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عيد نصف الخمسين
األب سارافيم روز
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
ق د تك ون ،بالنس بة للكث يرين من ا ،األس ابيع ال تي تلي عي د قيام ة ربن ا يس وع المس يح الالم ع ،وقت ًا
لالسترخاء وحتى للتَ َرف .فقد انتهت صرامة الصوم ،فالجسد يعربد بينم ا ال روح تض عف .ولكن إذا ك ان
األمر لألسف كذلك ،فهذا خطؤنا وليس خط أ الكنيس ة المقدس ة؛ فهي ال تتوق ف أب دً ا عن ج ذب أذهانن ا

إلى األعلى وإرش ادنا إلى األفك ار واألفع ال المناس بة للمس يحيين األرثوذكس يين في ه ذا الموس م

المقدس.

أحد بعد الفصح اسم خاص مأخوذ من قراءة اإلنجيل المح ددة؛ بين عي د الفص ح والص عود ،توج د
لكل ٍ
ّ
والمخل ع والمرأة السامرية والرجل األعمى .كما هناك عيد مميز آخ ر ع اد ًة ال
آحاد توما وحامالت الطيب
يحظى باهتم ام كب ير وه و يق ع ي وم األربع اء من األس بوع الراب ع بع د عي د الفص ح ويس َمى "نص ف

الخمسين" .هذا العيد يح يي ذك رى ح دث من حي اة المخلص ،حين ،في منتص ف عي د المظ ال بحس ب
العهد القديمّ ،
مرس ً
ال من اهلل وعن الماء الحي في الروح القدس الموهوب لك ل
علم في الهيكل عن كونه َ
الذي يتعطشون إليه (يوحنا .)39-14:7

يحتفل المسيحيون األرثوذكس بهذا العيد بالضبط في منتصف الطريق بين عيد الفصح وعيد العنصرة

ويقوم كحلقة وصل بينهما .إنه استمرار لالحتفال بقيامة ربنا ،وتأكيد لطبيعته اإللهية ومجده إذ لم يكن
ً
خليقا بأحد غير اهلل أن ينتصر على الموت .وفي نفس الوقت هو ي ذكّرنا ب اقتراب ن زول ال روح الق دس
ّ
ويعلمن ا أن نج د في المس يح إلهن ا مص در الحي اة والنعم ة ،ألن ه ه و ال ذي يرس ل ال روح
ويجهّ زنا لذلك،

ّ
متلقين ،بل حتى ّ
موزعين من م واهب ال روح الق دس:
القدس (يوحنا  ،)7:16لكي نصبح أنفسنا ال مجرد
آم َن ِبي ،ك َ َما َق َ
اء َح ٍّي" (يوحنا .)38:7
ال ْال ِكتَ ُ
ابَ ،ت ْج ِري ِم ْن ب َْط ِن ِه َأ ْنهَ ُ
" َم ْن َ
ار َم ٍ
عيفا في أيامن ا ه ذهّ ،
اإليم ان أص بح ض ً
وقل ة هم ال ذين يل تزمون به ذا التعليم :ولكن ح تى بالنس بة
لألض عف ،هن اك درس واح د على األق ل يمكن ّ
تعلم ه من تعليم عي د الخمس ين ه ذا :إن ه العطش .ح تى

عندما نتمتّ ع بخيرات هذه األرض المتاحة لنا في هذا الموسم المبهج ،يجب أن نعطش لما ف وق األرض،
الرب القائم بيننا .لهذا ن رنم في طروباري ة العي د:
للروح القدس الذي ننتظره حتى ونحن نتمتع بحضور
ّ
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الم ّ
خلص .أل َّن َك هَتَ َ
فت نح و الك ِّل
العبادَ ِة
اس ِق نفسي العَ طشى ،من
انتصاف
"في
نة أيُّ ها ُ
مياه ِ
ِ
العيد ِ
ِ
ِ
الحس ِ
َ
قائ ً
شرب .فيا َين َ
المسيح ُ
اإلله المجدُ لك”.
الحياة أيُّ ها
ْبوع
ُ
ِ
من كان عطشا ًّنا فليِأ ت َّإل َّي و َي َ
الْ :
ً
علمانيا في ايار .1965
* عظة ألقاها األب سيرافيم روز وكان ال يزال
https://orthochristian.com/79119.html
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