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سر العنصرة بحسب األب يوحنا رومانيدس
الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس

نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي

أرسل المسيُح الروَح القدس المنبثق من اآلب، بحسب تأكيده، في الي�وم الخمس�ين بع�د قيامت�ه والي�وم
نَ��ا َوا0 “العاشر بعد صعوده إلى السماء. لقد أعلن المسيح نفسه للتالميذ مسبًقا عن إرسال ال��روح الق��دس: 

ْن َيْقَبلَُه، لَى اال0َبِد، ُروُح اْلَحقِّ الَِّذي الَ َيْسَتِطيُع اْلَعالَُم ا0 Kًيا آَخَر ِلَيْمكَُث َمَعكُْم ا ْطُلُب ِمَن اآلِب َفُيْعِطيكُْم ُمَعزِّ ا0
يوحنا  ُه َماِكٌث َمَعكُْم َوَيكُوُن ِفيكُْم.  ْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُه ال0نَّ ا ا0 مَّ ُه الَ َيَراُه َوالَ َيْعِرُفُه، َوا0 )ال0نَّ (.  بعد ذل��ك16:14-17"

َذكُِّركُْم ْيٍء، َويُ� وُح اْلُقُدُس، الَِّذي َسُيْرِسُلُه اآلُب ِباْسِمي، َفُهَو ُيَعلُِّمكُْم كُلَّ ش�َ ي، الرُّ ا اْلُمَعزِّ مَّ وا0 "مباشرة قال: 

يوحنا  )ِبكُلِّ َما ُقْلُتُه لَكُْم.  ِتيكُُم26:14" ا_ ْق الَ يَ� ْنَطلِ� ْن لَْم ا0 Kُه ا َق، ال0نَّ ْنَطلِ� ْن ا0 ٌر لَكُْم ا0 ُه َخيْ� نَّ Kا " والحقًا ك�رر لهم:  )

يوحنا  لَْيكُْم. Kْن َذَهْبُت ̀اْرِسُلُه ا Kي، َولِكْن ا (.7:16”)اْلُمَعزِّ
أعمال الرسل  (. للعنصرة مكان��ة مهم��ة13-1:2)نزول الروح القدس على التالميذ جرى في يوم الخمسين 

ا األنبي�اء واألب�رار في حياة الرسل. فهم بعد أن اجتازوا تطّهر القلب واالستنارة، وه�و م�ا ق�د عرف�ه أيض�ً
في العهد القديم، رأوا بعد ذلك المسيح القائم من بين األموات، وفي يوم الخمسين أصبحوا أعض�اء في
جسد المسيح القائم من بين األموات. لهذا األمر أهمية خاصة إذ كان على كل رسول أن يحم�ل المس�يح

القائم من بين األموات بداخله.
ل اإلنس��اني. في التجّلي َعمِ�� -في العنصرة، الروح القدس جعل التالميَذ أعضاًء في جسد المس��يح اإللهي

النور من داخل التالميذ الثالثة، بالتمجيد، أما جس�د المس�يح فك�ان خ�ارجهم، بينم�ا في ي�وم الخمس�ين
اّتحد التالميذ بالمسيح. أصبحوا أعضاء في الجس�د اإللهي، وكأعض�اء في جس�د المس�يح هم يش�اركون
ك�ل ال�ذين رأوا مج�د ا بين العه�د الق�ديم والعنص�رة.  "في النور غير المخل�وق. ه�ذا االختالف ق�ائم أيض�ً

مزم�ور بن�ورك نع�اين الن�ور  )المسيح قبل الصعود رأوه مرتين. من ناحية كانوا مغمورين بالسحابة، ألن  ’ ’

(. كانت تغمرهم السحابة المنيرة، وكونهم في النور غير المخل�وق، فهم يع�اينون الن�ور غ�ير10[:36] 35
المخلوق. ومع ذلك، فإن طبيعة المسيح البشرية هي أيًضا مصدر النور، كما في التجلي. طبيعة المس�يح
. بنورك نعاين الن��ور ’البشرية هي مصدر نور رآه الرسل، ألنهم داخل النور كما هم ممجدون. وهذا معنى   ’

تظهر حقيقة أنهم داخل النور في أنهم كانوا مغمورين بالسحابة المنيرة، كما بمع�اينتهم طبيع�ة المس�يح
البشرية كمصدر للنور. كان النور يشع من الداخل، أّما من الجسد فكان يشع من الخارج. أشرق الن��ور من
الداخل، أما من جسد المسيح الذي ينقل النور، نفس النور، ك��ان في الخ��ارج. ولكن ابت��داًء من العنص�رة،
. لذلك ال يوجد اختبار للنور من الخارج، م��ا اآلن من الداخل ’صارت طبيعة المسيح البشرية ترسل النور  ’
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ا اختب��ار للمس��يح من ال��داخل. أص��بح االثن��ان م��ترابطين اآلن. بعب��ارة أخ��رى، أص��بح لم يكن هن��اك أيض��ً
أحدهما اآلن هو نفسه اآلَخر .

لماذا كان ض��روريًا ح��دوث الص��عود ون��زول ال��روح الق��دس؟ م��ا ك��ان الغ��رض؟ لم��اذا نق��ول أن الكنيس��ة
تأسست في يوم الخمسين؟ لم تتأسس الكنيسة في يوم الخمسين. تأسس��ت الكنيس��ة من��ذ أن دع��ا اهلل
إبراهيم واآلباء واألنبياء. تأسست الكنيسة منذ ذلك الحين. الكنيسة موجودة في العهد القديم. الكنيسة
موجودة حّتى في الجحيم. ولكن هنا تأخذ الكنيسة هيئة: تنش��أ الكنيس��ة بمع��نى أنه��ا من اآلن فص��اعًدا

. "مثبتة كجسد المسيح 

ا أن جمي��ع ال��ذين هذه نقطة مهمة ألنها تظهر أن العنصرة هي عيد ميالد الكنيسة كجسد المسيح، وأيض��ً
في العه��د الق��ديم توج��د مص��الحة وص��داقة م��ع اهلل "اتح��دوا بجس��د المس��يح يتغلب��ون على الم��وت. 

وتمجيد. كل شيء موجود في العهد القديم، والفرق ه�و أن�ه لم يكن هن��اك العنص�رة. الكنيس��ة موج�ودة
في العهد القديم ولكن تحت س��لطان الم��وت. م��ا هي العنص��رة؟ إنه��ا إعالن ك��ل الحقيق��ة. في العنص��رة،
أصبحت الكنيسة جسد المسيح، ولهذا نحتفل في يوم الخمسين أيًضا بعيد ميالد الكنيسة ال��تي ق��امت

. "في المسيح

"في يوم الخمسين يأتي المسيح في الروح القدس. قوى اهلل حاضرة في العالم وكّل َمن هو في ش��ركة
مع قوة اهلل يدرك أن اهلل من خالل قواه ينقسم بشكل ال ينفص��ل ويتض��اعف دون أن يتع��دد. وبالت��الي،
فإن اإلنسان الذي في شركة مع اهلل ليس لديه جزء منه. اهلل كله حاضر في كل إنسان وموجود في ك��ل

مكان في جميع أنحاء العالم.
في العنصرة تعود طبيعة المسيح البشرية من حينه فصاعًدا إلى الكنيسة. هذا هو الي��وم ال��ذي تأسس��ت
فيه الكنيسة، ألن طبيعة المسيح البشرية اآلن منقسمة من غير انفصال، والمسيح كله بطبيعته البشرية

موجود في كل مؤمن. 
هذه هي الكنيسة حيث كل مؤمن هيكل. ليس فقط هيكاًل للروح القدس، بل أيًضا جس��َد المس��يح ال��ذي
فيه كل المسيح. هذه هي الطريقة الجديدة التي تتواجد بها طبيعة المسيح البشرية في العالم. هذا ه��و
سبب أن عيد العنصرة يعتبر أيًضا اليوم تأسيس الكنيسة. ك��ّل من بل��غ التمجي��د يش��ترك في خ��برة عي��د
العنصرة هذه. لدينا أمثلة في الكتاب المقدس نفسه: كل الذين رأوا المسيح بعد القيامة، وأولئ��ك ال��ذين

. "عاينوا المسيح منذ العنصرة وحتى اليوم

العيد األخير ألنه المرحلة األخيرة من تجّسد المسيح. التغّير العظيم الذي يج��ري اآلن "العنصرة ُيدعى  "

المرحل��ة األخ��يرة ذات الفاعلي��ة اإلنس��ان.  “هو أن الممجدين يّتحدون بالروح القدس م�ع المس��يح اإلل��ه -

ر العظيم. ففيم�ا ك�ان ال�روح الق�دس ق�د س�كن في األنبي��اء إذ إن األنبي�اء كانت العنصرة. هناك تّم التغيّ�
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اقتنوا روح اهلل والصالة النوسية والتمجيد، فابتداًء من العنصرة تحصل سكنى الروح القدس ه��ذه في
َمن ق��د تلّقى ال��وحي اإللهي م��ع طبيع��ة المس��يح البش��رية أيض��ًا. له��ذا الس��بب، الكنيس��ة اآلن هي جس��د
المسيح. بتعبير آخر، تصير الكنيسة جسد المسيح في يوم العنصرة، والمسيح كإنسان يسكن في داخ��ل
اإلنسان. هذا يعني االشتراك الدائم منذ اآلن في مج��د اهلل. عن��دنا اآلن تمجي��د دائم، ال مؤقت��ًا، كم��ا ك��ان
لألنبياء الذين بلغوا التمجيد، حين كان مجدًا عابرًا وكانوا يموتون. اآلن الممَجدون ال يموت��ون. ه��ذا ه��و
الفرق. الفارق في خ��برة العنص�رة ه��و أن الكنيس��ة تص��ير جس�د المس�يح في ي�وم العنص�رة، كم�ا تجع��ل

 . "الممّجَد مستدامًا

ابتداًء من يوم العنص�رة ص��ار لك��ل واح��د في جس��د المس��يح أن يش��ارك في اهلل من دون أن يك��ون اهلل
إن س��ر حض��ور اهلل في الع��الم، كم��ا وص��فه اآلب��اء، ه��و أن ق��وة اهلل غ��ير "مشَتَركًا. إن حضور اهلل فّعال. 

مة بش��كل ال يتج��زأ بين الكائن��ات المنقس��مة. يتم مش��اركتها م��ع ك��ل واح��د، ولكن دون المخلوق��ة مقس��ّ
تقسيمها بين كيانات منفصلة. هذا يعني أنه يتم مشاركتها مثل القربان في الق��داس اإللهي حيث نق��ول:
’ُيّجّزأ وال ينقسم، ويؤكَل دائمًا وال ينَفد وهكذا. هذا بالضبط نفس الشيء. ما يحدث في القداس اإللهي ’

ا. فهي مقس��مة بش��كل ال يتج��زأ بين في ما يتعلق بجسد المسيح هو بالضبط م��ا يح��دث بق��وة اهلل أيض��ً
د في شركة مع ق��وة اهلل غ��ير المخلوق��ة، فلن يك��ون في��ه ج��زء من األفراد. عندما يكون الشخص الممجَّ
اهلل، وكأن اهلل يمكن أن ينقسم إلى أجزاء ليكون لكل منا نصيب من اهلل، ألن اهلل ال يمكن تقسيمه. ومع

ذلك فهو منقسم ومضاَعف ولكن دون أن يتكاثر.
هذه التناقضات ليست مجرد كالم. هذا هو سر حضور اهلل في العالم. اهلل بكليت��ه كلّي الوج��ود، في ك��ل
شيء، في كل مكان، دون انقسام، وهو يتج��زأ وال ينقس�م. ه�ذا ه�و الس�ّر. ه��ذا الش��كل لحض�ور اهلل في

العالم، وال سيما في الممجدين، يبدأ ألول مرة من الصعود والعنصرة.
عندما يعود المسيح إلى الكنيسة بالروح القدس في يوم الخمسين، تشترك طبيعة المسيح البشرية اآلن
في هذه الخاصية المتمثلة في االنقسام بين األفراد من دون تجّزؤ. لهذا السبب، عن��دما نتن��اول القرب��ان
المق��دس في اإلفخارس��تيا اإللهي��ة، ال يأخ��ذ الم��رء اإلص��بع، واآلخ��ر الق��دم، أو األن��ف او األذن، ب��ل في

اإلفخارستيا اإللهية، يتقّبل كل فرٍد المسيَح كلَّه بداخله.
هذا هو سر العنصرة، ولهذا السبب ُتعَتَبر العنصرة عيد ميالد الكنيسة. إنه��ا كنيس��ة العنص��رة ال��تي تُولَ��د،
رغم أن الكنيسة كانت موجودة في العهد القديم. الكنيسة، بمعناها الكامل، هي الكنيسة غير المخلوق��ة،
ا. ه��ذا المس��كن يتك��اثر مج��د اهلل، المس��كن غ��ير المخل��وق حيث يس��كن اهلل وحيث يجب أن نبقى أيض��ً
فتوجد منازل كثيرة كما يقول المسيح في العهد الجدي��د. يوج��د مس��كن واح��د، ولكن هن��اك العدي��د من

"المنازل. لماذا ا؟ ألنها مقّسمة بشكل ال يتجزأ بين األفراد. هذا هو سّر العنصرة.
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. جميع "لى هذا، في يوم العنصرة بلغ التالميذ إ وًرا"الحق اKنَّ ِلي ̀امُ�� “قبل آالمه، قال المس��يح لتالمي��ذه: 

َو ، َفهُ�� قِّ اَء َذاَك، ُروُح اْلحَ�� ا َمَتى جَ�� مَّ ْن َتْحَتِملُ��وا اآلَن. َوا0 َتِطيُعوَن ا0 وَل لَكُْم، َولِكْن الَ َتس��ْ ا ال0قُ�� ْيض��ً يَرًة ا0 كَثِ��
يوحنا  لَى َجِميِع اْلَحقِّ  Kُيْرِشُدكُْم ا( "12:16-13 .)

كلمات المسيح هي عن مجيء الروح القدس في ي��وم العنص��رة، م��ع الكش��ف عن جمي��ع الح��ق، ال��ذي لم
يكن التالميذ بعد مؤّهلين لحمِله؛ فهم لم يكونوا ق��ادرين على تقّبل��ه قب��ل ذل��ك من دون ال��روح الق��دس.
"جميع الحق هذا ال��ذي أعِلن للتالمي��ذ في ي�وم العنص�رة ه�و حقيق��ة الكنيس��ة كجس��د المس�يح: أي أن "

التالميذ سوف يصيرون أعضاء هذا الجسد القائم وأن في الكنيسة هم سوف يعرفون أس��رار مج��د اهلل
لقد عرفوا جميع الحق في يوم العنصرة. يتبع ه��ذا أن الح��ق الكام��ل ال يوج��دح. يوُملِكه في جسد المس

خارج الكنيسة. الكنيسة عندها الحق، ألنها جسد المسيح وجماعة تمجيد. 
ا ن��وع آخ��ر من اإلعالن، وه��و ج��وهر تعليم الكت��اب "إلى ج��انب تع��اليم المس��يح ومعجزات��ه، ل��دينا أيض��ً
المقدس عن اإلعالن. فيما المسيح يعّلم الرسل ويجهزهم، يصل إلى النقطة التي أخبرهم فيه��ا أن لدي��ه
أيًضا أشياء أخرى ليعلنها لهم، لكنهم ال يستطيعون تحملها في حينه. ومع ذلك، عندما ي��أتي روح الح��ق،

يوحنا  س��وف يرش��دكم إلى جمي��ع13:16)سوف يرشدهم  إلى جميع الحق  ’. في التقليد اآلبائي، كلمات  )

. وه��ذا يع��ني أن المس��يح جمي��ع الح��ق ’الحق تحققت في يوم الخمسين، لذلك في ذلك اليوم ينكش��ف  ’ ’

قبل قيامته لم يكشف كل الحق للرسل. لما ال؟ ألنهم لم يكونوا يستطيعون تحمل ك��ل الحقيق��ة. (نفسه  (

"لم يكونوا مستعدين بعد بشكل كاٍف.

هذه الحقيقة التي كشفها الروح القدس للتالميذ يوم الخمسين هي أن الكنيسة هي جس��د المس��يح وأن
ه��ذه هي "التالميذ سيصبحون أعضاء في جسد المس��يح. ال توج��د حقيق��ة أخ��رى ف��وق تل��ك الحقيق��ة. 

! في جمي�ع الح�ق . م�ا ه�ذا  يرش�دكم إلى جمي�ع الح�ق ’مفتاح التفسير اآلبائي، أنه سيرسل معزًيا آخر،  ’ ’ ’

د، الُمعلَن وال��ذي العهد القديم لدينا المسيح غير المتجسد ال��ذي ظه��ر. بع��د ذل��ك ل��دينا المس��يح الُمتجس��ِّ
ُيظِهر نفسه من خالل الكلمات البشرية، ولكنه أيًضا ُمعلن من خالل مجده لبعض الرسل من التالميذ. ثم
نأتي إلى القيامة. وبعد القيامة أستعلن في المجد لتالميذه والنساء وغيرهم. عندنا كل ه��ذه الظه��ورات

للمسيح بعد القيامة. في وقت الحق عندنا الصعود ، وبعد ذلك عندنا العنصرة.
ن��ة من اآلن ، في العنصرة، عندنا تغيير في الكنيسة. الكنيسة في العهد القديم هي ش��عب اهلل، وهي مكوَّ
أولئك الذين يم��ّرون ب��التطّهر ويبلغ��ون االس��تنارة. بعض��هم يص��لون إلى ح��ّد التمجي��د ويص��بحون ق��ادة
إلسرائيل وأنبياء وبطاركة. عندنا نفس الشيء في العهد الجديد حتى الصعود. بع��د ذل��ك يح��دث ش��يء

يعطي كنيسة العهد القديم والعهد الجديد، حتى ذلك الحين، ُبعًدا جديًدا.
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د قبل ذلك ، كان اهلل موّزعًا بشكل ال ينفصل بين أناس منفصلين، مما يعني أن��ه يظه��ر لك��ل إنس��ان ممجَّ
ًا، ب�ل منقس�ًما ال كاهلل في ملئه، في مجده. األنبياء ليسوا في شركة مع جزء من اهلل، ألن اهلل ليس مجزا�
ينفصل بين الكائنات المنقسمة. إذن لدينا هذا السر المتناقض فيما يتعلق بحضور اهلل في العهد القديم.
في كل عمل يضاعف فيه اهلل نفسه، دون أن يتكاثر، يكون اهلل حاضًرا بالكامل في كل عمل. إنه حاض��ر
م بقوة، لكنه غائب بحسب الجوهر. حاضر بمشيئته ولكنه غائب في الج��وهر. إن��ه غ��ائب وحاض��ر. مقس��ّ

وغير مجّزأ. كامل في كل حالة، وهو نفسه في كل مكان.
في العنصرة، تّم توزيع قوى الروح الق�دس، بحيث أّن ك�ل ق�وة ال�روح الق�دس حاض�رة في ك�ل رس�ول.
لسان لكل رسول. ولكن مع حلول الروح القدس، نشهد أيًضا نزول المسيح. وهذا يعني أن األمر هو مثل

تجسٍد ثاٍن. الكنيسة تتحّول إلى جسد المسيح.
لذلك فإن َمن يتقّدم من التطّهر إلى االستنارة في ال��وقت الحاض��ر ليس هيكاًل لل��روح الق��دس وحس��ب،
ا كما كان الحال بالنس�بة لألنبي�اء في العه�د الق�ديم. إن�ه ليس كنيس�ة وحس�ب كهيك�ٍل هلل، ب�ل ه�و أيض�ً
كنيسة كمسكن لطبيعة المسيح البشرية. كل مؤمن في حالة االستنارة يقتني المسيح كّله بداخله. ولهذا
السبب عندنا انعكاس هذه الحقيقة في سّر اإلفخارس��تيا اإللهي��ة، عن��د تح��ّول الخ��بز والخم��ر إلى جس��د
ين. ال يتن��اول س��َ المس��يح ودم��ه، حيث يك��ون المس��يح ك��اماًل في ك��ل جزيئ��ة من الخ��بز والخم��ر المقدَّ
حم�ل ’المتناِول نثرّة من المسيح أثناء المناولة المقّدسة بل يأخذ المسيَح ك�اماًل في داخل�ه. له�ذا نق�ول: 

 . ’اهلل الذي ُيّجّزأ وال ينقسم، ويؤكَل دائمًا وال ينَفد

، جمي��ع الح��ق ’هذه الصالة التي يقرؤها الكاهن في القداس اإللهي، هي مفت��اح س��ّر العنص��رة. ه��ذه هي  ’

والتي تم الكشف عنه�ا اآلن. بع�د ه�ذا الكش�ف عن الحقيق�ة، لم ُيكش��ف أي ش�يء آخ�ر. أي في العنص�رة
س��وف يرش��دكم إلى ’انكشف سر الكنيسة ببعدها الجديد. هذا ما تّم إعالنه وال ش��يء آخ��ر. إذًا،  كلم��ات 

 من17 و 16 و 15’جمي��ع الح��ّق ق��د تحققت في العنص��رة. ل��ذلك، في تفس��ير اآلب��اء، تحققت اإلص��حاحات 
. "يوحنا في العنصرة. هذا هو التفسير اآلبائي المتعّلق بالعنصرة 

جميع الحق في يوم العنصرة يشير أيًضا، بالطبع، إلى اإلعالن عن أن ال��روح ’بحسب آباء الكنيسة، فإن ’ "

القدس هو أقنوم، وأن له أقنومه الخاص، كما لآلب والكلم��ة. باإلض��افة إلى ذل��ك، ف��إن حقيق��ة أن جس��د
المسيح، الذي كان في الخارج وكُشف للناس من الخارج، هو جسد المسيح في ال��داخل ابت��داًء من ي��وم
الخمسين. جسد المسيح نفس��ه داخ��ل اإلنس��ان. في التجلي ك��ان الجس��د في الخ��ارج. اإلعالن ي��أتي من
الداخل أيًضا، لكن الجسد في الخارج. لكن اآلن الجس�د في ال�داخل. والس�بب في اعتب�ار العنص�رة عي�د
ميالد الكنيسة هو أن الكنيسة أصبحت ابتداًء من ذل��ك الحين جس��د المس��يح. بكلم��ات أخ��رى، المس��يح

يسكن داخل المؤمنين كإنسان أيًضا. إذًا تأسيس الكنيسة هو من وجهة النظر هذه.
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ا ك�اماًل في العه�د الق�ديم. إذ في العه��د الق�ديم هن�اك إعالن عن يمكننا أن نلخص ب�القول أن ل��دينا وحيً��
الحق من وجهة نظر عقيدة الثالوث األقدس. في وقت الحق لدينا الوحي في مسيح التجسد. بعد ذل��ك
ظهر لنا إعالن ألوهية المسيح، عندما أعلن المسيح نفسه، ليس فقط بالكلمات واألقوال والمعجزات، بل
ا من خالل الكش��ف عن ألوهيت��ه من خالل خ��برة التمجي��د. وبالت��الي، الش��كل النه��ائي لإلعالن ه��و أيض��ً
العنصرة، حيث ال يضيء النور داخل اإلنسان فحسب بل تشرق أيًضا طبيعة المسيح البشرية في أولئك
الذين يبلغون خبرة التمجيد. ابتداًء من العنصرة، كّل َمن يبلغ الكمال يمّر بمراح��ل التطه��ير واالس��تنارة،

. "وعندما يبلغ التمجيد يصل إلى نفس الخبرة الرسل في يوم الخمسين، طبعًا بدرجات متفاوتة

"اللمسة األخيرة لتعليم إنجيل يوحنا موجودة في عيد العنصرة، حيث التحقيق األسمى إلنجيل يوحنا.
بعد ذلك تأتي اللمسة األخيرة للعنصرة في أحد جميع القديس��ين ال��ذي ه��و ثم��رة العنص��رة ال��تي هي أن
أعضاء الكنيسة يصيرون قديسين. نتحدث اآلن عن أن نصبح قديسين كما ل�و أن األم�ر ه�و لع��دد قلي�ل
ر من الرهبان غير العاديين. في تلك األيام كان على األكيد ه��دف جمي��ع المس��يحيين: التق��دم من التطهّ��
سيرش��د... ’إلى االستنارة وما إلى ذلك. هذا هو السياق الذي فيه يخبرنا آباء الكنيسة أن ال��روح الق��دس 

، وأن هذا قد تحقق في العنصرة. كل ما علمه المسيح قب�ل اآلالم في األص�حاحات   و14’إلى جميع الحق
.16 و 15 " من يوحنا قد تّم اآلن

وجهًا لوجه بالخبرة وقد اقتنى صالة داخلي��ة مس��تمرة، يق��رأ العه��د الق��ديم وي��رى "َمن يعرف المسيح  "

المسيح في كل مكان، ويرى أن لألنبي��اء خ�برة في الص��الة الروحي��ة ومعاين��ة مالك ال�رأي العظيم، مالك
المجد. وهو قادر على تفسير العهد القديم.

"المهم ه��و أن��ه من��ذ العنص�رة، إذ تش��ترك طبيع��ة المس��يح البش��رية في ق�وة اهلل ال��تي تنقس��م بش��كل ال
تش�كّل في�ه. ’ينفصل بين األفراد، يسكن المس�يح كل�ه في ك�ل م�ؤمن، ولكن فق�ط إذا ك�ان المس�يح ق�د  ’

ُمش��كَّل في ك�ل واح�د. ه��ذا يتّم من خالل الص��الة. ’يستخدم الرس�ول ب�ولس ه��ذا المص�طلح. المس��يح  ’

يترتب على ذلك أن هذا قد اقت��نى المس��يح في داخل��ه وه��و هيك��ل لل��روح الق��دس. إن��ه جس��د المس��يح
ويشترك في عطية نعمة العنصرة. لهذا السبب، أي ألنه يعرف المسيح شخصًيا بداخل��ه وه��و هيك��ل هلل،
فإنه يقرأ العهد القديم ويفهمه. ألنه يرى ما رآه األنبياء. الكل عنده إمكانية ه��ذا االتص��ال الشخص��ي م��ع

. "المسيح، ولكن من خالل الصالة. إنها موهبة نبوية

ك��ل الحقيق��ة َرت كلمات المسيح بأن مجيء الروح القدس سيكشف لهم  "لكن في الالهوت الغربي، ُفسِّ "

بشكل مختلف.
"في التقليد األوغسطيني، فّسر أوغسطينوس هذا المقطع من يوحنا، اي ما يقوله المسيح للرس��ل، على
ا ُتق��اد ت��دريجًيا إلى الحقيق��ة ، ب��ل أن الكنيس��ة أيض��ً إلى جمي��ع الح��ق ’أنه ال يع��ني فق��ط أن الف��رد ُيق��اد  ’
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إلى جميع الحق في العنصرة عندما اكتمل ال�وحي، وال ش�يء غ�ير ’الكاملة. بالنسبة لآلباء، اقتيد الرسل  ’

العنصرة. كّل َمن يبلغ التمجيد ينقاد إلى كل الحقيقة، ألنه يشارك في خ��برة تمجي��د عي��د العنص�رة. ه�ذا
يعني أن عمل الالهوتيين في الكنيسة ال يهدف إلى تحسين تعليم الكنيسة أو الخوض فيه بشكل أعمق،

. "كما يفترض المسيحيون البابايون وبعض البروتستانت، بل هو شيء مختلف تماًما

"هذه المشكلة برمتها ح��ول تعمي��ق فهم الكنيس��ة لإليم��ان بالت��دريج هي الخ��ط ال��ذي اتخذت��ه الكنيس��ة
البابوية. إذ بحسبها، مع مرور الوقت تتوصل الكنيسة نفسها إلى فهم أفضل لإليم��ان. ولكن بالنس��بة لن��ا،

. "فإن أعمق فهم لإليمان الذي يفوق الفهم هو العنصرة

نب��وءة عن األش��ياء القادم��ة؛ من��ذ ذل��ك الحين، . ليس هناك  جميع الحق ’لدينا العنصرة عندما أعِلن عن ’ ’ ’ "

النبوءة صارت تفسير نبوءة األنبياء. ولكن ما ال�ذي يحتاج�ه الم�رء لكي يفس�ر األنبي�اء بش�كل ص�حيح؟
. "الصالة النوسية

"ما من فهم يتخطى العنصرة. كل تمجيد هو تكرار للعنصرة في الكنيسة. وتتجاوز تجربة العنصرة ه��ذه
الفهم، وتتجاوز الكلمات والمفاهيم، ألنه في هذه الخبرة ُتلغى كل الكلمات والمف��اهيم، وإن لم يكن ذل��ك
د يقت��ني معرف��ة تف��وق بمعنى محوها، إذ تظل الكلمات والمف��اهيم ش��كاًل من أش��كال التعب��ير. َمن يتمجّ��

. "المعرفة، لكنه يستخدم الكلمات والمفاهيم في التحدث إلى اآلخرين

"ما من فهم أعمق من خبرة العنصرة هذه. في األساس، خ��برة العنص��رة تف��وق الفهم والتعب��ير. أك��رر م��ا
. إن من المستحيل التعبير عن اهلل بل واألكثر اس��تحالة تص��وره ’يقوله القديس غريغوريوس الالهوتي:  ’

الذين اختبروا العنصرة والتمجيد ال يعّبرون عن اهلل وال يفهمون اهلل، ألن الخبرة تتجاوز الفهم والتعبير.
مع ذلك، يتم التعبير عن العنصرة، بمعنى أننا ب��الرغم من ع��دم نقلن��ا اإلعالن لآلخ��رين، ألن ه��ذه الخ��برة

. "هي إعالن، فإننا ننقل أشياء عن اإلعالن

نقطة أخرى مهمة على ارتباٍط بسر العنصرة هي صالة المسيح لآلب لكي يكتسب التالميذ الوحدة فيم��ا
ِلَيكُوُنوا  يوحن��ا ’"بينهم. يقول المسيح في صالته الكهنوتية الكبرى:  ا َنْحُن  ًدا كَمَ�� )َواحِ�� (. في مك��ان11:17’

يوحن��ا  ٌد  َنا َنْحُن َواحِ�� نَّ ْعَطْيَتِني، ِلَيكُوُنوا َواِحًدا كََما ا0 ْعَطْيُتُهُم اْلَمْجَد الَِّذي ا0 َقْد ا0 )آخر يقول ،  ’ (. إلى22:17’
ِدي الَِّذي ُروا َمجْ�� نَ��ا، ِلَيْنظُ�� كُ��وُن ا0 ْعَطْيَتِني َيكُونُ��وَن َمِعي َحْيُث ا0 نَّ ه��ُؤالَِء الَِّذيَن ا0 ̀اِري��ُد ا0 ’ذل��ك يص��لي: 

يوحنا  ْعَطْيَتِني،  )ا0 ٍد24:17’ لَى َواحِ�� Kِليَن ا لَيكُونُ��وا ُمكَمَّ ’. بالطبع، بمعاينتهم هذا المجد يصبحون ك��املين:  ’ )

(.23:17)يوحنا 
ْعَطْيَتِني،’“ َنا، ِلَيْنُظُروا َمْجِدي الَِّذي ا0 كُوُن ا0 ْعَطْيَتِني َيكُوُنوَن َمِعي َحْيُث ا0 نَّ هُؤالَِء الَِّذيَن ا0 َها اآلُب ̀اِريُد ا0 يُّ  ا0

الَِم. اِء اْلعَ�� ْنش��َ Kَل ا ْحَبْبَتِني َقبْ�� َك ا0 يوحن��ا ال0نَّ  ( دَّ لَكُْم َمكَانً��ا24:17’ ي ا̀لعِ�� ْمض��ِ ا0 حيث أن��ا كم��ا ق��ال س��ابقًا   .’ ’ ’ ’ )

وه بالفع��ل، يش��ير2:14)يوحنا  (. هذا المكان هو مجد اهلل. لذا فالمجد الذي أعطيته لهم، المجد ال��ذي تلقّ��
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ا س��يكونون. م��اذا يع��ني ه��ذا؟ إلى شيء مختلف. بعد ذلك يتح��دث عن المك��ان: حيث س��أكون هم أيض��ً
لق��د ن��ال الرس��ل المج��د في الماض��ي، ’ليروا مجدي الذي اعطيتني. ألنك أحببت��ني قب��ل تأس��يس الع��الم. 

لكنهم سيرون المجد في المستقبل. لقد نالوا المجد، لكنهم سيرون المجد. بعبارة أخرى، لق��د وص��لوا إلى
. "النور وسيتقدمون إلى التمجيد

"المسيح يصلي هذا من أجل المستقبل. اآلن، يؤمن كل شعبنا والبروتستانت أنه يصلي من أج��ل وح��دة
يوحن��ا ليكونوا واحًدا كما نحن  )الكنائس. ال عالقة بين األمرين. إنه يصلي للتمجيد. إنها صالة تمجيد.  ’ ’

(. بما أن هناك مجد واحد، فسيكونون أيًضا متحدين فيما بينهم، حيث سيكون لديهم نفس المجد.17:11
ا، نحن والث��الوث األق��دس، لذا إننا جميًعا نصبح واحًدا م�ع بعض�نا البعض، وواح��ًدا م�ع اهلل، ألنن�ا جميعً��

"نتمتع بنفس المجد. هذا يعني الوحدة في مجد اهلل.

في العنصرة، رأى الرسل مج��د اهلل كأعض��اء في جس��د المس��يح، إذ أص��بحوا في ال��روح الق��دس، ون��الوا
مواهب الروح القدس. تلّقى الرسل ألسنة النار ونالوا موهب��ة التعليم. تح��دثوا إلى الن��اس وس��مع الن��اس

التعليم الُمعلَن بلغتهم الخاصة.
"في العنصرة، حصل الرسل أوالً على موهبة األلسنة ثم تكلموا. نزل لس��ان كام��ل، نعم��ة ال��روح الق��دس،
على كل واحد من الرس��ل. بع�د ذل��ك، ك��انت نتيج��ة ه�ذه الموهب��ة أنهم تح�دثوا ووعظ�وا الن�اس. لم ي�َر
الشعب األلسنة. تلّقى الرسل األلسنة وتحدثوا إلى الشعب. لقد فهم الجميع، كلٌّ بلهجت��ه الخاص��ة، ح��تى
ال0نَّ َمْن ’باللغة العربية، ما كان يقوله الرسل. كل واحد سمع بلغته. يكتب الرسول بولس ألهل كورنثوس 

َراٍر  وِح َيَتكَلَُّم ِبا0س��ْ ُه بِ��الرُّ َمُع، َولِكنَّ ٌد َيس��ْ حَ�� اَس بَ��ِل اهلَل، ال0ْن لَْيَس ا0 اٍن الَ ُيكَلُِّم النَّ )َيَتكَلَُّم ِبِلس��َ  كورنث��وس1’
(. يبدو أنه حتى في العنص�رة لم يس�مع أح�د موهب�ة اللس�ان ال�تي حص�ل عليه�ا ك�ل رس�ول، لكنهم2:14

. "سمعوا كرازة الرسول وفهموها بلغتهم

ن خبرة العنصرة هي أعظم خبرات المعاينة اإللهية.إ
. "إن خبرة العنصرة هي أسمى خبرة تمجيد قبل المجيء الثاني. ال يوجد شيء يسمو على العنصرة  "

"لماذا في الالهوت األرثوذكسي ال يمكن أن يكون هن��اك إعالن آخ��ر بع��د العنص��رة، ف��اإلعالن انتهى م��ع
العنصرة وال توجد إعالنات أخرى؟ في كل مرة يبلغ فيها إنسان إلى خبرة التمجي��د، تتك��رر نفس تجرب��ة
العنص��رة. يمكن أن يص��ل اإلنس��ان إلى خ��برة العنص��رة فال يع��ود ل��ه أن يص��ل إلى أي خ��برة أخ��رى، ألن

. "اإلعالن ينتهي: كل الحقيقة ُتعلن في العنصرة

نقطة أخرى مهمة مرتبطة بسر العنصرة هي أنه على ال��رغم من أن خ��برة العنص��رة هي ح��دث فري��د في
تاريخ الكنيسة، فإن األشخاص المس��توفين للمتطلب��ات األساس��ية المناس��بة يص��عدون إلى نفس ارتف��اع

خبرة العنصرة. وهكذا يتكرر سر العنصرة عبر القرون.
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"بعد العنصرة، تكون كل خبرات التمجيد على عيار: أعلى أو أدنى في إطار خبرة العنص��رة. تتك��رر نفس
ا ك�اماًل الخبرة دائًما في الممَجدين ِعبر حي�اة الكنيس�ة. تنتج ه�ذه الخ�برة آث�اًرا مقدس�ة وعب�ادة وتفانيً�
للكنيسة األرثوذكس��ية ال��تي أخش��ى أن المؤم��نين البس��طاء يفهمونه��ا أفض��ل من بعض الالهوت��يين على
األقل. أولئك الذين يشعرون بتوق��ير الرف��ات يفهم��ون أو يش�عرون بش��يء من ظ��اهرة الرف��ات المقدس��ة
هذه. هذا التكرار لخبرة العنصرة في تاريخ الكنيسة هو العمود الفقري لكل من التاريخ الكنس��ي وت��اريخ

”العقائد في الكنيسة األرثوذكسية.

ه��و منعن��دنا . المث��ال األول العنص��رةتقليد آباء الكنيسة، تتكرر خبرة العنصرة هذه حتى بع��د بحسب "
الكتاب المقدس، في حالة كرنيليوس، الذي نال موهبة األلسنة وتمجي��د العنص��رة، وله��ذا الس��بب عم��ده

أن��ه قب��ل أن يعتم��دإذ كرنيلي��وس، خبرة  من قبل العبرانيين المحافظين، وصف يدعُبطرس. عندما است
أعمال الرسل  نفس موهبة  الرسل  )كان لديه  " (. يخبرنا الرسول بطرس نفسه أن كرنيليوس، قب��ل17:11"

. أود أن أطلب منكم أني��وم العنص��رةأن يعتمد، كان يتمتع بنفس النعمة التي كان يتمتع بها الرس��ل في 
تأخ�ذوا س�فر أعم�ال الرس�ل وأن تق�رأوا بعناي��ة ش�ديدة م�ا تقول�ه عن عي�د العنص�رة والفص�لين الل�ذين

انظر أعمال الرسل وايشيران إلى كرنيليوس ، لتر (.11-10) أنهما متماثالن 
ع��بر في حي��اة ال��ذين يص��لون إلى التمجي��د. ييشهد الكتاب المقدس أن هناك عنصرة بعد العنص��رة، وه

عي��د العنص��رة ال��تي وص��لخ��برة أشخاص وص��لوا إلى نفس عن تاريخ الكنيسة، لدينا أمثلة ال حصر لها 
إليها الرسل وكرنيليوس وغيرهم.

ا، ألن  خ��برةمن وجهة نظر جغرافي��ة، ال تح��دث ه��ذه األش��ياء في الش��رق فحس��ب، ب��ل في الغ��رب أيض��ً
العنصرة موجودة أيًضا في الغرب، على األقل حتى العصور الوسطى. إذا كنت تري��د أن ت�رى أمثل��ة على

دولذلك، فخذ أرواح القديسين، وخاصة أولئك ال��ذين تم حفظهم من عص��ر الفرنج��ة الم��يروفنجي في 
ا ش��هادة غريغوري��وس يوحنا البابوية. ليس لدينا هنا شهادة الغرب  ال��ذي منكاسيان فحس��ب، ب��ل أيض��ً

التمجيد هذه بوضوح. لدينا أيًضا أمثلةخبرة يمكن رؤية فيها القديسين سَير تور، الذي كتب العديد من 
م��ا ينتجمقدسة وكل رفات أجسادهم. وهكذا لدينا فُحِفَظت ألناس في الغرب وصلوا إلى هذه القداسة 

التمجيد. نالحظ ظاهرة غريبة متمثلة في أنه على الرغم من وجود ذخائر مقدسة في الغرب،عن خبرة 
م��عأبدًا إال أن لدينا على النقيض من ذلك، الهوت فرنجة العصور الوسطى السكوالستي الذي ال يتوافق 

"التمجيد هذه.خبرة 

منف، الخ��برة إلى ه��ذه ٌن��اسأفي ك��ل عص��ر ق��د وص��ل تمجيد هو تكرار للعنص��رة، ولل"بما أن كل اختبار 
 لم يكن العنصرة،ن الكنيسة هؤالء، وما هو أسمى فهم لألرثوذكسية؟ إووجهة النظر هذه، من هم قديس

"ن يفسر الكتاب المقدس؟َ يتحدث ومذامان علديه فكرة ال فما هو؟ بابا روما؟ أم أنه بروتستانتي 
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وال عالقة له بالعقل.ي سّر  العنصرة هخبرةمن المؤكد أن 
ال��دائرة بأكمله��ا،إلى تعرف تما تلمس الدائرة، حيث"الالهوت األرثوذكسي دائري الشكل. إنه مثل الدائرة. 

الكهنوت وال��زواجك��. ك��ل ش��يء يق��ود إلى العنص��رة: أس��رار الكنيس��ة، هي الش��يء نفسهألن الدائرة كلها 
 وم��ا إلى ذل��ك. ه��ذا ه��و مفت��اح الاله��وتمعوالمعمودي��ة واالع��تراف وم��ا إلى ذل��ك، وق��رارات المجا

.’جميع الحقإلى ’ُيقاد العنصرة د بعد يمجتيصل إلى الَمن األرثوذكسي: العنصرة. لذلك 
جميعما  ! إنه شيء يتجاوز عق��ل اإلنس��ان. إن��ه يش��مل طبيع��ة المس��يح البش�رية ويس��كن في’ الحق’هو 

الشخص الذي بلغ االستنارة والتمجيد. كل سر التجسد والثالوث األقدس، في ما يتعلق بالنعمة اإللهي��ة،
وشفاء الشخصية البشرية، والخالص في الماضي في العه��د الق��ديم، والمس��تقبل والمجيء الث��اني: ك��ل

 في س��ر العنص��رة. له��ذا الس��بب، الاله��وت األرثوذكس��ي بس��يط للغاي��ة. إنه��ا مس��ألةتن��درجهذه األشياء 
تحدث نيابة عن األرثوذكس��ية علىالم، أن يكون الهراطقةتقتضي الضرورة، عند التعامل مع أن مختلفة 
معرفة جيدة بالفلسفة وما إلى ذل��ك. لكن ه��ذا ليس ج��وهر الاله��وت األرثوذكس��ي.ذا وهراطقة دراية بال

.ّجوهر الالهوت األرثوذكسي هو التطه "ر واالستنارة والتمجيد

-الجسد يش��ارك ف- الخبرة . من المؤكد أن القوة العقالنية تشارك في هذه العنصرةبعد ما  ٌ"ال يوجد فهم

 عن تجسد الكلمة في الطبيعةتجولكن اهلل وتجسد المسيح وطبيعته البشرية، التي هي مصدر النور النا
".تخمينيًاالبشرية: كل هذه تبقى أسراًرا. ال يمكن فهمها فلسفيا أو 

ا أس��اس الت��اريخ الحقيقيت التمجي��د والعنص��رة خ��برةألن  س��تمر ع��بر الق��رون، ف��إن العنص��رة هي أيض��ً
هذا العصريكون التمجيد في خبرة العنصرة، يبلغون للكنيسة. عندما يكون هناك قديسون في أي عصر 

ذهبيًاصرع " للكنيسة.ًا" 
عطي لمح��ةاالس��تنارة تالتمجي��د. خ��برة  أرثوذكس��ي الن��ور، فإن��ه يش��ارك بالفع��ل في نت��ائج يبلغ"عندما 

’العص��ر ال��ذهبي’التمجيد. لذلك في رأيي يمكن وص��ف بلغ عندما يهي تتكّمل ، والخبرةمسبقة عن هذه 

اون الكث��يرمنهم يبل��غ وتنقي��ة القلب، واالس��تنارة غالبية المسيحيين يبلغ على النحو التالي. عندما  أيض��ً
. إذن هذا هو المعي��ار للحكم على مال عصر ذهبي "تمجيد، يكون لدينا  . ه��ل ك��ان المس��يحيون فيوقعنا"

رفات الشهداء التي لدينا من تل��ككثرة هذا الموقف في القرون األولى؟ كانوا بالتأكيد. وتشهد على ذلك 
".الحقبة

الرس��لاخت��بره غ��ير متجس��د وك هو المسيح ال��ذي اخت��بره األنبي��اء اإلعالن-وبالتالي، فإن مركز العنصرة
. هذا هو جوهر التقليد األرثوذكسي.ًاواآلباء متجسد

Source:  Metropolitan  Hierotheos  of  Nafpaktos.  Empirical  Dogmatics  of  the  Orthodox  Catholic  Church.
According to the Spoken Teaching of Father John Romanides. "The Mystery of Pentecost". Volume 2. 2013.
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