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مسؤولية أن نكون هيكاًل للروح القدس
القديس نيقوال فيليميروفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ُتْم كُْم لَس��ْ نَّ ُدِس َألَِّذي ِفيكُُم، َألَِّذي لَكُْم ِمَن َأهلِل، َوَأ وِح َأْلقُ�� َو َهْيكَ��ٌل ِلل��رُّ َدكُْم هُ�� نَّ َجس��َ وَن َأ ُتْم َتْعلَمُ�� ْم لَس��ْ َأ “
ْرَوَأِحكُُم َألَِّتي ِهِي هلِل  اِدكُْم َوِفي َأ ْجس�����َ ُدوَأ َأهلَل ِفي َأ ُتِريُتْم ِبَثَمٍن. َفَمجِّ ِد َأش�����ْ كُْم قَ����� كُْم؟ َألنَّ )َألْنُفس�����ِ "1

(. 20-19:6كورنثوس 
لماذَأ، أيها َأإلخوة، صارت أجسادنا هيكاًل لل�روح َألق�دس؟ ألنن�ا َأش�ُترينا بثمن. لق�د َأش�ترَأنا َأل�رب يس�وع

باهتمامه وأعماله وآَألمه وموته. وبسبب هذَأ َألثمن َأستحققنا أن نصبح هيكاًل للروح َألقدس.
لكن، يقول َألبعض، أن َألثمن قد ُدفع منذ زمن طويل ونحن نعيش بعد عشرين قرًنا! َأألمر نفسه: ف��الثمن
لم ُيدفع لمرة وَأحدة ولجيل وَأحد بل لجميع َأألزمنة ولك�ل َأألجي�ال من آدم إلى َألدينون�ة َألرهيب�ة. وإذَأ
كان هناك مليارَأت ومليارَأت من َألبشر يولدون على َأألرض، فسُيدفع ثمٌن مقابل كل منهم. َألس�عر باه��ظ

ونفيس حّتى أنه لو تبّدل كل رمل َألبحر إلى أناٍس، يبقى َألثمن كافيًا.
أيها َأإلخوة، َأبتدَأًء من أي لحظة تصير أجسادنا هيكاًل للروح َألقدس؟ من لحظة معموديتن�ا. على َأل�رغم

من أن َألثمن قد ُدِفع عن جميع َألبشر، إَأل أن فقط َألذين يعتمدون يصبحون هيكاًل للروح َألقدس.
أيها َأإلخوة، ما هي حصيلة أن يحيا َألروح َألقدس فينا؟ َألنتيجة هي أنن�ا لم نع�د مل�ك أنفس�نا بع�د َأآلن.
عندما يّتخذ َألروح َألقدس مسكنه في أجسادنا، فإنه يص�بح َألس�يد علين�ا وَأل نع�ود أس�يادًَأ على َألجس�د

وَأل على أنفسنا. إذن، أيها َأإلخوة، نحن ُمْلك َألروح َألقدس َأإلله.
أيها َأإلخوة ، ما معنى أن َألرب في َألعشاء َألسري، َألعشاء َأألخير، غسل حتى قدَمي يهوذَأ، وعن�دما أخ�ذ

يوحنا  دخله َألشيطان  )يهوذَأ قطعة َألخبز من َألرب ، يقول َألكتاب:  " (. يا لها من كلمات رهيبة! ي��ا27:13"
له من عقاب مرِعب لخائن َأهلل! أيها َأإلخوة، أَأل يعني ذلك أننا عن�دما ن�رفض َأهلل َأل�ذي يغس�لنا ويغ�ذينا،
يبتعد عنا روح َأهلل ويحل مكانه َألشيطان؟ يا له من معنى بليغ! يا له من ت�ذكير رهيب لن�ا جمي�ع َأل�ذين
َأعتمدنا! َأستقر َألروح َألق�دس فين�ا في معموديتن�ا وجعلن�ا هيكاًل ل�ه. لكن َأل�روح َألق�دس َأل يس�كن فين�ا
بالقوة بل بإرَأدتنا َألصالحة. إذَأ أخطأنا ضده، فإنه يبتع�د عن�ا ومكانَ�ه ي�دخل َألش�يطان ويتح�ّول هيكلن�ا

َألمادي إلى زريبة خنازير.
أيها َألروح َألقدس َألكلّي َألصالح َأل تتخَل عّنا، َأرحمنا وخّلصنا.
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