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السيدة الفرنسية الملحدة والقديس بورفيريوس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

خ�ة فرنس�ية، وك�انت ملح�دة وعدمي�ة  [، بزي�ارة الق�ديس1]نزوالً عند إصرار بعض الصدقاء، ق�امت مؤرِّ
بورفيريوس في منسكه في ميليسي، أتيكا. كأس�تاذة جامعي�ة، لم تكن تتوق�ع أن تتعّلم ش�يئًا مهم�ًا ممن

لم يتخطَّ الصف الثاني. 
طلب الشيخ أن يسيرا معًا من دون أي آخر معهما، وال حتى َمن يترجم. هذا األمر أثار تس�اؤل أص�دقائها
إذ كانوا يعلمون أن السيدة الفرنسية ال تتحدث أي يونانية وال الشيخ يعرف الفرنس�ية. اس�تمّر حوارهم�ا

لبعض الوقت وكان نقاشًا الهوتيًا ووجوديًا، وبين اإلثنين فقط.
انفتح الباب ودخلت الملحدة غارقة بالدموع، دموع التوب�ة. عن�دما س�ألها أص�دقاؤها كي�ف تع�املت م�ع
. األمر نفسه جرى م�ع ط�بيب ألم�اني، وآخ�ر ص�ربي، وم�ع لكنه يتكّلم الفرنسية بطالقة "الشيخ أجابت:  “

…رجل روماني، وآخر إيرلندي

أن�ا أتكلم اليوناني�ة “عندما سأله أبناؤه الروحيون كيف يعرف ك�ل ه�ذه اللغ�ات وه�و لم يتعلمه�ا، أج�اب: 

والروح القدس يترجمها في عقولهم وقلوبهم. هذه هي لغ�ة ال�روح الق�دس الجدي�دة ال�تي وع�د اهلل به�ا
تالميذه، لغة الفردوس التي شّوهتها الكبرياء في برج بابل واسُترجعت في العنصرة بالروح القدس ع�بر

 . "الكنيسة إلى قديسي كل األزمان

نعرف أمثلة مماثلة كثيرة جرت مع القديس باييسيوس ومع قديسين روس أيضًا. ال��روح الق��دس ال��ذي
هو نار سماوية أضاءت الكنيسة يوم العنصرة وهو دائمًا فيها وال يزال مّتقدًا منذ عش��رين ق��رن، دون أن
َر ِلَيْمكَُث َمَعكُْم ا آخَ� يً� ْطُلُب ِمَن اآلِب َفُيْعِطيكُْم ُمَعزِّ tنَ�ا ا tَوا “يمحوه الضعف البشري وال األخط�اء البش�رية. 

 . لَى االtَبِد uا"

ن�ار جدي�دة من ال�روح يس�ّوق له�ا الهراطق�ة الي�وم باختي�ال وكبري�اء على أنه�ا أص�لية وص�حيحة "كل  "

 . وغير إلهية "وفريدة على األرض، هي غريبة  "

المؤّرخة الفرنسية صارت األخت مريم المجدلي�ة في ص�حراء س�يناء، حيث س�لكت في النس�ك لثماني�ة
عشر سنة، في ظروف صعبة ، متخليًة عن الغنى والمهنة والشهرة وكل فلسفات األرض غير النافعة. في

. 2013سيناء رقدت بالرب في الثاني عشر من كانون األول 
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[ العدميون هم الذين يرفضون جميع المبادئ الدينية واألخالقية إيماًنا بأن الحياة ال معنى لها.1]
Source: https://www.vimaorthodoxias.gr/peri-zois/i-proin-athei-gallida-kai-o-agios-porfyrios/

2


