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دخول والدة اإلله إلى الهيكل كتهيئة لميالد المسيح
*ترامباسالميتروبوليت سوتيريوس 

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني، تحتفل الكنيسة بعيٍد خ�اص للس�يدة الع�ذراء م�ريم، وه�و
دخولها إلى هيكل أورشليم. كم�ا نعلم من التقلي�د المق�دس، ف�إن وال�ديها القديس�ين ي�واكيم وحن�ة كان�ا
ين وقد تجاوزا س�نوات اإلنج�اب. وبع�د ص�لوات كث�يرة أنعم اهلل عليهم�ا بإبن�ة فأه�َدياها هلل. أطلق�ا ُمِسنَّ
عليها اسم مريم، وعندما بلغت الثالثة من عمرها أحضراها إلى الهيكل الذي كان الملك سليمان ق��د بن��اه.
والد القديس يوحنا المعمدان وأح�د أقاربه�ا م�ريم الص�غيرة في اMس�َرِة الهيك�ل. (استقبل الكاهن زخريا  (

في هذا الجو التقديسي في الهيكل، نش�أت االبن�ة الط�اهرة م�ريم، تس�تمع إلى ال�ترانيم وق�راءات العه�د
القديم، وكانت على تواص�ل دائم م�ع اهلل بالص�الة. ك�انت ه�ذه الس�نوات في الهيك�ل بمثاب�ة اس�تعدادها

الروحي لما سيأتي الحًقا: تحقيق مشروع اهلل لحضور مخلصنا يسوع المسيح إلى العالم.
عندما أحضر القديسان يواكيم وحن�ة ابنتهم�ا إلى الهيك�ل، لم يكون�ا يعلم�ان أنه�ا س�تكبر لتحظى ب�أعلى
تكريم يمكن منحه على اإلطالق، أي أن تصبح والدة ابن اهلل! كمسيحيين، نحن ممتّنون للتض�حية ال�تي
قدماها، في التخّلي عن سعادة ابنتهما الجميلة في المنزل. لم يفكرا في إبقائها بالقرب منهم�ا ب�أي ش�كل
من األشكال، كما هو متوقع من اآلباء المسّنين، أي أن يكون لديهم أبناؤهم لرعايتهم. لقد كّرسوا ابنتهم��ا
بفرح وبإرادتهما هلل، واثقين تماًما من أنه بمحبته األبوية سوف يعولهم جميًعا. إنهم مثال جيد للوالِدين
المس��يحيين. يجب على اآلب��اء أن يربط��وا أوالدهم باهلل وكنيس��ته من��ذ البداي��ة، وإرش��اد الص��غار إلى
الكنيسة في محبتها، وإلى القداس اإللهي والمشاركة في األسرار المقدسة. به�ذه الطريق�ة يض�من اآلب�اء
ألبنائهم حياًة مباركة. ه�ذا التواص�ل المس�تمر بين األطف�ال واهلل يس�اعد على نم�وهم وتنمي�ة مه�اراتهم
وم��واهبهم للتق��دم في الحي��اة. وبق��وة اهلل وبركات��ه، يكون��ون محم��يين من إغ��راءات وفخ��اخ الش��رير

القديسان، هو ما ينبغي فعله عندما تظه�ر ل�دى الطف�لوالدة اإلله وأتباعه. مثال ساطع آخر يقدمه والدا 
دع��وة إلى التك��ّرس الكلّي هلل في الرهبن��ة أو الكهن��وت. فليتعّلم الوال��دون من ه��ذا المث��ال، إذ غالبً��ا م��ا
ر أبن��اؤهم عن رغبتهم في الرهبن��ة. إنهم يخش��ون أن يح��دث أن يع��ترض اآلب��اء األرث��وذكس عن��دما يعبّ��
"يخسروا ابَنهم. يمكن أن يكون هذا أوَل رد فع�ل من األم. وم�ع ذل�ك، لم يكن ل�دى القديس�ة حن�ة مث�ل "

هذه األفكار بالنسبة لمريم الصغيرة، على الرغم من أنها ك�انت وحي�دة ولم ت�أِت طفلته�ا إال بع�د س�نوات
طويلة من الصالة. لم تتردد هي وزوجها في أخذ ابنتهما من ي�دها وإيص�الها إلى الهيك�ل. عن�دما يتعلّ�ق
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األمر باألطفال الذين يختارون هذا الطري�ق، فَمن يع�رف مس�توى القداس�ة ال�ذي ق�د يبلغون�ه، أو كْم من
الناس سيساعدهم مثالهم أو كلماتهم للعثور على خالص نفوسهم!

كِْرُم الَِّذيَن ُيكِْرُموَنِني  Mي ا نِّ uا )قال الرب  " (. لقد أثنى اهلل على وال�دة اإلل�ه القّديس�ة، ال�تي30:2 صموئيل 1"
مّجدت اهلل بطاعتها وإخالصها للمسيح! لقد كُّرَمت وإكرامها ليس فقط لكونه�ا أعظم إنس�ان ع�اش على
أكرم من الشاروبيم،وأرف�ع مج�دًا بغ�ير قي�اس من "اإلطالق، بل أيًضا ألنها أعلى من المالئكة القديسين: 

"السيرافيم! إن اهلل يكّرم آخرين ويمجدهم أيًضا، بحسب درجة إخالصهم هلل ولكنيسته.

بالترانيم المجيدة لهذا العيد، تقّدم كنيستنا المعنى الالهوتي األعمق ل�دخول م�ريم الع�ذراء إلى الهيك�ل:
َز الط�اهَر ِلَمج�ِد اهلل، الي�وَم من، والكَنْ� قاوة، هيكَل المخّلص، البتوَل الِخْدَر الجزيَل الثَّ إّن الهيكل الكّلي النَّ "
ْحها مالئك�ُة اهلل، ألّنه�ا هي الِمظلَُّة بِّ عمَة ال�تي ب�الّروح اإللهّي. َفْلتس�َ ّب، وُتدِخُل مَعها النِّ َتْدُخُل إلى بيِت الرَّ

. قنداق العيد ماوّية  (السَّ ( "

إنها إناء ابن اهلل الذي يحمل المسيح المخّلص إلى عالمنا. ه�ذا ه�و الس�بب في أن كنيس�تنا تحتف�ل به�ذا
الح��دث في وقت مبك��ر من ص��وم الميالد ال��ذي يقودن��ا إلى ي��وم عي��د الميالد. إن��ه انتظ��ار له��ذا الح��دث

األسمى، مجيء الفادي والمخلص يسوع المسيح إلى العالم.

* مختارات من عظ��ة للمي��تروبوليت س��وتيريوس ترامب��اس، مط��ران بيس��يديا. تق��ع بيس��يديا الي�وم في تركي��ا. تاريخي��ًا ك��انت آخ��ر
أبرشيات كرسي القسطنطينية لجهة أنطاكية، وهي تضّم عددًا من األسقفيات المهمة تاريخي�ًا، كإس�بارطة وأنطالي�ا وم�يرا. بيس�يديا

اليوم شبه خالية من األرثوذكس وقد انتقل مركز األبرشية إلى أنطاليا.
Source: https://pemptousia.com/2021/11/sermon-on-the-entrance-of-the-theotokos-to-the-temple/
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