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ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ اﺳﻘﻒ  ،ﭘﺎﻟﺎﻣﺎ ﮔﺮﯾﮕﻮری ﻗﺪﯾﺲ درﺑﺎره ﻣﻮﻋﻈﻪ
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ﻣﺎ اﻣﺮوز ﯾﺎد ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻗﺪﯾﺲ ﮔﺮﯾﮕﻮری ﭘﺎﻟﺎﻣﺎ ،اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ دارﯾﻢ .ﻗﺪﯾﺲ
ﮔﺮﯾﮕﻮری ،ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﭘﺪران ﻣﻘﺪس ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺪﻋﺖ ﻫﺎی زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای دﻓﺎع از
آﻣﻮزه ارﺗﺪوﮐﺲ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺑﺴﻂ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،روز ارﺗﺪوﮐﺴﯽ  ،دوﻣﯿﻦ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ روزه ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﯾﺎدﺑﻮد و ﺧﺎﻃﺮه او اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﻗﺪﯾﺲ ﮔﺮﯾﮕﻮری در ﺳﺎل 1296در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﭘﺪر وی ﺳﻨﺎﺗﻮر و ﻣﺸﺎور ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﻮد
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮش ﺗﻨﻬﺎ  7ﺳﺎل داﺷﺖ درﮔﺬﺷﺖ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮر آﻧﺪروﻧﯿﮑﻮس دوم ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮔﺮﯾﮕﻮری
ﺟﻮان را  ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدش ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ در درﺑﺎر اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﻗﺪﯾﺲ ﮔﺮﯾﮕﻮری در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد  ،اﻣﺎ در ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ
 ،وی ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﻘﻒ ﻓﯿﻠﺎدﻟﻔﯿﺎ ﺑﻪ زﻫﺪ روی آورد .وی ﺑﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ ای در ﮐﻮه ﭘﺎﭘﯿﻜﯿﻮن در ﺗﺮاﮐﻪ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪاً
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺐ در ﮐﻮه آﺗﻮس اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﻫﺎ در ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ  ،او ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ اﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ آرام را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ آﻣﻮزه ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد .او ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ راﻫﺐ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺎرﻟﺂم
از ﮐﺎﻟﺎﺑﺮﯾﺎ (در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ )در ﺳﺘﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و آﻣﻮزه ﻫﺎی ارﺗﺪوﮐﺲ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎرﻟﺎم
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺨﺮب ﻋﻠﯿﻪ ذﻫﻦ و روان ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد .ﻗﺪﯾﺲ ﮔﺮﯾﮕﻮری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از اﻋﺘﻘﺎد ارﺗﺪوﮐﺲ در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ،و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺖ .آﺛﺎر او در ﻣﻮرد روح اﻟﻘﺪس ،
ﻧﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮق  ،روان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻠﺎﺳﯿﮏ روﺣﺎﻧﯽ ارﺗﺪوﮐﺲ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎرﻟﺂم ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎزﮔﺮدد.
در ﺳﺎل  ،1326ﻗﺪﯾﺲ ﮔﺮﯾﮕﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﯿﺶ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ ﺷﺪ .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮐﺎرﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﻮرد ارﺗﺪوﮐﺲ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻮد .او در ﺟﻬﺖ ﺳﻌﺎدت روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻠﻪ ﺧﻮد ﺗﻠﺎش ﮐﺮد و در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .وی
در  14ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1359در ﺳﻦ 63ﺳﺎﻟﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ او ﻗﺒﻠﺎً ﻣﻘﺪس ﺑﻮد و ﺷﻬﺮت وی از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻌﺠﺰات ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻔﺎﻋﺖ وی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺳﺎل 1368ﻗﺪﯾﺲ ﮔﺮﯾﮕﻮری ﺑﻪ
ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﯾﺎرﺧﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﺎﻣﻊ ،ﯾﮏ ﻗﺪﯾﺲ اﻋﻠﺎم ﺷﺪ .ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻘﺪس وی در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﯿﺘﻦ
ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻗﺪﯾﺲ ﮔﺮﯾﮕﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه
اﻧﺪ  ،ﻣﻮﻋﻈﺎت او ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪﯾﺲ ﮔﺮﯾﮕﻮری ﮐﯿﺴﺖ  ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ او را از
56اُﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻈﻪ وی در ﻣﻮرد رازﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﻦ زﻣﺎن از روزه ﺑﺰرگ  ،ﺷﻨﯿﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻗﺪﯾﺲ ﮔﺮﯾﮕﻮری ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﮐِﺸﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﭘﺲ از آن ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺛﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ راز ﻋﺸﺎء اﻟﻬﯽ (راز ﺷﮑﺮﮔﺬاری )آﻣﺎده ﺷﻮﯾﻢ .آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ و از ﺗﻮﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن اﻋﺘﺮاف اﺳﺖ .ﺑﺮادران ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻟﺎزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﭘﺪر روﺣﺎﻧﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺑﺮوﯾﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻓﺮوﺗﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺷﺮور ﻗﻠﺐ را ﺑﺮ وی آﺷﮑﺎر
ﺳﺎزﯾﺪ  ،و درﻣﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎرﻫﺎ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﮔﻨﺎه آﻟﻮد
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮادران ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮد را ﭘﺎک ﺳﺎزﯾﻢ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺪن ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﻫﺎن و ذﻫﻦ ﺧﻮد .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ وﺟﺪان
ﺧﻮب و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺸﺎء ﻣﻘﺪس رﺑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ  ...ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪن ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺜﯿﻔﯽ
در روح ﺧﻮد ،ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﯿﻢ .زﯾﺮا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ...
ﺑﺎ ﻋﺸﺎء ﻣﻘﺪس رﺑﺎﻧﯽ  ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﺪا ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﻮﺟﻮد در آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .زﯾﺮا در
اﯾﻦ ﺧﻮن ﻣﻘﺪس ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﻠﻤﺎت وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﺎ را ﺟﻮان و ﺟﺎودان ،ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺒﺰ
ﻣﯽ ﺳﺎزد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی روح اﻟﻬﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ  ،ﮐﻪ از آن ﺣﯿﺎت اﺑﺪی ،زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن  ،اول ﺧﻮدﻣﺎن را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﻢ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ
اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﯽ ﻋﺸﺎء رﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط از ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ
 ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻓﻀﺎﺋﻞ را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدﯾﻢ،
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،و آﻧﭽﻪ ﻣﺎ از درﯾﺎﻓﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﯽ ﭼﻘﺪر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل  ،اﻓﮑﺎر و ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ "آن اراده ﻧﯿﮑﻮ و
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪا "ﺳﻮق دﻫﯿﻢ (روﻣﯿﺎن )12: 2
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