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رلّوػخ ِٓ اخلُذالاَ َّاخلبدِبد ِٓ ِذٍٕخ ٔظش
زلبػشح ثذٍش اٌمذٍٍّظ أٔجب ِمبس ثوادً إٌالـشَّْ
اجلُّؼخ ٍ 3ؤَو عٕخ َ3:12

حتميَّة الرِّباط الىثيق بني قيامة املسيح وصعىدي وجلىسً عه ميني اآلب
لكي ميىح الرُّوح ال ُقدُس للكىيسة
متهيد
ئٕٔب دٌن ٔزىٍَُّ ػٓ ئديبْ اٌىَٕغخ ،فال ٍىوْ رٌه ِٓ أجً اجلذاي يف دذٍّ رارٗ ،ألَّْ ِٕبلشخ أِوس اإلديبْ هتدذ
َّأخًنا ئىل رأطًَ ػاللخ دَالخ ثبدلغَخ َِّٓ ،مثَّ ،ثبُة َّاٌشَُّّح اٌ ُمذُط أٍؼبٌََّ ،ظ رلشالد ِؼشفخ ػمالَٔالخ ً رٕفغ شَئب.

أَّالً

ئٕٔب يف إٌٍّهبٍخ ٔزىٍَُّ ػٓ عش٘ ،و عشّ ادلغَخ َّاٌىَٕغخَّ٘ .و عشٌّ ً ٍٕبلَش ثبٌؼمً َّادلٕـك ،خٍوا ِٓ ِؼؤخ اٌدشَُّّح اٌمُدذُط،
َّاٌزً ً ديىٕٗ أْ ٍؼًّ ئًَّ يف اٌغالالَ ،ألَّْ «مثش اٌّّ ٍُضسع يف اٌغالالَ ِٓ اٌزٍٓ ٍفؼٍوْ اٌغالالَ» (ٍؼموة .)1:81
٘زا ِٓ جهخ َِّٓ ،جهخ أُخشى ،فاَّْ اٌمذٍٍّظ ثوٌظ اٌشالعويَّ٘ ،و أػظُ ِٓ دافغ ػٓ ئديبْ اٌىَٕغخَّ ،اٌزً لبي ػدٓ
ٔفغٗ ئٔٗ رؼت أوضش ِٓ مجَغ اٌشُّعًَُّ ،اٌزً شهذ ثموٌٗ ئَّْ اهلل ٔفغٗ لذ وشف ٌٗ عشّ اإلديبْ ادلىزوَ ِٕز اٌدذُّ٘وس ،ددٌن
ٍموي« 8ئٔٗ ثاػالْ ػشفين ثبٌغٍّش» (أفغظ ٘ ،)181و ٔفغٗ ٍموي« 8ئْ وبْ يل وًُّ اإلديبْ ٌَّ ...ىٓ ٌَظ يل زلجالخ ،فٍغدذُ
شَئب» (1ووسٔضوط  .)3811فٍٕذزس ئرا ٌئالَّ هنذَ احملجالخ فَّب حنٓ ٔذافغ ػٓ اإلديبْ «أِالب اُْ فٍَضجذ اإلديبْ َّاٌشجبء َّاحملجالخ٘ ،زٖ
اٌضَّالصخ ٌَّىٓ أػظّهٓ احملجالخ» (1ووسٔضوط .)11811

• حتمية الرِّباط الىثيق بني قيامة املسيح وصعىدي وجلىسً عه ميني اآلب
 +اٌمَبِخ أػـذ ٌٍّغَخ ؿجَؼزٗ ادلهَأح ٌإللبِخ يف األػبيل َّػٓ ديٌن اٌؼٌٍ .فبجلغذ ادلمبَ ِٓ ادلود ً ،رٕبعجٗ اإللبِدخ
ػٍي أسع اإلٔغبْ حتذ ؿجَؼخ ػبمل إٌالبط «أٔزُ ِٓ أعفً ،أِالب أٔب فّٓ فوق» (ٍودٕالب .)318:
فأْْ ٍموَ ادلغَخ ِٓ ثٌن األِواد ،فالثذ أْ ٍظؼذ أٍؼب .فبٌمَبِخ متهَذ ٌٍظُّؼودَّ ،اٌظُّؼود رىًَّ ٌٍمَبِخ ،أً أَّْ فؼدً
اٌظُّؼود ٘و فؼً َّادذ ،أوٍّٗ ادلغَخ ِشالح َّادذحٌَ ،ىًٍّّ ثٗ فؼً اٌمَبِخ.
ٍ +موي اٌمذٍٍّظ ٍودٕالب يف ئجنٌٍََٗ« 8ظ أدذ طؼذ
اٌغالّبء ،اثُٓ اإلٔغبْ اٌزً ٘و يف اٌغالّبء» (ٍودٕالب .)1181

ἀναβέβηκεν

ئىل اٌغالّبء ،ئًَّ اٌزً ٔدضي

καταβάς

ِدٓ

فىٍّخ «طؼذ»  ἀναβέβηκενرأيت ٕ٘ب يف ادلؼبسع اٌزالبَ اٌزً ٍفَذ احلذَّس ادلىزًّ َّادلغزّش ئىل اُْ ( .)perfectمبؼىن
أَّْ اًثٓ حيًّ رلذ اٌظُّؼود يف رارٗ .أً أَّْ فؼً ”اٌظؼود“ متَّ ِشالح َّادذح ،وموي سعبٌخ اٌؼّّأٌٍَّن« 8دخً ِشالح َّاددذح ئىل
األلذاط ،فوجذ فذاءً أثذٍب» (ػّّأٌٍَّن  3:82؛ .)1381
َّوٍّخ «ٔضي»  καταβάςرأيت ٕ٘ب يف صِٓ ادلبػٌ اٌجغَؾ ( ،) aoristأً دذَّس اٌزالجغُّذ يف طَُّ اٌضالِٓ .غًن أَّْ
صِٓ ادلبػٌ اٌجغَؾٍٕ ً ،فٌ اعزّشاسٍالخ إٌُّضَّيٌَّ ،زٌه جبء ٔفظ ٘زا اٌفؼً يف آٍخ أُخشى يف صِٓ ادلؼبسع ادلغدزّش
َّ καταβαίνωνاٌزً ٍفَذ دَّاَ إٌُّضَّيَّ ،رٌه يف لوٌٗ « 8ألَّْ خُجض اهلل ٘و إٌالبصي  ِٓ καταβαίνωνاٌغالّبء ،اٌوا٘ت
دَبح ٌٍؼبمل» (ٍودٕالب  .)1182أً أَّْ اٌزالجغُّ ذ٘ ،و فؼًٌ ،دذس يف اٌضالٍِٓ ًَّ ،ضاي دبدصب َّلبئّب ئىل األثذَّ٘ .و ٔفدظ
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األِش اٌزً ٍٕـجك ػٍي اٌمَبِخ َّاٌظُّؼود أٍؼبَّ ،ػٍي وًِّ أفؼبي ادلغَخ اخلالطَالخ األُخشى.
فبٌزً ٍزىٍَُّ ػٓ أِوس اٌغالّبء٘ ،و ِٓ ٔضي ِٓ اٌغالّبء ،اثُٓ اإلٔغبْ (ثبٌزالجغذ)َّ٘ ،و أطال يف اٌغالّبء .فهزٖ اٍُخ اٌيت حتًّ
يف ِؼّوهنب سعبٌخ إٌُّضَّي َّسعبٌخ اٌظُّؼود ،جنذ أهنب جتّغ وًَّ أػّبي ادلغَخ اخلالطَالخ ،ثذءًا ِٓ اٌزالجغُّذَّ ،أزهبء ثبٌظُّدؼود .ألَّْ
ِؼىن اٌظُّؼود ً٘ورَب٘ ،و رىًَّ ػًّ اخلالص اٌزً ثذأ ثفؼً اٌزالجغُّذَّ ،اٌزً ثغججٗ ٔضي ادلغَخ ئٌَٕب ِٓ اٌغالّبء.
ٌَّ +ىٓ اٌظُّؼود اٌزً رىٍَُّ ػٕٗ اٌمذٍٍّظ ٌولب يف عفش األػّبي شٌءَّ ،اٌظُّؼود اٌزً ٍزىٍَُّ ػٕٗ ادلغَخ يف ئجنًَ ٍودٕالب
يف لوٌٗ ٌٍّجذٌَالخ ً« 8رٍّغَين ألين مل أطؼذ ثؼذ ئىل أيبٌَّ ،ىٓ ار٘يب ئىل ئخويت َّلويل ذلُ 8ئين أطؼذ ئىل أيب َّأثَىُ َّئذلٌ
َّئذلىُ» (ٍودٕالب  ،)1283:شٌء آخش .األَّالي ٍزجغ ِشادً اٌفذاء األسثغ 8اٌزالجغُّذ (ادلَالد)َّ ،ادلود (اٌظدٍت)َّ ،اٌمَبِدخ ،مثَّ
اٌظُّؼود ،يف رذسُّجهب احملغوط َّادلٕظوس ٌٕب .أِالب اٌظُّؼود يف ئجنًَ ٍودٕالب ،فهو اٌؼًّ اٌغٍّشً غًن ادلٕظوسَّ ،اخلبص ثبدلغدَخ يف
ػاللزٗ اٌغٍّشٍالخ ثبُة؛ ألٔٗ ِٓ جهخ ػاللخ ادلغَخ ثبُة ً ،ديىٓ اٌزالفشٍك ”اٌضِين“ ثٌن اٌمَبِخ َّاٌظُّؼود ،فهّب ػًّ َّادذ
ٌذى اُة ،ػجالش ػٕٗ ادلغَخ ثموٌَّٗ« 8أٔب ئْْ اسرفؼذ ػٓ األسع ،أجزةُ ئيلَّ اجلَّغ» (ٍودٕالب  ،)13813دَش ٍشًن ٕ٘دب ئىل
اسرفبع اجلغذ ػٍي اٌظالٍَتَّ ،اًسرفبع ِٓ ادلود ثبٌمَبِخَّ ،اًسرفبع ثبٌظُّؼود٘ .زا وٍُّٗ ػٕذ ادلغَخ َّاُة ،ػًّ فدذائٌ
َّادذ ِزىبًٌِ .زٌه ً ٍظخ ٕ٘ب يف لوٌٗ «ئين طبػذ َّأطؼذ» ،اٌٍُّجوء ئىل اٌزالََّض اٌضالِين يف األفؼبي.
فبٌظُّؼود اٌزً رىٍَُّ ػٕٗ اٌمذٍٍّظ ٍودٕالب (ٍودٕالب ٍ ،)1283:شد فَٗ لوي اٌشالة ٌٍّجذٌَالخ ،ثؼذ لَبِزٗ ِجبششح ،ئر ودبْ ً
ٍضاي اٌظَّالَ ثبلَب ،لبي ذلب ً« 8رٍّغَين ألين مل أطؼذ ثؼذ ئىل أيب»ٌَّ .ىٓ ثؼذ لًٍََّ ،دٌن روجالهذ ِشمي اَّذٌَالخ ٔفغهب ِشالح
أُخشى ئىل اٌمّّ ِغ ِشمي أَُ ٍؼموة ٍَّوعٌٌ ،زٕظشا اٌمّّ ،لبي ذلّب ادلالن ػٓ اٌشالة «ٌَظ ٘و ٘هٕدب َّ« .»...فَّدب ادب
ِٕـٍمزبْ ٌزخّّا رالَِزٖ ،ئرا ٍغوع ًلباب َّلبي 8عالَ ٌىّب .فزمذالِزب َّأِغىزب ثمذَِٗ َّعجذرب ٌٗ» (ِىت  .)183:فّب ثدٌن
٘زٍٓ اٌٍِّمبءٍٓ وبْ طؼود ادلغَخ َّرشائَٗ أِبَ اُة ،دبِال ٌـجَؼزٕب اجلذٍذحٌ ،زىزًّ ثزٌه آخش ِشادً فذائٕبَّ ،اٌيت ػٕذ٘ب
ديىٓ ٌٍّجذٌَالخ أْ رٍّغٗ ثً َّمتغه ثمذَِٗ أٍؼبَّ٘ .و رؼجًن عشً ثذٍغ ػٓ أَّْ عىىن ادلغَخ يف دَبرٕب يف عشّ اإلفخبسعزَالب،
ً ٍىوْ ئًَّ ثؼذ أْ ٕٔبي ؿجَؼخ جذٍذح يف عش ادلؼّودٍالخ ادلمذالعخ.
أِالب ػٓ اٌظُّؼود احملغوط ٌٍؼٌن اٌجششٍالخ ،فٕمشأ ػٕٗ ػٕذ اٌمذٍٍّظ ٌولبَّ« 8أخشجهُ خبسجب ئىل ثَذ ػَٕبَّ ،سفدغ ٍذٍدٗ
َّثبسوهَُّ .فَّب ٘و ٍجبسوهُ ،أفشد ػٕهُ َّأُطؼذ ئىل اٌغالّبء» (ٌولب َّ .)41 ،4:835طؼود ادلغَخ ئىل ادلغَخ جبء ٕ٘دب يف
طَغخ ادلجين ٌٍّجهويٌَ ،وػٍّخ أَّْ اُة َّاٌشَُّّح اٌ ُمذُط ِشزشوبْ يف ٘زا اٌظُّؼودَّٕ٘ .ب ٍمف ادلغَخ َّلفخ اٌىب٘ٓ األػظدُ،
فبسدا رساػَٗ ٌَؼـٌ اٌىَٕغخ  -ممضٍَّخ يف رالَِزٖ  -اٌَجشَوَخ األخًنح ،لجً أْ حيزجت ػٓ اٌىَٕغخ ثبجلغذ «ئْْ وٕالب لذ ػشفٕدب
ادلغَخ دغت اجلغذٌ ،ىٓ اُْ ً ٔؼشفٗ ثؼذ» (3ووسٔضوط ٌَ )1284فغخ ٌٍشَُّّح اٌ ُمذُط أْ ٍؼًّ يف اٌىَٕغخ ٍَّزوش٘ب ثىً
ِب لبٌَّٗ ،رٌه حبغت َّػذَّٖ« .دلَّب لبي ٘زا اسرفغ َُّ٘ ٍٕظشَّْ َّأخزرٗ عذبثخ ػٓ أػَٕهُ» (أػّبي .)181
ئَّْ اٌمذٍٍّظ ٌولب اٌجشًن٘ ،و اٌودَذ اٌزً عجً ٌٍىَٕغخ ربسٍخ طؼود اٌشالةَّ ،ثبػذ ثٌن اٌمَبِخ َّاٌظُّؼود ثأسثؼٌن ٍوِب،
َّلذ أخزد اٌىَٕغخ ػٕٗ ٘زا اٌزالذذٍذَّ٘ .و اٌودَذ أٍؼب اٌزً َّطف ٘زا ادلشهذ اٌجذٍغ َّادلضًن َّاٌوالؼٌ ًسرفدبع اٌدشالة
«َّأخزرٗ عذبثخ ػٓ أػَٕهُ».
ئٔٗ ٌَظ ِٓ اٌغالهً ًَّ ٘و ِٓ ؿجَؼخ اإلٔغبْ ،أْْ ٍٍّخ اجلغُ اٌغالّبئٌ َّ٘و ٍشرفغ ،ألَّْ ادلغَخ آٔئز َّئْ وبْ ٍظهدش
جبغذ ٍِّوط َِّٕظوس ،فهٌ لُذسح ئذلَالخ خلفغ رلبٌٗ اإلذلٌ ٌزشاٖ اٌؼٌن اٌجششٍالخ ،أَّ اٌؼىظٌ ،شفغ رلبي اٌشؤٍب اٌجششٍالخ إلثظبس
ِب ٘و ئذلٌ .فهو ئْْ شبء ظهشَّ ،ئْْ شبء اخزفيَّ .ئْ شبء أْ ٍشاٖ أدذٍ ،شفغ ِٓ ِغزواٖ ٌشؤٍزَّٗ ،ئًَّ ٍجمي غًنُ ِٕظوس ِدٓ
وًِّ أدذ .ألٔٗ ثؼذ لَبِزٗ ،رغشثً جغذٖ ثبَّذَّ ،وأٔٗ اٌزذف ثبًٌّٕوس أَّ ثبٌغّبَ .فال رمذس اٌؼٌن اٌجششٍالخ أْ رشى رلذَٖ ئًَّ ئْ
أساد ٘و.
ٌمذ لظذ ادلغَخ لظذاَّ ،ػًّ يف رارٗ ػّالَّ ،سفغ ِٓ ؿبلخ ػَوْ رالَِزٖ ،دىت ٍشَّٖ طبػذا ،فَشهذَّْ ثظؼودِٖ ،دغ أَّْ
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طؼودٖ ً ٍُشى .فبٌزً اعزـبع أْ ٍُخٌٍ رارٗ ٍَّٕضي ئىل رلبي اٌجشش ٌَأخز ِٕهُ جغذا ،اعزـبع أْ ٍغزؼَذ ِب أخالٍَّٖ ،شرفغ ئىل
رلبٌٗ وّب وبَّْ ،حيزفظ ثاخالئٗ حلظخ ،دىت ٍشاٖ اٌشُّهود اٌزٍٓ رؼَالٕوا ٌٍشالهبدحَّ .دَٕئز أخزرٗ عذبثخ ػٓ أػَٕهُ ،أَّ ثزؼجًنٖ ٘دو8
”دخً ئىل رلذٖ“َّ .ئرا وبْ طؼود اٌشالة ٍشافمٗ رلذُٖ ،رُظجخ سؤٍخ اٌظُّؼود َّحتذٍذ دشوخ اسرفبػٗ ،أِشا ٍزؼٍَّك ثمذسح اٌزالالَِز ػٍدي
اٌشؤٍبَّ .ئر ٌَظ ٌٍّجذ زلذَّدٍالخٕ٘ ِٓ ،ب ً ٕٔزظش أْ حنظً ػٍي سَّاٍبد ِزـبثمخ ٌٍظُّؼود ثٌن اٌجشًنٍٓ األسثؼخ.
َّاٌمذٍٍّظ ٌولب اٌجشًن ،لذ أَّػخ أٔٗ وّب أػٍٕذ ادلالئىخ ثُششى ثذء سعبٌخ اخلالص ٍوَ َِالد اٌشالة ثبجلغذ «ٌَُّذ ٌىُ
اٌََوَ يف ِذٍٕخ داَّد ُِخٍِّض ٘و ادلغَخ اٌشالة» (ٌولب  ،)1183أػٍٕذ ادلالئىخ أٍؼب ثُششى اوزّبي سعبٌخ اخلالص ،اٌيت أمتَّهدب
ادلغَخ ثظؼودٖ ئىل اٌغالّبء «ئَّْ ٍغوع ٘زا اٌزً اسرفغ ػٕىُ ئىل اٌغالّبء ،عَأيت ٘ىزا وّب سأٍزّوٖ ِٕـٍمدب ئىل اٌغالدّبء»
(أػّبي َّ .)1181وّب حيزفظ اٌمذٍٍّظ ٌولب يف سَّاٍزٗ ػٓ اٌمَبِخ ،ثوجود ِالوٌَن ػٕذ اٌمٍّّ ،جشٍّشاْ ثبٌمَبِخ َّ٘ -و ِب ٍوافك
أٍؼب سَّاٍخ اٌمذٍٍّظ ٍودٕالب (ٍ - )1383:زوش أٍؼبًَ ِالوٌَن ػٕذ اٌظُّؼودٍ ،جششاْ اٌزالالَِز أَّْ ٍغوع اٌزً أـٍك ئىل اٌغالّبء،
عَأيت صبَٔخ ِٓ اٌغالّبء (أػّبي .)11 ،1:81
 +طؼود ادلغَخ ثبجلغذ ئىل اٌغالّبء ،ثؼذ ادلود َّاٌمَبِخ ،لذ اعزَؼٍٓ ثٗ رلذَٖ اإلذلٌَّ ،أصجذ ثٗ ،أَّْ ٔضٌَّٗ َّجتغُّذٖ ،وبْ
دمَمخ خالطَالخ .فبٌظُّؼود ٘و لوالح سَّدَالخ ٘بئٍخ ،فىَّذ أعش ادلمَالذٍٓ ثبٌشَُّّح «عىب عجَب َّأػـي إٌالبط ػـبٍب» (أفغظ .):85
َّأػذالد ٌٕب ِىبٔب يف ألذاط اهلل اٌؼٍَُب (ػّّأٌٍَّن  3:82؛ َّ ،)1381فزذذ ٌٕب ؿشٍمب ٍِىَب طبػذا ئىل اٌغالّبء «ؿشٍمب وشالعٗ ٌٕب
دذٍضب دَب ثبحلجبة ،أً جغذٖ» (ػّّأٌٍَّن  .)3:81:ثً أطجذَذ لوالح اٌظُّؼود ٘جخ ٌٕب ،دَش إٔٔب حنغت ثبإلديبْ ،أٔٗ أطؼذٔب
ِؼٗ َّأجٍغٕب ِؼٗ يف اٌغالّبٍَّبد (أفغظ  .)283ففٌ ادلغَخ طبس ٌٕب ِوػؼب يف دؼٓ اُة.
ٍموي اٌمذٍٍّظ ئٍشٍٕبؤط ( )َ3::-11:أثو اٌزالمٍَذ اٌىٕغٌ8
[ئٕٔب حنٓ اٌزٍٓ وٕالب حنزبط ٌٍشالشوخ ِؼٗ ِٓ .أجً رٌه ،لذ أخٍي ٔفغٗ رلبٔب (أً ثذَّْ ِمبثً)ٌ ،ىٌ جيّؼٕدب
ػذ اذلشؿمبد .)18384
مجَؼب يف دؼٓ اُة] ( ال
ٍَّموي اٌؼالَِّخ وٍَّٕذط اإلعىٕذسً ( ،)َ314-14:يف لظالخ اٌشالبة اٌؼالبي اٌزً سدالٖ اٌمذٍٍّظ ٍودٕالب اٌشالعوي8
[َّ ...أػبدٖ ئىل اٌىَٕغخَّ ،لذالِٗ وّضبي أػٍي ٌٍزالوثخ ،وؼشثوْ ٌٍَّالد اجلذٍذ ٌٍَّمَبِخ اٌيت ٔزشجّب٘ب ،دَّٕدب
رأيت ادلالئىخ يف هنبٍخ اٌؼبمل ثوجوٖ ِغزؼَئخ ثبٌفشحَّ ،ثبٌزالغبثَخ رفزخ ٌٕب اٌغالّواد َّرغزمجً يف ادلغبوٓ اٌغالّبٍَّالخ،
اٌزٍٓ ربثوا ثظذق ،ثً َّفوق اجلَّغ ،ادلُخٍِّض ٔفغٗ ٍأيت ٌٍمبئهٍَُُّ ،شدٍّت ُُّ ٍَُّظهش ذلُ إٌُّوس اٌزً ً خيجو ًَّ
ٍٕمـغٍَّ ،وطٍٍّهُ ئىل دؼٓ اُة] (ِٓ ٘و اٌغين اٌزً خيٍُض .)53
َّيف ػظخ ٌٍمذٍٍّظ ٍودٕالب ر٘يب اٌفُ ( )َ5:2 -152ػٓ األدذ اجلذٍذ َّروِب اٌشالعويٍ ،موي ػٓ فُ ادلغَخ8
[عأطؼذُ ئىل اٌغالّبء اٌيت ِٕهب ٔضٌذُ ئىل األسع .عأطؼذُ ئىل دَش أٔب وبئٓ .عأطؼذُ ثبٌٕالبعود ئىل ادلىدبْ
اٌزً ِٕٗ ٔضٌذُ ئٌَىُ ثبٌالَّ٘ود .عأطؼذُ ُّزا اجلغذ ئىل ادلىبْ اٌزً ٔضٌذُ ِٕٗ ثذَّْ ٘زا اجلغدذَّ ،اٌدزً ً
صٌذُ ِبوضب فَٗ .عأطؼذُ ثـجَؼزىُ ئىل دؼٓ اُة ،أٔب اٌىبئٓ يف دؼٓ اُة] (.)PG 63,930

• إعطاء الرُّوح ال ُقدُس للكىيسة مرٌىن بصعىد املسيح إىل السَّماء
 +وبْ اٌشالشؽ األعبعٌ إلسعبي اٌشَُّّح اٌ ُمذُط ئىل اٌىَٕغخ ٌَٕمً ئٌَٕب دَبح ادلغَخ َّخالطٗ٘ ،و أْْ ٍظؼذ ادلغَخ ئىل
اٌغالّبء .فز٘بة ادلغَخ ئىل اُةِ ،شرجؾ اسرجبؿب أعبعَب ثاسعبي اٌشَُّّح اٌ ُمذُطَّ ،اٌزً عَموَ ثزؼضٍخ اٌزالالَِدز َّاٌىَٕغدخ،
َّرؼٍَّهُ َّرزوًنُ٘ ثىًِّ ِب لبٌٗ ذلُ َّػٍَّّٗ ذلٍَُّ ،ىشف ذلُ دؼوسٖ اٌذالائُ .فٕمشأ يف ئجنًَ اٌمذٍٍّظ ٍودٕالب «مسؼزُ أين لٍذُ
ٌىُ 8أٔب أر٘ت مثَّ آيت ئٌَىُ ٌ ،ὑπάγω καὶ ἔρχομαιو وٕزُ حتجُّؤين ٌىٕزُ رفشدوْ ألين لٍذُ أِؼٌ ئىل اُة ٍ( »...ودٕالب
 .)3:815فزؼجًن «أر٘ت مثَّ آيت ئٌَىُ» ٌ٘ اٌىٍّبد اٌيت لبذلب اٌشالة ٌٍزالالَِز يف ٌٍَخ اٌؼشبء اٌشالثبينَّ ،لبي ثؼدذ٘ب ِجبشدشح8
«َّلٍذُ ٌىُ اُْ لجً أْ ٍىوْ ،دىت ِىت وبْ رإِٕوْ» (ٍودٕالب .)31815
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َّاػخٌ ٕ٘ب أٔٗ عَز٘ت مثَّ ٍأيت ئٌَهُ ُُ٘ ،دىت ٍإِٕوا ُُ٘ أٔفغهُِ .ؼىن ٘زا أٔٗ ً ٍزىٍَُّ ػٓ رلَئدٗ اٌضَّدبين يف هنبٍدخ
اٌذُّ٘وس ،ثً ٘و ٍزىٍَُّ ِؼهُ أٔٗ عَأيت ئذلُ ُُ٘ ،ثؼذ ر٘بثٗ ػٕهَُّ ،أهنُ عَفشدوْ ػٕذِب ٍشََّّٔٗ٘ .و ِب دذس ثبٌفؼً دٌن
ٔمشأ يف ئجنًَ ٌولب ( )51-12835ػٓ ظُهوس اٌشالة ٌٍزالالَِز ثؼذ لَبِزٗ ،ئر وبْ اٌزالالَِز غًن ِظذٍّلٌن ِٓ اٌ َفشَح .أَّ وّب ٔمشأ
يف ئجنًَ اٌمذٍٍّظ ٍودٕالب (َّ« )31-1183:لبي ذلُ 8عالَ ٌىَُّ ،دلَّب لبي ٘زا أساُ٘ ٍذٍٗ َّجٕجٗ ،ففشح اٌزالالَِز ئر سأَّا اٌشالة»
سٌَّ .زٌه لبي اٌشالة ٌٍزالالَِز« 8عالَ ٌىُ .وّب أسعٍين اُة أسعدٍىُ
ٕ٘ب طؼود ادلغَخ اٌغٍّشً ئىل اُة ،وبْ لذ دَ َذ َ
أٔبَّ .دلَّب لبي ٘زا ،وفخ وقال هلم :اقبلىا الرُّوح القُدُس  ...اخل» (ٍودٕالب َّ٘ .)33 ،3183:و ٔفظ ِب َّػذُ٘ ُُّ يف دذٍضدٗ
ِؼهُ يف ٌٍَخ طٍجٗ «َّأِالب ادلؼضًٍّ ،اٌشَُّّح اٌ ُمذُط ،اٌزً عًنعٍٗ اُة ثبمسٌ ،فهو ٍؼٍِّّىُ وًَّ شٌءٍَّ ،زوِّشوُ ثىًِّ ِب لٍُزٗ
ٌىُ» (ٍودٕالب .)32815
 +ادلغَخ ثبٌٍّٕغجخ ٌٍزالالَِز ثؼذ اٌمَبِخ٘ ،و ادلغَخ اٌزً طؼذ ئىل اُة َّػبد ثبحلَبح األثذٍالخ ٌَغىُجهب ػٍي اٌىَٕغخ وٍهب،
ممضٍَّخ يف اٌزالالَِز اٌمذٍٍّغٌن ،وجبووسح ٌىَٕغخ اٌؼهذ اجلذٍذٌ .مذ دمَّك َّػذٖ اٌزً لبٌٗ« 8ئٔٗ خًنٌ ٌىُ أْ أٔـٍدك» (ٍودٕالدب
 ،)2812ئر ػبد ِٓ ػٕذ اُة ثؼذ أْ أعالظ ادلىبْ َّادلٕبصيَِّ ،ؼٗ ػـَالخ اُة ،أً اٌشَُّّح اٌ ُمذُط ،اٌزً أػـبُ٘ ئٍالبٖ يف ٔفظ
ِغبء ٍوَ اٌمَبِخ.
َّادلغَخ مل ٍٕفُخ اٌشَُّّح اٌ ُمذُط ػٍي اٌزالالَِز َّادذا َّادذا ،ثً أُػـٌ ٌٍزالالَِز ػـبء وٍَُب َّلجٍوٖ وىًُ ،وجغذ َّادذ،
وىَٕغخ رلزّؼخ ِزالذذحَّ .أِالب روِب اٌزً وبْ ِزغٍَّجب يف ٘زا اٌََوَ ،فمذ لجٍٗ لجوي اٌزالالَِز َّػٍي ٔفظ اٌمذسٌَّ .دَظ روِدب
َّدذٖ ،ثً اٌىَٕغخ أفشادا َّمجبػبد يف وًِّ أحنبء األسع لَِجٍَذ اٌشَُّّح اٌ ُمذُط دلَّب لجٍٗ اٌزالالَِز ،ألٔٗ مل ٍؼؾَ اٌدشَُّّح ألمسدبء
َّأشىبي َّأػذادٌَّ ،ىٓ ٌإلٔغبْ ٌ -ىًِّ ِٓ ٍإِٓ  -وخٍَمخ جذٍذحَّ .وبْ اٌزالالَِز ثبووسح ِمذالعخ ذلزٖ اخلٍَمخ ادلوٌدودح
ثبٌىٍّخ َّاٌشَُّّح.
ٍموي اٌمذٍٍّظ وًنٌُّظ اٌىجًن (8)َ555-513
[سَّحُ اٌزالجين مل ٍىٓ يف اٌجشش لجً طؼود اٌشالةٍ .موي« 8ألَّْ اٌشَُّّح اٌ ُمذُط مل ٍىٓ لذ أُػـٌَ ثؼذ ألَّْ ٍغوع
ُجذَ ثؼدذ» (ٍودٕالدب  )11 82مبجدذ اٌمَبِدخ ِدٓ ثدٌن األِدواد َّاٌظُّدؼود ئىل اٌغالدّواد.
مل ٍىٓ لذ ِ ٍّ
ٌَّىٓ دلَّب طؼذ ئىل ٕ٘بن اًثُٓ اٌودَذ ،وٍّخُ اهلل ،أسعً وجذًٍٍ ٌٗ اٌجبسالٍَؾ  Παράκλητονاٌزً ثٗ ٍىوْ ٘دو
(أً 8ادلغَخ) فَٕب ( ]...ػظخ  1:ػٍي ئجنًَ ٌولب).
َّ +رزالفك األٔبجًَ َّعفش األػّبي ،ػٍي أَّْ اٌشَُّّح اٌ ُمذُط لذ أُػـٌ أَّالً ٌٍزالالَِز ،مثَّ دًَّ ػٍَهُ صبَٔب يف ٍوَ اخلّغدٌن.
فمذ ٔبي اٌزالالَِز اٌشَُّّح اٌ ُمذُط ثٕفخخ اٌشَُّّح اٌ ُمذُط ِٓ فُ ادلغَخ ،متبِب وّب ٔفخ اهلل اخلبٌك يف ججٍخ اإلٔغبْ دلَّب خٍمٗ فظبس
آدَ ٔفغب دَالخ .ففٌ ٔفخخ اٌمَبِخ ٘زٖ ،طبس اإلٔغبْ خٍَمخ جذٍذح دَالخ ،رزٕفَّظ ثبٌشَُّّح اٌ ُمذُط حلَبح أثذٍالخ.
َّوّب خٍك اهلل اإلٔغبْ يف اٌجذاٍخ ػٍي طوسرٗ٘ ،ىزا جذالد ادلغَخ خٍمزٗ ثؼذ اٌمَبِخ ثبٌشَُّّح اٌ ُمذُطٌَ ،ىوْ ػٍي طوسح
خبٌمٗ يف اٌّّ َّلذاعخ احلك (أفغظ ََّّ .)3585اػخٌ أهنب ”ئػبدح خٍِمخ“ ،ػٍي ِغزوى اٌشَُّّح اٌ ُمذُط إلػـبء احلَبح األثذٍالدخ.
َّ٘زٖ ٌ٘ ادلشح األَّىل َّاٌودَذح اٌيت رشد فَهب ٘زٖ اٌىٍّخ «َٔ َفخَ» ٌَّ٘ خبطخ ثبهلل َّدذَّٖ٘ .ىزا خٍك ادلغَخ ِٓ اٌشُّعُدً،
ثٕفخخ فّٗ ،ثبووسح خالئمٗ ثبٌشَُّّح اٌ ُمذُط ،دلًناس جذٍذ يف اٌغالّبء ،حلَبح أثذٍالخ.
أِالب ػٓ دٍوي اٌشَُّّح اٌ ُمذُط ػٍي اٌزالالَِز اَّزّؼٌن يف اٌؼٍَِالخ يف ٍوَ اخلّغٌن ،فهو دٍوي ٌجذء أـالق اخلذِخ َّاٌىشاصح
ثموالح اٌشَُّّح اٌ ُمذُط.
ٌٍَّمذٍٍّظ وًنٌُّظ اٌىجًن ششحٌٌٍ ،زالفشٍك ثٌن ػًّ ػـَالخ اٌشَُّّح اٌ ُمذُط ٌٍزالالَِز ثبٌٕالفخ ِٓ فُ ادلغَخَّ ،ثٌن دٍوي اٌشَُّّح
اٌ ُمذُط ٍوَ اخلّغٌن ػٍَهُ َُّ٘ رلزّؼوْ فَموي8
[ئَّْ ُِخٍِّظٕب أَػـي اٌشَُّّح ثواعـخ اٌؼالِخ اٌظَّب٘شح ٌَّ٘ ”ٔفخزٗ“ ٌٍزالالَِز اٌمذٍٍّغٌن ،ثبػزجدبسُ٘ ثدبووسح
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اٌـجَؼخ اٌجششٍالخ اَّذالدحَّ .وّب َوزَتَ ِوعي ػٓ اخلٍك األَّالي أَّْ اهلل ٔفخ يف أٔف اإلٔغبْ ٔغّخ احلَبح ،حيذُس ٔفظ
اٌشالٌء اٌزً دذس يف اٌجذء ،ػٕذِب جيذٍّد اهلل اإلٔغبَّْ٘ ،و ِب ٍغجٍٍّٗ ٍودٕالب ٕ٘بَّ .وّب خٍُك اإلٔغبْ يف اٌجدذء
ػٍي طوسح خبٌمٗ ،وزٌه اُْ ثبًشزشان يف اٌشَُّّح اٌ ُمذُطٍ ،زغَالش ئىل طوسح خبٌمٗ ٍَُّظجخ ػٍي ِضبٌٗ ...
ٌَّىٓ يف أٍبَ ػَذ اخلّغٌن ادلمذالط ،فمذ أػٍٓ اهلل ػالَٔخٔ ،ؼّزٗ َّأظهش رلٌء اٌشَُّّح اٌ ُمذُط ٌٍىُدً ٌَّدَظ
ٌٍزالالَِز فمؾ َّ ...مل ٍىٓ ٘زا ثبٌٍّٕغجخ ٌٍزالالَِز ثذاٍخ ٔؼّخ اٌشَُّّح اٌ ُمذُط اٌزً عىٓ يف لٍوٌَُُّّ ،ىٓ ثذاٍخ ٔؼّخ
اٌزالىٍُُّ ثبألٌغٕخ َّ٘ ...زا ٍؼين ثذاٍخ اٌزالىٍُُّ ثبألٌغٕخٌََّ ،ظ ثذاٍخ اٌزالمذٍظ  ...أً ثذاٍخ ػًّ اٌشَُّّح اٌ ُمذُط اٌزً
فَهُ] (رفغًن ئجنًَ ٍودٕالب .)31-3383:

