العنصرة كمال الشريعة
لل ـ

ِ
خاصة دائمة بالكتاب
مسيحيّني الشرقيّني صلَة ّ
ادلق ّدس .وال عجب يف ذلك أل ّن

القدس .لذا نراىم ينظرون
الروح ُ
آباءَىم ىم الّذين كتبوه بوحي من ّ
إىل الكتاب ادلق ّدس نظرة فريدة من نوعها .كما أهنم جيدون يف
ص َوًرا وأحداثًا رلازيّة بلغَت كماذلا يف العهد اجلديد.
العهد القدمي ُ
ِ
ولعل خري
وىذا التأويل يُ َ
دعى علم تصنيف النّصوص أو األحداثّ .
قصة العنصرة كما رواىا القديس لوقا يف أعمال
مثال على ذلك ّ
الرسل.
ّ

كيف يرمز العهد القدمي إىل سر العنصرة
لكي

نفهم معىن العنصرة ،ينبغي أن نرجع إىل العهد
الروح
القدمي ونتساءل :كيف يرمز إىل حلول ّ

القدس على العامل؟ كان اليهود القدماء حيتفلون بالعنصرة –
ومعناىا يف اليونانيّة عيد اخلمسني – يف اليوم اخلمسني الذي يلي
ائيلي من عبوديّة
عيد الفصح ،وفيو يذكرون ُّ
ربرر الشعب اإلسر ّ
أيضا
احلم َل
الفصحي وعربوا البحر األمحر .وفيو ً
فرعون ،إ ْذ ّ
ضحوا َ
ّ
الشريعة من يد هللا على جبل
كانوا حيتفلون بذكرى تل ّقي موسى ّ
سيناء ،وبقطاف بواكري الثّمار و تقدمي ّأول الغِالل هلل تي ُّمنًا بوفرة
احلصاد ادلنتظَر.
حدث العنصرة ادلسيحيّة ،
وقد روى لنا الق ّديس لوقا
اإلصللي َ
ّ
الشرقيّة ادلعهودة ،إ ْذ ربطو دبا لو من رموز يف العهد القدمي.
بالرباعة ّ
ادلنزه عن كل عيب،
فاحلمل
الفصحي يف العهد اجلديد ىو محَل هللا َّ
َ
ّ
ادلسيح ذاتو ،الذي هنض من ادلوت وخلّص البشر من عبوديّة
اخلطيئة.
الرسل يف اليوم اخلمسني بعد
الرو ح القدس على ّ
كما أ ّن حلول ّ
ختمو
القيامة ،يُشري إىل ّ
الشريعة اجلديدة ،أي العهد اجلديد الذي َ

معادال يف
هللا خباسبو
وحّت عيد البواكري ،صلد لو ً
اخلاصّ .
ّ
الرسل للعنصرة ادلسيحيّة .فما الثالثة آالف
رواية أعمال ّ
نسمة ،الذين اعتنقوا اإلديان بادلسيح عقب اخلطبة اليت
ألقاىا الق ّديس بطرس يوم العنصرةّ ،إال باكورة احلصاد
الروحي ،إي اجلماعة األوىل اليت آمنَت بادلسيح.
ّ
فالريح
القدمي.
العهد
إىل
تشري
أخرى
رموز
لوقا
اية
و
ر
ويف
ّ
روحو على ادلياه عند خلقها
العاصفة تذ ّكرنا باهلل ينفخ َ
يف مطلع ِسفر التّكوين .واأللسنة النّاريّة تذ ّكرنا َبع َمل
اخلالق إ ْذ أبدع األرض دبا فيها من سللوقات .فالنّار
هللا ّ
يف العهد القدمي عالمة حلضور هللا ،كما يتّضح من
حدث العلّيقة ادللتهبة وعامود النّار الذي كان يسري
َ
األلسن النّارية تشري إذَن إىل أ ّن هللا
الشعب
أمام ّ
ّ
العربيُ .
الرسل .فكانوا خيطبون بلغتهم يف
أنزل قدرتو على ّ
اجلماىري احملتشدة من سلتلف األمم يف أورشليم،
اخلاصة.
كل واحد كما لو كانوا ينطقون بلغتو ّ
فيفهمهم ّ
الرموز وحدىا كافية إلقرار الىوت العنصرة .غري أ ّن
ىذه ّ
ربب أن تتخطّى األبعاد التّارخييّة لرتتقي
الروح ّ
الشرقيّة ّ
ّ
ويف باهلل.
إىل ذروة ّ
االرباد ّ
الص ّ
ف هللا
فالشرق
وعليوّ ،
ادلسيحي يعترب العنصرة ك ْش َ
ّ
هائي عن ذاتو كثالوث لإلنسان .فمنذ اللّحظات
النّ ّ
األوىل لبدء السيّد ادلسيح رسالتَو العلنيّة ،اطّلع االنسا ُن
سر الثّالوث ،أي وجود ثالثة أشخاص يف هللا:
على ّ
رب يف هنر األردن ،ظهر
"يف اعتمادك يا ّ
السجود للثّالوث .أل ّن صوت اآلب كان
ّ
الروح
يشهد لكّ ،
مسميًا إيّاك ابنًا زلبوبًا .و ّ
هبيئة محامةّ ،يؤيّد حقيقة الكلمة( ".نشيد
اإلذلي).
عيد الظّهور ّ

ساطعا بكمالو:
ولكن يف العنصرة َ
شهد ادلؤمنون نور الوحي ً
ْ
"ىلموا يا مجيع األمم نعبد هللا بأقانيمو الثالثة
ّ
القدس،
الروح ُ
الكاملة القداسة ،اآلب واالبن و ّ
الثالثة يف واحد .فاآلب يلد االبن منذ األزل،
للروح
مساويًا لو يف األزليّة واجلَالل ،ومساويًا ّ
القدس الـ ُم َم َّجد مع االبن يف اآلب .ثالثة
أقانيم ،ولكن قدرة واحدة وجوىر واحد وألوىة
واحدة .ولنهتف من أعماق قلوبنا عابدين :
كل شيء بابنو بواسطة
ق ّدوس هللا الذي خلق ّ
ِ
ف
القوي الذي بو ُكش َ
روحو الق ّدوس .ق ّدوس ّ
الروح القدس إىل العامل.
لنا اآلب وبو أتى ّ
ادلعزي ،ادلنبثق من
الروح ّ
ق ّدوس الذي ال ديوتّ ،
ادلستقر يف االبن .أيّها الثّالوث الق ّدوس
اآلب و ّ
الرَكب)
اجملد لك( ".رتبة إحناء ُّ

ودلـّا كان الكتاب ادلق ّدس قد اسرتسل يف الكشف عن اآلب
بالروح
واالبن ،نرى الكنيسة ّ
الشرقيّة ربصر ُج َّل اىتمامها ّ
القدس يف يوم العنصرة:
رمدي ،الكائن يف ثالثة أقانيم
الس ّ
اخلفي ّ
"أيها اإللو ّ
مق ّدسة كاملة ،اآلب واالبن والروح القدس،
وادلعروف بذات واحدة ،لقد شئت أن ذب ّدد
رقل
االنسان الذي خلقتو ِّ
تاما على صورتك ،فتَـ َع َ
أرسلت كلمتك
الشيطان وسقط ،وعليو
دبكيدة ّ
َ
ألزيل إلينا ،فصار إنساناً كامالً بطبيعتَني وأقنوم
ا ّ
فنهج
إذلي ،غري منفصل عن جوىر الىوتوَ .
واحد ّ

ٍّ
معروفة عندنا.
غري
لنا طريق اخلالصَّ ،
وعرفنا أموراً َ
وعرفنا أنو منك ،وأعلمنا بانبثاق الروح
عرفَنا بك َّ
َّ
احلق ،الروح ِّ
الروح احلكيم،
ادلعزيّ ،
القدس  ،روح ّ ّ
الروح احملب البشر ،ادلرتِّب األنبياء ،وادلف ِّقو الرسل،
دليل ادلربّني والقادر على كل شـيء.
السجدة يف الطقس ادلاروين)
(من رتبة ّ
وىنالك رموز أخرى يف العهد القدمي تستذكرىا الكنيسة البيزنطية
قصة برج بابل:
الشرقيّة يف احتفاذلا بعيد العنصرة .ومنها ّ
وزع
قسم األمم .ودلا ّ
العلي وبلبل األلسن ّ
"دلـّا نزل ّ
ّ
الروح
األلسن الناريّة دعا اجلميع إىل الوحدةّ .
فنمجد ّ
بارباد األصوات".
الق ّدوس ّ
(نشيد اخلتام لعيد العنصرة)
ّأما بواكري الغالل فنرى اإلشارة إليها واضحة يف عادةٍّ شاعت يف
تدون ادلالبس اخلضراء،
السالفيّة البيزنطيّة ،فالكهنة ير ُ
الكنيسة ّ
ادلسيحي
والكنائس تزيَّن باألغصان اخلضراء يف عيد العنصرة ،أل ّن
ّ
رقي يرى يف اللّون األخضر ،الذي تتسربل بو الطّبيعة عندما
ّ
الش ّ
يسميو القديس
تتج ّددً ،
رمزا للروح القدس ،واىب احلياة ،الذي ّ
باسيليوس يف أنافورة ق ّداسو" :باكورَة اخلريات األبديّة ،القدرَة
ينبوع التّقديس".
الـ ُمحيِية،
َ

املريون ،عنصرتنا الشخصية
إنه

الروح القدس دون
يستحيل التفكري يف ّ
ِ
سر ادلريون ادلق ٍّّدس.
ذ ْكر ّ

ائيلي
يقص علينا كيف أ ّن ّ
فالعهد القدمي ّ
الشعب االسر ّ
الفصحي ،مثّ عرب البحر األمحر وبلغ
باحلمل
ّ
ضحى ّأوال َ
ّ
جبل سيناء حيث كشف هللا لو عن شريعتوّ .أما يف
حبمل هللا وسكْب ماء
العهد اجلديد فالتّضحية َ
ادلعموديّة ،يقودان شعب هللا إىل العنصرة ادلسيحيّة،
ط ّشريعتو اجلديدة
الروح القدس مواىبو وخيُ ّ
حيث دينح ّ
على قلوب اجلميع .وكما كانت العنصرة مرتبطة ارتباطًا
وثي ًقا بالفصح يف العهد القدمي ،كذلك يف العهد اجلديد
يرتبط ادلريون بادلعموديّة على ضلو ثابت ،حبيث ال جيوز
منحو ّإال يف ادلعموديّة ،مع االفخارستيّا (القربان
سري
الشرقيّة َّ
السبب سبنح الكنيسة ّ
ادلق ّدس) .ذلذا ّ
معا.
ادلعموديّة وادلريون ً

العنصرة :
كمال الشريعة

تأملنا يف إيقونة العنصرة ،رأينا يف وسطها
ختاما ،إذا ّ
ً
سيتحول
متو ًجا  .إنّو ديثّل العامل الذي
األمامي
شخصا َّ
ً
ّ
ّ
التحول
وىذا
الكنيسة.
يف
العامل
وح
الر
بقدرة
ادلسيح
يف
ّ
ّ
يعرب عنو الق ّديس احلبيب سريافيم ساروف بقولوُ " :ك ْن
ّ
ِ
ص ربوةً شلّن ىم حولك من
للروح القدسُ ،زبَلّ ْ
مسكنًا ّ
النّاس".

عن مقالة نشرت أصلا
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