


אין איש יכול לעבוד שני  

שכן או ישנא אחד  , אדונים

או יהיה  , ויאהב את השני

.  מסור לאחד ויזלזל בשני

אינכם יכולים לעבוד את  

(24: 6מתי ). האלוהים ואת הממון





:                                 לא הכל מבינים הדבר הזה"

יש סריסים שנולדו כך מבטן אימם                                 

,                        ויש סריסים שנעשו סריסים על ידי בני אדם

.  יש סריסים שעשו עצמם סריסים למען מלכות שמיים

(.12–11: 19מתי )". שיקבל–מי שביכולתו לקבל 







התפשטות תנועת הנזירות  









קפדוקיה  תורכיה



כ  "שמונה הן בסה
המחשבות הבסיסיות  
אשר מכילות את כל  

:  המחשבות הרעות

המחשבה על  

,  המין, האוכל

, העצב, הרכושנות

, הדיכאון, הכעס

הרהבתנות  

.וההתנשאות 



תשוקות הנפש  "
מקורן בתוך נפשו של  

האדם 
בגוף-ותשוקות הגוף 

תשוקות הנפש אפשר  
למתן על ידי הימנעות  

,גופנית
ותשוקות הגוף על ידי  

".אהבה רוחנית



דמון  'המכונה גם , הדמון של הדיכאון"  

הוא מתקיף . הוא הכבד מכולם' הצהריים

10)את הנזיר לקראת השעה הרביעית 

ושם את נפשו במצור עד לשעה  ( בבוקר

בתחילה הוא גורם  (. בצהריים2)השמינית 

לכך שהשמש נראית איטית ביותר  

והיום  , או כמעט ללא נוע–בתנועתה 

אחר כך הוא גורם  . שעות50נראה כבן 

להתאמץ , לעיניים להתרכז בצוהרי התא

לבדוק את השמש , להסתכל אל מחוץ לתא

והצל על מנת לראות אם עדיין רחוקה  

לחפש –( זמן האוכל)השעה התשיעית 

... אולי עובר במקום אחד האחים , בחוץ





כאשר אנחנו סובלים מדמון הדיכאון נחלק את נפשנו "
,  לשתיים
.חלק אחד מנחם והחלק השני מנוחם–בבכי 

על ידי זריעת תקווה טובה בתוכנו נאמר יחד עם דוד  
חנני  ' אני אמרתי ה"הקדוש את התפילה ( המלך)

שים (. 5תהלים מא " )רפאה נפשי כי חטאתי לך
אסור לעזוב את התא בשעה . את תקוותך באלוהים

של פיתוי כמה שלא יהיו התירוצים אשר תמציא 
צריך  . לעצמך הגיוניים ומתקבלים על הדעת
להתרכז  . להישאר יושב בפנים ולהחזיק מעמד

בהכרה  –ולגלות תשומת לב למחשבות התוקפות 
.מלאה

הבריחה ממאבקים אלו וההימנעות מהם מלמדות  
".  את השכל להיות רפה וחסר אונים ולבסוף לברוח





המנזר הראשון של בנדיקטוס–איטליה , סוביאקו













המצטרף , אל תינתן לאף אחד

רשות  , זה מקרוב לחיי המנזר

אלא כפי שאומר , כניסה בקלות

למען  , בחנו הלבבות: "השליח

".  תדעו אם לאלוהים המה

אם על כן מתמיד אדם להמתין  

ואם  , אצל השער ולהקיש בדלתו

,  הוא נראה אחרי ארבעה

חמישה ימים נושא בסבלנות  

היחס הנוקשה אליו וקשיי  

,  הקבלה והוא דבק בבקשתו

תוענק לו זכות הכניסה וישהה  

. בביתן האורחים ימים מספר



לאחר מכן ישהה בתא 

שם , הטירונים

הטירונים לומדים  

וימונה  . אוכלים וישנים

אח ותיק המנוסה  

בעשית נפשות לפקח  

.  עליהם במירב הדאגה

יבדוק בזהירות לדעת 

אם הטירון אכן מבקש 

האם הוא  . את אלוהים

משתוקק לעבודת  

אלוהים לצייתנות  

.ולעליבות



עם , תמיד, שולחנו של אב בית המנזר יהיה ערוך•

כאשר חסרים  , ברם. האורחים והעולים לרגל

,  שתהיה לו סמכות להזמין את מי שירצה, האורחים

יישארו, אך למען שמירת המשמעת. מבין האחים

.עם האחים אחד או שניים מבין הנזירים הותיקים





במיטות נפרדות  , רצוי שהאחים ישנו בחדר שינה משותף

ישנו לבושים  . כשנר בוער דרך קבע כל הלילה

אך  , או חבלי הקשירה שלהם, בגלימותיהם וחגורותיהם

לא יחזיקו בעת שנתם בסכינים שלהם בצדם לבל יפגע 

לאחים הצעירים לא תהיינה מיטות לבדם            . משהו בשנתו

אלא ישנו

.בינות לזקנים























439–532
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Παρρησία=

תוקף דיבור כלפי האל

= χάρισμα
של שיתוף  )חסד 

(ברוח הקודש

δύναμις=

על טבעי הנשאר  )כוח

( גם אחרי המוות







קובץ תקנות נזיריות של מר סבא שנמצא בסיני

צריך לשמור את הצוים שנותן אבינו הקדוש והמבורך  . 1

.ולעולם לא לקבל ללאורה סריס או עלם בלי זקן, סבאס

אין להתיר לאף אחת להיכנס לשם , ובאשר לנשים. 2

ובעיקר  , ואף לא לתחומי נחלותיה, הלאורהתפילה לתוך 

.בשער השני של הנחלה הגדולה

אם ייתפס אחד מנזירי הלאורה נכנס למנזר נשים  . 3

או אוגר דבר כלשהו בנימוק של , ואוכל ושותה בו

או מגלח את השיער או נענה למחשבות , שמירה

או בכלל ,     או כותב לאישה ומתכתב איתה, טמאות

,  ינותק מן האחווה–מקיים יחסים או מגע מיני עם נשים 

.  אלא גם לגויים, כגורם שערורייה לא רק לנוצרים



,             אלה היוצאים למדבר ואלה היושבים במדבריות. 7
-אם עושים זאת באישור ראש המנזר ועם ברכתו 

.                                                                 ייקחו את המצרכים הנחוצים להם
.בשובם לא יתקבלו, אך אם יצאו בלי רשות ועל דעת עצמם

,                  אם משהו בהשגחת האל ובהחלטת הפטריארך.  8
או , ימונה מטרופוליטס או אפיסקופוס או אב מנזר במנזר אחר

,                                                לדרגה כלשהיא של הכנסייה הגדולה
או סמכות  , לא תהיה לו עוד סמכות על התאים שלו בלאורה ובנחלה

אלא יהיו התאים בבעלות המנזר . או לתת אותם, למכור אותם
.       הקדוש ויימסר בידי אב המנזר לאחים אחרים ראויים ונזקקים

ובלא הסכמה ונכונות של  , חוק זה יש למלא גם במותם של האחים
.לא תהיה לאף אחד רשות להוריש את תאו לתלמידו, אב המנזר



,  ואלה שמבקשים להתבודד וקיבלו רשות לא לבוא לכנסייה12

רצוננו שיתכנסו עם האחרים ולו  , ומצד שני לא להסתגר לגמרי

אך בהופעות בערים ובכפרים  .     רק בטקסי השימורים

.            יישארו סגורים בהחלט, ובאזכרות קדושים ושאר תהלוכות

.אכן הדממה יכולה להפיק תועלת יותר בעבודה מאשר בדיבור







בעת המינויים של מנהיגי , ומכיוון ששדים הרסניים
הינם רגילים לגרום                           , המנזר

, בין שני הלאומיםלמחלוקות ולמריבות 
,  הסוריתודוברי היווניתדוברי –דהיינו 

אנו קובעים  , כדי להוציא מקרבנו את אבן הנגף
אף אחד מן הסורים                                       שמעתה 

לא יזכה להסמכה לראש מנזר  
,            ואילו באשר למנהלי משק ושאר תפקידים

,       שתינתן עדיפות לסוריםאנו פוקדים ומאשרים 
.כי בארצות מוצאם האנשים יעילים יותר ומעשיים



והרעה תגבר עד כדי  , אם תהיה קטטה בין האחים. 9

אם לא יתפייסו ויחיו  -, כך שיכו זה את זה וירימו ידיים

–בשלום ובאהבה הדדית 

יגורשו מן המנזר כסכסכנים                                      

.וזרים למצוות המשיח

,                     או מתעלל, אם אחד האחים יימצא משתכר. 10
–או קושר קשרי רעות וקירבה , או מגדף מישהו

.או שיתקן דרכיו או שיגורש





מרינו סנודו בחיבורו

vite dei dogi di Marino Sanudo, ed. Giovanni Monticolo, in: Rerum Italicarum Scriptores 22/4, pp.138-9

Hic narratur qomodo corpus beati Saba a constantinopoli portatum

Venetiis per dominum Petrum Centrenigo...in anno 910"

כאן מסופר איך הועבר גופו של סבא הקדוש לידי 

910ה בשנת 'הוונציאנים על ידי הדוג





http://www.johnsanidopoulos.com/2010/12/miraculous-return-of-relics-of-st.html

http://www.johnsanidopoulos.com/2010/12/miraculous-return-of-relics-of-st.html


On Monday, the 13th/26th of October 2015, the Patriarchate observed the feast of the 
translation of the relics of St Savvas the Sanctified to the Monastery that was 

founded by him in the desert of Judea, on the west bank of Cedars stream.












