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 إن معايري القداسة حسب التقليد األثوذكسي هي مسألة حساسة، لكنها أيضاً مسألة رئيسية.      
يعين أهنا هذه املعايري هي حساسة ألهنا بطبيعتها هي الهوتية وليست أخالقية أو إنسانئية. هذا 

رَّف بطرق غالبًا ما تكون غري واضحة مباشرًة. هي مسألة رئيسية ألن املعرفة واليقظ ة ميكنها أن ُتح
من جهة، إذا املرء التزم ابلتقليد األرثوذكسي؛ ومن  إلنسان املعاصرالعميقة ملعايري القداسة تصف ا

 جهة أخرى، هي تصف الكنيسة، إذا كانت حقيقية أم ال. 

 يف هذا املوضوع من خالل وحدات موضوعية، وذلك لنسّهل الفهم. يف اجلزء سوف نتوّسع
ألي األول سوف نقوم بصياغة صفات أو معايري القداسة، ويف اجلزء الثاين سوف نتمعن كيف و 

 ألرثوذكسي أن يتقدس.درجة ميكن للمسيحي ا

 
 ميزات أو معايري القداسة

ابلكنيسة من خالل املعمودية املقدسة. نستعيد أول معيار للقداسة هو أن الشخص إُتد 
( ومن ١٦:١٦إجنيل القديس مرقس: "من آمن واعتمد خيلص" )القديس مرقس  الفقرة من تلك هنا

من املاء والروح فال يقدر أن يدخل ملكوت هللِا." )القديس  القديس يوحنا: " إن مل يولد أحد إجنيل
"معمودية الدم" كانت حىت  فها اإلستشهاد كافياً. . ولكن كانت هناك حاالت كان في(٥:٣يوحنا 

الشهيد لوقيانوس: "كما أن أولئك  إىلعترب عند املؤمنني سبباً للقداسة. يشدد القديس يوحنا حبديثه تح 
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" )القديس يوحنا غسلون بدمائهم.غسلون ابملاء، كذلك أولئك الذين يستشهدون يح يح اعتمدوا  الذين
 (.٥٥٢ ،٥٠إىل القديس لوقيانوس، موسوعة اآلابء اليواننيني، اجمللد  الذهيب الفم

على  حلفاظامعيار آخر هو الِفكر األرثوذكسي. إن احلفاظ على التقليد الرسويل وتسليمه و 
إىل كنيسة  سليمًا دون تغيري هو أمر أساسي يف اخلالص. يقول القديس ابسيليوس يف رسالته اإلرث

 أنه يبشر فقط بذلك الذي اْستحِلم من وعّلمه األابء القديسني.  أنطاكيا

حنن أنفسنا ال نتجرأ أبن نتكلم با ن، و و عتقد جديد كتبه لنا اآلخر "أما ابلنسبة للمعتقد، حنن ال نقبل بح 
كلمات بشرية؛ بل ابألحرى حنن نتكلم مع   هو نتيجة ذكائنا الشخصي، لكي ال جنعل كلمات داينتنا

آابؤان القديسون )القديس ابسيليوس الكبري، إىل كنيسة  إايان مهاوان بتلك األقوال اليت علّ من يسأل
 (."١٤٠أنطاكيا، الرسالة 

ميزة مهمة. فاحلياة الفضيلة هي حافز فعال يف احلياة الليتورجية  احلياة الفضيلة هي أيضًا 
لكمال الكنيسة، كبوصلة ذهنية. هناك العديد من األمثلة عن القديسني الذين متثلوا بقديسني  كمثال

 آخرين يف الفضيلة، وحىت يف الشهادة. 

ز هبا معيار آخر هو حضور العجائب. لقد دحوِّنت العجائب يف العهد اجلديد كصفة متيّ 
وده خاطب الرسل وأعطاهم القوة بشكل عام أولئك الذين آمنوا ابملسيح. والرب قبل صعو  الرسل

ر ويصنع لشفاء العامل. هذا األمر جنده أيضًا يف كتاب أعمال الرسل، بدًأ ابلرسول بطرس وهو يبشِّ 
لكن السؤال يحطرح: هل العجائب يف حد ذاهتا معيار للقداسة؟ اجلواب هو "كالّ".  و العجائب. 

؟ اي رب اي رب، أمل نكن إبمسك تنبأان واضحة: "كثريون سيقولون يل يف ذلك اليوم، الرب كلمات
، وإبمسك أخرجنا شياطني؟ وإبمسك صنعنا معجزاٍت كثرية؟ فحينئذ أحعلن هلم "أن مل أعرفكم قط

  (. ٧:٢٢-٢٣فاذهبوا عين اي فاعلي اإلمث" )القديس مىت 



 ميزة أخرى هي خدمات إستثنائية للكنيسة األرثوذكسية. وأمثلة منوذجية يف هذا اإلطار
قسطنطني املعادل الرسل الذي من خالل إعالن ميالنو أوجل التسامح الديين وأوقف  ديسالق

 اليت أعادت األيقوانت املقدسة. املسيحيني، واإلمرباطورة ثيودوراإضطهاد 

من ميزات القداسة. ولكن يف هي  حبد ذاهتاليست اخلدمة اخلارقة للكنيسة األرثوذكسية 
قسطنطني توجد هناك خربته الرؤيوية للصليب املقدس. إختياره من الرب يظهر يف القديس  مسألة

ى معرفة الروح" و"مثل إذ قد رأينا عالمة الصليب يف السموات...ولذلك إذ  قد حصلنا عل"ترنيمة  
دلياًل قاطعًا على أيضًا  تشكل رفات هذا القديس املقدسة". بشرالعوة من لدا بولس مل أتخذ

أاير(. وحيصل أمر  ٢١ ميناون -)من خدمة القديس أشفية"  ه حيث أن "مستودع رفاته ينبعقداست
 شبيه مع رفات القديسة ثيودورا احملفوظة يف كنيسة كورفو املرتوبولية. 

 معيار آخر للقداسة هي الرفات الغري منفسدة اليت هي عطرة وعجائبية. ابلرغم من أن هكذا
على القداسة، فهي ليست ابلضرورة معيار للقداسة. يف بعض األحيان برهن التقليد  تدل رفات

أو إمهال للقوانني املقدسة. مثال منوذجي يف الليتورجي أهنا قد تكون نتيجة العزل الكنسي او اللعنة، 
، الذي شارك فيه مخسة أساقفة ١٦٦٦ما يسمى جممع موسكو الثالث املنعقد عام هو هذا اإلطار 

بطريركية القسطنطينية وابييسيوس بطريرك اإلسكندرية ومكاريوس بطريرك إنطاكيا وأساقفة من   من
 ابإلضافة إىل أساقفة روس. قرر هذا اجملمع ما يلي:أيضاً شاركت جورجيا وصربيا كنيسة أورشليم. و 

  جندها مزمنة "من األن فصاعدًا ال يتجرأ أحد على تكرمي وتوقري أجساد األموات اليت حىت يف هذا األ
، من دون شهادة معتمدة وموافقة من اجملمع؛ فالعديد من األجساد ة وكأهنا مقدسةكاملة وغري منحلّ 

رم ولعنة األسقف أو الكاهن توجد  كاملة وغري منحّلة، ليست بسبب القداسة، بل ألهنا كانت ُتت حح 
غري منحلة" عندما تحوفِّيت، أو ألهنا خالفت أو َكرِهت القوانني املقدسة واإلهلية، هي توجد كاملة و 

 (. ١٣٧ -١٣٦، ص. ١٩٠٥، القسطنطينية، ٣)ديالكاين، واثئق بطريركية، اجمللد 

 



ت ما يسمى برفاهناك حاملني ال تدعوان نعطي أمثلة عن أشخاص معاصرون يرومون هنا و 
معاصرين، استطاعوا أن جيعلوها عطرة أو تحدفق طيبًا بطريقة مصطنعة،  مزيفنيلقديسني  خمتلفة

 خادعني هكذا املؤمنني. 

 سيتم متجيدهم كقديسني للكنيسة هي: الذين شخاص ألخالصًة، إن امليزات واملعايري ل

  املعمودية املقدسة أ. 
 الفكر األرثوذكسي ب.
 احلياة الفضيلة ت.
 خدمة وتقدمة إستثنائية للكنيسة  ث.
 العجائب ج.
 الرفات املقدسة  ح.

 للقداسة. معايريتعترب هذه هي ميزات أو معايري القداسة. ولكن ليس مجيعهم أو كل منهم منفصلة 
أدرك أسرار ملكوت إن معيار القداسة هو أتله الشخص، أي أن هذا القديس قد عاين جمد هللا و 

 السموات. 

القديسني املعاينني هللا ابمللوك واألرابب، ليس ابملعىن العلماين بل كوهنم يسيطرون وَصف يح 
حافظوا دون تغيري على مثال الصورة اإلهلية. يقول  هماليت قد ُتّولت يف املسيح، و  أهوائهم على

 القديس يوحنا الدمشقي:

، لكن أولئك الذين هم لطبيعة"لكنين أدعوهم آهلة ومالئكة وأرابب، ليسوا أولئك الذين هم هكذا اب
قت أان اإلهلية دون تشوه  كما عندما خحلملوك وأرابب على األهواء والذين حافظوا على مثال الصورة 

ختيارهم وقبلوه ليسكن فيهم من خالل ما أهنم اُّتدوا ابهلل ابك)ألن صورة امللك أيضًا تدعى ملكاً(؛ و 
 (.٩٤ :١١٦٤ ب ابلطبيعة." )موسوعة األابء اليواننينيهذه الشركة، هم أصبحوا ابلنعمة على ما هو 



 هللا هم متحدون ابهلل نفسًا وجسداً. هذا اإلُتاد هو ليس أخالقيًا أو إن القديسني املعاينني
هو الهوتياً. وهذا يعين أن نعمة هللا تعرب من نفس إىل جسد القديس  أو شركوايً، إمنا سيكولوجياً 

 (. ٩٤ :١١٦٤ يف األجساد" )موسوعة األابء اليواننيني س"النه ابلذهن قد سكن هللا 

 هذا ما يفسر عدمية فساد الرّفات املقدسة. فاملوت الذي يوجد يف خالاي اإلنسان ذاته يحهزم،
األمر  من خالل الذهن تعرب أيضًا إىل اجلسد. هذاتسكن يف الذهن )النوس( و  نعمة هللا ألن وذلك

عليها القديس أمام هللا وذلك ألنه يصّلي ألولئك املؤمنني الذين يصلون أيضاً يفسر اجلرأة اليت حيظى 
 (. ٩٤:١١٦٤-١١٦٥: د اتئبني: "هم وقفوا أمام هللا جبراة" )موسوعة األابء اليواننيني

هلذا السبب هي تصنع العجائب. إن رفات هؤالء القديسني هي حية، هي ليست مائتة، و 
ال ظهرون حضورهم يف الكنيسة من خالل وهم يح  -نفسه املسيح  -احلياة  اُتدوا بصدر القديسني

ساليني املعاصرين احلقيقيني ، فيضهم للطيب، والعجائب. لذلك ليس من اخلطأ القول أن اإلر تلفيتهم
ون عن مشيئة هللا هم  الذين رفات هو رفات القديسني املقدسة. ومثال عن تعبري مشيئة هللا يعربِّ

املسكوين الرابع أظهرت اإلعرتاف املستقيم الرأي لآلابء القديسني أثناء اجملمع  القديسة أوفيمية، اليت
 ألرثوذكسي األصيل. وأكدت املوقف ا

 إن العجائب اليت تحصنع هي ابحلقيقة عجائب هللا تحصنع من خالل الرفات املقدسة. والسبب
داخل هذه الرفات املقدسة وهي ُتييها وتعطيها القدرة لشفاء األمراض وتسّبب  تسكن هللا نعمة أن

بطرد التجارب والشياطني. وسبب آخر لعجائبية الرفات هو إقرتاب املؤمنني منها إبميان حار ال 
 يتزعزع. 

 رفاته املقدسة تبقىيف اخلالصة، إن معيار القداسة هو أتله الشخص. فالقديس اُتد ابهلل و 
كيف ميكننا وعجائبية أينما أراد هللا أن تكون كذلك. ولكن يبقى السؤال:  الفساد، عطرة عن ةمنزه

قبل  أن ندرك أن إنسااًن معاصرًا يوايف معايري القداسة اليت تسمح إبعداده يف جوقة القديسني؟
 :مرينأب تكلماإلجابة، أود ال



  أواًل:

 تعرتف الرسل رمسيًا مل تعلن قداسة أو-بعد-املاإن الكنيسة كجسد، منذ اآلابء الرسل واآلابء 
أشار أن فالضمري املشرتك مللء الكنيسة املبين على مجاعة العلمانيني هو الذي شكَّل رأايً و  بقديسني.

كانوا على هذا الشهيد أو ذاك هو قديس. كان هذا األمر ذات طابع حملي. فاملسيحيون األحياء  
 ودفنه. ورفات القديس املدفون بدأت تصنع العجائب ومن مثستشهاده امعرفة ابلشهيد وطريقة 

ذلك حسب الظرف. عندها أصبح و  ،ظهرت أهنا غري منحلة، تفيض طيبًا أو حىت أن تكون عطرة
وذاع صيت القديس يف الكنائس اجملاورة أيضًا حىت ابت معروفًا بقديس  ،ضمري الشعب صوت هللا

 يف مجيع أحناء العامل. وحدث هذا األمر دون أي شكل رمسي حىت القرن احلادي عشر. 

 يف ضمري الكنيسة، إّماعندما كان تحعلن قداسة أشخاص جدد  ،ولكن، منذ ذلك القرن
ة لتبيّن اإلحتفال بذكرى القديس على نطاق رمسي أكثر ويف  اجملمع كان أيخذ مزمام املبادر  أو البطريرك

نهج قد مت التأثري عليه ال اكل الكنيسة "إىل أقاصي األرض". منذ ذلك الوقت ُتديداً، يحقرتح أن هذ
قديساً، والبااب أليكساندر  طّوبكان البااب يوحنا الرابع أول من ميالدي،   ٩٩٣من الغرب. ففي عام 

أصر أن تطويب أي قديس هو حق حصري للكرسي الرسويل )فريغويت  (١١٥٩-١١٨١الثالث )
منذ ذلك الوقت لقد مت اإلعرتاف رمسياً  (.١٣٤، ص. ١٩٩٢س. كحتيِّب هاجيوغرايف، تسالونيكي 

ابلعديد من القديسني الكبار من ِقبل الكنيسة األرثوذكسية. ولكن جتدر اإلشارة هنا أن عدد 
عرتاف ابكثري من أولئك الذين انلوا على عقول الناس هو أكثر  القديسني الذين اعتربوا ذلك يف

 رمسي جممعي.

مل يكن هلا أي طقس أو منهج  –على األقل لفرتة أول عشرة قرون  –إن الكنيسة  إذاً،
القديسني بل هي تركت إدخال شخص إىل الئحة قديسي الكنيسة األرثوذكسية على عاتق  متجيد

ومن بعدها وضعت الشهداء األصيلني والقديسني على  ،املستقيمي الرأيضمري الكهنة والعلمانيني 
 الئحة قديسي الكنيسة األرثوذكسية. 



  اثنياً:

 إن الكنيسة اليت ميكنها أن متّيز تلك النقاط اليت تشهد بكل أتكيد أن الشخص هو قديس هي
بقديسني حسب معايري أخالقية تحظهر لنا أهنا كنيسة أصيلة. وابلعكس، الكنيسة اليت تعرتف  ابلتايل

 تشّوه الئحة القديسني.  ،إن كان عن قصد أو غري ذلك ،تحظهر أهنا قد تعلمنت وهي

املزيّفون، -الكذبة، واألبرار واألبرار-الكذبة، األنبياء واألنبياء-الرسلإن التمييز بني الرسل و 
حيصل هنا املزيفون هو أمر بسيط ولكن يف نفس الوقت صعب. يف هذه احلالة -والقديسني القديسني

الطبيب ما حيصل يف العلوم األخرى. أي أنه كما أن الطبيب ميكنه أن مييز بني الطبيب املزيف و 
املهندس األصيل، كذلك القديس الذي ميتلك األصيل، واملهندس ميكنه التمييز بني املهندس املزيف و 

ن القديس األصيل. هذا هو اجلزء البسيط من املسألة. منعمة هللا ميكنه أن مييز القديس املزيف 
سني األصيلني الصعوبة تكمن يف هل أننا اليوم حنن مقّدسون لدرجة تتيح لنا التمييز بني القدي

  ؟والقديسني املزيفني

 ذلك ابلتايل تحظهر أهنا قدحني يكون ليس بأحداً ما "قديساً"  عالنإن الكنيسة اليت تقوم إب
قديسني ابألمر -املعايري األصيلة للروحانية األرثوذكسية. بعىن آخر هي تعترب القديسني والغري فقدت

الشفاء ابألانس الصاحلون أتباع الدايانت أو املعتقدات  أصحابالواحد. هي متاثل قديسي هللا 
تغيريها أو ُتويلها إىل روحانية شيطانية ثوذكسية و األخرى. وابلتايل يتم هنا تشويه خربة الروحانية األر 

 على اإلنسان.  نتائجها سيئة

 هناك نتيجتني أساسيتني. األوىل ختتص ابلشخص الذي يحكرَّم كقديس مفرتض. عندما يحكّرم
"قديس" حني هو ابحلقيقة ليس بذلك بل ابألحرى هو حباجة لرمحة هللا، هكذا شخص ك  أحدهم

بصلواتنا. فنحن نطلب شفاعات هذا "القديس" وال نعود نصلي خلالص نفسه.  ال يساعده املؤمنون
حباجة لرمحة هللا، حنن حنرمه من ما ميكننا أن نقدم له. النتيجة فبدل من أن نساعد هكذا شخص 

الثانية ختتص ابملؤمن. فاملؤمنون عندها يصّلون لشخص ال جيب أن يصّلوا له. هناك أيضًا خطر 



عندها ُتصل حلقة مفرغة:  فعندما يصّلي أحدهم شيطانية اليت تزيد من اخلطأ، و الوقوع يف ظروف 
داً القداسة، هو يحصبح معقّ د إىل البساطة و يحرشَ بدل من أن حيصل على الشفاء و مزيف،  لقديس

 به األمر إىل اإلكتئاب ومرض النفس.  يدميكن ابحلاالت القسوى أن يؤ و 

ئحة القديسني يف كنيستنا هو موضوع خيتص بعايري شخص يف ال إذاً، إن إعالن قداسة
ميكننا اليوم أن نقدم تقريرًا عن معايري القداسة بكل سهولة، ولكن بكل سهولة  الروحانية والقداسة.

اليوم؟ إذا كان أيضًا ميكننا أن نتغاضى عن معايري الروحانية األرثوذكسية. هل ميكننا أن منّيز قديس 
وإذا اجلواب كان ال، عندها نكون حنن حمرومون اجلواب نعم، فإذاً تكون عندان إستنارة الروح القدس. 

سبق ومتت تسميتهم يف ديبتيخا  من النعمة، وابلتايل من النصيحة أن نوجه أنفسنا إىل قديسني 
 كنيستنا. 

تج قديسني هي ليست بكنيسة. نت ينتج قديسني. الكنيسة اليت ال صنعإن الكنيسة هي م
تنتج قديسني هي إستمرارية أصيلة للكنيسة الواحدة اجلامعة املقدسة الرسولية. أما  اليت الكنيسة

"الكنيسة" اليت تشّوه معايري القداسة؛ وتشّوه الئحة القديسني وجتعل القديسني جمّرد أانس صاحلني؛ 
  سة املسيح. وتساوي املسيح مع كل قائد ديين آخر، هي ليست كني

حنن نبتهج أنه حىت اليوم هللا يحظهر لنا قديسني يف كنيستنا بطريقة سليمة. هذه تعزيتنا اليت 
وتقّوينا لإلستمرار يف النضال الصاحل. شعوري أن جممعنا املقدس برائسة صاحب الغبطة   تشّجعنا

 وسائر اليوانن قد تصّرف حبكمةكالينيكوس رئيس أساقفة املسيحيني األرثوذكسيني األصيلني يف أثينا 
فوا على القديسني املعاصرين وأن هلذا اليوم. هو يسمح للناس وللكهنة سواًي مع األسقف أبن يتعرّ 

هو ال يلجأ إىل التكتيك والربوابغندا، بل يدخلوهم يف ديبتيخا كنيستنا كما فعل املسيحيون األوائل. 
 . (١٩٠٥†)ظهر لنا قديسيه. مثال على ذلك القديس ابخوميوس الذي من خيوس يح  نيتيح هلل أب

 قد غرّيت معايري ،عن قصد أو غري ذلك ،مع ذلك يؤسفنا أن الكنيسة "الرمسية" اليوم
نفسها لدرجة كبرية جدًا أهنا احنرفت عن خحطى التقليد األرثوذكسي. سوف أذكر القداسة وعلمنت 



، الذي اعرتفت به الكنيسة (١٨٦٧-١٩٢٢إمزمري )رتوبوليت )كاالفاتيس( مخريسوستوم قضية 
. هذا عمل يدل على الدرجة اليت قد شّوهوا فيها معايري القداسة. ١٩٩٢"قديس" عام  ك"الرمسية"  

من دون شك لقد كان خريسوستوم إمزمري شهيدًا عرقياً. ولكن ابلرغم من ذلك ال ميكننا أن ندعم 
ايف الشروط األساسية للقداسة. من جهة، مل تكن هناك إشارة من هللا تشهد على قداسته، ألنه ال يو 

 قداسته، ومن جهة أخرى هناك عدة منشورات ماسونية تؤكد أنه كان عضو يف حمفل ماسوين. 

هناك نقطة أخرى حمزنة هي أن الكنيسة "الرمسية" ال تزال ترّوج ألشخاص معاصرون جدد 
بثابة "قديسني". هم يفعلون هذا من خالل برامج الراديو والتلفزيون واملنشورات  ةبقاالس العقود من

ابلفعل أظهروا يف حياهتم أهنم هم "قديسني"  كوَّجون رَ والكتب واإلنرتنت. هؤالء األشخاص الذين ي ح 
مثالية ُتت ظروف حمددة. ابلرغم من ذلك، هم ليسوا  –نقوهلا نتجرأ و  –كانت عاشوا حياة روحية  

بقديسني ألنه ال يوجد برهان من هللا على قداستهم. ليس هناك من رفات عطرة غري منحّلة؟ وأيضاً 
يف بعض األحيان هناك مسألة إعرتافهم ابإلميان اليت تظهره حياهتم. وابلتايل لقد عمدوا لصنع 

د حنرافات عن التقلياقديسني من أولئك الذين هم جمّرد أشخاص صاحلون. إن هذه األمور هي 
 معايريه املختصة ابلقداسة. األرثوذكسي و 

 صليتكملًة حلديثنا، أود أن أسّلط الضوء على بضعة حقائق اترخيية تدل على أي درجة قد 
املطلوب هنا هو اإلنسان حني ينفصل عن التقليد األرثوذكسي ومعايريه املختصة ابلقداسة.  إليها

عن قصد أو  ،اُّتدت ابلروح مع البابوية، ولألسفاحلذر الشديد، وذلك ألن الكنيسة "الرمسية" قد 
هي أفسدت وشّوهت ما كان حلىت اآلن غري منفسداً يف العامل األرثوذكسي. إن األرقام  ،عكس ذلك

التالية تدل على مدى اخلراب الذي تسبب به الغربيون الذين يثق هبم اليوم بعض رؤساء الكنيسة 
 "الرمسية".  

 كانوا حماربو األيقوانت، ومن  ل انس حاربوا ضد رفات القديسنيعلى مر اتريخ الكنيسة، أو 
قوانت املقدسة، والحقاً يالبولوسيني والبوغوميليني الذين رفضوا جتسد املسيح والصليب واأل مث



طهارة وهي أقرب إىل إمالءات أكثر روحانية و الذين أعلنوا أهنم يؤمنون بسيحية أكثر الربوتستانتيني 
مل يتمكنوا من حمو اإلحرتام  ابلرغم من ذلك، هماإلجنيل وخالية من "مزخارف" التقليد املقدس. 

 التوقري للرفات املقدسة من نفوس املؤمنني.و 

 الشيطان يستخدم عشرة آالف طريقة ليسيء إىل مشاعر الناس الطاهرة. فبدءًا من ،ولكن
إبجتاه روما، انتشرت هناك شبكة كثيفة من التّجار الذين قاموا بسرقة كل ذهااًب فلسطني ومصر و 

 الكذبة. -فات. والصليبيون أيضاً شاركوا هبذه التجارة كما بعض الرهبان والرهبانشيء لبيع وشراء الرّ 

 هو أن اإلفرنج كانوا يتاجرون أبمور غري موجودة مثل تنّهدات القديس يوسفامللفت 
ودموع السيد املسيح وآاثر قدماه، وريش من أجنحة رئيسي املالئكة ميخائيل وجربائيل.  اخلطيب،

فات كان هناك اخلشب واملواد األخرى الذي من بني الرّ ميالدي،  ٩٧٠يف الئحة فرنسية من العام و 
لنصب اخلِيم يف موقع التجلي، واحلبوب  استخدمها الرسول بطرس سوايً مع الرسولني يوحنا ويعقوب

(. هكذا كانت هذه التجارة لدرجة أهنا ١٩٠)إيرغاين، اهلاجيوغرافيه، ص.  املزروعة يف َمَثل اإلجنيل
رأس للقديس  ٢٦هناك موثق جالت تتكلم عن نفسها. وصلت إىل نقطة الال تقوى. فالسّ 

جسد للقديس  ٣٠يد،  ١٧للقديس أندراوس و ٦للقديس يوحنا املعمدان،  ١٠يوليانوس، 
 ،كما هو معروف    ،رؤوس للقديس إغناطيوس األنطاكي، ابلرغم من أن ٦أجساد و ٣بنكراتيوس، 

 (. ١٥١. ب. ابسخو، ص. پالقديس إغناطيوس أكلته األسود )قديسني، أصدقاء هللا، 

جزءاً  يف أايمنا هذه علينا خصوصًا أن نتوخى احلذر كما مل يسبق له مثيل. علينا أن نكون
لذي هو الكنيسة الذي يرتأسها املسيح وأصدقائه، القديسني. الذي ينتج قديسني، ا املصنع من

عندها ميكننا أن نعمل بشكل صحيح لنعاجل نفسنا، مصّلني لكي نتمكن أن منّيز القديس من 
، ولكي نشعر بنعمة هللا ترشدان إىل اخلالص، بشفاعات الكلية القداسة والدة اإلله املزيف-القديس

 مجيع القديسني. و 

 


