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عظة في رقاد والدة اإلله
القديس يوحنا كرونشتادت

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 وال�دةٍ بحقْدّ�نمجَلو ألنن�ا ننتمي إلى الكنيس�ة األرثوذكس�ية المقدس�ة، المحبوب�ونلنفرْح أيها اإلخوة واألخ�وات 
اإلل��ه الفائق��ة القداس��ة في ه��ذا الي��وم الب��ارز بين ك��ل أي��ام الس��نة بوق��ار خ��اص. هن��اك على األرض العدي��د من
االمجتمعات والبلدان التي بأكملها ال تراعي الحاجة أو االلتزام بالدعوة وتمجيد ملكة السماء واألرض، والدة ربن��

لألس��ف، بينن��ااإلله يسوع المسيح، والقديسين والمالئكة؛ وال تكّرمها بطاعة ومحبة، لكونها والدة اهلل الحقيقية. 
والدة اإلله والقديسين وأيقوناتهم ورفاتهم وأعيادهم. حبّ��ذا بنشاٍط هراطقة يحّقرونفي روسيا في هذه األيام 

 ملكة السماء واألرض الشريفة! اّتفاق اآلراء معنا يمّجدونلو أنهم ب
د احتفالي�ًا رق�اد وال�دة اإلل�ه أو انتقاله�ا من األرض إلى الس�ماء. ي�ا لالنتق�ال الرائ�ع: اليوم الكنيسة المقدسة تمجّ�
رقدت بسالم من دون مرض مس�تفِحل. ُرِفَعت روحه�ا بين ي�دي ابنه�ا اإللهي�تين وُحِملَت إلى المس�كن الس�ماوي،

. وبع�د ذل�ك، نق�ل الرس�ل جس�دها الف�ائق النق�اوة إلى جثس�يماني حيث ُدفنالع�ذبمص�حوبة بإنش�اد المالئك�ة 
قيم واiصِعد إلى الملكوت.  iفي أيقونة رقاد والدة اإلله، إذ يظهر جسد والدةتَرون هذا بشرف، وفي اليوم الثالث ا

يظه�ر ال�رب ح�اماًل ممددًا على نعش، محاطًا بالرسل ورؤساء الكنيسة، وفي وس�ط األيقونةالحامل الحياة اإلله 
بين يديه روح والدة اإلله الفائقة النقاوة. إن انتقال والدة اإلله هو نموذج النتقال أرواح المس��يحيين إلى الع��الم

اآلخر بشكل عام.
. ماذا يعني هذا؟ ه�ذا يع�ني أن�ه ال يوج�د م�وت بالنس�بة للمس�يحين إنقولنحن  انتقلوا رقدوا أو " موتانا قد " " "

 هناك انتقال، أي إعادة ترتيب لوضع اإلنسان، أي أن روح��ه فيْالحقيقي. غلب المسيح الموت على الصليب. لكن
. يبدو األمر كما ل�وٍّ أبدي،مكان آخر، في زمن آخر ،في عالم آخر وراء القبر الرقاد " بال نهاية، هذا هو المقصود ب�  "

ك��ان حلم��ًا مؤقت��ًا، وبع��د ذل��ك، وبص��وت ال��رب وب��وق رئيس المالئك��ة ال��رهيب والرائ��ع، يق��وم جمي��ع األم��وات
يوحن�ا ويتق�ّدمون  (. ه�ذا م�ا يعني�ه29:5)ك�ل واح�د إلى مكان�ه: إم�ا إلى قيام�ة الحي�اة أو إلى قيام�ة الدينون�ة 

َدث الك�وني المسيحي باالنتقال. يجب أن نكون مستعدين لهذا االنتقال، ليوم القيامة العامة والدينونة، لهذا الحَ�
ن في الكتاب المقدس.و الفائق الوصِف، المدوَّ

هذا التحضير للقاء الملك السماوي أمام كرسي الدينونة المخيف، بعد الموت، هو في األساس استعداد الشخص
طوال حياته. هذا التحضير يعني التغيير في كل أفكاره، التغيير األخالقي لكل كيانه، بحيث يكون اإلنسان كل��ه
نقيًا وأبيض كالثلج، غاساًل كل ما يفسد الجسد والروح، متزّينًا بكل فضيلة: التوبة والوداعة والتواض��ع واللط�ف

والبساطة والعفة والرحمة واإلمساك والتأمل الروحي والمحبة القوية هلل والقريب.
إن استعدادنا للقاء الملك السماوي، وميراث الحياة األبدية في السماء، يجب أن يقوم على هذه األم�ور. يش�تهي

هن أنالملك السماوي نفوسًا مزينة بفضيلة ثابتة، أرواحًا مهيأة ليقيم فيها الرب نفس�ه. ال تتعجب�وا م  ال�ربَّ نفس�َ
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أن يسكن فينا. والحقيقة أن النفس البشرية هي أكثر اتس�اعًا من الس�ماء واألرض، ألنه�ا قائم�ة على ص�ورةيريد 
اهلل. وإذا أزال المرء الخطايا من الروح، فإن رب الكل يستقر فيها ويملؤها بنفسه.  يقول الرب عن النفوس التي

يوحنا  ِتي َوِعْنَدُه َنْصَنُع َمْنِزاًل  لَْيِه َنا� �ا )تحبه:  " "23:14.)
ن�وا بإش�راٍق بك�لي�ا َمن رقاد والدة اإلل�ه، عيد  ،األعياد المسيحية، وال سيما العيد الحاليالمحتفلون بأيها إذًا  تزيَّ

ل�رب،ل ًالتك�ون مس�كننفوس�هم تهيئ�ِة إلى لجمي�ع ان�ادوا ابنها وإلهها، إلى إلى الملكوت السماوي، انتقلوا وفضيلة 
ًاأيض�اعمل�وا على أن تك�ون أواخ�ر حي�اتكم زين�ة الفض�يلة المس�يحية ال�تي ال تفس�د. والمس�تمرة ن�ادوا بالتوب�ة 

ن. . آميخزي وجوابًا حسنًا لدى منبر المسيح المرهوببال سالمية 

Source: St. John of Kronstadt. Sermon on the Dormition of the Most Holy Theotokos. Orthochristian. 8/27/2012. 
https://orthochristian.com/55710.html
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