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أيّها اإلخوة واألخوات األعزّاء،

إذ نتابع موضوع سرِّ التّثبيت أو سرّ الميرون، أودّ اليوم أن أُسلِّط الضوء على "العالقة الوثيقة التي تربط هذا السرّ بكلّ
متطلبّات القبول في المسيحيّة" (دستور في الليتورجيّا المقدّسة، عدد ٧١).

قبل الحصول على المسحة الروحيّة التي تُثبِّت وتقوّي نعمة المعموديّة، يُدعى الذين سينالون سرَّ التثبيت لتجديد الوعود
التي قطعها الوالدون والعرابون في أحد األيام. هم يعلنون اآلن بأنفسهم إيمان الكنيسة، ومستعدّون ليجيبوا "أؤمن"

على األسئلة التي يوجّهها األسقف إليهم؛ مستعدّون بشكل خاص ليؤمنوا: "بالروح القدس الربّ المحي، والذي بواسطة
سرِّ التثبيت يُمنح لهم اليوم بشكل خاص، كما مُنح للرسل في يوم العنصرة" (رتبة التثبيت، عدد ٢٦).

بما أنَّ مجيء الروح القدس يتطلّب قلوبًا مجتمعة بالصالة (را. رسل ١، ١٤)، بعد صالة الجماعة الصامتة، وإذ يمدُّ
األسقف يده على الذين سيقبلون سرَّ التثبيت يتوسّل إلى الله أن يفيض فيهم روحه القدوس البارقليط. إن الروح هو

واحد (را. ١ قور ١٢، ٤)، لكن عندما يأتي إلينا يحمل معه غنى المواهب: الحكمة، الفهم، المشورة، القوّة، العلم،
التقوى ومخافة الله (را. رتبة التثبيت، أعداد ٢٨- ٢۹). لقد سمعنا نصَّ الكتاب المقدّس حول هذه المواهب التي يحملها
الروح القدس. بحسب النبي أشعيا (١١، ٢) هذه هي فضائل الروح السبعة التي أُفيضت على المسيح كي يتمِّم رسالته.

يصف القدّيس بولس أيضًا ثمر الروح القدس الوافر الذي هو "المَحبَةُ والفَرَحُ والسَّالم والصَّبرُ واللُّطْفُ وكَرَمُ األَخالق
واإلِيمانُ والوَداعةُ والعَفاف" (غل ٥، ٢٢). إنَّ الروح الواحد يوزِّع مواهب متعدّدة تغني الكنيسة الواحدة: إنه صانع

االختالف ولكنّه في الوقت عينه يخلق الوحدة. هكذا يمنح الروح القدس هذه المواهب المختلفة ولكنّه في الوقت عينه
يصنع التناغم، أي وحدة هذا الغنى الروحي الذي نملكه نحن المسيحيون.

بحسب التقليد الذي يؤكِّده الرسل، إنَّ الروح القدس الذي يكمِّل نعمة المعموديّة يُعطى بواسطة وضع األيدي (را. رسل
٨، ١٥- ١٧؛ ١۹، ٥- ٦؛ عب ٦، ٢). على هذا التصرُّف البيبلي، وللتعبير بشكل أفضل عن حلول الروح القدس الذي يغمر

الذين ينالونه، أُضيفت مسحة بزيت معطَّر يُدعى الميرون، وبقي استعمالها حتى يومنا هذا في الشرق والغرب (را.
التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكيّة، ١٢٨۹).
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الزيت –الميرون–  مادّة عالجيّة وتجميليّة، إذ تدخل في أنسجة الجسم تداوي الجراح وتعطِّر األعضاء؛ ولهذه الميزات
اتَّخذته الرمزيّة البيبليّة والليتورجيّة للتعبير عن عمل الروح القدس الذي يكرِّس المعمَّد ويطبعه ويجمِّله بالمواهب. يُمنح

السرُّ من خالل مسحة الميرون على الجبين، يقوم بها األسقف مع وضع اليد ومن خالل الكلمات: "إقبل ختم الروح
القدس الذي يُمنح لك كهبة". الروح القدس هو العطيّة الخفيّة التي تُمنح والميرون هو ختمه المرئي.

إذ ينال على جبينه عالمة الصليب بالزيت المعطَّر، ينال المُثبَّتُ إذًا وصمة روحيّة ال تُمحى، "الميزة" التي تجعله يتشبّه
بشكل أكمل بالمسيح وتعطيه النعمة لينشر بين البشر "رائحته الطيّبة" (را. ٢ قور ٢، ١٥).

لنُصغِ مُجدّدًا إلى دعوة القدّيس أمبروسيوس للمُثبَّتين الجُدد: "تذكَّر أنّك نلتَ الختم الروحيّ... وحافظ على ما نلته. الله
اآلب قد طبعك، والربّ يسوع قد ثبَّتك ووضع في قلبك ضمانة الرّوح القدس". إنّها عطيّة غيرُ مُستحقَّة من الرّوح القدس

وعلينا أن نقبلها بامتنان، مُفسحين المجال إلبداعه الذي ال ينضب. إنّها عطيّة علينا أن نحافظ عليها بانتباه ونعضدها
بالطاعة ونسمح لها بأن تصوغنا كالشّمع بمحبّتها المُتَّقِدة، "لكي نعكس صورة المسيح في عالم اليوم" (اإلرشاد

الرسوليّ افرحوا وابتهجوا، عدد ٢٣).

* * * * * *

Speaker:

أيها اإلخوة واألخوات األعزاء، إذ نتابع موضوع سرِّ التثبيت، أرغب اليوم في أن أُسلِّط الضوء على "العالقة الوثيقة التي
تربط هذا السرّ بكلّ متطلبّات القبول في المسيحية". قبل الحصول على المسحة الروحيّة التي تُثبِّت وتقوّي نعمة

المعموديّة، يُدعى الذين سينالون سرَّ التثبيت لتجديد الوعود التي قطعها الوالدون والعرابون في أحد األيام. هم يعلنون
اآلن بأنفسهم إيمان الكنيسة؛ ومستعدّون ليجيبوا "أؤمن" على األسئلة التي يوجّهها األسقف إليهم؛ وبشكل خاص

ليؤمنوا: "بالروح القدس الربّ المحي، والذي بواسطة سرِّ التثبيت يُمنح لهم اليوم بشكل خاص، كما مُنح للرسل في يوم
العنصرة". وبما أنَّ مجيء الروح القدس يتطلّب قلوبًا مجتمعة بالصالة، بعد صالة الجماعة الصامتة، وإذ يمدُّ األسقف

يده على الذين سيقبلون سرَّ التثبيت، يتوسّل إلى الله أن يفيض فيهم روحه القدوس البارقليط. بحسب التقليد الذي
يؤكِّده الرسل، إنَّ الروح القدس الذي يكمِّل نعمة المعموديّة يُعطى بواسطة وضع األيدي. يُمنح السرُّ من خالل مسحة

الميرون على الجبين، يقوم بها األسقف مع وضع اليد ومن خالل الكلمات: "إقبل ختم الروح القدس الذي يُمنح لك
كهبة". أيها اإلخوة واألخوات األعزاء، الروح القدس هو العطيّة الخفيّة التي تُمنح والميرون هو ختمه المرئي. على

صورة المسيح الذي يحمل ختم اآلب، هكذا يُطبع المسيحيون أيضًا بختمٍ يشير إلى الذي ينتمون إليه والذي وُضعوا في
خدمته لألبد. ويشرحه القديس بولس قائالً: "إِنَّ الَّذي يُثَبِّتُنا وإِيَّاكُم لِلمسيح والَّذي مَسَحَنا هو الله، وهو الَّذي خَتَمَنا

بِخَتمِه وجَعَلَ في قُلوبِنا عُربونَ الرُّوح".

   

* * * * * *

Santo Padre:

Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal
Medio Oriente! Cari fratelli e sorelle, nella Confermazione Dio Padre ci ha segnati, Cristo ci ha
confermati e ha posto nei nostri cuori, quale pegno, lo Spirito. Custodiamo questo dono con
premura e lasciamoci plasmare, come cera, dalla sua infuocata carità, per riflettere Gesù Cristo
nel mondo di oggi. Il Signore vi benedica!
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* * * * * *

Speaker:

أُرحّبُ بالحجّاجِ الناطقينَ باللّغةِ العربيّة، وخاصةً بالقادمينَ من الشرق األوسط. أيّها اإلخوةُ واألخواتُ األعزّاء، في سرّ
التثبيت  طبَعَنا الله اآلب وثبَّتنا المسيح ووضع في قلوبنا ضمانة الروح القدس. لنحافظ على هذه العطيّة بعناية ولنسمح

لها بأن تطبعنا كالشمع بمحبّتها المُتَّقِدة، لكي نعكس صورة المسيح في العالم. ليبارككم الرب!
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