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عيد انصُّعىد إميانياً ونيتىرجياً

بٌشَّب٘ث بٌمظ أضٕةعُىط بدلمةسٌ

مقدِّماث عامت
( )1معىن كهمت ”عيد“
وٍّد ”هُذ“  ٍ٘ ἑορτήوٍّد هََّّّد بألطً ،دخٍر بٌٍُّغد بٌوشجَُّد ،وطةسذ ئدذي بٌىٍّةذ بألعةعَُّد فُهة .فىوىْ
”بٌوُذ“ وٍّد هشجَُّد فُظذً ،فةشسمةلٗ ِٓ هةد َ -وىد ،أٌ ِة َوىد ئٌُٗ بإلٔغةْ ِشبسبً ِسىشِّسخ .ولًُ أَؼةً ،ئَّْ بشسمةلٗ ِٓ
بٌوةدخ ،ألهنُ بهسةدوٖ( .)1فهى ”هُذٌ“ ألٔٗ َوىد وًّ عٕد ،وئْ وةْ يف بٌوىدخ زىشبس ،فاهنة يف بٌوُذ ذبذُّد وهبجد.
وأَِّة هٓ وٍّد ”هُذ“ ِٓ دُص وىهنة وٍّد هََّّّد بألطً ،فٕجذ يف عفش َشىم ،أَّْ بدلزجخ بٌزٌ جٕةٖ جٕى سأوجٌن وجٕى
جةد ؤظف عحؾ ِٕغً هًٍ بألسدْ يف هّّ بألسدْ غشجةً عٍُِّّ ”هُذ“ ،ألٔٗ شاهد جٌن ٘زٖ بألعحةؽ وجمَُّد أعحةؽ ئعشبئًُ
بالضين هشش ،أَّْ بٌشَّت ٘ى بهلل( .)2فجةءذ وٍّد ”هُذ“ يف بٌوََّّّد ٌسوين ”شة٘ذ“ ،وِٕهة بٌىٍّد بٌوّّبَُّٔد ”جٍوُذ“ بٌيت زوين
”سمجد بٌشَّهةدخ“( ،)3و٘ى بٌوةِىد بحلجشٌ بٌزٌ أولفٗ َومىت ”شة٘ذبً“ أو ”هُذبً“ جُٕٗ وجٌن الجةْ خةٌٗ.
ئربً ”بٌوُذ“ ِٓ دُص وىٔٗ وٍّد هََّّّد ،فهى َوين ”شهةدخ“ .و٘زب ٘ى بدلوىن بدلمظىد يف أهُةد بٌىُٕغد بدلغُذَُّد ،أٌ
أٔٗ شهةدخ ِغسّشَّخ ودبئّد أَّْ َغىم بدلغُخ ٘ى ٘ى أِغةً وبٌَُىَ وئىل بألجذ .وِة فوٍٗ ِٓ زذجًن خالطٍ ِٓ أجٍٕة٘ ،ى فووً
دةػش دبئُ يف بٌىُٕغد .ووًُّ ”هُذ“ يف بٌىُٕغد ٘ى شة٘ذٌ ذلزب بٌفوً بإلذلٍ بخلالطٍ .وِٓ أجً رٌه ،فةٌوُوذ يف بٌىُٕغود
بدلغُذَُّد ٌُظ روشي حلذش ،أو زىشبسبً ٌٗ ،جً ٘ى شهادة نفعم دائم ،دذش يف دُةخ بإلٔغةْ ِٓ جهد خٍمسوٗ بدذَوذخ،
وخالطٗ بألجذٌ ،زسشوَّض أدذبضٗ يف َىَ بٌوُذ ٔفغٗ.
( )2معىن عيد انصُّعىد
هُذ بٌظُّوىد ٘ى هُذ بسزمةء بٌىُٕغد ئىل بٌغَّّةءٌ ،سوُش دُةخ بألجذ وٍ٘ جوذُ هًٍ بألسع« .فاْ وٕسُ لذ لُّوسُ ِون
بدلغُخ ،فةؿٍحىب ِة فىق دُص بدلغُخ جةٌظ هٓ ميٌن بِت» (وىٌىعٍ  ،)1:3أٌ ؿٍث بٌىجىد بٌوذَّبئُ يف دؼوشخ بِت،
ٔظُحٕة بدلى٘ىت ٌٕة ،وبحملفىف ٌٕة جال ِمةجً َِّٕة ،وجال بعسذمةق فُٕة ،جً دبغشَّخ بِت وهبجسٗ ،ؤوّد بجٕٗ َغوىم بدلغوُخ،
جةٌشُّوح بٌ ُمذُط بٌزٌ َأخز ممَّة ٌٍّغُخ وَوـُٕة .ئربً ال ٔغسولُ بٌوـَُّد وبألجش ،ألَّْ بدلىةفأخ زُمةط هًٍ لُةط وب٘حهة ،ال هًٍ
لذس لةجٍهة.
زُظٍٍ بٌىُٕغد يف لغّد عحر بٌ َفشَح وبٌُّٕىس ،فسمىي:
”أٔر ٘ى ٍِه بٌذُّ٘ىس غًن بدلةئر بألجذٌ ،وٍّدُ بهلل بٌزٌ هًٍ بٌىًُ .سبهٍ بخلشبف بٌَّٕةؿمد .سئُظ وهٕود بخلوًنبذ
بٌوسُذخ .بٌزٌ طوذ ئىل بٌغَّّىبذ ،وطةس فىق بٌغَّّىبذ ،ودخً دبخً بحلجةتِ ،ىػن لُذِط بأللذبط ،بدلىػن بٌوزٌ ال
َذخً ئٌُٗ رو ؿحُود جششََّد .وطةس عةجمةً هَّٕة ،طةئشبً سئُظ وهٕد ئىل بألجذ هًٍ سُزحد ٍِىٍ طةدق“.
ٌ -1غةْ بٌوشت الجٓ ِٕلىس ،ص 3159
 -2بٔلش :عفش َشىم ئطذةح 22
 -3زىىَٓ 47:31
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ويف ٔشُذ جةٌغِّشَةَُّٔد ٌٍمذَِّظ َومىت بٌغُّشوجٍَ ،مىي فُٗ:
[ٌمذ طوذ بدلغُخ ئىل مسةء بٌىُٕغد ،ومسةءُ بٌىُٕغد ٍ٘ بألعشبس].

عيد انصُّعىد إميانياً

طوذ بٌشَّت ئىل بٌغَّّةء ،جوذ لُةِسٗ ِحةششخ ِٓ ،جٌن بألِىبذ ،و٘ى بٌىةئٓ وًَّ دٌن يف دؼٓ أجُٗ .وموىي بإلجنُوً
بدلمذَّطٌُ« :ظ أدذ طوذ ئىل بٌغَّّةء ،ئالَّ بٌزٌ ٔضي ِٓ بٌغَّّةء ،بجٓ بإلٔغةْ بٌزٌ ٘ى يف بٌغَّّةء» (َىدَّٕوة  .)13:3ففوٍ
بٌفسشخ بٌىبلود جٌن بٌمُةِد وبٌظُّوىد ،مل َىٓ بٌشَّت َظوذ وَٕضيِ ،سشدِّدبً جٌن بٌغَّّةء وبألسع ،ألٔٗ ٘ى ِةٌئ بٌغَّّةء وبألسع،
وال خيٍى ِٕٗ ِىةْ .وٌىٓ يف ٘زٖ بٌفسشخ وةٔر ربذُش كهىسبذ ٌٍشَّت ٌحوغ بدلخسةسَٓ ،زإوِّذ دذش لُةِسوٗ ِوٓ جوٌن
بألِىبذ ،دىت وةْ بٌَُىَ بألسجوٌن ِٓ لُةِسٗ بدلمذَّعد ،دٌن طوذ بٌشَّت ئىل بٌغَّّةء هًٍ ِشهذ ِٓ زالُِزٖ ،يف َوىَ هُوذ
بٌظُّوىد ،أٌ بٌوُذ بٌزٌ ِٓ جوذٖ مل َوُذ بٌشَّت َلهش هًٍ بألسع جبغذٖ بدلّجَّذ بٌزٌ لةَ جٗ.
ٌمذ وةٔر ِشمي بجملذٌَُّد ٍ٘ أوَّي ِٓ جةدسذ ئىل بٌمّّ ودذ٘ة ،جوذ لُةِد بٌشَّت ِحةششخ ِٓ جٌن بألِىبذ ،ووةْ بٌلَّوالَ
جةق ،حبغث سوبَد بٌمذَِّظ َىدَّٕة بٌحشًن .و٘ى بٌٍِّمةء بٌزٌ لةي فُٗ بٌشَّت ٌٍّجذٌَُّد« :ال زٍّغُين ألين مل أطوذ جوذ ئىل أيب،
وٌىٓ بر٘يب ئىل ئخىيت ولىيل ذلُ :ئين أطوذ ئىل أيب وأجُىُ وئذلٍ وئذلىُ» (َىدَّٕة .)17:20
ؤمشأ يف ئجنًُ ِوٍِّّٕة ِىت بٌحشًن وبإلطذةح  ،28هٓ صَةسخ أُخشي ئىل بٌمّّ ،هٕذ فجش بألدذ ،ووةٔر فُهة ِشمي بجملذٌَُّد
وِشمي بألُخشي (وٍ٘ أَُ َومىت وَىعٍ)ٌ ،سٕلشب بٌمّّ .و٘ى بٌٍِّمةء بٌزٌ ٔمشأ فُٗ« :وفُّة مهة ِٕـٍمسةْ ٌسخّّب زالُِوزٖ ،ئرب
َغىم اللةمهة ولةي :عالَ ٌىّة .فسمذِسة وأِغىسة جمذُِٗ وعجذزة ٌٗ» (ِىت .)9:28
فّة جٌن ٘زَٓ بٌٍمةءَٓ وةْ زشبئٍ بدلغُخ أِةَ بِت دةِالً فُٗ ؿحُوسٕة بٌيت بوسًّ فذبؤ٘ة.
وألَّْ بٌىُٕغد زوٍ ٘زب بألِش جُِّذبً ،فمذ وسد يف بذلىط بٌىحًن بٌزٌ زُشزٍِّٗ بٌىُٕغد يف ِغسهً فشدسهة جوُذ بٌمُةِد ،وهٕذ
جذء زغحذد ٔظف بًٌٍَُّ ،وسد جٗ أسجود أسجةم زسذذَّش هٓ طوىد بٌشَّت ئىل بٌغَّّةء ،وٍ٘ بألسجةم بٌطَّةٌص وبٌشَّبجن وبخلوةِظ
وبٌطَّةين هشش.
• بٌشُّجن بٌطَّةٌص ،و٘ى ِٓ بدلضِىس بٌطَّةٌص وبٌوششَٓ7« :بسفوىب أَهة بٌشؤعةء أجىبجىُ ،وبسزفوٍ أَسهة بألجوىبت بٌذَّ٘شََّود،
ٌُذخًُ ٍَِه بجملذ٘8 .ى ٍِه بجملذ .بٌشَّت بٌوضَض بٌمىٌ يف بٌمسةي9 .بسفوىب أَهة بٌشؤعةء أجىبجىُ ،بسزفوٍ أَسهة بألجىبت بٌذَّ٘شََّد
ٌُذخًُ ٍَِه بجملذ٘ ِٓ10 .ى ٍَِه بجملذ؟ ستُّ بٌمىَّبذ ٘ى ٍَِه بجملذ».
• بٌشُّجن بٌشَّبجن و٘ى ِٓ بدلضِىس بٌغَّةدط وبألسجوٌن6« :طوذ بهلل جةٌسَّهًٍُ وبٌشَّتُّ جظىذ بٌمشْ7 .سزٍِّىب إلذلٕة .سزٍِّىب ،سزٍِّىب
ه وًَّ بألسع .سزٍِّىب جفهٍََُِ 9 .هَ بٌشَّتُّ هًٍ وًِّ بٌشُّوىتِ .جٍظ بهلل هًٍ وُشعٍ رلذٖ».
دلٍىٕة8 .سزٍِّىب ألَّْ بهلل ٍََِ َ
• بٌشُّجن بخلةِظ و٘ى ِٓ بدلضِىس بٌغَّةجن وبٌغِّسٌن19« :طوذ بٌشَّت ئىل بٌوُال ،وعىب عحُةً وأهـً بٌَّٕةط ِىب٘ثََ33 .ة مجُن
ٍِىن بألسع عحِّذىب بٌشَّت34 .سزٍِّىب هلل بٌزٌ طوذ ئىل مسةء بٌغَّّىبذ ،بعسىي هًٍ بدلشةسق».
• بٌشُّجن بٌطَّةين هشش ِٓ بدلضِىس بدلةئد وزغود1« :لةي بٌشَّت ٌشيب بجٍظ هٓ ميُين دىت أػن أهوذبءن ِىؿاوةً ٌموذُِه.
َُ2شعً ٌه بٌشَّت ِٓ طهُىْ هظة بٌمىَّخ ،زُهٍه هًٍ أهذبئه».
وزومُحةً هًٍ جوغ ِة وسد يف بألسجةم بٌغَّةجك روش٘ةَ ،مىي بٌحةجة أضٕةعُىط بٌشَّعىيل (:)َ373-328
[وّة إٔٔة دبىذ بدلغُخ ُِسٕة مجُوةً فُٗ٘ ،ىزب أَؼةً يف بدلغُخ ٔفغٗ ،حنٓ مجُوةً ٔشزفن ،ئر ٔمىَ ِٓ بألِىبذ ؤظووذ ئىل
بٌغَّّىبذ« :دُص دخً َغىم وغةجك من أجهناٌُ ،ظ ئىل ألذبط شحٗ بحلمُمَُّد ،جً ئىل بٌغَّّةء هُٕهةٌُ ،لهش بِْ أِةَ وجٗ
بهلل ألجهنا» (هّّبٌُِّٔن  20:6؛  .)24:9فاْ وةْ بدلغُخ لذ دخً بِْ ئىل بٌغَّّةء هُٕهة من أجهناِ ،ن أٔٗ وةْ ِٕز بألصي ويف
وًِّ دٌن ٘ى ستُّ بٌغَّّىبذ وخةٌمهة ،فّٓ أجٍٕة ئربً وُسث أَّْ بِت سفَّوٗ (فٍُيب  .. )9:2فٍُ َىٓ رٌه ًٌنزفن ٘ى ٔفغٗ ،ئر
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أٔٗ يف ربزٗ ٘ى بهلل بٌوٍٍ ،وٌىٓ ٌُظًن ٌٕة جشبً ،ويرفعنا حنن فيه ،فٕذخً أجىبت بٌغَّّةء] (ػذَّ بألسَىعُُِّٓ .)43-41:1
وَمىي بٌحةجة أضٕةعُىط بٌشَّعىيل أَؼةًًَ:
[لًُ أِةِٗ« :بسفوىب أَهة بٌشؤعةء أجىبجىُ ،وبسزفوٍ أَسهة بألجىبت بٌذَّ٘شََّد ،فُذخً ٍِه بجملذ» .هًٍ أَّْ بألجىبت مل زىٓ ِغٍمد
يف وجهٗ لؾ ،ئر ٘ى ست بٌىًُ وخةٌك بٌىًُ ،جً ٘زب أَؼةً وُسث من أجهنا حنٓ بٌزَٓ وةْ جةت بٌفشدوط ُِغٍمةً يف وجهٕة .وٌزٌه
فوًٍ ِغسىي جششََّسٗ جغحث بدغذ بٌزٌ ٌحغٗ لًُ هٕٗ« :بسزفوٍ أَسهة بألجىبت بٌذَّ٘شََّد ٌُذخً  ،»...ووأَّْ بٌذَّبخً ٘ى ئٔغةْ .مثَّ
ِٓ جهد أُخشي هًٍ ِغسىي ال٘ىزٗ ،جغحث أَّْ بٌىٍّد ٘ى بهلل ،لًُ هٕٗ ئٔٗ ٘ى «بٌشَّت ٍِه بجملذ»] (ػذَّ بألسَىعُُِّٓ .)43 ،42:1
وٍَُِّخض بٌمذَِّظ وًنٌُّظ بٌىحًن (٘ )َ444-412زٖ بدلوةين وٍَّهة يف هحةسخ ِهَّّد َمىي فُهة:
[ئٕٔة فُٗ ٔذخً ئىل بٌغَّّةء ،وفُٗ ٔلهش أِةَ بِت ،وفُٗ أَؼةً ٔسّجَّذ ؤُذهً أجٕةءُ بهلل](.)4

عيد انصُّعىد نيتىرجيِّا
ٕ٘ةن غةَسةْ ِٓ طوىد بدلغُخ ٌٗ بجملذ ئىل بٌغَّّةء؛
• بٌغةَد بألوىل ٍ٘ جٍىط بالجٓ بحلةًِ ٌـحُوسٕة ،هٓ ميٌن بِت ،و٘ىزب ألةِٕة بِت ِن بدلغوُخ ،وأجٍغوٕة ِووٗ يف
بٌغَّّةوََّةذ «ألةِٕة ِوٗ وأجٍغٕة ِوٗ يف بٌغَّّةوََّةذ يف بدلغُخ َغىم» (أفغُظ .)6:2
• وبٌغةَد بٌطَّةُٔد ٌظوىد بٌشَّت ئىل بٌغَّّةء  -حبغث لىي بدلغُخ ٌٗ بجملذ  -فهٍ ٌىٍ َُشعً ٌٕة بٌشُّوح بٌ ُمذُطٌُّ ،ىُص يف
بٌىُٕغدَ ،شهذ ٌٍّغُخ ،وَُهذٌ بٌُّٕفىط ئٌُٗ ،وَزوِّش٘ة جىطةَةٖ ،وَٕمً ئٌُهة رلذَّدبً ِة َشَذ بدلغُخ أْ َمىٌٗ« .وأَِّة ِىت جةء
ربن ،سوح بحلك ،فهى َُ ششذوُ ئىل مجُن بحلك ،ألٔٗ ال َسىٍَُّ ِٓ ٔفغٗ ،جً وًُّ ِة َغّن َسىٍَُّ جٗ ،وَُخّّوُ جأِىس آزُود.
ميجذُين ألٔٗ َأخز ممَّة يل وخيّّوُ َ( »...ىدَّٕة .)14-12:16
ربن ِّ
و٘ةزةْ بٌغةَسةْ ال ميىٓ فظً أَّهّة هٓ بألُخشي .فٍُ َىٓ ممىٕةً ئسعةي بٌشُّوح بٌ ُمذُط ئىل بٌىُٕغودٌُ ،وّوً فُهوة،
وَمىد٘ة ئىل بدلغُخ ،لحً أْ زسشبءي بٌىُٕغد جـحُوسهة بدذَذخ يف بدلغُخ ،أِةَ بِت.
ودىي ٘ةزٌَن بٌغةَسٌَن ،دبسذ ٔظىص بٌظٍَّىبذ بٌٍُِّسىسجَُّد وّة زششدهة بدلخـىؿةذ بٌيت دسعسهة ذلزب بٌوُوذ .وٌىوٓ
بٌـَّمظ بحلةيل ،لذ سوَّض هًٍ بٌغةَد بألوىل فمؾ ِٓ بٌظُّوىد ،وٍ٘ بدٍىط هٓ ميٌن بِت ،جُّٕة أغفً  -ئىل دذ جوُذ  -بٌغةَد
بٌطَّةُٔد ،وٍ٘ وهذ بدلغُخ جاسعةي بٌشُّوح بٌ ُمذُط.
فٕجذ أَّْ ِولُ ٔظىص بٌظٍَّىبذ بٌٍُِّسىسجَُّد يف هُذ بٌظُّوىد حبغث بدلخـىؿةذ ،زذوس دوىي زووحًن ”طووذ ئىل أهوال
بٌغَّّىبذ ،نكي يُرسم ٌٕة بٌحةسلٍُؾ“.
و٘ىزب َىىْ بٌشِّجةؽ بٌٍُِّسىسجٍ وضُمةً هًٍ ِذي ٘زٖ بٌوششخ أَةَ ِٓ ،هُذ بٌظُّوىد ئىل هُذ بٌوٕظشخ .فوُذ طوىد بٌغُِّذ
بدلغُخ ئىل بٌغَّّةء٘ ،ى هُذٌ ٌغحث وهذ بدلغُخ ٌٍىُٕغد ،جأٔٗ ئرب طوذ ئىل بٌغَّّةء ،عُشعً ٌٕة بٌشُّوح بدلوضٌِّ .وأَِّوة هُوذ
بٌوٕظشخ ،فهى هُذٌ ،جغحث ربمُك ٘زب بٌىهذ بإلذلٍ ،أٌ ئسعةي بٌشُّوح بٌ ُمذُط ،وعىٕةٖ يف بٌىُٕغد .فهزٖ ٍ٘ بٌغةَد بٌولًّ
ِٓ زذجًن بخلالص ،بٌزٌ جذأٖ بدلغُخ جسجغُّذٖ ،وبوسًّ جاسعةي بٌشُّوح بٌ ُمذُط.
وأُوسدُ فُّة ٍٍَ جوؼةً ممَّة ززوشٖ بدلخـىؿةذ ،هٓ ٘زٖ بٌغةَد بٌطَّةُٔد ،أٌ وهذ بدلغُخ جاسعةي بٌشُّوح بٌ ُمذُط.
• بٌـَّشح بٌىبؿظ ٌوُذ بٌظُّوىد” :أٔة ِةعٍ ئىل أيب بٌزٌ أسعٍين .وئرب أٔة ِؼُرُ ،أعأٌٗ هٕىُ ،نكي يُرسلم إنليكم
انرُّوح انقُدُس املعزيٌُ ،ىىْ ِوىُ ئىل بألجذ“.
 -4بٌىٕض يف بٌطَّةٌىش 20

PG 75: 329
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• أسجةم بٌَّٕةلىط” :بٌغَّالَ ٌظوىدٖ دلَّة طوذ ئىل بٌغَّّىبذ ،نكي يرسم ننا انبارقهيط“.

• رُوظىٌىجَُّد بٌظُّوىد” :طوذ ئىل مسةء بٌغَّّةء ٔةدُد بدلشةسق ،نكي يُرسم ننا املعزِّي روح احلق ِٓ .أجوً ٘وزب
فٍّٕجِّذ طوىدَٖ بدلمذَّط“.
• بٌٍَّذٓ بٌشُّوٍِ ٌٍظُّوىد وبٌزٌ َُمةي جوذ لشبءخ فظً بإلجشوغُظ” :بدلغُخ لةَ ِٓ جوٌن بألِوىبذ ،وطووذ ئىل أهٍوً
بٌغَّّىبذ ،وجٍظ هًٍ ميٌن أجُٗ ،نكي يُرسم ننا  \ina `ntefouwrp nanانبارقهيط“ .أو” :بدلغُخ طوذ ئىل بٌغَّّةء ،نكي
يُرسم املعزِّي انرُّوح انقُدُسٌٕ ،فىعٕة“.
وجذَش جةٌزِّوش ٕ٘ة ،أَّْ وسةت ”خذِد بٌشَّّةط وبألحلةْ“َ ،ىسد حلٕةً سوُِِّة ٌوُذ بٌظُّوىدَُ ،مةي جٕفظ ؿشَمد بٌٍَّذوٓ
بٌشُّوٍِ بٌزٌ َُمةي يف دوسخ هُذ بٌمُةِد ” Xc? anecthبدلغُخ لةَ  .“...وفُّة ٍٍَ ٔضُّ بٌٍَّذٓ جةٌُىٔةَُّٔد(:)5
Χριστὸς ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανὸν ἐξαπέστειλε παράκλητον τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ζωὴν χαρισάμενος
ἐπὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν .

بدلغُخ طوذ ئىل بٌغَّّةء ،وأسعً بدلوضٌِّ بٌشُّوح بٌ ُمذُط ،وأٔوُ ٌٕفىعٕة جةحلُةخ.
و٘زب بٌَّٕض غًن دلُك ،جغحث وسود وٍّد  ἐξαπέστειλεأٌ” :أسعً“ .ألَّْ ٘زب بٌفووً َوأيت يف طوُغد بدلةػوٍ
بٌحغُؾ( ،)6يف دٌن أَّْ بٌشُّوح بٌ ُمذُط مل َىٓ لذ أُسعً جوذ.
أَِّة بٌَّٕض بٌزٌ جيث أْ َُمةي يف هُذ بٌظُّوىد ودىت بٌسِّغود أَةَ بٌسَّةٌُد ٌٗ ،حبغث خمـىؿةزٕة بٌمحـَُّد بدلٕسشوشخ يف أحنوةء
بدلوّىسخ ،فهى(:)7
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν .

)(8

Χριστὸς ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανὸν ἵνα μέμψῃ παράκλητον

أٌ :بدلغُخ طوذ ئىل بٌغَّّةء ،نكي يُرسم املعزِّي بٌشُّوح بٌ ُمذُطٌٕ ،فىعٕة.
وزٍضَ بإلشةسخ ئىل أَّْ خمـىؿةذ زشزُث بٌحُود ،ال زشًن ئىل ٘زب بٌٍَّذٓ .وِٓ مثَّ فشدبة َىىْ ٔضُّ بٌٍَّذٓ ِٕمىيٌ هٓ أدوذ
بدلخـىؿةذ بدلسأخِّشخ صُِِّٕة.
حىل اندَّورة االحتفانيَّت نعيد انصُّعىد
جذبسعد ِسأُِّٔد دلة أوسدزٗ بدلخـىؿةذَ ،سَّؼخ ٌٕة أٔٗ ال روش ألََّد دوسبذ بدسفةٌَُّد ،ال يف هُذ بٌظُّووىد ،وال يف بألدوذ
بٌغَّةدط ِٓ بخلّغٌن بدلمذَّعد ،ئر زىسفٍ جزوش زشدَذ أحلةْ بٌمُةِد وبٌظُّوىد جوذ بإلجشوغُظ ،جذوْ أََّد ئشوةسخ ئىل دوسبذ
بدسفةٌَُّد .و٘ى ٔفظ ِة جنذٖ يف جةوش هُذ بٌوٕظشخ ،لحً لشبءخ فظً بإلجنًُ بدلمذَّط ،دُص زمىي بدلخـىؿةذ طشبدد :ئٔوٗ
زُمةي أحلةْ بٌمُةِد وبٌظُّوىد ،وحنٓ ولىف يف أِةوٕٕة(.)9
فةٌـَّمظ بٌمحـٍ يف أطىٌٗ بألوىل يف ٘زٖ بدضئَُّد٘ ،ى ئسبةَ بٌذَّوسخ بالدسفةٌَُّد جمُةِد بٌغُِّذ بدلغوُخ يف خوالي بٌسِّغوود
5- Burmester, O.H.E., The Greek Kirugmata, Versicles and Responses, and Hymns in the Coptic Liturgy, in OCP, vol. II, N. 3-4,
Roma 1936, p. 389.
6- indicative aorist active 3rd person singular .
وأطً ٘زب بٌفوً بٌُىٔةين ٘ى بٌفوً  ἐξαποστέλλωأٌ ”َُشعً“ . htrof dneS

٘ -7زب بٌَّٕض أوسدٖ سوفةئًُ بٌـُّىخٍ يف وسةجٗ ”وسةت بٌطَّالضد لُذَّبعةذ“ ،وبٌزٌ ؿحوٗ يف سوِة عٕد ٔ ،َ1736مالً هٓ خمـىؿةزٕة بٌمحـَُّود،
بدلٕسششخ يف ِىسحد سوِة وغًن٘ة ِٓ بدلىسحةذ.
 -8بٌحةسبوٍُر ،زوشَث ٌٍىٍّد بٌُىٔةَُّٔد ( Παράκλητοςجةسبوٍُسىط) ،وزوين ”ِوضٌِّ“ ،أو ”شوفُن“ .وبٌفووً ٘وى παρακαλέω
(جةسبوةٌُإ) ،وَوين ضالش ِوةْ ٍَ٘” :ـٍث أو ٍَسّظ أو َسؼشَّم َ -وق َ -وضٌِّ“ .وِٕٗ بالعُ ( παράκλησιςجةسبوٍُغُظ) وَووين:
”ؿٍحد  -زوضَد  -وهق“.
” -9خمـىؽ زشزُث بٌحُود جحـشَشوَُّد بٌمة٘شخ (ق  ،“)15وسلد (16ج).
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وبٌطَّالضٌن َىِةً بٌسَّةٌُد ٌوُذ بٌمُةِد( ،)10ودغث .أَِّة ِة َُمةي ِٓ أحلةْ زبسض جةٌمُةِد وبٌظُّوىد ِٓ ،هُذ بٌظُّوىد ئىل جةوش هُذ
بٌوٕظشخ ،فُىىْ جغًن دوسبذ بدسفةٌَُّد.
وٌمذ كًَّ ٘زب بٌـَّمظ عةسَةً يف بٌىُٕغد بٌمحـَُّد ،حبغث ِة ززوش خمـىؿةذ زشزُث بٌحُود ،دىت ئىل أوبئً بٌمشْ
بٌوششَٓ ،وجةٌسَّذذَذ عٕد  .َ1911وٌىٓ جوذ كُهىس وسةت ” خذِد بٌشَّّةط وبألحلةْ“ يف أوَّي ؿحود ٌٗ عٕد ،َ1938
زغَُّش بٌـَّمظ بٌزٌ عةد ؿٍُد ٘زٖ بٌمشوْ بٌـَّىٍَد ،ئر أوسد هٕىبٔةً يف ششدٗ ٌـمىط طٍىبذ هُذ بٌظُّوىد٘ ،ىِ” :وة
َُمةي يف اندَّورة أَةَ بِدةد جوذ  ،)11(“ Xc? `anecthدُص َششح بٌىسةت أَّْ ٘زٖ بٌذَّوسخ بالدسفةٌَُّد زىىْ يف َىَ
هُذ بٌظُّوىد ،ويف َىَ بألدذ بٌغَّةدط ِٓ بخلّغٌن بدلمذَّعد ،ويف َىَ هُذ بٌوٕظشخ.
ئٔٗ ِٓ بدلوشوف أَّْ بٌذَّوسخ بالدسفةٌَُّد جمُةِد بدلغُخ يف أسجةء بٌىُٕغد ٍ٘ ،زوحًن ؿمغٍ هٓ كهىسبذ بٌشَّت بدلسىشِّسخ ٌٗ،
وبٌيت زإوِّذ لُةِسٗ ِٓ جٌن بألِىبذ .فهزب ٘ى عحث وِوىن ٘زٖ بٌذَّوسبذ بالدسفةٌَُّد ؿٍُد بٌسِّغود وبٌطَّالضٌن َىِةً ِٓ بٌمُةِد ،أٌ
لحً طوىدٖ ِحةششخ ئىل بٌغَّّةء .و٘زب ٘ى ِة زٕهجٗ بٌىُٕغد بٌُىٔةَُّٔد دىت بٌَُىَ.
• يف ولر بٌمُشجةْ .أٌ ِة َُمةي يف زىصَن لُذَّبط هُذ بٌظُّوىد ودىت ئىل هُذ بٌوٕظشخ.
ززوش خمـىؿةزٕة أٔٗ ِٓ جٌن ِة َُمةي يف زىصَن لُذَّبط هُذ بٌظُّوىد٘ ،ى حلٓ بٌظُّوىد ” Afrek `tveؿأؿوأ بٌغَّوّةء
ؤضي  .“...وَجشٌََىغٗ ” Marouonof `nje nivhou`iفٍسفشح بٌغَّّىبذ وزسهًٍَّ بألسع .“...
أو َُمةي بٌسَّغحذد بٌشُّوٍِ بٌمحـٍ ” Acwmen tw Kuri`wفٍٕغحِّخ بٌشَّت ألٔٗ جةجملذ سبجَّذ .“...
وخبظىص ٘زٖ بٌسَّغحذد بٌشُّوٍِ بٌمحـٍ ،زمىي خمـىؿةزٕة بٌمحـَُّد ،أَّْ ٘زٖ بٌسَّغحذد زُمةي ِٓ َىَ هُذ بٌظُّوىد ئىل َوىَ هُوذ
بٌوٕظشخ ،أٌ هًٍ ِذي بٌوششخ أَةَ بٌىبلود جُٕهّة .و٘زب ٘ى بدلىلن بٌـَّمغٍ بٌظَّذُخ ذلزٖ بٌسَّغحذدٌ ،غححٌن ،بألوَّي٘ ،ى سبةشُهة ِن
ِوةين بٌُّٕظىص بٌٍُِّسىسجَُّد بخلةطد هبزٖ بٌفسشخ ،وبٌغحث بٌطَّةين ٘ى دلٕـىلهة.
وٌزٌه أوسدُ فُّة ٍٍَ ،بٌشُّجن بألوَّي ِٕهة فمؾ ،و٘ى:
Ἄσωμεν τῷ Κυρίῳ͵ ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. ἀνελθὼν εἰς οὐρανοὺς ἄξει τὸν Παράκλητον τὸ
Πνεῦμα τῆς ἀληθείας. ἀμήν.
()13

أٌ :فٍٕغحِّخ بٌشَّت ألٔٗ جةجملذ سبجَّذ .طوذ ئىل بٌغَّّىبذ( ،)12نيُرسم بٌحةسبوٍُر ،سوح بحلك  .آٌِن.

فُمىي بٌشُّجن بألوَّي ِٕهة ،ئَّْ بٌشَّتَّ لذ طوذ ئىل بٌغَّّةء ”نكي يُرسم (َُذؼِش)( ἄξει )14بٌحةسبوٍُر“ .وبٌضَِّٓ ٕ٘وة يف
طُغد بدلغسمحً ،و٘ى ِة عىف َىىْ يف َىَ هُذ دٍىي بٌشُّوح بٌ ُمذُط (بٌوٕظشخ).
ٌمذ وةٔر بٌحزسخ بألوىل بٌيت دىٌَّر ٘زٖ بٌسَّغحذد ِٓ ِىلوهة بٌـَّمغٍ بٌمذمي٘ ،ى ”خمـىؽ زشزُث بٌحُود سلُ (ؿموظ
 /74مسُىٗ  )743وبحملفىف يف ِىسحد بٌذَّبس بٌحـشَشوَُّد جةٌمة٘شخ ،وزةسَخ ٔغةخسٗ ٘ى  1161شهذبء .َ1445-1444 /و٘ى خبؾ

ئسُِة جٓ بٌمُُّّض بٌزٌ َوسَث بمسٗ جةٌمحـَُّد .دُص َزوش أَّْ ٘زٖ بٌسَّغحذد بٌشُّوٍِ بٌمحـٍ ميىٓ أْ زُمةي يف هُذ بٌوٕظشخ.
 -10زوسّّ بٌىُٕغد بٌُىٔةَُّٔد أَّْ بٌَُىَ بٌسَّةعن وبٌطَّالضٌن ِٓ بخلّغٌن بدلمذَّعد ٘ى ودبم لُةِد بدلغُخ.
بٔلش :وسةت بٌغَّىبهٍ بٌىحًنِٕ ،شىسبذ بٌُّٕىس ،َ1987 ،ص 509
بألعسةر َغًَّ هحذ بدلغُخ ،سعةٌد ِةس ُِٕة بحلةدَد هششخ ،ص 80

 -11بٔلش وسةت ”خذِد بٌشَّّةط وبألحلةْ“ ،بٌـَّحود بٌشَّبجود ،بٌمة٘شخ ،ص 393

 -12بٌَّٕض بٌمحـٍ َزوش ”أهًٍ بٌغَّّىبذ“.
 -13بٌسَّشمجد بٌوشجَُّد زؼُف دبئّةً وٍّد ”بدلوضٌِّ“ ،وٍ٘ غًن وبسدخ يف بٌَّٕظٌَّن بٌُىٔةين وبٌمحـٍ.

14- ἄξει = “will bring”.

Vb. indicative future active 3rd person singular from ἄγω = “lead - bring”.
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مثَّ جةءذ أجظٍّىدََّد ألالدَىط جه ٌحُث ،بٌيت ؿُحور يف بٌمة٘شخ عٕد  ،َ1908دُص وػور هٕىبٔةً ذلزٖ بٌسَّغحذد ٘ىِ” :ة
َُمةي يف هُذ بٌوٕظشخ وطىَ بٌشُّعًُ“ .هٍّةً جأَّْ أجظٍّىدََّد بٌمظ ُِٕة بٌِّّىعٍ بٌيت ؿُحور يف عٕد  َ1908أَؼةً يف بإلعىٕذسََّد،
ولحً أجظٍّىدََّد ألالدَىط جه ٌحُث ،مل زُشش ئىل ٘زٖ بٌسَّغحذد.
مثَّ وةْ ” وسةت بٌٍمَّةْ وبٌغَّجذخ ،بدلـحىم عٕد  ، “َ1921بٌزٌ َمىي هٓ ٘زٖ بٌسَّغحذد ِة ٍٍَ:
”ويف ولر بٌسَّىصَنَ ،مىٌىْ  Acwmen tw Kuri`wوٍ٘ لـود سوَُِّد ولحـَُّد ،وزُمةي يف طَىَ آجةئٕة بٌشُّعًُ“(.)15
وجةء وسةت ”خذِد بٌشَّّةط وبألحلةْ“ بٌىبعن بالٔسشةس ،وبٌزٌ ؿُحن ٌٍّشَّخ بألوىل عٕد  ،َ1938دُص وػن هٕىبٔةً ذلوة
٘ىِ” :ة َُمةي يف زىصَن هُذ بٌوٕظشخ وطىَ بٌشُّعًُ“(.)16
ئَّْ بٌسَّشمجد بٌمحـَُّد ٌٍفوً بٌُىٔةين ( ἄξειأوغٍ) أٌ ”عُُشعً“ . afouwrp :ٍ٘ ،و٘زب بٌفوً بٌمحـٍ ،دٌن زُوشجُ
ئىل بٌوشجَُّد ،فمذ زُشجُ ئىل ”أَسعًَ“ يف طُغد بدلةػٍ بٌسَّةَ .وٌىٓ ٘زب بٌفوً بٌمحـٍ  afouwrpميىٓ أْ َىىْ أَؼوةً يف
صِٓ بحلةػش بٌطَّةين ،و٘ى بٌضَِّٓ بٌزٌ َُمشِّس دمُمد ،الجذ ِٓ دذوضهة .وِٓ مثَّ ،ميىٓ أْ زىىْ زشمجسوٗ ٘وٌٍُُ” :شعوً“.
وخُالطد بٌمىي ٍ٘ ،أَّْ بٌسَّشمجد بٌوشجَُّد غًن بٌذَّلُمد ذلزب بٌفوً بٌمحـٍ ،جةهسحةسٖ يف صِٓ بدلةػٍ ،سدبة وةٔر ٘وٍ بٌغَّوحث
بٌشَّئُغٍ وسبء ٔمً ٘زٖ بٌسَّغحذد ئىل هُذ بٌوٕظشخ ،وٌسُمةي هًٍ ِذي طَىَ بٌشُّعًُ.
وزلً وًُّ دسبعسٕة ،دسبعد يف بٌسَّةسَخ بٌٍُِّسىسجٍ ٌىُٕغد بإلعىٕذسََّد ،ال زحُخ زغًُن شٍء ِٓ ٔظىص بٌظٍَّىبذ ،وٌىَّٕهة
ٌىشف زةسخيٕة بٌٍُِّسىسجٍ ،وُف وةْ ،وِة طةس ئٌُٗ بٌَُىَ.

 ” -15وسةت بٌٍمَّةْ وبٌغَّجذخ ،بدلـحىم عٕد  ،“َ1921ص 227
 -16وسةت ”خذِد بٌشَّّةط وبألحلةْ“ ،بٌـَّحود بٌشَّبجود ،ص 407

