس ينظرون إليه باحتقار فهذا بالعكس يدعو إلى أن نعمل لسيئة تحيط با ا بينما نرى أمور 

 .مقدسةأيضا نأخذ أجرنا من السماء من عند اهللا الذي دعانا لهذه الخدمة الو -نغير

 .شفيعيوسلمت النذر الذي أرسلته ماما وصليت أمام جسد هذا القديس .  في المساءي ذهبنا ألبينا بيشو 

 .في المساء حضرنا سبعة وأربعة

 :27/12األحد 

 .حضرنا سبعة وأربعة بالسريان  في الباكر 

 .ي ذهبنا ألنبا بيشوصباحا 4.30 الساعة  

 وصليت -ي أنبا بيشو-جدا جدا من هذا القديس ا بركات كبيرة وأخذن- قمت بالقداس مع أبونا قسطنطين 

 . ألجل شفائهكثيرالبابا 



 وجلست مع - في حجرتهكّل في القصر فاستقرينا. شديدا وكان الهواء -ر األسقف بعد الظهرض ح 

 بالجهد وبين التي تؤخذ) الثابتة في النفس(وتلسمت الفرق بين القداسة بالوراثية . يعقوب باخوم الدكتور

 . مملوءة بالسقطاتفهي

 :28/12 االثنين

 . قمت بقداس تعزيت منه جداصباحا  

 إن الوقت حقًا -على أساس أن خراب العالم .1963 كان حديث مع األسقف عن نهاية العالم في سنة  

 . باجتهادنفسي يا أعملي -مقصر منذ اآلن وشرير جدا

 ولكن حرب الوحدة كان -كتاب بنعمة المسيحلي ترجمة اوبدأت ف.  ذهبت ألبيت في قالية أبونا متياس 

ولكن في .  قرأت في سفر الرؤيا عن امرأة العريس وتعزيت جدا جدا-سينف  أعرف قيمةلكي.. .شديدا

 هيولكن  فليست الحياة الروحية انفعاالت - مسكين أنا- أسقطكي لويمينًا  األفكار شماالًبيالمساء جالت 

... وهذا يبين حقيقة الموقف. نه بينما أنا في هذه اللذة الروحية تكاسلت عن الصالة وأعلم أ.جهاد مستمر

 . فكم باألحرى اآلخريننفسي أخلص لكي،  أب اعتراف دقيق وجهاد وصالة مستمرةليالبد أن يكون  اإذً

 على خالص وساعدني يارب لياغفر . وإلى الرب وحده توجهت.  في كل حينأمامي خطيتيإن 

 يارب دموعا وأعطني. يوفي مطانيات كلها الصالة باألجبية في جهادي في ساعدني...  ضعفي وأعننفسي

 .سامحني... سامحني. دائما معيوكن 

 :29/12  الثالثاء

 .لصالة الغروب كل يوم  مساء4 ضبط المنبه على الساعة  

 . الصالة ودرس الكتاببليالي االهتمام  

 .ء مهما كان الموضوع وعدم التسرع الزمال-اآلباء الكهنة  عدم جرح شعور 

 .سكندريةإ وللخدمة عامة في لحياتي في غاية األهمية دمة اإليجابيةخال  

 .ير وتأكيد من سالمتهاثع استشارة اهللا من المواضيع التي تحتاج إلى بحث كو موض 

 وال ننتظر.  أن نحب بال مقابلينبغيبل على العكس . ليمن طاقتهم في محبتهم   عدم تحميل الناس أكثر 

 .مجد الناس

 . هذه الخدمة التي تسلمتها من الرب يسوع

 :30/12 األربعاء

 .مع الهدوء في التعبير عن الحق.  الهدوء والمحبة مهيمن في مخاطبة الرؤساء 

 :31/12الخميس 

 . صباحا رجعت الدير 



 .وأمضينا الليلة في أحاديث عامة.  في المساءن ووصل أنبا بنيامي 

 :1/1الجمعة 

بمدى حفظنا وصرفنا اليوم كله من أوله آلخره في             ولم يسر  -صلينا في الصباح مع األنبا بنيامين     

 ...الكالم عن الحفظ

 .  وأن الواجب هو االهتمام به-وظهرت أهمية هذه الناحية

وأن الكنيسة تحتاج إلى الخدمة المتحررة القوية الخالصية ألجل الخالص وألجل امتالء كنيسة اهللا               

 .ة الوحيدةالواحد

 :3/1األحد 

وأرسلت خطاب شكر ألبونا مرقس وآخر البونا اسحق        .  خرجنا من سبعة وأربعة في الصباح الباكر      

 .إبراهيميل ئوآخر ألبونا ميخا. بخصوص االعتراف

 : الروحية إلىحياتيوكنت أعلل الضعف في 

 .لذلك فهو مهم.  عدم انتظام االعتراف-1

 .ياة التأمل قلة الصلوات ودرس الكتاب وح-2

 ...مناسبة عيد  وعظ أوضوعليكن بحث أو مو. أسبوعيلذلك يجب أن يكون هناك تأمل 

يسوع  صالة   تذكر" وعدم الحزن على الخطية      -ال تكونوا معلمين كثيرين   .   الصمت -كثرة الكالم   -3

." 

 .والقيادة الروحية. الصالة المستمرة... وارحمني أعنييارب يسوع المسيح 

 :يهك ك25 االثنين

 .القديس العظيم جدا األنبا يحنس كاما القس في الصباح عيد  

وتركتها في  (...) ـعلى ورقة بعهدا ت ب وكت-وسمعت سيرته. حملت جسده ولفيت به في الكنيسة

 .شفيعي يا ي ألجلصِل. أن أسير في نفس طريقه(...) 

 .تييخط اغفر يارب يسوع المسيح"م الصالة المستمرة و في هذا اليلي أهم اختبار  

 وعن - عن الدينونة)6، أف 2رو (اهللا هو   المختار مناألصحاحكان . يي مغارة أنبا بيشوف في المساء  

 . الوصايانفويخالالمعلمين الذين يعلمون و

 .بالمطانيات واالنسحاق.  الطريق الوحيد لفهم إرادة اهللاهي الصالة  

 : كيهك26ء الثالثا

 .المحبة لآلخرين تزدادثم شعرت ب.  قداس الصباح جميل 



 في حدثني. ولكنه رجع وتركهم. متى وهو أحد تالميذ أبونا.  في المساء زرت أبونا القديس متاؤس 

 : موضوعين غاية األهمية

 . الطاعة وبركاتها وثمارها وضرورتها لكسب الحياة الروحية-1

 ومحبة للجميع، ال -وءهدفإن اإلنسان يطالب بالحق في .  الدينونة وخطورتها على هالك اإلنسان-2

 .ضلفوإن السكوت أ. يدين غيره

 :يإذ أن رضاها يعن.  مسألة العطاء من الشعب مهمة جدا-3

 . كما رفض بطرس أن يغسل المسيح له رجليهصي الكبرياء الشخ-أ

 . احتقار عطايا الناس-ب

 . ضرورة األخذ والعطاء بكثرة-ج

 . والعطاء.. هللا أهمية الناحية المادية كضرورة الختبار ا-د

 :األربعاء ليلة العيد

 .تحاربنيرذيلة   الكبرياء أكبر 

 . رفض عطايا الناس-1

 .البطل بمظهر  أظهرلكي حياة كلها ضيقات قع تو-2

 توصل للمسيح يمة للفضائل التي الق فيها لذاتها مع أنه ال  أفكر-فيها  حتى الفضيلة التي أفكر-3

 .حين في كل أمامي تييخط ادائم  فكر-4

 ... معهاإللهيوالحب ...  األفكار التي أفكر فيها بل فقط المسيح والحياة معهه مثل هذتيلست أطلب لحيا 

 .ةلخطيبل ا. اد التي أفكر فيهاجهذه األم - أمام الشيطانيذلني ال  

 .د والصالة والدموع والسجو- التواضع أساس كل الفضائل 

 :ميس عيد الميالدالخ 

 . بركته، والصالة وأخذ الصباح فييشوي زيارة أنبا ب 

 .انعمل ي أن يسيرغ ينبخيراأ. قحل  لدةة والشهاعاج في المساء من الشيوسنطونأبونا أ جلسة  

 ).خلي الدابالقل(م ي أورشلفي

 ).ليةمنطقة المسئو(ة ديهويثم ال

 .)ن المنطقةع البعدين( رةثم السام

 ).امعشاهد (ة ون المسكيصقاثم أ



. من السماء لتحرقهاا اضطرب وطلب نار األخرىبل المناطق ق رة للسامبالحبيب ذهحنا أما يو

 . روح أنتماأيلستما تعلمان من ) هو وأخيه(وقال له الرب 

 .إنتاجا استلم الرسالة وأصبح أكثر -ولكن عندما رجع إلى أورشليم

الروح النارية ثم عاد بعدها بقوة . ه المقدسة في عمق حياة روحيةوتوهكذا أمضى أبونا الحبيب خل

 شهداء إلى مذبحه 1676 طوبة سنة 1 أي ،1960 يناير 10جرجس في يوم األحد الموافق  إلى كنيسته مار

 إسكندرية ليكون البذرة األولى النقية التي تخدم منطقة اسبورتنج بل كاهنًاالطاهر الذي أقامه الروح القدس 

 .كلها

 . آمينجميعابركة صلواته تشملنا 

 


