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زين الكنائس األرثوذكسية باألشجار واألعشاب والزهور في
لماذا ُت َّ
العنصرة

سيرجي بولجاكوف
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
زين ً
أيض ا المعاب د وبي وت المؤم نين باألش جار
...من مميزات ه ذا العي د [عي د العنص رة] وعادات ه ،أن ُت َّ
والعشب والزهور .هكذا احتفلت كنيسة العهد القديم بعيد العنصرة ،وقدمت في هذا اليوم بداية موسم

الحص اد (الويين 22-10:23؛ ع دد  .)26:28فبحسب ع ادات كنيس ة العه د الق ديم ه ذه ،ق د تك ون ُزِّينَت

الغرفة في صهيون التي فيها الرسل ّ
تلقوا الروح القدس في هذا العيد .من هنا انتشرت ه ذه الع ادة في

كافة أنحاء الكنيسة.

قيمت خيم ة البطري رك ،ق د
إن فكرة ظهور اهلل كثالثة غرباء إلبراهيم عند بلوطة ممرا ،حيث كانت قد ٌأ َ
أثّرت ً
أيضا على هذه العادة .احتفااًل بالثالوث األقدس ،الذي له سجد إبراهيم ذات مرة في بلوطة مم را،
نشر المسيحيون القدامى في ي وم الث الوث المق دس أغص ان األش جار والزه ور في الكن ائس ل يروا أن ه

وضوحا ،بلوط ة مم را وخيم ة إب راهيم حيث ك ان هلل
بهذه الطريقة يمثّل هيكل اهلل المزيّ ن ،بشكل أكثر
ً
النية الحسنة للظهور في يوم من األيام.

قدم األغصان واألزهار إلى اهلل كبداي ة الربي ع المتج دد .لكنه ا في نفس ال وقت تخ دم ً
أيضا كرم ز
اآلن تُ ّ
زهرَت كزنبق ة بيض اء بظه ور نعم ة ال روح الق دس فيها ،بحس ب م ا تع ّب ر ت رانيم
لكنيسة المسيح التي أ َ

الكنيسة .كما تشير األغصان واألزهار إلى تجدي د الن اس بق وة ن زول ال روح الق دس ،بمثاب ة رمزٍ لنعمت ه
ذاتها التي نطلبها في هذا اليوم والتي ،عندما تتعرف عليها النفوس المؤمنة الحقيقية ،تفوح منها رائحة

طيبة ،ع بر مجموع ة كب يرة ومتنوع ة من الم واهب الروحي ة واألعم ال الص الحة ،ومن أج ل القيام ة
نصلي من أجلهم بشكل خاص في هذا اليوم (سبت األموات).
ّ
المستقبلية إلخوتنا الموتى الذين
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