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SUNDAY, October 7th of the LoRD’S SALVAtIoN YeAR 2018
Nineteenth Sunday after Pentecost – Holy Protomartyr Thekla, Equal to the Apostles
أالحد التاسع عشر بعد العنصرة  -تذكار القديسة تقال اول الشهيدات المعادلة للرسل
Matins – Eothina VIII: John 20: 11-18
KATAVASIAS OF THE AKATHIST CANNON -TONE FOUR
هاج ،وأتَ َرنَّ ُم
األم ال َم ِل َك ِة ،وأ ْظ َه ُر ُمعيِدا ً ِل ْل َم ْو ِ
أفت َ ُح فَمي فَيَ ْمت َ ِل ُ
ئ روحاً ،وأُبدي قَ ْوالً فائِضا ً نَحْ َو ِ
س ِم با ْبتِ ٍ
سروراً.
ِبعَجا ِئ ِبها َم ْ
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أن تَتَعَل َم ِمنَ ال َمال ِئ َك ِةْ ،
ست َ َحقتْ ْ
وأن تَنظ َر إلى
ع َم ْريَ َم
س ِك ْب َ
إنَّ دُمو َ
عبَثاً ،فها إنها ق ِد ا ْ
الحارة ل ْم تَن َ
َّ
أر ِضيَّةٍِ .لذَ ِلكَ أ ُ ْب ِعدَتْ ع َْن لَ ْمسِكَ
َوجْ ِهكَ يا يَسوعُ .لَ ِك ْن ِبما أنَّها ْ
مور ْ
ام َرأَةٌ ضَعيفَةٌ ،كانَتْ بَ ْع ُد ُم ْفت َ ِك َرةٌ ِبأ ُ ٍ
ث
صعو ِد إلى الميرا ِ
أيُّها ال َمسيحُ .لَ ِكنَّها أ ُ ْر ِ
كار َزةً ِلتَالميذِكَ  ،قائِلَةً لَ ُه ُم ا ِلبُشْرى ،و ُم ْخبِ َرتْ ُه ْم بال ُ
سلَتْ ِ
األبَ ِوي .فَ َمعَها أَ ِه ْلنا نَحْ نُ أيْضا ً ِل ُ
س ِيد.
ب ال َّ
الر ُّ
هوركَ أيُّها َّ
ظ ِ
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Verily, the fervid tears of Mary were not shed in vain; for behold she hath been
worthy to learn from the angels, and to look at Thy face, O Jesus. But since she was
a weak woman she was still thinking of earthly things. Therefore, was she put off
from touching Thee, O Christ. But she was sent to proclaim to Thy Disciples, and to
tell them the glad tidings and of the Ascension to the Heavenly heritage. With her,
therefore, make us worthy of Thine appearance, O Lord.

RESURRECTION TROPARION - TONE 1
When Thou didst submit Thy-Self unto death, O Thou deathless immortal
one, then Thou didst destroy Hell with Thy Godly Power, and when Thou
didst arise the dead from beneath the earth, all the powers of heaven did cry
aloud unto Thee: O Christ Thou Giver of Life, Glory to Thee.

طروبارية القيامة (باللحن الثاني)
عندما انحدرت الى الموت .ايها الحياة الذي ال يموت .حينئذ امت الجحيم ببرق الهوتك .وعندما اقمت األموات من تحت الثرى .صرخ نحوك جميع
القوات السماويين .أيها المسيح اإلله المعطي الحياة المجد لك.

طروبارية للقديسة تقال اول الشهيدات (باللحن الثالث)
ت نفسك هلل ضحية مقدسة
ت باألرضيات الزائلة ،وقدَّم ِ
ت بعشق خالقك من تعاليم الكارز اإللهي .إزدري ِ
ايتها المجيدة تقال رفيقة بولس األلهي .لما التهب ِ
مقبولة غير متهيبة من العذلبات .فأبتهلي الى المسيح ختنك لكي يمنحنا الرحمة العظمى
طروبارية البشارة ( باللحن الرابع )
اليوم رأس خالصنا وإعالن السر الذي منذ الدهور ،ألن ابن هللا يصير ابن البتول /وجبرائيل بالنعم يبشر ،فلنهتفن نحن معه نحو والدة اإلله صارخين
السالم عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك

قنداق لوالدة اإلله (باللحن السادس)
يا شفيعة المسيحيين الغير المخذولة .الوسيطة لدى الخالق الغير المردودة .آل تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأة .بل تداركينا بالمعونة بما أنك
صالحة .نحن الهاتفين اليك بإيمان .بادري الى الشفاعة ،واسرعي في الطلبة يا والدة االله المتشفعة دائما في مكرميك

SCRIPTURE READINGS
For
the
Sunday
"....تجليت
" لماNineteenth
 طروبارية العيد:الحقيقي
ل لقد نظرنا النور
after Pentecost

THE EPISTLE

THE GOSPEL

God is wondrous among His saints.
Bless ye God in the congregations.

The Reading from the Holy Gospel according to Saint
Luke (5:1 –11)

Section from the Epistle of St.Paul second letter to
Timothy 3: 10-15
TIMOTHY, my son, you have observed my teaching, my
conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love,
my steadfastness, my persecutions, my sufferings, what
befell me at Antioch, at lconion, and at Lystra, what
persecutions I endured; yet from them all the Lord
rescued me. Indeed all who desire to live a godly life in
Christ Jesus will be persecuted, while evil men and
impostors will go on from bad to worse, deceivers and
deceived. But as for you, continue in what you have
learned and have firmly believed, knowing from whom
you learned it and how from childhood you have been
acquainted with the sacred writings which are able to
instruct you for salvation through faith in Christ Jesus.

عجيب هو هللا في قديسيه
في المجامع باركوا الرب
فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية الى تيموثاوس
3: 10-15
،صدِي
ْ َ َوق،ير ِتي
ِ  َو،يمي
ِ  قَ ْد تَبِ ْعتَ ت َ ْع ِل،اوس
ُ َ يَا َولَدي تِي ُموث
َ س
ْ  َوا،ص ْب ِري
، َوآالَ ِمي،ض ِط َهادَاتِي
َ  َو، َو َم َحبَّتِي، َوأَنَاتِي،َوإِي َمانِي
ْ  أَيَّةَ ا.َستِ َرة
ٍ ض ِط َهادَا
ت
َ َ ِمثْ َل َما أ
ْ صابَ ِني ِفي أ َ ْن َطا ِكيَةَ َوإِيقُونِيَّةَ َو ِل
 َو َج ِمي ُع الَّ ِذينَ يُ ِري ُدونَ أ َ ْن.ب
ُّ الر
َّ يع أ َ ْنقَذَنِي
ِ احْ ت َ َم ْلتُ ! َو ِمنَ ا ْل َج ِم
ْ ُع ي
اس
َ سو
ُ َيَ ِعيشُوا ِبالت َّ ْق َوى فِي ا ْل َمسِيحِ ي
َ َّ َولَ ِكنَّ الن. َض َط َه ُدون
َ
َ
َ
 َوأ َّما. َ ُم ِض ِلينَ َو ُمض َِلين،سيَتَقَ َّد ُمونَ إِلَى أ ْر َدأ
َ َار ا ْل ُم َز ِو ِرين
َ األَش َْر
ُ َوأَنَّكَ ُم ْنذ. َ ع َِارفا ً ِم َّم ْن تَعَلَّ ْمت، َعلَى َما تَعَلَّ ْمتَ َوأ َ ْيقَ ْنت
َ ْأ َ ْنتَ فَاثْبُت
ُّ ال
،ص
َ ب ا ْل ُمقَ َّد
ِ َ ا ْلقَاد َِرةَ أ َ ْن ت ُ َح ِك َمكَ ِل ْل َخال،َسة
َ ُ ف ا ْل ُكت
ُ طفُو ِليَّ ِة ت َ ْع ِر
ع
َ سو
ُ َان الَّذِي فِي ا ْل َمسِيحِ ي
ِ ِب
ِ اإلي َم
ALLILUIA … ALLILULIA … ALLILUIA

At that time, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret,
he saw two boats by the lake; but the fishermen had gone out of
them and were washing their nets. Getting into one of the
boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from
the land. And he sat down and taught the people from the boat.
And when he had ceased speaking, he said to Simon, "Put out
into the deep and let down your nets for a catch." And Simon
answered, "Master, we toiled all night and took nothing! But at
your word I will let down the nets." And when they had done
this, they enclosed a great shoal of fish; and as their nets were
breaking, they beckoned to their partners in the other boat to
come and help them. And they came and filled both the boats,
so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell
down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a
sinful man, O Lord." For he was astonished, and all who were
with him, at the catch of fish which they had taken; and so also
were James and John, sons of Zebedee, who were partners with
Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid; henceforth
you will be catching men." And when they had brought their
boats to land, they left everything and followed him.

فصل شريف من بشارة القديس لوقا البشير والتلميذ الطاهر
َ في ذلك الزمان فيما يسوع ك
. َارت
َ َان َواقِفا ً ِع ْن َد بُ َح ْي َر ِة َجنِي
َ س
َ صيَّاد
ُون قَ ْد َخ َر ُجوا
َّ  َوال، س ِفينَت َ ْي ِن َواقِفَت َ ْي ِن ِع ْن َد ا ْلبُ َح ْي َر ِة
َ َرأَى
َ ِم ْن ُه َما َو
ْس ِفينَت َ ْي ِن الَّتِي كَانَت
ِ سلُوا ال
َّ  فَ َد َخ َل إِحْ دَى ال. َشبَاك
َ غ
َ َِلس ِْمع
ار يُعَ ِل ُم
َ س َو
َ  َو، ان
َ ص
َ َ ث ُ َّم َجل.سأَلَهُ أ َ ْن يُ ْب ِع َد قَ ِليالً ع َِن ا ْلبَ ِر
َ
َ
َ  َولَ َّما ف َر.س ِفينَ ِة
َ َغ ِم َن ا ْل َكالَ ِم قا َل ِلس ِْمع
 ا ْبعُ ْد:ان
َ ا ْل ُج ُمو
َّ ع ِم َن ال
 يَا: ُس ْمعَانُ َوقَا َل لَه
َّ شبَا َك ُك ْم ِلل
ِ اب
ِ ق َوأ َ ْلقُوا
َ  فَأ َ َج.ِص ْيد
ِ ِإلَى ا ْلعُ ْم
َعلَى َك ِل َمتِك
َ  َولَ ِك ْن.ًش ْيئا
َ  قَ ْد ت َ ِع ْبنَا اللَّ ْي َل ُكلَّهُ َولَ ْم نَأ ْ ُخ ْذ، ُمعَ ِل ُم
، ً س َمكا ً َكثِيرا ً ِجدا
َّ أ ُ ْل ِقي ال
َ سكُوا
َ  َولَ َّما فَعَلُوا ذَ ِلكَ أ َ ْم.َشبَكَة
َ َاروا ِإلَى ش َُركَا ِئ ِه ُم الَّذ
ِين فِي
َ ْارت
َ َف
ُ شبَ َكت ُ ُه ْم تَت َ َخ َّر
َ ص
ُ  فَأَش.ق
 فَأَت َ ْوا َو َمألُوا.سا ِعدُو ُه ْم
َ ُس ِفينَ ِة األ ُ ْخ َرى أ َ ْن يَأْتُوا َوي
َّ ال
َ
َ
َ
َ
ْ
س
ِ  فلَ َّما َرأى.ق
َّ ال
ُ س ْمعَانُ بُط ُر
ِ س ِفينَت َ ْي ِن َحتَّى أ َخذتَا فِي ا ْلغَ َر
ْ :ًع قَا ِئال
،ب
َ سو
َ اخ ُرجْ ِم ْن
ُ َذَ ِلكَ َخ َّر ِع ْن َد ُر ْكبَت َ ْي ي
ُّ ار
َ َس ِفينَتِي ي
َ جمي َع الَّذ
علَى
َ ٌِين َمعَهُ َد ْهشَة
ِ  إِ ِذ ا ْعت َ َرتْهُ َو.ئ
ِ ألَنِي َر ُج ٌل َخ
ٌ اط
وب َويُو َحنَّا ا ْبنَا
َ
َّ ص ْي ِد ال
ُ ُ َو َكذَ ِلكَ أ َ ْيضا ً يَ ْعق.ُس َم ِك الَّذِي أ َ َخذُوه
َ ال:ان
َ َع ِلس ِْمع
َ َس ْمع
ُ سو
ِ ان كَانَا ش َِريك َْي
ُ َ فَقَا َل ي.ان
ِ ََز ْبدِي اللَّذ
َ ف! ِم َن
س ِفينَت َ ْي ِن
ْ َ اآلن تَكُونُ ت
َّ اس! َولَ َّما َجا ُءوا بِال
ْ ت َ َخ
َ َّص َطا ُد الن
ُإِلَى ا ْلبَ ِر ت َ َركُوا ُك َّل ش َْيءٍ َوت َ ِبعُوه
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Sunday, October 7th, 2018

Divine Liturgy

AL BISHARA Orthodox Church
2525 Etiwanda Ave. San Bernardino, CA 92410

10:00 AM

Saturday, October 13th, 2018

Third Annual Spiritual Retreat

St. George Orthodox Cathedral
1617 Southgate Ave. Daly City, CA 94015

8:00 AM
4:00 PM

Sunday, October 14th, 2018

Divine Liturgy

St. George Orthodox Cathedral
1617 Southgate Ave. Daly City, CA 94015

10:30 AM

Sunday, October 21st, 2018

Divine Liturgy

AL BISHARA Orthodox Church
2525 Etiwanda Ave. San Bernardino, CA 92410

10:00 AM

Sunday, October 21st, 2018

Divine Liturgy

Sts. Peter & Paul Orthodox Church
1924 Trinity Ave.Walnut Creek, CA 94596

12:00
NOON

To Contact The Very Rev. Archimandrite Damaskinos
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Tel: 951-289-1043
Damaskinosalazrai@yahoo.gr
www.orthodoxacademy.org
www.albisharaorthodox.org

أهمية ورمز تغطية شعر المرأة في الكنيسة وخاصتاً عند تناول األسرار المقدسة
بقلم
د.ذمسكينوس األزرعي
أرشمندريت البطريركية المسكونية المقدسة
الكنيسة املقدسة التوصي بشيء أو بطقس معني إال وكان له أصل إجنيلي بآيات قاطعة ،وعندما
تأمر الكنيسة بغطاء رأس املرأة أثناء املناولة املقدسة خاصتاً والصالة يف الكنيسة عامتاً ،يبقى مؤكد
أن هذا له أساس يف الكتاب املقدس وهو تعليم له بعد روحي.
أحبائي؛
هذه الوصية ما زالت "بنعمة اهلل" تتمسك هبا الكنيسة األرثوذكسية املقدسة أم الكنائس ،إذ أوصى
الكتاب املقدس بغطاء شعر املرأة أثناء الصالة بآيات قاطعة ومباشرة ويف صيغة أمر ،نذكر منها:
ِ
ني َرأْ َس َها ،ألَن ََّها َوالْ َم ْحلُوقَةَ َش ْيء
صلِّي أ َْو تَتَ نَبَّأُ َوَرأْ ُس َها َغْي ُر ُمغُطَّى ،فَتَش ُ
َ " وأ ََّما ُك ُّل ْامَرأَة تُ َ
وِ
احد بِ َعْينِ ِه" ( 1كو .)5 :11
َ
ماذا يعين التعبري "كل امرأة" ،إال كل امرأة من كل األعمار ومن كل الرتب ويف كل
الظروف؟أيضاً أراد الكتاب املقدس أن يكون طابع النساء املسيحيات الوقار واإلحتشام
والتواضع ،خاصة أثناء العبادة اجلماعية،فمنعهن الوحي املقدس من كشف رؤوسهن أثناء النبؤة

1

أو الصالة.

1كثريا ما أُشري إىل نبيات يف الكتاب املقدس مثل مرمي (خر  )02 :15ودبورة (قض  )4 :4وخلدة ( 0مل  )14 :00ونوعدية (نح  )14 6وحنة
(لو  .)66 :0وهكذا ُوجدت يف الكنيسة األوىل يف عصر الرسل نساء نبيات يكشف اللَّه هلن إرادته ومصليات من أجل اآلخرين.

أيضاً يُ ّشبه الكتاب املقدس املرأة اليت ال تلتزم هبذهِ الوصيىة مثلها مثل احمللوقة .فقد كان الشعر
الطويل وما زال عالمة مجال املرأة وخاصتاً يف فرتة شباهبا ،أما احمللوقة الرأس فهي تُسيء إىل مجاهلا
بسبب أهنا تبدو كمن يف مركز الرجل ،وهي هبذا تكشف عن عدم إعتزازها جبنسها كامرأة.
ِ
ِ
ِ
صلِّ َي إِ َىل اهللِ َوِه َي َغْي ُر ُمغَطَّاة؟" ( 1كو :11
ْ" 
اح ُك ُموا ِيف أَنْ ُفس ُك ْمَ :ه ْل يَل ُ
يق بِالْ َم ْرأَة أَ ْن تُ َ
.)16

ِ
يق بِالْ َم ْرأَةِ،...أي هل يليق باملرأة اليت تقف لتصلي أن تكون يف وضع ثورة على التقاليد
َه ْل يَل ُ
واألنظمة اليت وضعها اهلل؟! لكن على املرأة املسيحية اليت تصلي أن تقف يف وقار أمام اهلل واملؤمنني
يف الكنيسة ،ال تبحث عن أن تُظهر مجاهلا وزينتها بل تقف يف إحتشام خمفية مجاهلا األرضي فيظهر
مجاهلا اإلهلي ،وتظهر عليها نعمة اهلل .ونالحظ من التاريخ أنه حىت النساء الوثنيات غطني رؤوسهن
أثناء طقوس عباداهتم ،فهل ال يفعل هذا النساء املسيحيات الذين يعبدون اإلله احلقيقي؟!
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َج ِل الْ َمالَئِ َك ِة" ( 1كو :11
" هل َذا يَْنبَغي ل ْل َم ْرأَة أَ ْن يَ ُكو َن َهلَا ُس ْلطَان َعلَى َرأْس َها ،م ْن أ ْ
.)12
هذه اآلية تقصد املالئكة باملعىن احلريف ،فإهنم إذ هم حاضرون يف الكنيسة حبال غري منظور يشرتكون
معنا يف العبادة فيجدون مسرهتم فينا كأبناء للَّه ،يتهللون ويفرحون بروح الورع واخلضوع واحلياء الذي
يظهر على النساء املتعبدات ،فيقدمن هذا الروح كصلوات عملية أمام العرش اإلهلي.
أحبائي؛ اآليات السابقة هي وصايا وصايا مباشرة بصيغة اإللزام " كل إمرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها
غري مغطى فتشني رأسها،ألهنا واحمللوقة شيء واحد بعينه" ،ونأخد بعني اإلعتبار إن الوصية قاطعة
وشاملة بقوله«ك ل إم رأة »...كما سبق وقلنا .ورجع ليؤكد لنا الكتاب املقدس إن عدم طاعة
الوصية بالتغطية يتساوى مع احمللوقة رأسها ويكون أفضل هلا أن تقصه ،إذن الوصية مباشرة وحامسة
بوجوب غطاء الرأس فقط «داخل الكنيسة وأثناء الصلوات واألهم عند مناولة األسرار املقدسة»،مع

انه نرى يف القرن املاضي أن الكثري من النساء املسيحيات الورعات كان يغطون رؤوسهن باملنديل
حىت خارج الكنيسة كنوع من الورع.
بولس الرسول يف هذه اإلية( 1كو) 12:11يطلب بأن ترتدي املرأة أثناء الصالة هذا السلطان،
والسلطان هو «رداء مطرز للمرأة» كانت ترتديه النساء اليونانيات املسيحيات أيام بولس الرسول،
ِ
َج ِل الْ َمالَئِ َك ِة» يعين تغطية شعرها مساواة ملا تقوم به املالئكة يف احلضرة اإلهلية حني
وقوله «:م ْن أ ْ
يشاركوننا الذبيحة املقدسة على املذبح ،كما يقفون متاماً أمام عرش اهلل كما ذُكر يف (سفر إشعياء
ِ
السرافِ ِ
ِ ِ
ني يُغَطِّي و ْج َههُ ،وبِاثْنَ ْ ِ
َجنِ َحة ،بِاثْنَ ْ ِ
ني يُغَطِّي
يم َواق ُفو َن فَ ْوقَهُ ،ل ُك ِّل َواحد ستَّةُ أ ْ
َ
َ
ُ َ َّ " )0:6
ِر ْجلَْي ِه ،"...فاملالئكة وهي كائنات مساوية يف حالة خشوع دائم أمام اهلل ،تغطي وجوهها وأرجلها،
وهم كما يف السماء كذلك على األرض يف حالة خشوع أمام الذبيحة املقدسة فوق املذبح ،حني

يشاركون األرضيني خدمة القداس اإلهلي ،فكيف نكون يف حمضر اهلل وأمام ذبيحة جسده ودمه بال
خشوع وال خضوع ،وال طاعة لوصايا اإلجنيل؟! مث يعود القديس بولس ليؤكد على هذهِ الوصية باآلية

ِ
يق
(1كو ) 16 :11ويطلب أن حنكم حنن على أنفسنا ،ويستنكر األمر يف صيغة سؤالَ ":ه ْل يَل ُ
ِ
صلِّ َي إِ َىل اهللِ َوِه َي َغْي ُر ُمغَطَّاة؟"،وهل بعد هذا كله يا أحبيت يتجرأ كائناً من كان أن ينكر
بِالْ َم ْرأَة أَ ْن تُ َ

كالم اإلجنيل؟!

يقول الكتاب املقدس أن شعر املرأة هو جمد هلا (1كو ) 15 :11إذاً ملاذا تُغطي املرأة شعرها«
تاجها وجمدها» يف الكنيسة أثناء الصالة؟ ألن السيد املسيح هو ملك امللوك الذي خنضع ونسجد
أمامه وخنلع حتت قدميه تيجاننا وأكاليل جمدنا،عالمة على« اخلضوع لسلطانه و ملكه على قلوبنا
وأرواحنا» وهناك أمثلة كثرية من اليت ُمتارس يف اجملتمعات ستساعدنا على فهم الفكرة ،فعندما يدخل
أي شخص حيمل رتبة عسكرية على ملك دولة فإنه خيلع ما يرتديه فوق رأسه إحرتاماً للملك
وخضوعاً مللكه وسلطانه ،فما بالك وحنن نقف سواء رجل أو إمرأة أمام ملك امللوك ورب األرباب؟!
ونرى أيضاً يف بالدنا إن الشيوخ ووجهاء املدينة أو القرية الورعني كانوا خيلعون العقال من فوق
الشماخ عند دخوهلم الكنيسة ووقت املناولة (ألن العقال أحد رموز الفخر والسلطة يف بالدنا)،وعليه

ألن شعر املرأة هو تاج جمدها ،جيب أن تغطي جمدها أثناء حضرته اإلهلية و أمام «امل جد
احل قيقي» الذي هو جم د ملك امللوك و رب العرش ،بدالً من أن حتلقه ،ألنه القدوس وحده هو
«ت اج جم دنا احل قيقي» .حىت أن املالئكة الشريوبيم والسريافيم ذوي الستة أجنحة أمام العرش
اإلهلي يغطون وجوههم جبناحني أمام احلضور اإلهلي (أشعياء )0 :6كما سبق وقلنا  .كما أن
األربعة و العشرين شيخاً يف سفر الرؤيا خيلعون أكاليلهم و يطرحوهنا أمام اجلالس على العرش " َِخيُّر

ِ ِ ِِ
ِ
ِ
اجلَالِ ِ
ينَ ،ويَطَْر ُحو َن
َّام ْ
األ َْربَ َعةُ َوالْع ْش ُرو َن َشْي ًخا قُد َ
س َعلَى الْ َع ْر ِشَ ،ويَ ْس ُج ُدو َن ل ْل َح ِّي إ َىل أَبَد اآلبد َ
أَ َكالِيلَ ُه ْم أ ََم َام الْ َع ْر ِش( "...رؤيا ،)12 :4فخلع التيجان واألكاليل للرجال وتغطية النساء لشعورهن
أمام اهلل ويف حضوره هو إحرتام وخضوع للحضور اإلهلي يف الكنيسة وإعالناً جملد املسيح احلاضر

وسطنا بروح قدسه واحلال يف املكان برهبة وإعالناً عن مكانته يف قلوبنا .
و رغم هذا ما زال الكثري يهامجون كنيستنا املقدسة بإهنا رجعية مع أن كل تعاليمها وعادهتا وتراثها
موحى به إوالً من الكتاب املقدس ومن مث من أباء الكنيسة املتوشحون باهلل .ورغم هذا ال جند
الكنيسة تعامل نسائها اليت ال تتبع الوصايا إال بكل حب وإحتواء وال تعترب عدم إرتداء غطاء الرأس
خطيئة وال متسك ِذلة لرجل يغطي رأسه وال إلمرأة الترتدي غطاء للرأس ،ألن الكنيسة هي األم اليت
حتتوي وتريد اخلالص للجميع وتنشد الكمال الروحي لشعبها ،وشعب الكنيسة خيضع لطقوسها
«خضوع احملبة» منذ ألفني سنة وقبل ظهور البدع واهلرطقات واإلصالحات املزعومة .فاملرأة حني
تتقدم للتناول تغطي رأسها والرجل يكشف رأسه ،إحرتاماً وكرامة للذبيحة اليت فوق مائدة الرب ،هلذا
ال تدقق الكنيسة يف هذه الوصية إي إرتداء املنديل إال حلظة التقدم لألسرار املقدسة ،ألن مفاهيم
الناس وإدراكها للصالة وهلل ذاته ختتلف من قلة الوعي الروحي السائد!
أحبائي،عندما نعيش حياة الورع ونُطيع أوامر الكنيسة املقدسة سوف نشعر بربكة الرب تغمر
ادتك وإرادة أبنائكم وبناتكم على الفضيلة منذ الصغر ألنه إن مل تزرع هبم بذرة
حياتنا،قم برتويض إر َ

الصالح مذ اآلن سيكون من الصعب يف املستقبل ،مع مجيع حتديات عاملنا احلالية والتيار اإلحلادي
واملضاد للكنيسة وتعاليمها  ،دربوهم منذ اآلن على حياة القداسة وطاعة الرب.وجيب أن ال ننسى

أن أمر وضع املنديل على الرائس يف الكنيسة هو جزء ال يتجزء من مضهر احلشمة العام الذي جيب
أن يتزين به مجيع أبناء الرب.
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